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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

LEMBAGA PENGKAJIAN 

 

SAMBUTAN 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku 

Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion-

FGD) dengan Topik “Karakter dan Muatan Budaya Politik 

Bangsa” hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Hasanuddin, Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita 

selesaikan tepat waktu.  

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang 

dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI 

Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai 

pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang 

Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014. 

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-

pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang 

pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam 

rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga 

Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian 

tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, 

dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil 

akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan 

www.m
pr

.g
o.

id



iv Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan 

MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.    

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, 

selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga 

Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga 

menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk 

setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI 

mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan 

lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar 

dan narasumber terpilih di daerah. 

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok 

Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas 

Hasanuddin, Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada 1 

Maret 2018. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi 

Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun 

pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan 

sebuah tim perumus. 

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi 

Sulawesi Selatan diikuti para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai 

berikut: Rully Chairul Azwar, Jafar Hafsah, Abdul Malik, Seto 

Harianto, Margarito Kamis, dan Alihardi Kiai Demak.  

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Sulawesi 

Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bali dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang 

sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding 

terpisah.   

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini 

dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua 

pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas 

dan kewenangan konstitusionalnya. 
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat 

memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Lembaga Pengkajian MPR RI 

Ketua, 

 

Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua, 

                                                                                                                         
Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc                 Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc 

 

Wakil Ketua,                                                          Wakil Ketua,
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PENGANTAR 

 

Para pendiri negara sangat menyadari bahwa politik 

pembangunan negara Indonesia harus terbentuk dari budaya bangsa 

Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kelembagaan politik dan 

pola interaksi politik telah tumbuh dan hidup di masyarakat Indonesia. 

Soepomo pada rapat BPUPK menyatakan: 

“Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari suatu negara 

itu berhubungan erat dengan riwayat hukum (rechtsgeschichte) dan 

lembaga sosial (sociale structuur) dari negara itu. Berhubung dengan 

itu apa jang baik dan adil untuk suatu negara, belum tentu baik dan 

adil untuk negara lain, oleh karena keadaan tidak sama. 

Tiap-tiap negara mempunjai keistimewaan sendiri-sendiri 

berhubung dengan riwajat dan tjorak masjarakatnja. Oleh karena itu, 

politik Pembangunan Negara Indonesia harus disesuaikan dengan 

“sociale structuur” masjarakat Indonesia jang njata pada masa 

sekarang, serta harus disesuaikan dengan panggilan zaman, misalnja 

tjita-tjita Negara Indonesia dalam lingkungan Asia Timur Raya”.
1
 

Ironisnya kajian-kajian kelembagaan politik, pola interaksi 

politik dan perilaku politik dalam perspektif budaya bangsa Indonesia 

dapat dikatakan langka dalam khazanah ilmu pengetahuan di 

Indonesia. Seakan-akan sejarah panjang kerajaan-kerajaan dan 

masyarakat adat di Indonesia minim warisannya dalam budaya politik.  

Padahal masyarakat adat di seluruh nusantara sangat kaya 

dengan konsep-konsep pengambilan putusan, sistem pemerintahan, 

mekanisme perwakilan, mekanisme pemilihan pemimpin, termasuk 

pedoman perilaku politik  dan kompetisi politik.  

Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik pada 

tahun 2010 terdapat setidaknya 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) 

kelompok etnik (etnichal group) atau suku bangsa yang mendiami 

bumi Indonesia.
2
 Keberagamaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia 

telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan 

kekayaan budaya terbesar di dunia. Artinya,  akan didapati banyak 

sekali warisan budaya dalam konteks politik tersebut baik dalam 

bentuk konsep, nilai maupun aktualisasi dalam praktek. 

                                                
1 Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid Pertama, (Jakarta: 
Siguntang, 1959),  hal. 111-112. 
2 Lihat Badan Pusat Statistik, “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Afama dan Bahasa Sehari-Hari 

Penduduk Indonessia”, Sensus Penduduk 2010 (Jakarta: Badan Pusat Statistika, 2010). 
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Diskusi dan kajian yang masif dan komprehensif semakin 

dirasakan penting jika melihat fakta bahwa kemajemukan dan 

keanekaragaman budaya bisa merupakan sesuatu hal yang positif dan 

negatif sekaligus.  

Anggapan positif jika kemajemukan ini berhasil diformulasi 

untuk berbagi kekayaan yang dikandung dalam tiap budaya. 

Sedangkan anggapan negatif terjadi karena perbedaan budaya telah 

menjadi akar dari berbagai konflik. Anggapan kedua tersebut sekarang 

ini menjadi semakin terbukti sejak era informasi yang membuat 

peningkatan interaksi dan gesekan antarbudaya yang menyebabkan 

meningkatnya berbagai ketegangan, tarikan dan klaim yang terkait 

identitas yang dapat menjadi sumber perdebatan potensial. 

Oleh karena itu, tantangan mendasar bagi para pembentuk 

kebijakan, budayawan dan berbagai elemen masyarakat adalah 

bagaimana menawarkan suatu visi yang koheren mengenai arti 

keanekaragaman budaya yang dapat menjelaskan bagaimana hal itu 

dapat bermanfaat untuk aksi masyarakat dan bukan sebagai ancaman.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Lihat dalam Frederic Sampson (eds), “Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog 

Antar Budaya (Terjemahan oleh Dwi A. Indrasari)”, Laporan Dunia UNESCO (Francis: United 

Nations Educational, Scientic and Cultural Organization, 2009), hal. 1-2. 
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RANGKUMAN  

 

Dari paparan sejumlah Narasumber dan pembahas dalam Focus 

Group Discussion (FGD) dengan topik Karakter dan Muatan 

Budaya Politik Bangsa, kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI 

dengan Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi 

Selatan, 1 Maret 2018 diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut. 

1. Dalam soal perjumpaan antara budaya lokal dan budaya dari 

luar terdapat teori yang dikenbangkan ilmuwan sosial James 

Q. Wilson dan George L. Kelling yaitu “Teori Jendela Pecah” 

(broken window theory). Kedua peneliti itu mendaku, “jika 

terjadi pembiaran terhadap pengrusakan nilai-nilai ataupun 

pembiaran atas ketakteraturan berskala kecil, maka akan lebih 

banyak orang melakukan hal sama. Malah, akan 

memunculkan pengrusakan berskala besar”. Jika satu jendela 

dibiarkan pecah oleh para kriminal, jendela-jendela lain akan 

mengalami nasib serupa.  

2. Melalui refleksi terhadap dinamika Teori Jendela Pecah dan 

pengamatan terhadap konsekuensi perjumpaan nilai-nilai lokal 

dengan peradaban global, beberapa rekomendasi dapat 

dikedepankan: 

a. Mencegah pengrusakan dan penyerangan terhadap situs-

situs budaya. Selain regulasi, edukasi terhadap komunitas 

di sekitar lokasi budaya perlu dilakukan secara luas. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari komunitas terdekat 

sebagai perusak.  

b. Mengembangkan situs-situs budaya sebagai bagian dari 

wisata pendidikan atau wisata spiritual. Dengan perspektif 

wisata pendidikan dan wisata spiritual, institusi sekolah --

- mulai dari sekolah dasar hingga universitas --- akan 

terdorong untuk berpartisipasi; institusi mempunyai ruang 

belajar budaya sekaligus menjadikan dirinya sebagai 

penentu dalam upaya pemeliharaan dan revitalisasi 

budaya. 

c. Mengajak para pemangku industri wisata untuk ikut 

berpartisipasi non-profit terhadap upaya pemeliharaan 
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nilai-nilai lokal melalui pengembangan dan pengaktifan 

media-media lokal.  

d. Mendorong pemerintah untuk mendayagunakan segenap 

institusi yang tersedia secara sinerjik dan membentuk 

Cultural Council sebagai bagian penting dari diplomasi 

budaya. 

3. Fenomena budaya yang perlu dicermati dan diwaspadai 

karena memiliki potensi melunturkan atau menggerogoti nilai-

nilai luhur yang kita junjung selama ini dan terkandung dalam 

Pancasila; 

a. Makin menonjolnya individualisme sebagaimana 

dicirikan oleh fenomena “mengambil keputusan sendiri-

sendiri” dan meredupnya semangat komunitas.  

b. Budaya berhenti memproduksi. Menarik untuk 

mencermati lebih lanjut apakah fenomena ini berdiri 

sendiri atau justru merupakan dampak ikutan dari 

kehendak untuk “melestarikan” (produk) budaya yang 

ditafsirkan terlalu sempit.  

c. Teori Jendela Pecah atau Broken Window Theory 

sebagaimana kita lihat bekerja di lingkungan kita sangat 

perlu diwaspadai karena berpotensi mempercepat 

kerusakan budaya. Toleransi atau bahkan mungkin 

pembiaran pelanggaran aturan, berpotensi merusak 

tatanan, menghancurkan kepatuhan hukum dan 

menciptakan nilai-nilai baru yang bersifat menerabas dan 

melanggar kepatutan, nengah panjang. 

4. Memiliki “siasat budaya” atau biasa kita pakai istilah lain 

“strategi kebudayaan”  dan menjalankan atau menerapkannya 

dalam pengelolaan pembangunan nasional sangat penting.  

Kita perlu mendalami lebih lanjut mengenai strategi 

kebudayaan, dan dalam proses perlu melibatkan belajar dari 

bangsa lain yang telah menunjukkan keberhasilan 

membangun budayanya. 

5. Keberhasilan pembangunan budaya dapat dilihat dari 

kemajuan aspek-aspek lain seperti pembangunan ekonomi 

yang menghasilkan tidak hanya kemajuan tetapi juga 

pemerataan yang baik, dan juga peradaban yang baik dan 
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sehat di bidang politik sebagaimana ditunjukkan oleh praktek 

demokrasi yang baik, sehat, dan tertib dan damai dalam 

implementasinya 

6. Implementasi demokrasi dan demokratisasi perlu diletakkan 

di atas basis budaya lokal (daerah), dan karenanya tidak harus 

simetris secara nasional, alias one size fits all. Contoh konkrit 

bisa kita lihat di Papua, dimana implementasi demokrasi 

dalam bentuk “satu orang satu suara” belum bisa berjalan 

baik, tertib, menghasilkan berbagai dampak negatif dan 

bahkan memakan korban.  

7. Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, dan 

membuatnya menjadi lebih substantif, parpol-parpol perlu 

memperbaiki diri, praktek bekerjanya, utamanya dalam 

meneguhkan perannya untuk tidak saja mengartikulasikan 

kehendak rakyat, tetapi juga utamanya peran dalam 

menghasilkan kader pemimpin bangsa.  

8. Secara lebih konkrit, partai-partai politik harus membina 

kadernya, dan tidak lagi menyeleksi pemimpin secara instant 

sebagaimana praktek belakangan dimana parpol dengan 

mudah mencalonkan untuk jabatan publik bukan kader 

internal, melainkan tokoh2 yang diorbitkan secara dadakan. 

9. Trend calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah yang 

meningkat menujukkan makin turunnya tingkat kompetisi 

dalam memperebutkan jabatan publik. Perlu dipikirkan untuk 

menciptakan proses demokrasi yang lebih kompetitif dengan 

cara memaksa partai politik untuk memunculkan kandidat lain 

ketika seorang kandidat telah mendapatkan dukungan yang 

jumlahnya memenuhi syarat.  

10. Untuk memperkuat proses demokrasi dan membangun 

peradaban politik yang bagus dan kuat, kerangka hukum harus 

jelas dan tegas. Perubahan UU Pemilu yang terlalu sering dan 

menyiratkan kepentingan pragmatis jangka pendek merupakan 

signal negatif dan akan mengganggu serta menghalangi 

terbentuknya peradaban politik yang tinggi. Tidak kalah 

penting juga kerangka hukum yang kuat disertai penegakan 

yang tegas sangat dibutuhkan.  
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11. Pendidikan pemilih merupakan tanggung-jawab partai politik 

berikutnya. Tanpa pendidikan pemilih, sulit dibayangkan 

terbentuknya demokrasi yang substantif dengan kualitas yang 

baik dan efektif. 

12. Keragaman perlu dikelola dengan sadar, dan kita tidak bisa 

berharap take for granted manfaat dan keindahan keragaman, 

kebhinekaan, melainkan harus dikelola dengan sadar.  

13. Terdapat tiga nilai dasar yang harus dikembangkan, dibina, 

dan disinergikan untuk mengelola keberagaman: empati, 

compassion, dan intellectual humanity.  

14. Diperlukan rekayasa sosial yang cermat untuk menciptakan 

iklim sosial yang konstruktif dan mendukung terciptanya 

harmoni dalam keberagaman masyarakat kita.  

15. Memahami secara utuh potret generasi millennial di Indonesia 

maka kita memiliki gambaran pandangan, aspirasi dan sudut 

pandang mereka terhadap segala aspek didalam kehidupan 

mereka, sehingga pembangunan manusia Indoesia seutuhnya 

bisa tepat sasaran, karena pada ujungnya nanti kepada 

generasi millennial inilah nasib dan masa depan bangsa dan 

negara ditentukan. 

16. Pancasila tidak bisa dibaca sebagai doktrin dan ideologi, 

melihat sifat universal yang dimilikinya. Penekanan 

pengajaran Pancasila harusnya tidak dengan retorika 

peristiwa-peristiwa atau pembelajaran sejarah hanya akan 

menjadi tafsiran-tafsiran politik. Semestinya Pancasila dapat 

diajarkan dengan menguji setiap sila-silanya secara 

epistimologis. 

17. Migrasi penduduk diharapkan terjadinya integrasi yang lebih 

kuat di kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang 

etnis, agama, dan budaya, sehingga dapat mendorong 

terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik. Berbagai 

kelompok-kelompok sosial juga bisa saling memahami dan 

saling belajar menerima perbedaan serta keunggulan masing-

masing. Seperti persemaian karakter yang gigih, pantang 

menyerah, saling menolong, dan adaptif yang dimiliki migran 

Bugis Makassar. 
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18. Konsep Ajjoareng-Joa‟ yang menjadi prilaku politik 

masyarakat Bugis sejak masa La Galigo hingga pada  masa 

demokrasi sekarang ini membuktikan bahwa nilai- nilai lokal 

senantiasa akan tetap mengakar meskipun mengalami 

perubahan karena pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi 

sosial politik masyarakat. Konsep ini merupakan sebuah nilai 

demokrasi dalam masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih 

berdasarkan suara mayoritas dengan indikator jumlah joa‟ 

baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan bangsawan 

yang memiliki joa‟ sendiri yang diangap sebagai „orang 

terpandang‟ (to riakkitangi) atau „orang yang dihargai‟ (to 

riasiriqi).  

19. Program pengembangan karakter di Universitas Hasanuddin 

yang diaktualisasikan dalam setiap kegiatan aktivitas 

kemahasiswaan dapat menjadi acuan pengembangan karakter 

bagi mahasiswa khususnya di Universitas Hasanuddin 

sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam 

lahirnya pemimpin-pemimpin yang mempu mengisi estafet 

kepemimpinan dimasa yang akan datang dengan karakter 

“MARITIM” sebagai modal dasar dalam mengelolan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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NOTULENSI 

Berikut, adalah rangkuman pendapat narasumber dan para 

pembahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian 

MPR RI bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin, di Kota 

Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 1 Maret 2018. 

  

Narasumber I: Drs. Alwy Rachman 

- Dalam kriminologi, terdapat teori “Jendela Pecah” (Broken 

Window) yang menyatakan, Jika satu jendela dibiarkan pecah 

oleh para kriminal, jendela-jendela lain akan mengalami nasib 

serupa. Dalam konteks budaya, “jika terjadi pembiaran 

terhadap pengrusakan nilai-nilai ataupun pembiaran atas 

ketakteraturan berskala kecil, maka akan lebih banyak orang 

melakukan hal sama. Malah, akan memunculkan pengrusakan 

berskala besar”.  

- Teori Jendela Pecah atau Broken Window Theory 

sebagaimana kita lihat bekerja di lingkungan kita sangat perlu 

diwaspadai karena berpotensi mempercepat kerusakan 

budaya. Toleransi atau bahkan mungkin pembiaran 

pelanggaran aturan, sebagaimana mudah kita lihat dalam 

bentuk pelanggaran peraturan lalulintas, berpotensi merusak 

tatanan, menghancurkan kepatuhan hukum dan menciptakan 

nilai-nilai baru yang bersifat menerabas dan melanggar 

kepatutan, yang pada gilirannya akan merugikan kita semua 

sebagai masyarakat dalam jangka menengah panjang. 

- Memiliki “siasat budaya” atau “strategi kebudayaan”  dan 

menjalankan atau menerapkannya dalam pengelolaan 

pembangunan nasional sangat penting.  Kita perlu mendalami 

lebih lanjut mengenai strageti kebudayaan, dan dalam proses 

perlu melibatkan belajar dari bangsa lain yang telah 

menunjukkan keberhasilan membangun budayanya. 

Keberhasilan membangun budaya ini dapat dilihat dari 

kemajuan aspek-apek lain kehidupan seperti pembanguna 

nekonomi yang menghasilkan tidak hanya kemajuan tetapi 

juga pemerataan yang baik, dan juga peradaban yang baik dan 
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sehat di bidang politik sebagaimana ditunjukkan oleh praktek 

demokrasi yang baik, sehat, dan tertib dan damai dalam 

implementasinya. 

- Fenomena budaya yang perlu dicermati dan diwaspadai 

karena memiliki potensi melunturkan atau menggerogoti nilai-

nilai luhur yang kita junjung selama ini dan terkandung dalam 

Pancasila; (1), makin menonjolnya individualisme 

sebagaimana dicirikan oleh fenomena “mengambil keputusan 

sendiri-sendiri”  dan meredupnya semangat komunitas; (2) 

budaya berhenti memproduksi.  Menarik untuk mencermati 

apakah fenomena ini berdiri sendiri atau justru merupakan 

dampak ikutan dari kehendak untuk “melestarikan” (produk) 

budaya yang ditafsirkan terlalu sempit.  

- Beberapa rekomendasi; 

a. Mencegah pengrusakan dan penyerangan terhadap situs-

situs budaya. Selain regulasi, edukasi terhadap komunitas 

di sekitar lokasi budaya perlu dilakukan secara luas. Hal 

ini dimaksudkan untuk menghindari komunitas terdekat 

sebagai perusak.  

b. Mengembangkan situs-situs budaya sebagai bagian dari 

wisata pendidikan atau wisata spiritual. Dengan 

perspektif wisata pendidikan dan wisata spiritual, institusi 

sekolah --- mulai dari sekolah dasar hingga universitas --- 

akan terdorong untuk berpartisipasi; institusi mempunyai 

ruang belajar budaya sekaligus menjadikan dirinya 

sebagai penentu dalam upaya pemeliharaan dan 

revitalisasi budaya. 

c. Mengajak para pemangku industri wisata untuk ikut 

berpartisipasi non-profit terhadap upaya pemeliharaan 

nilai-nilai lokal melalui pengembangan dan pengaktifan 

media-media lokal.  

d. Mendorong pemerintah untuk mendayagunakan segenap 

institusi yang tersedia secara sinerjik dan membentuk 

Cultural Council sebagai bagian penting dari diplomasi 

budaya. 
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Narasumber II: Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si  

- Implementasi demokrasi dan demokratisasi perlu diletakkan 

di atas basis budaya lokal (daerah), dan karenanya tidak harus 

simetris secara nasional, alias one size fits all. Contoh konkrit 

bisa kita lihat di Papua, dimana implementasi demokrasi 

dalam bentuk “satu orang satu suara” belum bisa berjalan 

baik, tertib, menghasilkan berbagai dampak negatif dan 

bahkan memakan korban.  

- Dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang lebih 

substantif, parpol-parpol perlu memperbaiki diri, utamanya 

dalam meneguhkan peran mengartikulasikan kehendak rakyat, 

dan menghasilkan kader pemimpin bangsa. Parpol harus 

membina kadernya, dan tidak lagi menyeleksi pemimpin 

secara instant dimana parpol dengan mudah mencalonkan 

tokoh-tokoh yang diorbitkan secara dadakan, bukan kader 

internal. 

- Trend calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah 

meningkat akhir-akhir ini, menujukkan makin turunnya 

tingkat kompetisi dalam memeperebutkan jabatan publik. 

Perlu dipikirkan untuk menciptakan proses demokrasi yang 

lebih kompetitif dengan cara memaksa partai politik 

memunculkan kandidat lain ketika seorang kandidat telah 

mendapatkan dukungan yang jumlahnya memenuhi syarat.  

- Untuk memperkuat proses demokrasi dan membangun 

peradaban politik yang bagus dan kuat, kerangka hukum yang 

jelas dan penegakan hukum yang tegas. Perubahan UU Pemilu 

yang terlalu sering dan menyiratkan kepentingan pragmatis 

jangka pendek merupakan sinyal negatif dan akan 

mengganggu serta menghalangi terbentuknya peradaban 

politik yang tinggi. 

- Pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan politik 

pemilih untuk menjadi Pemilih Cerdas melalui pendidikan 

politik yang berkesinambungan.Untuk mewujudkan hal 

tersebut, dibutuhkan sinergitas konstruktif antara Partai 

Politik, Pemerintah dan Perguruan Tinggi. Fakta pada Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, ditemukan sikap 
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permisif masyarakat terhadap praktek-praktek politik uang, 

sebagai contoh di sejumlah sudut-sudut kampung sering 

dijumpai spanduk yang bertuliskan :Masyarakat Kampung Ini 

Siap Menerima Serangan Fajar;  Atau di sudut-sudut 

perkotaan, sangat populer istilah NPWP (Nomor Piro Wani 

Piro = Nomor Berapa Berani Berapa) 

.  

Narasumber III: Elvita Bellani, S.Psi., M.Sc. 

- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai 

kelompok etnis, bahasa dan dialek serta agama. Hal ini 

membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat 

majemuk. Hal ini merupakan sumber kekayaan bangsa, jika 

saja kemajemukan ini dikelola dengan baik. Kemajemukan 

yang tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menimbulkan 

konflik yang dapat mengakibatkan perpecahan dan kekerasan. 

- Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat 

yang memungkinkan perkembangan dan distribusi berita 

palsu memungkinkan masyarakat menjadi terpolarisasi. Hal 

ini disebabkan karena perkembangan informasi mendukung 

perkembangan prasangka negatif yang merupakan cikal bakal 

dari konflik destruktif.  

- Keragaman perlu dikelola dengan sadar, dan kita tidak bisa 

berharap take for granted manfaat dan keindahan keragaman, 

kebhinekaan, melainkan harus dikelola dengan sadar.  

- Terdapat tiga nilai dasar yang harus dikembangkan, dibina, 

dan disinergikan untuk mengelola keberagaman: (1) empati; 

(2) compassion dan; (3) intellectual humanity.  

- Diperlukan rekayasa sosial yang cermat untuk menciptakan 

iklim sosial yang konstruktif dan mendukung terciptanya 

harmoni dalam keberagaman masyarakat kita.  
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Dari Pemaparan Pembahas, dari materi paparan yang 

berkembang selama FGD, dapat disimpulkan beberapa rumusan 

sebagai berikut : 

Dr. Rahmat Muhammad, M.Si. 

- Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam 

teknologi yang dengan kemampuannya itu, generasi ini 

memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan 

generasi sebelumnya. Namun, generasi ini juga ditantang 

mampu bijak terutama dalam penggunaan media sosial. 

- Pahami secara utuh potret generasi millennial di Indonesia 

maka kita memiliki gambaran pandangan, aspirasi dan sudut 

pandang mereka terhadap segala aspek kehidupan mereka, 

sehingga pembangunan manusia Indoesia seutuhnya bisa tepat 

sasaran. Karena pada ujungnya nanti kepada generasi 

millennial inilah nasib dan masa depan bangsa dan negara 

ditentukan.  

- Terkait dengan dunia politik di Indonesia, penting juga 

melihat bagaimana pemuda melihat setiap proses politik 

kenegaraan yang terjadi di Indonesia, seberapa besar tingkat 

partisipasi pemuda dalam setiap proses politik di Indonesia. 

  

Amrullah Amir, M.A., Ph.D  

- Makna kultural siri’ dan pacce hanya dapat dipahami jika 

dilihat dari keberadaannya dalam sistem nilai budaya 

Sulawesi Selatan secara umum dan Bugis-Makassar pada 

khususnya. 

- Siri‟ sering dianggap sama dengan pengertian “malu”, 

membuat makna siri‟ menjadi kabur dari makna 

sesungguhnya. Sebab malu, sebagai mana yang dipahami 

masyarakat di luar Sulawesi Selatan tidak membawa 

konsekuensi apapun yang berkaitan dengan manifestasi 

tindakan manusia dalam menghadapi realitas dan masa 

depannya. Bahkan malu, di luar konteks siri‟, justru 

menyebabkan manusia kehilangan inisiatifnya untuk berbuat 
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sesuatu baik bagi dirinya maupun bagi masyarakatnya. Istilah 

malu yang kita kenal dewasa ini pun, tidak akan merangsang 

seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan dan 

mempertaruhkan jiwa secara serentak. 

- Siri, sebagaimana yang dihayati oleh orang Makassar dan 

orang-orang Sulawesi Selatan memiliki makna yang dalam 

dan jangkauannya jauh ke depan. Namun inti sesungguhnya 

dari konsep siri ini adalah mengenai unsur martabat, harga diri 

dan kehormatan. Konsep ini tidak hanya menyangkut individu 

namun juga berkaitan dengan keluarga dan masyarakat 

- Terdapat siri pribadi, keluarga dan kelompok sosial, di mana 

baik individu maupun kelompok sosial akan bertindak 

bersama-sama secara spontan tanpa perlu komando, dibujuk 

atau di paksa. Tiap manusia yang hidup dalam budaya siri‟ ini 

telah memahami dan mengetahui resiko yang dihadapinya. 

Semua akan dipertaruhkan baik nyawa maupun harta tidak 

perlu dipersoalkan lagi. Hal inilah yang tidak dijumpai dalam 

kata „malu‟ secara umum. 

 

Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H 

- Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa selain berfungsi 

mengembangkan dan memperkuat potensi pribadi juga 

menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat 

membentuk karakter peserta didik yang dapat mencerminkan 

budaya bangsa Indonesia.  

- Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini 

tentu tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui 

serangkaian kegiatan belajar mengajar baik melalui mata 

pelajaran maupun serangkaian kegiatan pengembangan diri 

yang dilakukan di kelas dan luar sekolah. Pembiasaan-

pembiasan (habituasi) dalam kehidupan, seperti: religius, 

jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-

jawab, dsb. perlu dimulai dari lingkup terkecil seperti 

keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di 

masyarakat.  
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- Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa selain 

mengembangkan dan memperkuat potensi pribadi juga 

menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat 

membentuk karakter peserta didik yang dapat mencerminkan 

budaya bangsa Indonesia.  

 

Dr. Andi Muhammad Akhmar, SS., M.Hum. 

- Pancasila tidak bisa dibaca sebagai doktrin dan ideologi, 

melihat sifat universal yang dimilikinya. Penekanan 

pengajaran Pancasila dengan retorika peristiwa-peristiwa atau 

pembelajaran sejarah hanya akan menjadi tafsiran-tafsiran 

politik.  

- Semestinya Pancasila dapat diajarkan dengan menguji setiap 

sila-silanya secara epistemologis. Misalnya sila pertama 

“Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat diuji dengan pandangan 

dari humanisme, pandangan dari fisikawan, pandangan dari 

sejarawan,pandangan dari astronomi, pandangan para tokoh-

tokoh ilmuan, Tokoh filsafat, tokoh nasionalis, dll.  

- Aktivitas ini merupakan pembacaan kembali dan terus-

menerus mengenai narasi dan takdir kebangsaan Indonesia. 

Dengan sikap ini, akan tetap mempertahankan bangsa 

Indonesia, dan fleksibilitas yang kuat meski diterpa kendala, 

gangguan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar. 

  

Prof. Dr. Ir. Jasmal A. Syamsu, M.Si. 

- Pemilihan kepala daerah adalah kontestasi politik yang  

diharapkan  terpilih kepala daerah yang memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi daerah dan 

masyarakat. Salah satu sektor pembangunan yang butuh 

keberpihakan untuk dikembangkan adalah pembangunan 

peternakan. Keberpihakan kepala daerah sangat dibutuhkan 

dalam melakukan percepatan pembangunan peternakan 

dengan sebuah grand design pengembangan peternakan secara 

komprehensif dan holistik. 
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- Dalam kontestasi politik pilkada diharapkan berjalan dengan 

aman dan sukses, tidak  terjadi sesuatu yang dapat merusak 

tatanan kehidupan masyarakat dan melahirkan pemimpin yang 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan 

tidak terjadi hal-hal seperti beberapa kosa kata berkonotasi 

negatif yang telah berkembang di masyarakat berhubungan 

dengan peternakan (ternak/hewan) yaitu sapi perahan, adu 

domba, politik dagang sapi, dan kambing hitam. 

  

Dr. M. Ramli A.T., M.Si. 

- Migrasi penduduk diharapkan terjadinya integrasi yang lebih 

kuat di kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang 

etnis, agama,  dan budaya, sehingga dapat mendorong 

terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik. Berbagai 

kelompok-kelompok sosial juga bisa saling memahami dan 

saling belajar menerima perbedaan serta keunggulan masing-

masing. Seperti persemaian karakter yang gigih, pantang 

menyerah, saling menolong, dan adaptif yang dimiliki migran 

Bugis Makassar. Keadaan seperti ini juga dimungkinkan 

karena migrasi menjadi jalan bagi keanggotaan kelompok-

kelompok sosial dalam masyarakat yang bersifat silang-

menyilang.  

  

Dr. Andi Ilham Latunra, MS  

- Pendidikan Pancasila sangat bermanfaat dalam membangun 

karakter bangsa karena dengan mempelajari pendidikan 

Pancasila dapat menimbulkan kesadaran dalam diri manusia 

itu sendiri, karena sesungguhnya pembangunan Indonesia 

harus mengarah kepada kesempurnaan manusia dan harus 

dapat memanusiakan manusia, bukan membangun secara 

fisiknya saja tetapi juga harus berdampak pada kualitas 

manusia dan merubah peradaban manusianya maka bumi 

Indonesia menjadi layak sebagai tempat tinggal manusia 

(surga dunia) 
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- Antara karakter bangsa dengan Pancasila tidak dapat 

dipisahkan. Karena sebagai warga negara Indonesia yang 

berpedoman kepada Pancasila dan setiap kegiatan harus 

memuat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dari itulah 

diharuskan pula tumbuh nilai-nilai Pancasila dalam pribadi 

setiap masyarakat dan dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah harga mati bagi setiap 

warga negara Indonesia, yang harus dipatuhi dan tidak boleh 

bertentangan dengan Pancasila. 

  

Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si. 

- Partai politik harus menjalankan peran dan fungsinya secara 

maksimal, terutama dalam bidang rekuitmen politik, 

pendidikan politik, dan penguatan karakter kader partai. 

- Partai politik berkewajiban mengimplementasikan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga arah dan perjalan partai politik sesuai dengan cita-

cita bangsa. 

- Partai politik harus berada di garda terdepan untuk melakukan 

pendidikan politik guna pencerahan warga negara. 

  

Dr. A. Amidah Amrawaty, S.Pt., M.Si. 

- Politik kumpul kebo dapat dijadikan filosofi dalam 

pembangunan bidang peternakan. Jika kita mengamati dan 

dapat mengambil pelajaran dari sekawanan kerbau, maka ada 

hal yang menarik yang dapat  dipetik.   

- Apabila telah terbentuk dominasi (rangking sosial), kehidupan 

sekawanan kerbau sangatlah harmonis dan tertata rapi. 

Mereka sangat mematuhi pemimpin, sebaliknya sang 

pemimpin sangat bertanggungjawab terhadap kelompoknya.  

- Kerbau jarang berkelahi dan berebut rumput atau kubangan, 

dikenal sebagai binatang yang sangat patuh kepada pimpinan 

(petani) jika tenaganya dipakai untuk membajak sawah. 

Semua individu di dalam kelompok termasuk pimpinannya 
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memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun 

keharmonisan kelompok.  

  

Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.  

- Bagi institusi pendidikan tinggi, diperlukan upaya yang serius 

dalam menyusun sebuah grand design sistem pengembangan 

karakter mahasiswa dimana intervensi pengembangan   

nantinya   berlangsung   secara   terus   menerus   selama   

masa   studi mahasiswa di kampus. Seluruh elemen dalam 

instutusi pendidikan tinggi harus bisa menginterpretasikan  

apa  perannya  dalam  membangun  dan  menguatkan  karakter 

mahasiswanya. 

-  Institusi   pendidikan   tinggi   harus   memaksimalkan   

program   peningkatan kapasitas dosennya terutama dalam 

mengimplementasikan model-model pembelajaran aktif 

dikelas karena selain mampu mengoptimalakn pencapaian 

kognitifi mahasiswa, pada saat yang sama juga mampu 

menanamkan karakter positif dalam diri mahasiswa  

  

Andi Achmad Yani, S.Sos., M.Si. 

- Konsep Ajjoareng-Joa’ yang menjadi prilaku politik 

masyarakat Bugis sejak masa La Galigo hingga pada  masa 

demokrasi sekarang ini membuktikan bahwa nilai- nilai lokal 

senantiasa akan tetap mengakar meskipun mengalami 

perubahan karena pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi 

sosial politik masyarakat. Nilai -nilai ini berupaya untuk 

beradaptasi dengan nilai baru yang diberlakukan baik secara 

paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan 

sosial dalam masyarakat. 

- Garis keturunan bukanlah jaminan seseorang dalam 

masyarakat Bugis untuk mendapatkan posisi jabatan politik. 

Aturan yang ada membuka peluang bagi siapa saja yang 

memiliki status sosial tertentu. Jumlah kandidat yang 

memenuhi syarat akan cukup banyak sehingga 

www.m
pr

.g
o.

id



18 Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

memungkinkan bagi terjadinya kompetisi dalam suksesi ini. 

Kandidat yang akan terpilih sebagai pemimpin selanjutnya 

adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta 

memiliki pendukung yang cukup berpengaruh. 

- Konsep ini merupakan sebuah nilai demokrasi dalam 

masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih berdasarkan suara 

mayoritas dengan indikator jumlah joa’ baik dari kalangan 

biasa maupun dari kalangan bangsawan yang memiliki joa’ 

sendiri yang diangap sebagai „orang terpandang‟ (to 

riakkitangi) atau „orang yang dihargai‟ (to riasiriqi). 

- Kontrak   politik   antara   ajjoareng   dan   joa’   yang   dari   

dahulu   telah dilaksanakan oleh masyarakat Bugis sebaiknya 

dapat terus diaplikasikan dalam sistem politik di Sulawesi 

Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kontrak 

politik yang telah disepakati antara pemimpin dan rakyatnya 

menjadi dasar bagi rakyat untuk melakukan kontrol kepada 

pemimpinnya.. 

  

Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H  

- Apabila hati nurani kekuasaan melekat pada nurani seorang 

penguasa, maka kekuasaan adalah amanat rakyat sehingga 

akan melahirkan martabat, harga diri dan rezeki. 

- Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara 

negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan 

pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya 

telah melanggar kaidah dan sistem nilai atau dianggap tidak 

mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.  

- Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama 

dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak 

arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan 

kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan 

yang tidak terpuji lainnya. 
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Dr. drg. Nurlindah Hamrun, M.Kes. 

- Penyakit gigi dan mulut salah satu dari 10 penyakit yang 

paling sering dikeluhkan masyarakat Indonesia. Persepsi dan 

perilaku masyarakat Indonesia terhadap kesehatan gigi dan 

mulut masih buruk.Hal ini terlihat dari masih besarnya angka 

karies gigi dan penyakit mulut di Indonesia dan cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun. 

- Perilaku masyarakat yang menimbulkan masalah kesehatan 

gigi dan mulut masyarakat  sering kali kita temukan baik di 

masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. 

Masalah-masalah tersebut dapat disebabkan berbagai faktor  

baik intrinsik maupun ekstrinsik, misalnya pengaruh 

lingkungan, pendidikan, perilaku, ekonomi, sosial, dan 

budaya.  

- Mengubah perilaku masyarakat ke arah penanaman kesadaran 

akan masalah kesehatan gigi dan mulutnya dan kesadaran 

untuk mencari tempat perawatan yang dibutuhkan 

memerlukan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan 

gigi kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus sadar 

bahwa perawatan kesehatan gigi dan mulut adalah upaya 

mandiri dari masyarakat untuk meningkatkan derajat 

kesehatan giginya. 

  

Ir. Ilham Jaya, M.M. 

- Kita menghadapi tantangan globalisasi, dimana kondisi yang 

mau tidak mau atau suka tidak suka, harus memberikan 

peluang dan akses yang sama kepada segala pihak, termasuk 

pihak asing, untuk ikut terlibat dalam berbagai percaturan 

nasional maupun regional di berbagai bidang, berikut segala 

konsekuensinya. 

- Menghadapi kondisi tersebut, maka satu satunya demarkasi 

atau garis pembatas yang tegas yang dapat kita tegakkan 

bersama adalah daya saing bangsa (atau national 

competitiveness), tentunya daya saing di sini dalam arti yang 
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luas. Mencapai suatu daya saing yang kuat membutuhkan 

upaya besar dan peran aktif segenap komponen masyarakat. 

- Salah satu fitur yang berperan kritis dalam upaya besar 

tersebut adalah pembinaan karakter bangsa, khususnya 

karakter positif bangsa yang harus terus ditumbuh-

kembangkan melalui proses pembelajaran yang kontinyu 

sedemikian sehingga memperkuat kemampuan adaptif dari 

daya saing bangsa.  

- Dalam upaya untuk mengaktualisasikan hal tersebut, maka 

dituntut peran penting dari semua pihak, khususnya peran 

sebagai character enabler, character builders dan character 

engineer. Meskipun untuk menjalankan ketiga peran tersebut 

secara efektif, nantinya masih memerlukan dukungan dari 

pemerintah maupun komponen bangsa lainnya, namun esensi 

utamanya tetap pada peran semua pihak. . 

 

Prof. Sukri Palutturi, M.Kes., M.Sc.PH.,Ph.D. 

- Indonesia Sehat adalah sebuah cita-cita bangsa yang mulia. 

Pendekatan Healthy Cities adalah sebuah pendekatan dalam 

upaya mewujudkan Indonesia Sehat. Pendekatan ini berhasil 

efektif menurunkan berbagai permasalahan kesehatan dan 

perkotaan di berbagai negara.  

- Bagi bangsa Indonesia, Healthy Cities dan sektor kesehatan 

harus mengalir dalam darah bupati/walikota dan gubernur 

untuk menjamin warganya dalam keadaan sehat dan jatuh 

sakit. Ini adalah Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 

yang sangat vital karena itu harus dikontrol langsung oleh 

pimpinan daerah. 

  

Aswin Baharuddin, S.IP., M.Si. 

- Menurut data statistik dari UNESCO, dari total 61 negara, 

Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi 

rendah. Peringkat 59 diisi oleh Thailand dan peringkat 

terakhir diisi oleh Botswana. Sedangkan Finlandia menduduki 
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peringkat pertama dengan tingkat literasi yang tinggi, hampir 

mencapai 100%. Data ini jelas menunjukkan bahwa tingginya 

minat baca di Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura 

dan Malaysia.  

- Data penelitian yang dilakukan United Nations Development 

Programme (UNDP), tingkat pendidikan berdasarkan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia masih tergolong 

rendah, yaitu 14,6%. Persentase ini jauh lebih rendah daripada 

Malaysia yang mencapai angka 28% dan Singapura yang 

mencapai angka 33%. Data di atas menunjukkan Indonesia 

dalam permasalahan besar, dan permasalahan di atas tidak 

cukup hanya direspon oleh Pemerintah saja, melainkan 

seluruh pihak.  

- Persoalan besar di atas rupanya menjadi hal penting bagi 

komunitas literasi di Makassar. Di Makassar kini menjamur 

komunitas anak muda yang hirau pada literasi. Beberapa yang 

telah berdiri lebih dari 5 tahun diantaranya adalah Rumata‟ 

Art Space, Kampung Buku, Kedai Buku Jenny, Philosofia dan 

Kata Kerja. Komunitas-komunitas tersebut pada awalnya 

berdiri dengan inisiatif dan modal sendiri tanpa bergantung 

pada pemerintah maupun pihak swasta lainnya.  

- Bagi saya, komunitas yang secara mandiri mampu bekerja dan 

bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama dan terus 

menerus berupaya meragamkan metodologi untuk 

mengembangkan literasi merupakan potret dari etos 

kemaritiman yakni gigih, terorganisir dan dilaksanakan 

dengan intelektualitas. Ini menunjukkan, terlepas dari statistik 

mengerikan tentang indeks literasi Indonesia, masih banyak 

pihak yang terus memproduksi ruang-ruang harapan. 
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Dr. Ir. Abd. Rasyid J., M.Si. 

- Program pengembangan karakter di Universitas Hasanuddin 

yang diaktualisasikan dalam setiap kegiatan aktivitas 

kemahasiswaan dapat menjadi acuan pengembangan karakter 

bagi mahasiswa khususnya di Universitas Hasanuddin 

sehingga pada akhirnya akan memberikan kontribusi dalam 

lahirnya pemimpin-pemimpin yang mempu mengisi estafet 

kepemimpinan dimasa yang akan datang dengan karakter 

“MARITIM” sebagai modal dasar dalam mengelolan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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FILOSOFI “KUMPUL KEBO” DALAM POLITIK 

PEMBANGUNAN PETERNAKAN 

 

Oleh : Amidah Amrawaty 

 

 

PENDAHULUAN 

Politik kumpul kebo dapat dijadikan filosofi dalam 

pembangunan bidang peternakan. Jika kita mengamati dan dapat 

mengambil pelajaran dari sekawanan kerbau, maka ada hal yang 

menarik yang dapat  dipetik.  Apabila telah terbentuk dominasi 

(rangking sosial), kehidupan sekawanan kerbau sangatlah harmonis 

dan tertata rapi. Mereka sangat mematuhi pemimpin, sebaliknya sang 

pemimpin sangat bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Kerbau 

jarang berkelahi dan berebut rumput atau kubangan, dikenal sebagai 

binatang yang sangat patuh kepada pimpinan (petani) jika tenaganya 

dipakai untuk membajak sawah.  Semua individu di dalam kelompok 

termasuk pimpinannya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

membangun keharmonisan kelompok.  

Politik pembangunan peternakan di Indonesia masih 

menempatkan produk-produk peternakan hanya sebagai komoditas 

pangan dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan yang 

berasal dari karbohidrat, misalnya beras dan jagung.  Pola konsumsi 

masyarakat cenderung mementingkan “perut kenyang” sehingga 

sering menunda untuk mengkonsumsi produk peternakan seperti telur, 

susu dan daging. Hal yang demikian menunjukkan bahwa tanpa 

disadari, pola konsumsi yang tidak mengutamakan protei  hewani 

akan mempengaruhi perkembangan sel-sel otak, kecerdasan dan 

kesehatan, karena daging dan produk peternakan lainnya di samping 

mengandung protein juga mengandung mikro nutrien yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh.  Anak-anak dan remaja sangat membutuhkan 

produk-produk peternakan untuk mencapai perkembangan 

optimalnya.  Gejala lost generation sudah mulai tampak, di mana 

sumber daya manusia dipandang rendah sebelah mata oleh negara 

tetangga akibat rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan 

mereka.  
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Kebijakan pemerintah yang harus ditempuh untuk 

menyelamatkan generasi penerus bangsa ini adalah, pemerintah harus 

dapat menempatkan produk peternakan sebagai produk pangan 

sekaligus sebagai produk kesehatan. Dampak ketidaktahuan 

masyarakat dan kesalahan menempatkan prioritas pembangunan 

peternakan selama ini sudah mulai tampak. Berbagai hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia berada 

di peringkat 110, jauh lebih reudah dari Singapura, Malaysia, Filipina, 

Tunisia, dan Vietnam. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Gabungan Pengusaha 

Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) ternyata di Indonesia 

pengeluarn per kapita untuk makanan mencapai 56,89% dari total 

penghasilannya. Dari persentase ini, sebanyak 10,36% dikeluarkan 

untuk belanja bahan makanan asal padi-padian dan hanya 5,04% 

dibelanjakan untuk susu, daging, dan telur. Jika dibandingkan dengan 

negara tetangga ternyata tingkat konsumsi produk hewani seperti susu, 

daging, dan telur negara kitalah yang terendah. Diduga rendahnya 

tingkat konsumsi produk asal ternak ini merupakan salah satu 

penyebab utama rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia 

sehingga kurang dapat bersaing di tingkat internasional. 

Berdasarkan kenyataan ini, pemerintah perlu melakukan 

redefinisi politik pembangunan peternakan yang selama ini 

menempatkan produk peternakan hanya sebagai salah satu produk 

makanan, menjadi visi baru yang mengaitkan pembangunan 

peternakan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia untuk 

meningkatkan daya saing bangsa. 

 

Revitalisasi Peternakan 

Dalam kurun 30 tahun mendatang diperkirakan penduduk 

Indonesia mencapai lebih dari 300 juta jiwa. Dengan jumlah sebesar 

ini kebutuhan pangan nasional juga menjadi amat besar dan sekaligus 

menjadi pasar potensial bagi produsen luar negeri. Jadi dalam kondisi 

seperti ini, diperlukan usaha yang sangat keras untuk meningkatkan 

produksi dalam negeri dan jika dihubungkan dengan perubahan politik 

pembangunan peternakan di atas maka mau tidak mau pemerintah 
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harus membangun blue print pembangunan peternakan jangka 

panjang yang didalamnya antara lain mencakup pembibitan, 

pemanfaatan dan pelestarian ternak lokal yang berkelanjutan;. 

Pemanfaatan dan peningkatan kualitas pakan lokal; keamanan dan 

kesehatan produk peternakan; strategi perwilayahan peinbangunan 

peternakan yang dijamin oleh kekuatan hukum; penciptaan 

lingkungan makro yang mendukung pembangunan pertanian yang 

meliputi perekonomian nasional, pemasaran, kelembagaan dan 

produk-produk hukum; peninjauan kembali seluruh produk hukum 

yang menghambat pembangunan pertanian umumnya dan peternakan 

khususnya. Tanpa adanya suatu grand strategy seperti ini 

kebergantungan kita akan produk luar akan semakin mendalam. 

Salah satu kebijakan pembangunan peternakan adalah 

keebijakan impor sapi, awalnya bertujuan untuk menurunkan harga 

daging sapi dalam negeri pada saat bulan puasa, terutama menjelang 

Hari Raya.  Namun kebijakan tersebut dinilai oleh para pengamat 

peternakan masih kurang efektif karena pada kenyataannya  harga 

daging sapi tetap tinggi.  Penyebabnya antara lain adalah perbedaan 

data populasi sapi yang dimiliki oleh pemerintah dengan fakta di 

lapangan.  Menurut pemerintah populasi sapi dalam negeri tidak 

mampu memenuhi permintaan daging sapi di dalam negeri.  Jalan 

keluar yang paling logis adalah mendatangkan sapi atau daging sapi 

dari luar negeri.  Impor daging dan sapi diharapkan akan mampu 

menyeimbangkan antara suplay dan demand sehingga harga daging 

dalam negeri bisa turun.   

Problem lain adalah adanya “unsur politik” dalam proses 

pengambilan kebijakan tersebut. Para pengambil kebijakan (policy 

maker) tidak aakn bisa melepaskan diri dari pengaruh politik.  

Pengaruh tersebut akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah-

masalah peternakan jika tidak “diboncengi” berbagai kepentingan 

pribadi atau golongan tertentu.  Berdasarkan kondisi tersebut, seluruh 

insan peternakan Indonesia harusnya mampu memainkan peran yang 

lebih signifikan, atau dengan kata lain turut berpartisipasi dalam 

politik.   

Kunci utama yang sangat menentukan keberhasilan 

pembangunan peternakan adalah keberpihakan pemerintah dan 
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keharmonisan semua pihak yang bergerak di bidang peternakan. 

Insan-insan peternakan seperti peneliti, pendidik, peternak, pengusaha, 

asosiasi-asosiasi, pemilik modal, dan lain-lain, sangat mendambakan 

keberpihakan ini. Semua komponen ini adalah milik rakyat yang 

menginginkan kehidupannya lebih sejahtera melalui pembangunan 

peternakan. 

Dalam rangka revitalisasi pertanian dalam arti luas perlu dikaji 

secara mendalam akar permasalahan dalam masing-masing subsektor 

(pertanian, peternakan, perikanan, dan perhutanan), lintas subsektor, 

dan lintas sektor yang mempengaruhi pembangunan pertanian. 

Langkah selanjutnya, pemecahan akar permasalahan ini harus pula 

dilakukan secara lintas sektoral. 

Dalam rangka peningkatan efisiensi sumber daya dan untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal, revitalisasi pertanian dalam arti 

luas tidak dapat lagi dilakukan pada masing-masing subsektoral secara 

independen dan terkotak-kotak. Efisiensi ini hanya dapat dilakukan 

melalui sistem pertanian terpadu yang dibangun pada wilayah-wilayah 

khusus yang sumber daya alam dan lingkungannya mendukung. 

Dalam rangka penerapan pertanian terpadu ini perlu diterapkan 

teknologi tepat guna yang cocok dengan sumber daya alam di mana 

sistem pertanian terpadu ini diterapkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep ketahanan pangan 

yang selama ini terlalu menitikberatkan ada ketersediaan beras harus 

lebih diperluas dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber 

karbohidrat lain dan harus ditambah dengan protein hewani asal 

ternak dan ikan. Oleh sebab itu, konsep ketahanan pangan harus pula 

dikaitkan dengan peningkatan kualitas SDM dalam rangka 

meningkatkan daya saing bangsa. 

 

Politik Kumpul Kebo 

Jika kita mengamati  mengamati dan dapat mengambil pelajaran 

dari sekawanan kerbau, maka ada hal yang menarik yang dapat kita 

petik.  Apabila telah terbentuk dominasi (rangking sosial), kehidupan 

sekawanan kerbau sangatlah harmonis dan tertata rapi. Mereka sangat 
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mematuhi pemimpin, sebaliknya sang pemimpin sangat bertanggung 

jawab terhadap kelompoknya. Sangat jarang dijumpai ada kerbau 

yang berkelahi karena berebut rumput atau tempat kubangan. Kerbau 

yang terkuat sekalipun harus memeras tenaganya untuk membajak 

sawah atas perintah si pemilik kerbau. Di samping terkenal sebagai 

pekerja keras, kerbau terkenal pula akan kedisiplinannya (catatan: di 

padang pengembalan kerbau buang hajat besar di tempat yang sarna). 

Semua individu di dalam kelompok termasuk pemimpinnya memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk membangun keharmonisan 

kelompok.  

Politik kumpul kebo seperti inilah yang dapat dijadikan filosofi 

pembangunan bidang peternakan. Kunci utama yang sangat 

menentukan. keberhasilan pembangunan peternakan adalah 

keberpihakan pemerintah dan keharmonisan semua pihak yang 

bergerak di bidang peternakan. Insan-insan peternakan seperti peneliti, 

pendidik, peternak, pengusaha, asosiasi-asosiasi, pemilik modal, dan 

lain-lain sangat mendambakan keberpihakan ini. Kesemua komponen 

ini adalah milik rakyat yang menginginkan kehidupannya lebih 

sejahtera melalui pembangunan peternakan. 

Mungkin pengalaman dari Thailand dapat kitajadikan pelajaran. 

Era pembangunan peternakan modern di Thailand dimulai hampir 

bersamaan dengan.kita, yaitu sekitar tahun 196o-an yang ditandai 

dengan kembalinya para cendekia peternakan setelah menempuh 

pendidikannya di luar negeri. Perhatian Raja Thailand dan anggota 

keluarga kerajaan terhadap bidang peternakan dan pertanian sangat 

besar. Sebagai contoh, koperasi susu dan peternak sapi perah pertama 

kali diinisiasi, didirikan, dan sekaligus difasilitasi langsung oleh raja. 

Raja terjun langsung mengunjungi, memberi pengarahan dan bantuan 

kepada peternak. Di samping itu, para cendekia peternakan difasilitasi 

untuk merealisasikan idenya dalam mengembangkan ilmunya untuk 

menunjang pembangunan peternakin sehingga tidak heran dewasa ini 

banyak bibit-bibit unggul ternak, seperti ayam, kambing, kerbau, sapi 

perah silangan, sapi daging silangan yang dihasilkan oleh Thailand. 
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Diharapkan insan-insan peternakan dapat sadar akan ancaman 

yang nyata ini dan lebih jeli dalam memanfaatkan peluang. Insan-

insan peternakan seharusnya dapat mengambil pelajaran mengapa 

orang di luar bidang peternakan lebih jeli memanfaatkan isu 

peternakan. Sebagai contoh industry otomotif dapat meraup 

keuntungan yang sangat besar dengan menggunakan nama 

ternak/hewan, seperti misalnya motor bebek, mobil kijang, kuda, 

panther, zebra, kuda, jaguar, termasuk Ferrari yang memasang 

lambang kuda jingkraknya. Semoga kita semua dapat belajar lebih 

banyak lagi dari kerbau yang selama ini kita lecehkan. 

  

  

  

  

  

  

 

www.m
pr

.g
o.

id



Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 29 

 

PENGEMBANGAN KARAKTER “MARITIM” 

DALAM AKTIVITAS KEMAHASISWAAN UNHAS 

 

Oleh : Abdul Rasyid J. 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menekankan pada 

pembentukan nilai-nilai karakter pada anak didik. Empat ciri dasar 

pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seorang pencetus 

pendidikan karakter dari Jerman yang bernama FW Foerster. Pertama, 

menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai normatif. 

Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman 

pada norma tersebut. Kedua, adanya koherensi atau membangun rasa 

percaya diri dan keberanian, dengan begitu anak didik akan menjadi 

pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah terombang-ambing dan 

tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru. Ketiga, adanya 

otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari 

luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak 

didik mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh 

desakan dari pihak luar. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. 

Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam mewujudkan apa yang 

dipandang baik. Dan kesetiaan marupakan dasar penghormatan atas 

komitmen yang dipilih. 

Pendidikan karakter penting bagi pendidikan di Indonesia. 

Pendidikan karakter akan menjadi basic atau dasar dalam 

pembentukan karakter berkualitas bangsa, yang tidak mengabaikan 

nilai-nilai sosial seperti toleransi, kebersamaan, kegotongroyongan, 

saling membantu dan menghormati dan sebagainya. Pendidikan 

karakter akan melahirkan pribadi unggul yang tidak hanya memiliki 

kemampuan kognitif saja namun memiliki karakter yang mampu 

mewujudkan kesuksesan. 

Universitas Hasanuddin merupakan salah satu universitas 

terbesar dan terbaik di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur.  

Lebih dari 100.000 alumninya tersebar diberbagai bidang.  Beberapa 
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alumni yang telah berhasil menjadi seorang pemimpin, diantaranya 

Bapak HM, Yusuf Kalla, Tanri Abeng dan masih banyak lagi lainnya. 

Di bawah kepemimpinan Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, 

Sp.Bo Unhas diharapkan mampu menjadi pemimpin perubahan yang 

terjadi khususnya di Makassar.  Selain itu, menjadi kampus yang 

berprestasi, damai, dan menjadi kampus kelas dunia.  Berkontribusi 

penting dalam mensukseskan mahasiswa dan alumninya serta 

kemajuan Indonesia menjadi Negara maju dan terhormat.  

Sebagai aset bangsa, mahasiswa Universitas Hasanuddin 

sebanyak kurang lebih 30.000 orang, memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan ke arah suatu kemampuan yang dibutuhkan bagi 

peningkatan mutu pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, 

mahasiswa memerlukan peluang dan tantangan tersistematis guna 

meningkatkan potensi, mentalitas dan perilakunya. Mahasiswa sebagai 

aset bangsa memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan 

perlu secara dini digali potensinya sebagai calon penerus pemimpin 

bangsa.  

  

PENGEMBANGAN KARAKTER “MARITIM” 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Bagi Indonesia 

sekarang ini, pendidikan karakter juga berarti melakukan usaha 

sungguh-sungguh, sitematik dan berkelanjutan untuk membangkitkan 

dan menguatkan kesadaran serta keyakinan semua orang Indonesia 

bahwa tidak akan ada masa depan yang lebih baik tanpa membangun 

dan menguatkan karakter rakyat Indonesia. Dengan kata lain, tidak 

ada masa depan yang lebih baik yang bisa diwujudkan tanpa 

kejujuran, tanpa meningkatkan disiplin diri, tanpa kegigihan, tanpa 

semangat belajar yang tinggi, tanpa mengembangkan rasa tanggung 

jawab, tanpa memupuk persatuan di tengah-tengah kebinekaan, tanpa 

semangat berkontribusi bagi kemajuan bersama, serta tanpa rasa 

percaya diri dan optimisme.    
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Universitas Hasanuddin dengan Pola Ilmiah Pokok adalah 

“MARITIM”, maka karakter yang ingin dibentuk adalah sesuai 

dengan Pola Ilmiah Pokok tersebut, yaitu terangkum dalam akronim 

“MARITIM”. 

Maksud dari kata “MARITIM”, adalah karakter yang ingin 

dicapai yaitu mengandung makna sebagai berikut : 

M = Manusiawi  

Yaitu :Menghargai keberadaan orang lain.   

Di Universitas Hasanuddin terdiri atas 14 fakultas, dan 

memiliki jumlah mahasiswa S1 sebanyak 21.000 orang.  Konflik yang 

sering terjadi di Universitas Hasanuddin adalah rasa yang berlebihan 

yang dimiliki oleh seseorang atau oleh suatu komunitas tertentu.   

Diharapkan dalam kehidupan sehari-hari setiap mahasiswa atau 

fakultas mampu hidup berdampingan dengan orang lain atau fakultas 

lain yang ada di Universitas Hasanuddin sehingga dapat tercapai 

kehidupan yang saling menghargai antara satu dengan lainnya. 

A = Arif  

Yaitu : yang mencakup kemampuan memahami, mengelola dan 

mengembangkan potensi secara bijak.  

Memberikan perhatian dan penghargaan terhadap kebaikan atau 

kemajuan yang dilakukan oleh mahasiswa, sekecil apapun kemajuan 

tersebut merupakan cara yang sederhana untuk menyampaikan pesan 

kepada mahasiswa tentang pentingnya mengembangkan kebajikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

R = Religius 

Yaitu : memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial.   

Nuansa keagamaan dapat tercipta, dimana hal ini dapat 

membentengi diri setiap orang di dalam kampus dan 

mengaktualisasikan nilai-nilai kebaikan sesuai ajaran agama kita 

masing-masing. 

Pendidikan karakter hendaknya dapat mengembangkan sifat-

sifat yang menunjukkan kemuliaan manusia sebagai mahluk tertinggi 

penghuni bumi ini, yang berbeda dengan mahluk lainnya.  Jadi 
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hendaknya mahasiswa dapat menghindarkan diri dari perbuatan yang 

tercela yang merendahkan dirinya. 

I = Integritas  

Yaitu : komitmen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

secara jujur dan bertanggung jawab. 

Jujur dan bertanggungjawab merupakan perwujudan dari 

integritas.  Orang yang bertanggungjawab membangun kesejahteraan 

dengan tidak merampas hak generasi selanjutnya.  Orang yang 

bertanggungjawab membangun masa depan yang lebih baik dengan 

terutama bertumpu pada kekuatan sendiri, tidak dengan menadahkan 

tangan kepada orang lain. 

T = Tangguh 

Yang artinya tidak mudah menyerah dan putus asa dalam 

menghadapi hambatan dan tantangan secara bertanggung jawab. 

Karakter ini dikembangkan berdasarkan kesadaran bahwa 

dalam hidup ini setiap kemajuan harus dicapai melalui ikhtiar dan 

perjuangan.   

Pendidikan karakter hendaknya membantu mahasiswa meresapi 

kebenaran dari kearifan yang menyatakan bahwa “semua kemajuan 

dan kesejahteraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan”. 

I = Inovatif  

Yaitu kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, visioner dan 

berwawasan IPTEKS. 

Sebagai agent of change, maka mahasiswa sangat diharapkan 

memiliki karakter yang cerdas untuk memperisapkan dirinya menjadi 

pemimpin masa depan yang berbekal ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni. 

M = Mandiri 

Yaitu kemampuan menentukan pilihan, mengambil keputusan 

dan menyelesaikan masalah sesuai potensi yang dimiliki. 
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PENUTUP 

Program pengembangan karakter di Universitas Hasanuddin 

yang diaktualisasikan dalam setiap kegiatan aktivitas kemahasiswaan 

dapat menjadi acuan pengembangan karakter bagi mahasiswa 

khususnya di Universitas Hasanuddin sehingga pada akhirnya akan 

memberikan kontribusi dalam lahirnya pemimpin-pemimpin yang 

mempu mengisi estafet kepemimpinan di masa yang akan datang 

dengan karakter “MARITIM” sebagai modal dasar dalam mengelolan 

kehidupan berbangsa dan bernegara…amin.  
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IDENTITAS BUDAYA LOKAL KEINDONESIAAN 

DI CAKRAWALA PERJUMPAAN 

 

Oleh : Alwy Rachman 

  

Kisah Zimbardo 

“Pada tahun 1969, Zimbardo, seorang psikolog Universitas Stanford, 

bereksperimen terhadap nilai-nilai di dua komunitas Amerika. Zimbardo memarkir 

dua mobil tanpa plat nomor, tanpa kap mesin.  Satu diparkir di Bronx; satu di Palo 

Alto. Di Bronx, mobil diserang dalam hitungan menit setelah ditinggalkan. Penyerang 

datang dari satu keluarga; ayah, ibu dan anak. Dua puluh empat jam, mobil menjadi 

bangkai. Di Palo Alto, mobil tak tersentuh selama seminggu. Zimbardo datang 

sendiri pada hari berikut. Naik ke mobil dan sengaja merusaknya. Orang-orang pun 

bergabung untuk menghancurkannya.”  

  

 

Teori Jendela Pecah 

Dengan merujuk “kisah Zimbardo”, dua belas tahun kemudian, 

ilmuwan sosial James Q. Wilson dan George L. Kelling menulis 

artikel di majalah The Atlantic Monthly, berisi perspektif teoretik 

tentang kejahatan dan ketakteraturan. Kedua peneliti itu mendaku, 

“jika terjadi pembiaran terhadap pengrusakan nilai-nilai ataupun 

pembiaran atas ketakteraturan berskala kecil, maka akan lebih banyak 

orang melakukan hal sama. Malah, akan memunculkan pengrusakan 

berskala besar”. Jika satu jendela dibiarkan pecah oleh para kriminal, 

jendela-jendela lain akan mengalami nasib serupa. Tulisan ini 

kemudian menyingkap makna penting pemeliharaan dan revitalisasi 

nilai-nilai di masyarakat.  

Di kemudian hari, perspektif artikel ini dikukuhkan sebagai 

Teori Jendela Pecah (The Broken Window Theory). Teori Jendela 

Pecah lalu dirujuk di sana-sini secara reflektif untuk keperluan 

intervensi sosial, terutama ke jejaring komunitas urban. Struktur 

komunitas urban yang cenderung fragile --- mudah retak, mudah 

hancur--- dipercaya akan bisa dihindari jika nilai-nilai komunitas 

pembentuknya tetap berfungsi utuh.  
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Pada mulanya, Teori Jendela Pecah dipakai untuk mengatasi 

aksi-aksi vandalisme dan kriminalitas, terutama yang ditujukan ke 

fasilitas urban. Belakangan, teori ini dirujuk untuk menganalisis tak 

berfungsinya perangkat nilai dalam satu kebudayaan. Latar 

argumentasinya sederhana; dinamika Jendela Pecah bisa terjadi pada 

kebudayaan; jika satu nilai kebudayaan dibiarkan dirusak, maka akan 

terjadi pengrusakan nilai-nilai lain.   

Latar kebudayaan tak lain adalah nilai-nilai. Secara sederhana, 

isi dan sifat nilai-nilai dijelaskan oleh Schwartz. Dengan mengadopsi 

ilmuan budaya lain, Schwartz mengurai konsepsi nilai-nilai yang 

berfungsi melalui enam ciri utama:  

1) Nilai adalah keyakinan yang terkait erat untuk mempengaruhi. 

Bila nilai diaktifkan, nilai akan dihayati. Orang-orang yang 

memegang nilai kemerdekaan, misalnya, akan bereaksi jika 

kemerdekaannya terancam, putus asa di saat tak berdaya 

melindunginya, dan berbahagia saat menikmatinya. 

2) Nilai mengacu pada tujuan dan memotivasi tindakan. Orang-orang 

yang percaya pada keadilan, akan termotivasi untuk 

memperjuangkan tujuan ini. 

3) Nilai melampaui tindakan (transendensi) dan situasi tertentu. 

Kepatuhan dan kejujuran, misalnya, relevan di tempat kerja atau 

sekolah, relevan dalam bisnis atau politik, dan relevan 

menghadapi teman atau orang asing. Ciri ini membedakan nilai 

dari norma dan sikap, yang biasanya mengacu pada tindakan, 

objek, atau situasi tertentu.  

4) Nilai merupakan standar atau kriteria. Nilai memandu orang untuk 

memilih atau mengevaluasi tindakan dan kebijakan orang lain. 

Orang memutuskan apa yang baik atau buruk, dibenarkan atau 

tidak, layak atau tidak.  

5) Nilai diurutkan berdasarkan kepentingan relatif terhadap satu 

sama lain. Nilai-nilai masyarakat membentuk sistem prioritas 

yang mencirikan mereka sebagai individu. Apakah mereka lebih 

mementingkan pencapaian atau keadilan, atau mengutamakan 

kebaharuan ketimbang tradisi. 
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6) Memandu tindakan. Sikap atau perilaku biasanya berimplikasi 

pada lebih dari satu nilai. Misalnya, menghadiri acara keagamaan 

memungkinkan seseorang atau sekelompok orang 

mengekspresikan dan mempromosikan nilai tradisi dengan cara 

mengorbankan nilai-nilai hedonisme.  

Di manakah kita harus meletakkan nilai-nilai dalam kerangka 

keIndonesiaan? Sebagaimana diyakini, lokalitas keIndonesiaan 

memiliki keaksaraan tentang perdamaian, kesetaraan, keadilan, 

kemaslahatan, dan tentang keselamatan. Justru karena keaksaraan 

seperti ini lah  yang membuat Indonesia tetap kokoh dan kedap 

terhadap perubahan zaman dan selalu memiliki kelenturan dalam 

merespon perubahan-perubahan sosial, sekeras apa pun. 

Keaksaraan tentang lokalitas sejatinya tidak hanya menjangkau 

dirinya sendiri, tetapi lebih maslahat jika keaksaraan seperti ini 

ditransformasikan ke keaksaraan nasional. Fungsi kebudayaan yaitu 

fungsi perdamaian, kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, dan 

keselamatan  seharusnya menjadi tema generatif bersama. Dari sini, 

pengetahuan atas lokalitas antaretnik dapat dibuka, dibagi secara 

apresiatif, dan dapat ditransformasikan ke dalam bentuk utilitas sosial 

untuk kepentingan hidup bersama. 

 

Identitas Budaya dan Resiko Perjumpaan 

Di ranah akademis, “Identitas budaya” dalam kerangka ke-

Indonesia-an telah dibilangkan sebagai “konsep bersaing”.  Ia dipakai 

ke dalam ragam keperluan dan analisis; etnisitas, ras, cara hidup, 

kebiasaan, gender, kelas sosial, dan  lain-lain. Identitas budaya di sini 

didudukkan sebagai situasi budaya lokal yang berjumpa secara 

problematik dengan peradaban global.   

Analisis terhadap situasi budaya lokal, terutama di negara-

negara “sedang berkembang”, telah dimulai sejak 47 tahun lalu. Pada 

tahun 1970, Alvin Toffler, seorang ilmuan masa depan, mendakukan 

munculnya “gegar budaya” (cultural shock). Gegar budaya akan 

terjadi sebagai dampak dari empat tahap “revolusi informasi”. 

Penemuan mesin cetak sebagai generasi pertama, televisi sebagai 

generasi kedua, faksimili sebagai generasi ketiga menciptakan “situasi 
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gegar”. Media tradisi yang berfungsi sebagai “pembawa nilai-nilai 

lokal” (local value carrier), tak berdaya “menandingi” kekuatan 

peradaban hasil “revolusi informasi”. Kini, “revolusi informasi” 

memasuki generasi kelima dan keenam: internet dan android. 

Delapan belas tahun kemudian, Anthony Baron Giddens 

mendakukan “budaya tunggang langgang” (run away world)  yang 

menimpa banyak negara. Sosiolog ini mendakukan, suasana tunggang 

langgang adalah konsekuensi dari globalisasi yang digerakkan oleh 

kekuatan tiga inovasi besar; komunikasi, transportasi dan internet. 

Suasana ini kemudian memunculkan gejala detradisionalisasi, yaitu 

keadaan dimana tradisi tak lagi dijadikan sebagai acuan, manusia etnik 

kemudian berpaling dari tradisi kehidupan bersama. Dengan 

demikian, manusia-manusia etnik akan memilih jalan sendiri, 

mengambil keputusan sendiri-sendiri secara individu. 

Dua analisis kemudian muncul pada tahun 2011 dan 2017. Pada 

tahun 2011, Zygmund Bauman menyebutkan, “keadaan budaya kini 

sedang merembes satu sama lain”. Budaya elit merembes ke budaya 

rakyat dan budaya rakyat merembes ke budaya elit. Peradaban global 

merembes ke budaya lokal sebagaimana budaya lokal merembes ke 

peradaban global. Saling merembes menyebabkan praktik kebudayaan 

kehilangan kelas sosialnya, kehilangan batas-batas wilayah budaya. 

Analisis terakhir datang dari seorang Budayawan Indonesia, Radar 

Pancadahana. Ia mengkhawatirkan tentang “kebudayaan yang berhenti 

memproduksi”. Akibat rembesan peradaban, tak begitu gampang 

menemukan produk budaya dalam wujud lokal utuh, pada hari-hari 

ini. 

  

Media Lokal sebagai Pembawa Nilai 

Skeptisisme terhadap dinamika Jendela Pecah di ranah 

kebudayaan, sebagai dampak peradaban global, pada akhirnya 

membawa para ilmuan untuk kembali mengenali kekuatan media 

lokal. Melalui beberapa studi di era 1980-an, para antropolog tiba 

pada beberapa penemuan: media lokal menyimpan kekayaan 

(richness) dari sisi modus; sebagai wadah pembawa nilai-nilai lokal 

(local value carrier); dan memiliki keanekaragaman bentuk (variety). 
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Dengan tiga kualitas ini, media lokal dipercaya dapat didudukkan 

sebagai complementary knowledge terhadap sains konvensional yang 

pada dirinya sendiri terbukti tak memadai dalam merespons ataupun 

menyelesaikan masalah-masalah kebudayaan. 

Pemanfaatan media lokal, setidaknya dengan pengalaman di 

berbagai negara, terumuskan ke dalam beberapa tujuan. Media lokal 

dianggap dapat membantu individu dan kelompok-kelompok sosial 

lainnya dalam membangun kemawasan (awareness) dan mengasah 

kepekaan terhadap lingkungan sosial secara menyeluruh. Media lokal 

bisa menolong individu-individu dan kelompok-kelompok sosial lain 

untuk membangun pemahaman dasar tentang lingkungan sosial secara 

menyeluruh, memampukan mereka merumuskan peran dalam 

menangani masalah-masalah kemanusiaan.  

Selain menangani masalah, media lokal juga dapat diandalkan 

untuk memampukan masyarakat untuk mengevaluasi masalah-

masalah sosial, politik, ekonomi, dan estetika. Akhirnya, media lokal 

dapat mendorong partisipasi dan tanggungjawab sosial terhadap cara 

menangani masalah-masalah lingkungan. 

Dewasa ini, dalam berbagai wacana akademis, debat tentang 

peran media lokal dihubungkan dengan proses dan kekuatan media 

global. Debat menghadirkan ketaksepahaman substansial terhadap 

cara mengkonseptualisasi globalisasi dan cara mengatasi dampaknya 

terhadap media lokal. Mereka yang berperspektif globalist 

menganggap bahwa globalisasi adalah bagian dari pembangunan 

(termasuk piranti medianya), tak dapat ditolak dan secara signifikan 

dipengaruhi oleh intervensi manusia.  

Mereka yang tergolong traditionalist memandang bahwa 

globalisasi adalah tahap baru yang telah membuat manusia terasing 

dari budayanya sendiri. Dan, mereka yang tergolong 

transformationalist mempercayai bahwa globalisasi menghadirkan 

dorongan dan perubahan, tetapi membawa ragam dampak sosial 

budaya. 

Para peneliti lain dapat membuktikan bahwa media lokal tak 

gampang tergusur. Riset terhadap pengaruh media global terhadap 

media kebudayaan di kawasan China, Hongkong, Taiwan, Filipina, 
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India dan Jepang baru-baru ini menunjukkan bahwa produk media 

kebudayaan domestik meskipun diintegrasikan ke dalam media 

modern dapat bersaing dengan produk media global. Produk media 

lokal menunjukkan 3 (tiga) kekuatan utama; bahasanya familiar, 

konteksnya kultural, dan bermanfaat bagi upaya merawat proksimitas 

kultural.  

Kekuatan inilah yang membuat produk media budaya lokal di 

kawasan-kawasan di atas dapat menduduki posisi puncak dari 20 

program televisi lainnya. Studi media di Taiwan menunjukkan, 

perilaku pemirsa TV berusia muda sangat tergantung pada genre 

program (program genre) dan proksimitas isi (content proximity), 

termasuk di dalamnya proksimitas kultural (cultural proximity).  

Masalah utama di dalam mengintegrasikan produk media 

budaya lokal ke media global terletak pada apakah ada atau tidak 

kekuatan wacana publik yang menginginkan proteksi terhadap produk 

media lokal yang dipercayai sebagai pembawa nilai-nilai lokal. 

 

Pemeliharaan dan Revitalisasi  

Di negara-negara relatif maju, isu pemeliharaan budaya 

(cultural maintenance) dan revitalisasi budaya (cultural revitalization) 

dihubungkan dengan berbagai aspek; akses, perencanaan dan 

kebijakan kebudayaan, pendidikan seni tradisi, pengembangan 

lembaga bisnis non-profit, dan cara menyediakan generasi pelanjut.  

Dari sisi perencanaan dan kebijakan, upaya ditujukan untuk 

mendorong partisipasi publik dan kelompok-kelompok swasta 

lainnya. Industri wisata dan industri budaya, terutama yang bekerja 

dengan asas non-profit bisa memainkan peran penting di sini. 

Partisipasi non profit mungkin dapat diatur melalui proses-proses 

legislasi dan regulasi. Misalnya, pemberian insentif pajak bagi 

industri-industri wisata dan budaya yang mengakses pengembangan 

media lokal. 

Dari sisi pendidikan, pemerintah berkepentingan merintis 

ataupun mendayagunakan institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah 

misalnya dapat merintis institusi yang berfungsi sebagai council dalam 

menangani lokasi-lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai tujuan 
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wisata, termasuk wisata pendidikan. Pemerintah juga dapat 

memainkan fungsi diplomasi budaya melalui institusi seperti ini. 

Sekolah-sekolah dari dasar, menengah, hingga universitas --- dapat 

didudukkan sebagai institusi yang dapat melanggengkan nilai-nilai 

budaya lokal. Tujuan akhir dari semua ini adalah agar institusi sekolah 

dapat menjadikan dirinya sebagai determinan utama dalam 

pemeliharaan dan revitalisasi budaya.  

  

Rekomendasi 

Melalui refleksi terhadap dinamika Teori Jendela Pecah dan 

pengamatan terhadap konsekuensi perjumpaan nilai-nilai lokal dengan 

peradaban global, beberapa rekomendasi dapat dikedepankan: 

1) Mencegah pengrusakan dan penyerangan terhadap situs-situs 

budaya. Selain regulasi, edukasi terhadap komunitas di sekitar 

lokasi budaya perlu dilakukan secara luas. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghindari komunitas terdekat sebagai perusak.  

2) Mengembangkan situs-situs budaya sebagai bagian dari wisata 

pendidikan atau wisata spiritual. Dengan perspektif wisata 

pendidikan dan wisata spiritual, institusi sekolah --- mulai dari 

sekolah dasar hingga universitas --- akan terdorong untuk 

berpartisipasi; institusi mempunyai ruang belajar budaya sekaligus 

menjadikan dirinya sebagai penentu dalam upaya pemeliharaan 

dan revitalisasi budaya. 

3) Mengajak para pemangku industri wisata untuk ikut berpartisipasi 

non-profit terhadap upaya pemeliharaan nilai-nilai lokal melalui 

pengembangan dan pengaktifan media-media lokal.  

4) Mendorong pemerintah untuk mendayagunakan segenap institusi 

yang tersedia secara sinerjik dan membentuk Cultural Council 

sebagai bagian penting dari diplomasi budaya.         
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MENGANGKAT SIRI’ NA PACCE DALAM PENGUATAN 

KARAKTER DAN BUDAYA POLITIK BANGSA 

 

Oleh : Amrullah Amir, Ph.D 

 

 

Pengantar 

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia kata karakter berarti  

watak; tabiat; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

mebedakan seseorang dengan yang lainnya.  Dalam tinjauan sosiologi 

bermakna ciri khusus dari struktur dasar kepribadian seseorang. 

Sementara menurut Griek, karakter dapat didefinisikan sebagai 

panduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga 

menjadi tanda yang khas membedakan orang dengan yang lainnya. 

Menurut Clifford Geertz, kebudayaan adalah suatu pola makna 

yang diteruskan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol, 

suatu sistem konsep-konsep yang diwariskan yang terungkap dalam 

bentuk-bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi, 

melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang 

kehidupan dan sikap-sikap terhadap kehidupan. Koentjaraningrat, 

melihat kebudayaan sebagai konsepsi-konsepsi yang hidup dalam 

alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang 

mereka anggap bernilai dalam hidup. Dari kedua pendapat ini, 

semuanya menekankan pada pentingnya peranan ‘sistem konsepsi’ 

yang memberi pemaknaan manusia atas realitas hidupnya. Kehidupan 

yang paling material dalam dari keduanya dimaknai oleh manusia 

melalui konsepsi-konsepsi yang sudah diwariskan sebelum 

berhadapan dengan realitas kehidupan material tersebut. Budaya 

sebagai sistem konsepsi dipahami sebagai suatu yang hakiki dan a-

historis, ia ada sebelum sejarah dan melampaui sejarah. 

Menurut Sartono Kartodirdjo, jika kebudayaan dipandang 

sebagai suatu sistem, maka suatu kebudayaan dengan berbagai 

aspeknya selalu merupakan kontinuitas dari bentuk dan fungsi yang 

ada pada kultur itu pada masa-masa sebelumnya. Suatu kebudayaan 

dapat dipandang unik, merupakan suatu kesinambungan dari tradisi 
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dan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sosio-historis di masa 

lampau. Kehidupan kultur dan pengalaman masa lalu yang 

membentuk kebudayaan sekarang, sehingga dapat dibedakan dengan 

kebudayaan lain.  

Masyarakat Sulawesi Selatan memiliki konsep dalam 

kepribadian dan kebudayaan yang dapat dijadikan bahan pembelajaran 

dalam penguatan karakter dan budaya politik bangsa yaitu Siri’  dan 

Pacce. 

  

Konsepsi Karakter dan Budaya dalam Siri’ dan Pacce 

B.F. Matthes mengemukakan makna siri dalam Makassaarch 

Hollandsch Woordenboek (1885) dan Boegineesch-Hollandsch 

Woordenboek (1874) adalah 1. Beschaamd, 2. Schroomvallig, 3. 

Verlegen, 4. Schaamte , 5. Eergevoel, 6. Schande.  (1. Malu, sebagai 

kata keadaan, 2. Takut, 3. Malu-malu, 4. Malu, sebagai kata abstrak, 

5. Rasa kehormatan, 6. Aib). Sedangkan pacce dalam Makassaarch 

Hollandsch Woordenboek  (1885) adalah 1. Scherp, 2. Bijtend van 

smaak, het op de tong, 3. Overdragtelijk gebezigd van de stemming 

des gemoeds. (1. Pedih, 2. Terasa seperti pahit di lidah, 3. Sebagai 

kiasan dari rasa kebencian dalam batin yang disokong oleh orang 

banyak ). 

Kata siri’ secara harfiah bermakna malu atau rasa malu. 

Seseorang yang pemalu oleh orang Makassar di sebut tau pasirikang 

(iemand die beschaamd is van aard). Dalam masyarakat Makassar 

terdapat istilah siri’-siri’ bungkéng, untuk menggambarkan keadaan 

seseorang yang berada dalam keadaan sangat malu, sehingga 

diumpamakan seperti sehelai daun pinang yang berkerut karena 

terjemur di terik matahari. Pacce secara harfiah berarti ‘rasa pedih’, 

namun dapat juga berarti ‘rasa simpati, empati terhadap kawan’. 

Menurut Leonard Y. Andaya, siri’ adalah suatu sistem nilai 

sosiokultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan 

harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota 

masyarakat. Terdapat dua cara yang berbeda ketika orang merujuk ke 

istilah siri’: pertama adalah merujuk kedirinya sendiri, jika seseorang 

dipermalukan maka konsepsi tentang martabat dan harga dirinya di 

abaikan oleh yang mempermalukannya. Orang yang dibuat siri’ 
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diharapkan melakukan sesuatu untuk memulihkan kembali harga 

dirinya yang telah ternoda dari hal yang mempermalukannya. Orang 

bersedia mengorbankan hidupnya dalam usaha menghilangkan rasa 

malu dan memulihkan harga diri. Ada pepatah orang Sulawesi Selatan 

bahwa lebik baik mati mempertahankan siri’ (mate ri siri’ na) 

daripada hidup tanpa siri’  sama sekali (mate siri’). Kedua, ketentuan 

masyarakat tentang balasan setimpal terhadap seseorang yang tertentu 

dan dibuat siri’.  

Pacce merujuk pada asal-usul terbentuknya masyarakat. 

Kesatuan gaukang dan kekuasaan spiritualnya mencakup wilayah 

memiliki batas. Karenanya, sejak awal terbentuknya suatu komunitas, 

sebuah ikatan spiritual telah ada diantara anggotanya berdasarkan 

identifikasi mereka terhadap gaukang tertentu dan kepercayaan 

bersama mereka terhadap kekuatannya yang melindungi seluruh 

komunitas. 

Kedua konsepsi ini sangat terkait erat. Tindakan merusak siri’ 

terhadap seseorang menciptakan situasi pacce. Tekanan pacce 

komunitas terhadap seseorang yang telah di buat siri’ atau 

dipermalukan, dapat memaksa orang itu untuk mengambil langkah 

yang dianggap sebagai jalan yang layak dalam situasinya. Tekanan itu 

membuat seseorang yang melakukan itu di anggap “mate rigollai, 

mate risantangi” (mati dilumuri gula, mati diberi santan). Pengakuan 

orang Makassar tentang kesatuan ini dapat dilihat dalam pepatah : 

Ikambe mangkasaraka, punna tasiri’, pacceseng nipa’bulo 

sibattangngang (wahai orang Makassar, jika bukan siri’, pacce-lah 

yang mempersatukan kita). Makna dari pepatah itu adalah 

kepercayaan bahwa jika bukan siri, maka pacce atau sebaliknya yang 

akan mengingatkan seseorang akan tempatnya di dalam komunitas 

karena mereka adalah bagian dari satu gagasan tunggal.  

Siri’ sering dianggap sama dengan pengertian malu, membuat 

makna siri’ menjadi kabur dari makna sesungguhnya. Sebab malu, 

sebagai mana yang dipahami masyarakat di luar Sulawesi Selatan 

tidak membawa konsekuensi apapun yang berkaitan dengan 

manifestasi tindakan manusia dalam menghadapi realitas dan masa 

depannya. Bahkan malu, di luar konteks siri’, justru menyebabkan 

manusia kehilangan inisiatifnya untuk berbuat sesuatu baik bagi 
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dirinya maupun bagi masyarakatnya. Istilah malu yang kita kenal 

dewasa ini pun, tidak akan merangsang seseorang atau kelompok 

untuk melakukan tindakan dan mempertaruhkan jiwa secara serentak. 

Siri, sebagaimana yang dihayati oleh orang Makassar dan 

orang-orang Sulawesi Selatan memiliki makna yang dalam dan 

jangkauannya jauh ke depan. Namun inti sesungguhnya dari konsep 

siri ini adalah mengenai unsur martabat, harga diri dan kehormatan. 

Konsep ini tidak hanya menyangkut individu namun juga berkaitan 

dengan keluarga dan masyarakat . Terdapat siri pribadi, keluarga dan 

kelompok sosial, di mana baik individu maupun kelompok sosial akan 

bertindak bersama-sama secara spontan tanpa perlu komando, dibujuk 

atau di paksa. Tiap manusia yang hidup dalam budaya siri’ ini telah 

memahami dan mengetahui resiko yang dihadapinya. Semua akan 

dipertaruhkan baik nyawa maupun harta tidak perlu dipersoalkan lagi. 

Hal inilah yang tidak dijumpai dalam kata ‘malu’ secara umum. 

 

Penutup 

Makna kultural siri’ dan pacce hanya dapat dipahami jika 

dilihat dari keberadaannya dalam sistem nilai budaya Sulawesi Selatan 

secara umum dan Bugis-Makassar pada khususnya. Sistem nilai 

budaya ini menurut Koentjaraningrat, di dalamnya terkandung 

konsep-konsep, gagasan, aturan-aturan, dan ide-ide yang hidup dalam 

alam pikiran masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, 

berharga serta penting dalam kehidupan mereka. Sistem nilai budaya 

menjiwai seluruh kebudayaan dan kehidupan suatu masyarakat. Atau 

menurut Clifford Geertz, bahwa kebudayaan adalah sistem pemaknaan 

yang dimiliki bersama, karena merupakan sebuah proses sosial dan 

bukan proses perorangan.  

Untuk dapat memahami masyarakat Makassar seperti halnya 

mempelajari masyarakat lainnya maka diperlukan pemahaman akan 

bentuk keteraturan dan pola-pola spesifik dari masyarakat tersebut. 

Unsur-unsur ini mengikat secara fungsional suatu kelompok sosial 

karena kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai makhluk sosial yang menggunakan pemahamannya dan 

interprestasinya terhadap lingkungan dan pengalamannya untuk 

menjadi landasan bagi terwujudnya kelakuan itu sendiri.  
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PERANAN PENDIDIKAN PANCASILA  

DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA 

 

Oleh : Dr. Andi Ilham Latunra, MS 

  

  

Pendahuluan 

Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap arga 

negaranya harus mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun 

sebagian besar warga Negara Indonesia hanya menganggap Pancasila 

sebagai dasar Negara dan ideologi Negara semata tanpa 

memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Dapat 

dilihat sekarang ini banyaknya perilaku yang menyimpang dari nilai-

nilai yang diajarkan Pancasila. Maka dari itu pentingnya memahami 

Pancasila tidak hanya mengerti namun juga mengamalkan dan 

melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari yang menjadi kebiasaan dan akan menjadi 

karakter bangsa yang terpupuk secara perlahan. 

Pancasila adalah jati diri dan dasar negara serta ideologi dan 

alat pemersatu bangsa Indonesia. Pengaruh pancasila terhadap bangsa 

dan negara Indonesia sangat besar. Maka dari itu pendidikan pancasila 

sangat berperan penting sebagai pembentuk karakter generasi bangsa. 

Karakter sendiri berkaitan dengan kekuatan moral yang berkonotasi 

positif. Jadi, orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki 

moral yang baik. Dengan demikian, pendidikan dapat membangun 

karakter seseorang yang di dasari dengan dimensi moral yang positif. 

Pendidikan adalah proses pengembangan potensi tiap orang 

yang dilakukan dengan usaha sadar dan terencana melalui pengajaran 

atau pelatihan sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan dengan tujuan agar bermanfaat bagi dirinya, bangsa dan 

negara serta dapat ditunjukkan ke generasi generasi berikutnya. 

Selanjutnya tentu akan merujuk pada pendidikan tentang 

pancasila. Pendidikan pancasila adalah pendidikan nila-nilai yang 

bertujuan membentuk sikap dan perilaku positif manusia sesuai 
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dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Pendidikan 

tentang pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan 

pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan pancasila perlu 

diberikan disetiap jenjang pendidikan termasuk di perguruan tinggi. 

Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan 

nasional, pasal 2 menyatakan bahwa “pendidikan Nasional 

Berdasarkan pancasila dan UUD 1945 ”.Pendidikan pancasila 

memberikan pambelajaran tentang pancasila yang digunakan untuk 

mengatur seluruh tatanan dalam kehidupan bernegara. Artinya, 

dengan pendidikan ini segala sesuatu yang berhubungan dengan 

ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus 

berdasarkan pancasila. Hal ini juga berarti bahwa pendidikan ini juga 

mengajarkan bahwa semua peraturan yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia harus bersumber pada pancasila. 

Pendidikan ini mengajarkan tujuan yang hendak dicapai bangsa 

indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, merata secara 

material dan spiritual. Dimana pancasila merupakan wadah atau 

sarana Negara Republik Indonesia yang merdeka,berdaulat dan 

bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang tenteram, tertib, 

damai dan dinamis. 

Pendidikan pancasila mengajarkan kebaikan dan kemanfaatan 

diri dalam berkarya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Keterikatan diri dalam berpendidikan pancasila dapat 

mengaplikasikan semangat dan patriotisme kehidupan yang akan 

membawa pada pahamnya diri kita akan hidup berpancasila. 

Berbicara mengenai pancasila, seolah banyak bukti sudah 

ketidak konkritan antara nilai-nilai pancasila dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia saat ini. Bukti ketidak kongkritan itu begitu 

jelas di pandang oleh mata, antara lain ; 

1. Kasus korupsi yang begitu gencarnya di Indonesia ini, seolah 

tidak adanya lagi rasa untuk membangun negara, melunaskan 

hutang-hutang yang di miliki Indonesia, manusia yang disebut 

sebagai makhluk ekonomikus selalu merasa kekurangan, dan 

www.m
pr

.g
o.

id



48 Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

akhirnya untuk menutup segala rasa kekurangan itu melakukan 

tindakan korupsi dan memperkaya diri. 

2. Kisruh ketika demo berlangsung antara mahasiswa dan aparat 

kepolisian, antara masyarakat dan aparat kepolisian, tidak hanya 

itu tawuran pun seolah menjadi sebuah tren pada saat ini di 

Indonesia, mulai dari kaum intelektual para mahasiswa, para 

pelajar, masyarakat, tidak hanya itu bahkan para tokoh legislatif 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya memberikan 

contoh kepada masyarakat, dan telah mendapatkan amanah untuk 

membenahi negara, akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang 

seharusnya tidak di lakukan seperti saat rapat sidang berlangsung 

dan yang dapat kita saksikan di media. 

3. Kasus narkoba yang setiap tahun penggunanya semakin 

meningkat, para pengguna narkoba yang tidak hanya orang 

dewasa, anak remaja juga menjadi sorotan saat ini. Jumlah 

penderita AIDS/HIV yang juga ikut meningkat akibat pergaulan 

sexs bebas, yang tidak hanya dilakukan oleh orang tua, bahkan 

mahasiswa. 

  

Hubungan Pancasila Dengan Karakter Bangsa 

Jati diri merupakan fitrah manusia yang merupakan potensi dan 

bertumbuh kembang selama mata hati manusia bersih, sehat, dan tidak 

tertutup. Jati diri yang dipengaruhi lingkungan akan tumbuh menjadi 

karakter dan selanjutnya karakter akan melandasi pemikiran, sikap dan 

perilaku manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah menyiapkan 

lingkungan yang dapat mempengaruhi jati diri menjadi karakter yang 

baik, sehingga perilaku yang dihasilkan juga baik. 

Jatidiri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang 

merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa 

Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar negara Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila, yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 
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seluruh rakyat Indonesia. Membangun jatidiri bangsa Indonesia berarti 

membangun jatidiri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah 

membangun Manusia Pancasila. 

Karakter pribadi-pribadi akan berakumulasi menjadi karakter 

masyarakat dan pada akhirnya menjadi karakter bangsa. Untuk 

kemajuan Negara Republik Indonesia, diperlukan karakter yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks 

berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila 

artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila 

secara utuh dan komprehensif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah bentuk 

kesadaran dan perilaku iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai 

karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter Ber-Ketuhanan 

Yang Maha Esa seseorang tercermin antara lain hormat dan 

bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan, 

saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan 

kepercayaannya kepada orang lain. 

 Bangsa yang Menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 

yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusian yang adil 

dan beradab diwujudkan dalam perilaku hormat menghormati 

antarwarga negara sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. 

Karakter kemanusiaan seseorang tercermin antara lain dalam 

pengakuan atas persamaan derajat, hak, dan kewajiban; saling 

mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena terhadap orang lain; 

gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan; merasakan 

dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta 

mengembangkan sikap hormat-menghormati. 

 Bangsa yang Mengedepankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, 

adalah bangsa yang memiliki komitmen dan sikap yang selalu 

mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di atas 

kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan 
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karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan 

seseorang tecermin dalam sikap menempatkan persatuan, 

kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas 

kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk 

kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia 

yang bertanah air Indonesia serta menunjung tinggi bahasa 

Indonesia; memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan 

bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. 

 Bangsa yang Demokratis dan Menjunjung Tinggi Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, yaitu sikap dan perilaku demokratis yang 

dilandasi nilai dan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 

merupakan karakteristik pribadi warga negara Indonesia. Karakter 

kerakyatan seseorang tecermin dalam perilaku yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak 

memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan 

musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama; beritikad baik dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan keputusan bersama; menggunakan akal sehat 

dan nurani luhur dalam melakukan musyawarah; berani 

mengambil keputusan yang secara moral dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-

nilai kebenaran dan keadilan. 

 Bangsa yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan, yaitu 

bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan 

keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi 

bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tecermin 

antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan 

suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga 

keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak 

orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan 

terhadap orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka 

bekerja keras; menghargai karya orang lain. 
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Landasan Pendidikan Pancasila 

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai 

jaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya 

penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya 

sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang 

tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya 

tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa 

lain. Oleh para pendiri bangsa kita (the founding father) dirumuskan 

secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila) 

dan diberi nama Pancasila. 

Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi dan 

pandangan hidup yang kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-

ambing di tengah masyarakat internasional. Hal ini dapat terlaksana 

dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.  

       Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila 

Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara 

Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia 

sendiri. Sehingga asal nilai nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah 

dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa 

materialis Pancasila.  

  

Landasan Kultural 

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang 

dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan 

dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila 

bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja melainkan 

merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat 

dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis 

para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus terutama 

kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta 

mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara 

dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan jaman. 
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Landasan Yuridis 

Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila di 

Perguruan Tinggi diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 39 menyatakan : Isi kurikulum setiap 

jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan 

Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan. 

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa 

kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan 

dalam kurikulum setiap program studi, yang terdiri atas Pendidikan 

Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. 

Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggi 

mengeluarkan Surat Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang 

Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 

(MPK). Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata 

kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berfikir, bersikap 

rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. 

Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila adalah terdiri atas 

segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan 

bernegara serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan 

agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati 

nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, 

mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-

nilai budaya demi persatuan bangsa. 

  

Landasan Filosofis 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis 

bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan 

moral untuk secara konsisten merealisasikan dalam setiap aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara 

adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini 

berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah mahluk Tuhan 
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YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada 

nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan 

di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk 

dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa 

Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, 

baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social 

budaya, maupun pertahanan keamanan.  

Pembentukan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang 

dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas 

berbagai sukubangsa dengan nuansa daerah yang kental, bagsa 

Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan 

karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena 

menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah 

untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia. Faktor-faktor dalam membentuk karakter bangsa Indonesia 

antara lain : 

1) Ideologi 

2) Politik 

3) Ekonomi 

4) Sosial Budaya 

5) Agama 

6) Normatif (Hukum & Peraturan Perundangan) 

7) Pendidikan 

8) Lingkungan 

9) Kepemimpinan 

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap 

aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan 

komprehensif. 

Yang tercantum sebagai sila pertama Pancasila ialah Ketuhanan 

Yang Maha Esa, bukan agama. Jika agama dicantumkan sebagai sila 

pertama, pasti keadaan menjadi kacau karena banyak penganut agama 

dan penganut kepercayaan yang menjadi ribut menginginkan agama 

atau kepercayaannya dijadikan sebagai landasannya sehingga 

menimbulkan pandangan yang sempit. Akibatnya, kekacauan terjadi 

di mana-mana dan tidak ada kesatuan. 
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Untuk menjalankan sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia, sila keempat Kerakyatan 

Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan 

/ Perwakilan, serta sila kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia, semua ini dapat dilakukan jika manusia Indonesia 

meningkat sampai ke tingkat kesadaran manusia yang manusiawi. Jika 

manusia Indonesia masih belum berketuhanan maka sila-sila tersebut 

tidak dapat di jalankan karena mereka masih dalam kesadaran rendah 

dengan sendirinya mereka masih terpenjara oleh nafsu, ego, dan sifat-

sifat rendah lainnya, tidak mungkin memikirkan orang lain, yang 

dipikir hanya dirinya sendiri saja. Hanya manusia yang sudah 

berketuhananlah yang dapat melaksanakan sila-sila Pancasila dengan 

sebenar-benarnya. Inilah yang terpenting dalam bermasyarakat dan 

bernegara di Republik Indonesia, sebagai azas yang melandasi segala 

sendi kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

Penutup 

Pendidikan Pancasila sangat bermanfaat dalam membangun 

karakter bangsa karena dengan mempelajari pendidikan pancasila 

dapat menimbulkan kesadaran dalam diri manusia itu sendiri, karena 

sesungguhnya pembangunan Indonesia harus mengarah kepada 

kesempurnaan manusia dan harus dapat memanusiakan manusia, 

bukan membangun secara fisiknya saja tetapi juga harus berdampak 

pada kualitas manusia dan merubah peradaban manusianya maka 

bumi Indonesia menjadi layak sebagai tempat tinggal manusia (surga 

dunia), bukan tempat bagi  

Jadi, antara karakter bangsa dengan pancasila tidak dapat 

terpisahkan. Karena sebagai warga negara Indonesia yang 

berpedoman kepada pancasila dan setiap kegiatan harus memuat nilai-

nilai yang ada dalam pancasila dari itulah diharuskan pula tumbuh 

nilai-nilai pancasila dalam pribadi setiap masyarakat dan dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah 

harga mati bagi setiap warga negara Indonesia, yang harus dipatuhi 

dan tidak boleh bertentangan dengan pancasila. 
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PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBANGUN 

KARAKTER DAN ETIKA POLITIK MENUJU DEMOKRASI 

YANG BERMARTABAT 

 

Oleh : Andi Lukman Irwan 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem 

demokrasi, dengan menggunakan sistem multipartai. Sistem 

multipartai ini merupakan salah satu varian dari beberapa sistem 

kepartaian yang berkembang di dunia, di mana jumlah partai politik 

yang tumbuh atau eksis dan mengikuti kompetisi mendapatkan 

kekuasaan melalui pemilu, lebih dari dua partai politik. 

Dinamika dan perkembangan politik dari masa ke masa 

menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan, khususnya terkait 

dengan persoalan karakter dan etika politik. Di era reformasi ini 

tingkat partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu mengalami 

degradasi. Menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 

ini merupakan indikator makin lemahnya kepercayaan publik terhadap 

partai politik. Gejala ini bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah 

merupakan fenomena global.  

Dengan gambaran partisipasi yang semakin rendah ini 

menunjukkan legitimasi politik terhadap sistem demokrasi makin 

lama makin melemah. Belum lagi, kondisi ini masih harus 

dipertahankan dengan adanya politik uang (money politic). Padahal 

praktik politik uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang 

sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.  

Politik uang di Indonesia salah satu persoalan yang sampai hari 

ini menghantui proses berdemokrasi. Tatanan demokrasi menjadi 

semakin rapuh dengan praktek politik uang yang hampir terjadi di 

setiap proses demokrasi. Mulai dari pemilihan desa sampai pemilihan 

presiden. 
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Selain itu, persoalan lain yang juga tidak kalah penting untuk di 

persoalkan adalah politik identitas. Beberapa tahun belakangan ini 

politik identitas menjadi pisau bermata dua bagi system demokrasi di 

Indonesia. Pada satu sisi, kemunculan politik identitas menjadi satu 

kebanggaan akan munculnya corak demokrasi yang berkarkter lokal. 

Dengan politik identitas, menegaskan akan sebuah pergerakan 

lokalitas dan keberagaman di nusantara yang tidak hanya menjadi 

simbol-simbol kultural, tetapi identitas dalam hal ini sebagai basis 

kultural yang terdapat di daerah dapat bertransformasi menjadi 

komoditas politik dengan mengusung identitas sebagai symbol politik. 

Celakanya, kondisi seperti itu khususnya di Indonesia menjadi 

malapetaka. Sebab di Indonesia masyarakat tumbuh dan di besarkan 

dengan keadaan kultural yang begitu beragam. Ini sekaligus menjadi 

sisi lain dari politik identitas ditengah keberagaman kultural yang ada 

di Indonesia. Benar bahwa munculnya identitas di arena politik satu 

indikasi pengakuan nilai lokalitas yang dimiliki oleh masyarakat yang 

dibesarkan lewat narasi-narasi kultural dengan corak budaya lokal. 

 

Merebaknya Politik Transaksional 

Faktor yang lebih menyedihkan, memperburuk serta 

mengancam tujuan restrukturisasi kekuasaan adalah perilaku para elit 

yang memanipulasi demokrasi prosedural. Mereka menganggap sudah 

mendapatkan legitimasi kalau sudah mengikuti prosedur dan regulasi 

yang mereka buat sendiri. Dengan mengatasnamakan rakyat mereka 

bahkan dapat menguras kekayaan negara untuk dinikmati sendiri atau 

bersama kelompoknya. Perilaku para elit yang sangat merusak tatanan 

tersebut kalau tidak segera dihentikan akan menggerogoti modal sosial 

(social capital) bangsa ini yang selama satu dekade ini dapat dijadikan 

aset dalam melakukan transisi politik. Modal sosial yang 

disumbangkan masyarakat dalam masa transisi adalah kesanggupan 

rakyat melakukan proses transisi politik yang sangat kritikal. 

Kompetisi pertarungan kekuasaan untuk mendapatkan jabatan publik, 

secara prosedural semakin melembaga. Indikasi yang sangat 

meyakinkan adalah kontestasi politik yang dilakukan dalam skala 

yang masif dapat dilakukan dengan aman. Hal itu membuktikan 

bahwa bangsa Indonesia mempunyai peradaban yang cukup tinggi 
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sebagai landasan untuk menjadi bangsa yang besar. Pertarungan 

politik yang rawan konflik komunal karena keragaman bangsa 

Indonesia disebabkan ikatan-ikatan primordial kesukuan, ras,bahasa, 

agama serta pengelompokkan ekskulif lainnya, meskipun sangat 

disesalkan, tetapi tidak membawa ekses yang destruktif dalam 

masyarakat.   

Kematangan masyarakat berdemokrasi juga menunjukan tanda-

tanda menggembirakan. Kekuatan politik yang hanya bertopang 

kepada sentimen primodial semakin surut pendukungnya. Secara a 

kontrario hal ini berarti bahwa hanya kekuatan politik yang inklusif 

yang akan memperoleh dukungan luas masyarakat. Inilah salah satu 

modal sosial bangsa. Rajutan sosial yang silang menyilang 

membuahkan struktur masyarakat yang kompleks yang tidak monolit. 

Di segala pesolok tanah air bertebaran berbagai gerakan-gerakan 

kemasyarakatan lintas agama, suku, ras, golongan yang merupakan 

perwujudan konkrit dari masyarakat yang plural.   

Namun ironinya justru di tataran elit perpolitikan di Indonesia 

sarat dengan pertarungan politik tanpa cita-cita. Kiblat politik yang 

sangat didorong oleh godaan nafsu berkuasa telah menyingkirkan 

jauh-jauh arti politik sebagai perjuangan bersama mewujudkan cita-

cita luhur bangsa. Manuver politik didominasi oleh nafsu berkuasa 

sehingga jagad politik Indonesia sarat dengan intrik dan kompromi 

politik yang pragmatik-transaksional, oportunistik, politik uang, tebar 

pesona dan janji kosong sebagai alat merayu dukungan politik. 

Demikian pula perselingkuhan politik, dengan segala bentuk dan 

manifestasi semarak; semuanya dilakukan untuk mengejar kenikmatan 

kekuasan. Tiadanya roh kehidupan politik, kekurangmengertian 

tentang hakekat kekuasaan serta akselerasi perobahan yang 

sedemikian cepat, mengakibatkan wajah perpolitikan di Indonesia 

selama lebih kurang sepuluh tahun sarat dengan pertarungan politik 

dari para elit yang ingin berkuasa, mempertahankan kekuasan atau 

mereka yang ingin lebih berkuasa.  

Dari sini dapat dipahami bahwa masalah utama yang muncul 

adalah menguatnya gejala pragmatisme politik, terutama politik uang, 

serta makin tingginya krisis kepercayaan antara politisi dan 

konstituen/masyarakat. Jika kondisi ini terus memburuk maka 
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ancaman terjadinya kemacetan demokrasi yang menjadi peluang 

lahirnya diktatorisme dan totalitarianisme sangat besar. 

Dengan kondisi yang demikian, tampaknya peran partai politik 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penguatan 

karakter dan etika politik sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya 

peran partai politik dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 

dapat memperkuat karakter dan etika politik di negeri ini.  

   

PEMBAHASAN  

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan 

diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang menjadi fokus 

pembahasan dalam tulisan ini yaitu “Bagaimana Peran Partai Politik 

Dalam Penguatan Karakter dan Etika Partai Politik Menuju 

Demokrasi yang Bermartabat?” Permasalahan tersebut dapat 

dijabarkan dalam beberapa persoalan yang meliputi ; 

1. Masih lemahnya kualitas rekruitmen politik 

Kondisi rekruitmen politik yang dilaksanakan oleh partai politik 

sampai saat ini masih banyak menghasilkan para pemimpin yang 

dinilai belum mampu menunjukkan komitmennya kepada rakyat. 

Kader-kader partai politik juga banyak yang terlibat dalam tindak 

pidana korupsi. Banyak partai politik yang ternyata belum mempunyai 

aturan rekruitmen kader yang jelas, akibatnya partai politik hanya 

menjadi kendaraan orang-orang yang memiliki modal matrial yang 

besar, tanpa memiliki komitmen kebangsaan dan kerakyatan yang 

kuat.Di sisi lain, masih banyak ditemukan kader-kader partai politik 

yang terkesan elitis atau kurang bergaul dengan masyarakat awam, 

sehingga kesan jarak antara kader partai politik dengan masyarakat 

masih cukup jauh, kecuali ketika dalam masa ritual pemilihan umum. 

2. Masih rendahnya pendidikan politik berbasis pada karakter 

bangsa. 

Partai politik merupakan ujung tombak dalam pendidikan 

politik bagi masyarakat. Sayangnya, masih banyak partai politik yang 

belum mempunyai agenda dan kurikulum yang jelas dalam 

melaksanakan pendidikan politik bagi warga masyarakat. Alih-alih 

melakukan pendidikan politik, justru sebaliknya partai politik menjadi 
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tersangka utama dalam pembodohan politik. Akibatnya, 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan juga 

pemahaman berbagai persoalan politik di tengah masyarakat sangat 

rendah. 

3. Masih lemahnya kesadaran bela negara oleh kader partai 

politik. 

Secara kelembagaan, partai politik sering kali hanya dijadikan 

oleh oligark untuk menggapai kepentingan-kepentingan dalam 

perlindungan dan penguasaan sumber daya material. Lemahnya 

kelembagaan ini di antaranya diakibatkan oleh lemahnya penegakan 

aturan main yang telah disepakai bersama, seperti AD/ART. Akibat 

dari lemahnya kelembagaan ini partai politik juga sering hanya 

menjadi tunggangan para oportunis politik yang ingin meraih 

kepentingan-kepentingan sesaat, tanpa adanya semangat perjuangan 

partai politik yang sebenarnya. Kelemahan kelembagaan partai politik 

juga cenderung menghasilkan partai politk yang kurang terbuka dan 

transparan, sehingga uang-uang yang tidak jelas asal-usulnya sangat 

mudah keluar-masuk. Di samping itu, dalam penyelesaian berbagai 

persoalan yang terjadi dalam kelembagaan partai politik yang lemah 

cenderung kurang mengedapankan asas musyawarah mufakat. Banyak 

elit partai politik yang mengambil kebijakan secara sepihak dan/atau 

mengedapankan suara terbanyak, sebagai akibat dari masuknya nilai-

nilai demokrasi liberal. 

  

Memperkuat Kualitas Rekruitmen Politik 

Rekrutmen politik adalah proses ke arah pengisian peran politik 

yang telah dirumuskan dalam sistem politik (Seligman, 1964). Proses 

rekrutmen politik selalu bermakna ganda. Pertama, menyangkut 

seleksi untuk menduduki posisi politik yang tersedia, seperti anggota 

legislatif, kepala negara, dan kepala daerah. Kedua, menyangkut 

transformasi peran-peran nonpolitik warga yang berasal dari aneka 

subkultur agar menjadi layak memainkan peran politik (Cornelis Lay, 

Prisma Nomor 4, 1997). 

Karena itulah rekrutmen politik menjadi urgen untuk 

dipertimbangkan, karena rekrutmen politik dapat menjadi penentu 
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dalam arah perjuangan partai ke depan. Sebab, dalam teori perilaku 

organisasi, perilaku dan budaya anggota organisasi secara otomatis 

akan menjadi perilaku serta budaya organisasi tersebut. Maka, dapat 

disimpulkan, rekrutmen dengan mengesampingkan pertimbangan 

ideal, dan mengedepankan pertimbangan "darah", uang, serta jasa 

politik dapat dipastikan lambat-laun model rekrutmen ini akan 

menjadi bom waktu yang akan merusak sebuah parpol dari dalam 

tubuhnya sendiri.  

Faktor yang cukup signifikan untuk meningkatkan kepercayaan 

pada partai politik adalah rekruitmen politik. Rekruitmen dianggap 

penting karena partai politik adalah infrastruktur politik yang 

memproduk elit-elit politik. Partai politik dapat dikatakan sebagai 

institusi yang secara  formal melakukan proses sosial politik lahirnya 

elit politik. Emile Durkheimmenjelaskan bahwa sebab-sebab suatu 

gejala sosial yang dapat menjadi proses lahirnya sebuah elit atau 

pemimpin terdiri atas 2 macam: (1) sebab-sebab ateseden, dalam hal 

ini elit harus dipelajari sebagai perluasan dari kasta penguasa, 

aristokrasi, dan kelas-kelas penguasa yang menurut sejarah 

mandahului mereka, (2) sebab yang mengiringinya kekuatan-kekuatan 

yang terus beroperasi dan mejalankan pengaruhnya. Dalam hal ini, elit 

harus dipelajari dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial 

yang mendorong perkembangan sosial. Indikator kedua dari durkheim 

tersebut menunjukkan pentingnya penguatan rekrutiemen politik oleh 

partai politik. 

Dalam melakukan rekruitmen politik, partai politik juga perlu 

dilakukan secara elegan dan transparan. Sebab di samping 

perkembangan politik yang semakin maju juga kekuatan-kekuatan 

politik masyarakat telah berkembang pesat sehingga partai politik 

dapat menampung seluruh elemen kekuatan-kekuatan strategis 

dimasyarakat. Setidaknya ada tiga pertimbangan dalam melakukan 

rekrutmen politik. Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator 

yang sensitif dalam melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik 

dalam sebuah masyarakat politik. Kedua, pola-pola rekrutmen politik 

merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. Ketiga, pola-pola 

rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk 

melihat pembangunan serta perubahan dalam sebuah masyarakat. Tiga 
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pertimbangan ini mengharuskan rekrutmen politik melihat basis 

legitimasi politik, latar politik, rekam jejak politik, keterwakilan 

politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik, serta 

akibat-akibat bagi masa depan politik. 

Mengikuti tren dan pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai 

politik, serta perilaku kader-kader parpol, baik di parlemen maupun di 

eksekutif, pola koalisi yang dibangun sesama parpol seolah memaksa 

kita mengatakan bahwa eksistensi parpol tak ubahnya hanyalah 

kerumunan (mob) orang. Pengertian kerumunan ditandai dengan 

hukum relasi yang sangat longgar atau bahkan tidak ada aturan sama 

sekali. Siapa pun, tanpa adanya kualifikasi khusus, tanpa melalui 

seleksi terstruktur, bisa datang dan pergi atau menjadi bagian dari 

kerumunan, dengan tetap membawa serta memperjuangkan tujuan 

masing-masing. Adapun dalam partai politik, semua aktivitas, 

termasuk rekrutmen kader, diatur secara tegas berdasarkan tujuan 

jangka panjang yang ditetapkan bersama (visi dan misi partai), yang 

semua itu disarikan dari ideologi partai. 

Sejauh ini rekrutmen parpol selalu dilandasi oleh merit system, 

sedangkan rekrutmen kerumunan hanya didasari oleh kepemilikan 

sumber daya, popularitas, modal ekonomi, serta garis keturunan yang 

mampu menjadi magnitude bagi dukungan massa. Uraian di atas 

semakin menguatkan bahwa eksistensi parpol tak ubahnya 

sekelompok kerumunan orang dengan tujuan berbeda. Dialektika yang 

terjadi di tubuh parpol merupakan perwujudan mentalitas "politikus 

tukang" yang ingin bertransformasi menjadi negarawan "instan". 

Dalam konteks ini, dapat dipastikan bahwa ego politik ala 

Machiavellianisme akan tumbuh subur dalam diri politikus, dan ego 

politik ini lambat-laun akan tumbuh menjadi laku partai politik. Jika 

hal ini dibiarkan, lambat-laun akan meluluhlantakkan tatanan sebuah 

parpol dan kehidupan bangsa. 

Untuk itulah, maka partai politik harus melakukan rekruitmen 

politik secara adil, partisipatif, dan demokratis. Partai politik harus 

melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Partai politik harus mempunyai aturan rekruitmen kader yang 

jelas. Aturan rekruitmen itu diumumkan kepada publik melalui 

media yang memungkinkan, sehingga masyarakat mengetahui 
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cara-cara menjadi anggota parpol dan aktif dalam kegiatan partai 

politik. 

2. Partai politik semaksimal mungkin membuka keanggotaan secara 

terbuka untuk seluruh masyarakat. Dengan demikian, partai 

politik bersifat inklusif bagi masyarakat lintas etnis dan lintas 

suku. Selanjutnya, perbedaan antar partai politik ditentukan oleh 

perbedaan ideologis dan perbedaan dalam mengartikulasikan 

ideologi itu dalam mewujudkan aspirasi masyarakat; 

 

Pendidikan Politik 

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman 

tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik 

merupakan usaha sadar dan sistematis dalam mentransformasikan 

segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan sebuah partai 

politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk 

membentuk danmenumbuhkan orientasi-orientasi poltik pada 

individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, 

meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan 

wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran 

terhadap persoalan politik dan sikap politik. Pendidikan politik 

bertujuan untuk:  

1. Membentuk kepribadian negarawan. Pendidikan politik ditujukan 

untuk membentuk insan Indonesia yang negarawan, yaitu manusia 

yang selalu mengutamakan kepentingan negara di atas 

kepentingan pribadi, kepentingan partai, dan kepentingan 

golongan sendiri.   

2. Membangun kesadaran politik. Pendidikan politik harus mampu 

membangun kesadaran masyarakat untuk selalu terlibat secara 

langsung atau tidak langsung dalam proses politik, agar 

menghasilkan hal-hal yang menguntungkan rakyat, bukan 

menghasilkan hal-hal yang merugikan rakyat. 
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3. Meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan politik harus mampu 

meningkatkan partisipasi politik rakyat untuk mengawal 

keputusan politik agar selalu sesuai dengan kepentingan rakyat. 

Tanpa partisipasi politik dari rakyat, maka proses politik sering 

dibajak oleh kelompok tertentu, seringkali kelompok ekonomi, 

untuk kepentingan diri sendiri. 

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk 

meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program 

peserta Pemilu, pada prakteknya kampanye terbuka hanya 

bermodalkan hiburan yang menyebabkan kurang terdidiknya warga 

negara secara politik ini. Hal tersebut disertai dengan kecenderungan 

pasif dan mudahnya dimobilisasi untuk kepentingan pribadi dari para 

elite politik. Berakhirnya kemeriahan kampanye terbuka atau rapat 

umum partai politik, meninggalkan persoalan yang belum 

terselesaikan pada pesta demokrasi kali ini yaitu proses pendidikan 

politik bagi warga negara. Padahal, kampanye rapat umum merupakan 

sarana kontrak politik melalui tatap muka, bukan menjadi pesta 

hiburan musik atau goyang erotis lima tahunan.  

Hingga kini, masyarakat masih banyak yang beranggapan 

bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan 

pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi 

atau terbuai dengan janji–janji manis. Untuk mencegah hal–hal yang 

tidak diinginkan kembali terulang, sehingga diberikanlah pendidikan 

politik kepada masyarakat oleh partai politik di berbagai provinsi dan 

kabupaten/kota di Indonesia. 

Pengembangan pendidikan politik merupakan rangkaian usaha 

untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan 

kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 

sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan 

konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang 

dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem 

politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif, dan efisien. Oleh 

karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan 

tokohnya. 
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Untuk dapat melaksanakan pendidikan politik dengan baik, 

maka setiap partai politik harus melakukan upaya-upaya sebagai 

berikut: 

1. Parpol mempunyai sistem pelatihan dan pengembangan kader. 

Setiap partai politik harus mempunyai blue print (cetak biru) yang 

jelas berkenaan dengan pelatihan dan pengembangan kadernya. 

Sebagai pintu masuk untuk jabatan publik, partai politik harus 

mampu melahirkan kader-kader politik yang handal dan merakyat. 

2. Partai politik harus melakukan pelatihan kader secara sistematis 

dan berkesinambungan, dengan materi-materi kebangsaan yang 

bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika. Setelah itu, partai politik dapat memberikan materi-

materi pokok lainnya yang berkaitan dengan ideologi partai, 

strategi pemenangan Pemilu, dan lain sebagainya. 

3. Partai politik harus melakukan pendidikan politik untuk 

pencerahan rakyat. Dengan pendidikan politik itu, rakyat dapat 

mengetahui hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara.  

  

Penguatan Bela Negara bagi Kader Partai Politik 

Salah satu tugas kenegaraan partai politik (parpol) ialah 

menginisiasi kecerdasan masyarakat melalui pendidikan. Itulah 

mengapa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari upaya mewujudkan 

cita-cita menjadi bangsa yang merdeka dan maju. Dan dalam konteks 

ini, partai politik dapat berperan signifikan dengan memfasilitasi 

proses pendidikan bisa disebut juga pengaderan yang bertujuan 

melahirkan insan-insan cerdas berwawasan dan berkarakter. Sebagai 

salah satu struktur sosial yang paling utama, parpol jelas memiliki 

tantangan yang tidak ringan dalam ikut membentuk karakter 

masyarakat. 

Ini berarti setiap parpol sesungguhnya memiliki tanggung jawab 

dalam merancang pola perilaku masyarakat yang saling menghargai 

sesama, jujur, dan perilaku baik yang memang sudah ada di dalam diri 

setiap orang. Karena itu, menjadi tugas parpol dan para legislator yang 
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mereka miliki untuk merancang skema pendidikan bela negara yang 

berorientasi pada penubuhan dan penumbuhan karakter dan nilai-nilai 

keadabaan para kadernya. Dalam pendidikan bela negara, parpol 

setidaknya bertanggung jawab terhadap tiga aspek kehidupan 

berpolitik yang sehat, yaitu memberikan wawasan yang memadai 

tentang pentingnya memperkuat kepribadian para kader dengan 

keterampilan mengelola emosi secara cerdas dan bertanggung jawab. 

Selain aspek kepribadian, parpol harus mau dan mampu 

meningkatkan aspek keilmuan kadernya dalam melihat aspek-aspek 

kepartaian dan kebangsaan. Wawasan kepartaian dan kebangsaan 

menjadi salah satu modal penting bagi individu dalam berproses dan 

berperan aktif menjalankan fungsinya sebagai kader partai yang 

patriotik membela kepentingan negara. Dengan wawasan kebangsaan 

yang memadai, kerangka parpol akan menjadi ajang pelatihan dan 

pembelajaran dalam berorganisasi dan berpolitik bagi para kader, alih-

alih penguatan kepentingan kelompok tertentu. Dengan kata lain, 

kepentingan bangsa dan negara senantiasa menjadi rujukan utama 

dalam bersikap di dalam maupun di luar lingkungan partai. 

Sistem kehidupan berpolitik di dalam partai kemudian juga 

menjadi ajang pembelajaran untuk mengambil peran sosial-politik 

yang lebih besar. Di sinilah parpol sebagai salah satu pilar demokrasi 

dapat menjadi agen perubahan yang berpartisipasi aktif dalam 

membangun bangsa. Dalam kerangka itulah, setiap partai politik harus 

menginisiasi suatu wadah pendidikan bela Negara bagi setiap 

kadernya. Pendiriannya tidak lain bertujuan membekali para kader 

partai dengan pendidikan karakter, wawasan kepartaian, dan wawasan 

kebangsaan. Ketiga simpul itu diharapkan menghasilkan satu kesatuan 

yang kuat dalam kepribadian kader-kader Partai. Dengan kader-kader 

yang berkualitas, fungsi perubahan dapat berjalan maksimal 

membawa Indonesia menjadi bangsa mandiri dan makmur, terbebas 

dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. 
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Memperkuat Demokrasi Yang Berkeadaban 

Pendidikan karakter yang selama ini di canamkan oleh partai 

politik adalah salah satu solusi yang dapat mengurai persoalan 

demokrasi termasuk pada perkara politik uang dengan politik 

identitas. Dengan pendidikan karakter, simbol-simbol kultural yang 

bersemayam ditengah-tengah masyarakat menjadi pijakan yang akan 

mempersatukan keberagaman. Lewat pendidikan karakter, kader 

parpol akan didesain menjadi satu sistem sosial yang tidak lagi 

menjadikan jargon politik identitas sebagai hambatan, Tetapi, melalui 

pendidikan karakter redefenisi identitas akan direproduksi menjadi 

bagian yang tidak terpisah dari kehidupan berdemokrasi. 

Semua jargon itu tentu harus di dahului dengan sebuah  

prasyarat pendidikan karakter. Yang penekanannya penguatan pada 

invidu. Pada pendidikan karakter individu dianggap sebagai pilar dari 

kehidupan demokrasi yang paling mikro, sehingga sebelum menuju ke 

system demokrasi yang lebih makro,penguatan karakter yang sifatnya 

sangat personal penting untuk segera ditindaki.  

Selain itu, pendidikan karakter sebagai jawaban dari revolusi 

mental yang saat ini menjadi impian pemerintah Jokowi-Jk. Revolusi 

mental pada tataran ini di pahami sebagai perubahan drastis pada 

sikap dan perilaku cara hidup berdemokrasi yang harus menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemanusian di Indonesia, terlebih pada aspek 

pendidikan (Maragusta: 2015). Melalui pendidikan karakter, nilai-nilai 

kebangsaan akan di internasisasi seirama dengan semangat dari 

revolusi mental. Seperti nilai kebangsaan dan nilai lokalitas (Suyitno: 

2012). 

Melalui pendidikan semacam itu, diharapkan perselisihan 

masyarakat dalam tatanan demokrasi dikelola dengan baik. Konflik 

bukan permusuhan untuk menentukan siapa yang benar dan siapa 

yang salah. Konflik dalam masyarakat demokatis harus dipandang 

sebagai perbedaan pendapat dalam perspektif yang berbeda. Tidak ada 

monopoli kebenaran dalam kehidupan politik yang demokatis. Dalam 

masyarakat demokratis konflik harus dikelola sehingga menjadi suatu 

konsensus bersama dan diupayakan menjadi peraturan perundangan 

yang dijadikan pedoman hidup bersama. Dengan mengembangkan 

budaya politik seperti itu ruang publik akan menjadi wilayah yang 
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sehat untuk memperdebatkan isyu-isyu yang dianggap penting oleh 

publik. Melalui ruang publik pula masyarakat dapat berbeda pendapat 

dengan negara, bahkan publik dapat melakukan koreksi terhadap 

kebijakan publik yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. 

Mekanisme tersebut disediakan dalam kehidupan demokrasi agar 

kedaulatan rakyat tidak direduksi oleh segelintir orang yang dipilih 

duduk dalam parlemen maupun eksekutif. Namun harus diingat bahwa 

dalam kehidupan politik yang demokratis cara-cara tersebut di atas 

harus dilakukan dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah etika serta 

berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu 

tantangan yang dihadapi oleh setiap masyarakat demokratis adalah 

memelihara keseimbangan antara kebebasan dengan mempertahankan 

sikap tertib masyarakat. Memberangus sikap kritis publik dengan 

alasan mengganggu ketertiban dan kestabilan politik akan 

memproduksi rejim yang repressif. Sebaliknya, membiarkan protes 

yang dilakukan dengan kekerasan akan menimbulkan anarki sosial. 

Maka perlu diingat bahwa dalam sistem demokrasi, meskipun 

rakyat telah memilih para wakil mereka, rakyat tetap berdaulat dua 

puluh empat jam sehari dan dapat mengontrol parlemen. Kebebasan 

sipil memberikan jaminan kedaulatan rakyat dan keleluasaan 

partisipasi, hal itu dilakukan untuk menyalurkan dan mengekspresikan 

aspirasi serta keyakinannya. Penguasa dibatasi oleh kebebasan warga 

(civil liberty) dan kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi 

yang berbeda. Agar kekebasan sipil dapat berkembang diperlukan pers 

yang bebas sehingga dapat membangun opini publik sebagai salah 

satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai kekuatan tanding untuk 

mewujudkan mekanisme saling kontrol yang merupakan ciri dari 

kehidupan demokratis.  

Dalam perspektif sosiologis, masyarakat disebut mempunyai 

tertib yang demokratis bila interaksi seluruh anggota dalam 

masyarakat selalu berorientasi kepada semakin meningkatnya 

martabat dan harkat manusia. Hal ini sejalan dengan naluri manusia 

yang selalu mendambakan persamaan, kebebasan dan kemerdekaan 

serta dari segala bentuk penindasan. Dengan demikian hubungan 

antara anggota masyarakat dilandasi oleh semangat kesetaraan dan 

kebersamaan tanpa melakukan perbedaan status sosial–ekonomi, asal-
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usul, ikatan primordial serta ciri-ciri eksklusif lainnya. Semua itu 

harus dilakukan dengan kebijakan atau politik hukum yang 

mempunyai paradigma dan arah yang jelas. Sehingga perangkat 

hukum yang dapat menjamin tegaknya hukum dan rasa keadilan 

publik. Dalam Negara dan masyarakat yang demokratis, relasi negara 

(state) vis avis dengan masyarakat ( society) harus dapat mewujudkan 

keseimbangan yang saling mengawasi. 

Ruang publik yang bebas (civil liberty) sebagaimana disebutkan 

di atas merupakan sendi utama kedua demokrasi, setelah 

parlementarisme. Ia adalah institusi kemasyaratan dan tonggak 

penopang demokrasi agar prinsip kedaulatan rakyat tidak direduksi 

politik transaksional dan pragmatisme politik. Oleh sebab itu 

mengembangkan hak-hak sipil sangat penting dilakukan mengingat 

banyak pengalaman sejarah membuktikan pemilihan umum selalu 

dapat menghasilkan lembaga perwakilan yang belum tentu sejalan 

dengan kepentingan publik. Oleh sebab itu, meskipun pemilihan 

umum telah diselenggarakan secara demokratis telah menghasilkan 

parlemen tidak berarti rakyat kehilangan kedaulatannya. Inilah yang 

menjadi salah satu alasan mengapa demokrasi sejak kelahirananya 

telah mempunyai cacat bawaan. Karena tidak ada jaminan bahwa 

mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan selalau searah dengan 

kinginan rakyat yang memilih mereka.  

Persyaratan lain agar demokrasi dapat berlangsung adalah 

kemampuan, pengetahuan serta kecermatan dalam membuat aturan 

dasar yang komprehensif dan koheren satu sama lain sebagai landasan 

hidup bersama. Untuk itu selalu diperlukan gagasan dan pemikiran 

yang mendalam sebagai paradigma dalam penyusunan regulasi yang 

diperlukan. Aturan tersebut harus dijabarkan sedemikian rinci 

sehingga dapat dilaksanakan secara baik. Kerumitan dalam proses 

pembuatan aturan serta kompromi-kompromi politik yang harus 

dilakukan membuat demokras tidak efisien dan efektif. Oleh karena 

itu demokrasi bukan sistem yang sempurna dan mempunyai banyak 

kelemahan, antara lain proses pengambilan kebijakan berlangsung 

lamban, karena kompleksitas serta kepentingan yang sangat beragam 

dalam masyarakat. Hal-hal semacam itulah yang menyebabkan 

kadang-kadang masyarakat skeptic terhadap demokrasi. Apalagi kalau 
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para elit politik hanya cenderung memanipulasi kekuasaan untuk 

kepentingan subyektif mereka.  

Bila dibiarkan hal itu menyebabkan rakyat tidak percaya kepada 

sistem ini. Kredibilitas demokrasi yang rusak akan menyebabkan 

gelombang balik yang dapat mengembalikan bangsa bersangkutan 

kepada sistem kekuasaan yang menindas atau bahkan menjadi anarki 

sosial yang tidak kalah destruktifnya dengan sistem kekuasaan yang 

otoriter. Gejala semacam itu oleh Samuel Huntington disebut sebagai 

gelombang demokrasi. Artinya dalam kurun waktu tertentu muncul 

serombongan negara berobah dari otoriter menjadi demokrasi, namun 

hal itu selalu terjadi kemungkinan diikuti oleh gelombang balik 

berupa negara yang semula demokratis menjadi otoritarian kembali. 

Gejala tersebut nampaknya tidak akan berhenti, sampai dengan nilai-

nilai demokrasi menjadi peradaban masyarakat dunia.  

Pemerintahan yang demokratis adalah adalah pemerintahan 

mayoritas yang menang melalui pemilihan umum yang adil, jujur serta 

reguler. Oleh karena itu mayoritas dalam konteks tatanan politik yang 

demokratis bukan mayoritas berdasarkan angka-angka statististik serta 

bukan pula ditentukan secara kategoris berdasarkan ciri-ciri 

primordialistik seperti suku, agama, ras, keturunan dan lain-lain. 

Meskipun harus diakui dalam persaingan politik yang keras kadang-

kadang tidak dapat dihindari benturan-benturan yang disebabkan oleh 

isyu-isyu primordial dan gender. Namun pada dasarnya prinsip 

mayoritas dalam tertib politik yang demokratis adalah persaingan 

memperjuangkan aspirasi, gagasan serta cita-cita politik untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Mesipun dalam tertib demokrasi mayoritas adalah pemenang 

pemilu, namun tidak berarti mereka dapat bertindak semaunya sendiri. 

Pemenang harus menjamin dan hak-hak mendasar minoritas karena 

yang dalam pemilhan umum (majority rule, minority right). 

Perlindungan terhadap hak-hak minoritas adalah hak yang melekat 

dalam sistem demokrasi, dan oleh sebab itu bukan merupakan sikap 

welas asih dari pemenang pemilu kepada mereka yang kalah dalam 

kontestasi politik. Oleh sebab itu pula setiap sistem demokrasi selalu 

memerlukan ruh yang berfungsi sebagai jiwa yang menghidupkan 
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demokrasi. Sebagaimana telah disinggung diatas, siprit atau ruh 

tersebut adalah pluralisme dan toleransi.  

 

Kesimpulan 

Dengan uraian di atas, maka ada beberapa kesimpulan yang 

harus diperhatikan bersama, yaitu: 

1. Partai politik harus menjalankan peran dan fungsinya secara 

maksimal, terutama dalam bidang rekuitmen politik, 

pendidikan politik, dan penguatan karakter kader partai. 

2. Partai politik berkewajiban mengimplementasikan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sehingga arah dan perjalan partai politik sesuai dengan cita-

cita bangsa. 

3. Partai politik harus berada di garda terdepan untuk melakukan 

pendidikan politik guna pencerahan warga negara. 

  

Saran 

1. Parpol harus memasukkan nilai-nilai kebangsaan (Pancasila, 

UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam 

pendidikan dan pelatihan kadernya; 

2. Lemhannas berkewajiban memberikan kesempatan lebih luas 

kepada parpol untuk mengikuti pendidikan kebangsaan. 
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PENGEMBANGAN ILMU KEPANCASILAAN 

DI PERGURUAN TINGGI, NARASI BARU KEBANGSAAN 

 

Oleh : Andi M. Akhmar 

 

 

Pendahuluan 

Pengembangan Ilmu Kepancasilaan di Perguruan Tinggi sudah 

seharusnya berfokus dan mengutamakan pengembangan kepribadian 

mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia. Pengembangan 

kepribadian pancasilais terkait dengan pembentukan identitas kolektif 

Indonesia khususnya dewasa ini, era pascareformasi. Masalah yang 

dihadapi di era pascareformasi adalah dunia yang demokratis 

akantetapi sekaligus terdesentralisasi, dunia yang saling terkoneksi 

secara ekonomi, politik, dan sosial, disertai benturan serta konflik 

identitas. Gejolak dan benturan masalah ini, dapat kita rasakan 

dikehidupan sosial yang dapat mengikis dan memicu ancaman 

kedaulatan bangsa indonesia. Karena itu, ideologi pancasila sebagai 

pengikat atau bingkai bangsa ini semakin dibutuhkan sebagai 

identitas kolektif bangsa Indonesia.  

Dalam konteks sosial budaya nasional pascaremormasi ini, 

seharusnya tidak hanya berfokus pada proyek besar ekonomi dan 

politik. Perhatian pada kontruksi identitas kolektif pancasila dalam 

pembentukan karakter dan prilaku manusia Indonesia turut 

dikedepankan dan dinomorsatukan. Salah satu jalur utamanya adalah 

pendidikan ilmu pancasila sebagai pembentukan karakter dan prilaku 

individu-individu pancasilais. Dalam pendidikan ilmu pancasila, 

khususnya di Perguruan Tinggi, diperlukan mempertimbangkan 

kontruksi identitas pancasila sebagai bahan ajar yang sesuai dengan 

identitas Indonesia itu sendiri atau takdir Indonesia itu sendiri. 

Ketidakmampuan memahami identitas dan takdir Indonesia 

hanya akan mengarah pada hambatan dan bahkan kegagalan bangsa 

ini dalam proses pembangunan nasional-proyek besar politik dan 

ekonomi. Tidak hanya itu, dapat memunculkan konflik dan 

disintegrasi sosial. Sekali lagi dapat memicu ancaman kedaulatan 
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bangsa ini. Karena itu, dalam konteks pendidikan ilmu kepancasilaan, 

khususnya di perguruan tinggi diperlukan tenaga pengajar yang 

memahami identitas dan takdir keberagaman di Indonesia yang 

sangat tinggi. Mulai dari keberagaman geografi, biologi, budaya, nilai, 

bahasa, praktik, dan institusi sosial. Salah satu yang turut perlu 

dipertimbangkan di era pascareformasi ini, adalah “keberagaman 

termporal”.         

Keberagaman temporal adalah ragam komunitas atau 

kelompok yang hidup saling berdampingan sebagai akibat dari 

perkembangan dunia yang demokratis tetapi juga terdesentralisasi. 

Seperti komunitas digital yang hidup berdampingan dengan kelompok 

masyarakat dengan teknologi pramodern. Masyarakat individualis 

modern hidup berdampingan dengan kelompok masyarakat kolektif 

tradisional. Keberagaman sosial di Indonesia dapat terdiri dari 

komunitas urban yang sangat modern dan individualis, namun di sisi 

lain terdapat kelompok masyarakat adat yang memegang teguh tradisi 

dan teknologi pramodern. Formasi keberagaman era pascareformasi 

inilah menjadi tantangan bagi para pengajar ilmu pancasila untuk 

mengsinkronisasi dengan kondisi formulasi identitas kolektif 

Indonesia yang akan terus-menerus berubah dan berkembang.   

Aktivitas transnasional dan terbentuknya jejaring global 

ekonomi, sosial, dan budaya, mengubah aktivitas dan perspektif 

manusia-manusia Indonesia melihat dunia. Akibatnya sudut 

pandang mereka tentunya berpengaruh  terhadap cara pandang melihat 

Negara Indonesia itu sendiri. Prof. Dr. Irwan Abdullah mengutip 

pandangan Thrift (1996) dan Miller (2001) menyatakan bahwa 

persoalan yang penting di sini justru ruang yang menjadi wadah 

kebudayaan itu berada telah mengalami redefenisi sejalan dengan 

tumbuhnya kota dan gaya hidup modern yang secara langsung diawali 

dengan perubahan rancangan ruang (2017:4). Perguruan Tinggi adalah 

salah satu ruang yang cukup terbuka untuk masuknya aktivitas 

transnasional dan terbentuknya jejaring global. Perguruan Tinggi pada 

dasarnya memang harus terbuka sebagai  aktivitas keilmiahan, ruang 

miniatur ilmiah untuk terjadinya benturan-benturan ideologis. Akan 

tetapi perlu ditekankan benturan-benturan ideologis masih tetap 

berada dalam koridor keindonesiaan. Masih sesuai dengan nilai 
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falsafah pancasila yang memanusiakan manusia Indonesia dan 

khususnya mahasiswa indonesia. 

Salah satu contoh kasus yang sangat merebak dari aktivitas 

transnasional dan terbentuknya jejaring global di Indonesia adalah 

efek dari arab spring. Penguatan identitas lokal di Arab, berpengaruh 

sampai ke Negara Indonesia yang mayoritas muslim. Benturan 

ideologis ini, dapat dilihat pengaruhnya hampir di seluruh Perguruan 

Tinggi Indonesia. Natamarga (2013:6-7) menjelaskan masuknya 

pengaruh Wahabi di Indonesia saat ini, memunculkan berbagai 

kelompok agama yang berhaluan keras dan memiliki kecenderungan 

radikal, seperti Jama’ah Salafi, Front Pembela Islam (FPI), Komite 

Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Darul 

Islam/Negara Islam Indonesia, Jama’ah Tabligh (JT), Majelis 

Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 

Pesantren Al-Mukmin (Ngruki), Laskar Jihad Ahlussunnah Wal 

Jama’ah, HAMMAS, dan Ikhwanul Muslimin.   

Sejarawan Muda Nasionalis Indonesia Agung Nugroho (2015) 

dalam tulisannya “Pancasila Sebagai Budaya Lokal versus Terorisme 

Global” meyakini pancasila sebagai pembentuk identitas bangsa 

mampu terus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan dunia global. 

Menurutnya, kaburnya nilai-nilai pancasila akibat globalisasi 

merupakan keniscayaan yang harus dihadapi. Pancasila merupakan 

hasil konsensus bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai sosial 

masyarakat Indonesia dan sekaligus juga mempertimbangkan 

masyarakat dunia. Sehingga pancasila sudah pasti teruji menyatukan 

bangsa Indonesia, dan siap untuk menghadapi dunia global.  

Pandangan Agung Nugroho didukung dari tesis Huntington 

(2002) tentang “Benturan Antar-Peradaban dan Masa Depan Politik 

Dunia” dapat dijadikan pendekatan teoretis untuk melihat bagaimana 

prespektif Pancasila sebagai identitas budaya Indonesia dapat 

menyatukan keragaman budaya dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pancasila sebagai dasar negara mampu meleburkan nilai-nilai 

primordial dan semangat bangsa-bangsa menjadi semangat kesatuan 

identitas Indonesia.  

Ketika Indonesia harus berhadapan dengan globalisasi atau 

bahkan terorisme global akibat krisis identitas agama yang terjadi di 
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Indonesia akhir-akhir ini akibat konflik global. Indonesia sudah dapat 

bertahan karena globalisasi tidak serta merta menghancurkan identitas 

kultural, melainkan justru menciPerguruan Tinggiakannya kembali. 

Globalisasi mendorong terjadinya penguatan posisi-posisi identitas. 

Dalam kasus Indonesia, pancasila harus diperkuat dan diperkokoh. 

Salah satunya yang mungkin diajukan Pancasila dijadikan salah satu 

falsafah utama dalam menentang kekuatan homogenisasi global dan 

globalisasi kapitalis.  

  

Langkah-langkah dan Kebijakan 

Karena itu, saya dalam sudut pandang kebudayaan menawarkan 

agar pengajaran ilmu kepancasilaan di Perguruan Tinggi 

mempertimbangkan aspek-aspek, yaitu: Langkah pertama, 

mengadakan usaha yang sistematis dan empiris untuk memahami 

ragam kepercayaan, pikiran, nilai karakter dan perilaku manusia 

Indonesia di era pascareformasi-khususnya masyarakat temporal 

Indonesia, baik itu level makro dan mikro.  

Hasil dari riset ini, akan digunakan sebagai strategi dan 

sekaligus materi pengajaran ilmu pancasila yang sesuai dengan 

kebutuhan kondisi sosial-budaya bangsa ini. Selain itu, usaha 

sistematis dan empiris  harus mampu menunjukkan keberagaman yang 

merupakan paradoks bagi nasionalisme bangsa ini. Sebagaimana telah 

disinggung, dianggap paradoks karena meski memiliki sejarah dan 

cita-cita yang sama, bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang 

sangat tinggi. Mulai dari tiga ratusanan lebih suku yang tersebar. 

Kondisi pulau-pulau yang terpisah hingga mencapai ribuan pulau. 

Meski memiliki bahasa yang sama, masyarakat harian Indonesia 

berbicara daerah yang berbeda-beda. Ditambah lagi, tampilan fisik 

dan warna kulit bangsa ini juga beragam. Jokowi mengingatkan dalam 

pidatonya pada Hari Kelahiran Pancasila “Harus diingat bahwa 

kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan 

untuk kita adalah keberagaman”.  

Keberagaman ini jika tidak mendapatkan distribusi 

pembangunan dan kesejahteraan, sangat rentang memicu ancaman 

bagi kesatuan bangsa Indonesia. Analisis Benedict Anderson (2006) 

berharga untuk menunjukkan bahwa tidak hanya masalah 
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pembangunan dan kesejahteraan yang dapat menjadi ancaman bangsa 

ini. Perasaan nasionalisme Indonesia berhasil dibangun oleh sejarah 

panjang ragam kebudayaan dan agama-agama di Indonesia. Kedua hal 

inilah yang banyak bekerja sebagai praktik-praktik yang mendorong 

nasionalisme Indonesia. Karena itu, Negara ini jangan sampai 

menutup mata terhadap ragam kebudayaan bangsa-bangsa Indonesia 

dan agama-agama di Indonesia. Negara ini masih baru, dengan sejarah 

nasionalismenya dalam lapisan-lapisan kesadaran masyarakat 

Indonesia. Praktik-praktik lembaga-lembaga kebudayaan dan agama 

telah lama hadir menaungi masyarakat Indonesia dari kemiskinan, 

penyakit, perang, bencana, dll.  

Karena itu, hal ini terkait Langkah Kedua, pengakuan 

(recognation) atas masing-masing keberagaman bangsa ini dan 

penguatan kebangsaan. Ilmu kepancasilaan jangan hanya fokus pada 

narasi besar bangsa ini-tetap harus diajarkan, pengajaran dapat 

dikontekstualisasi di ragam Perguruan Tinggi yang tersebar di 

Indonesia sebagai salah satu bentuk pengakuan atas keberagaman 

bangsa ini. Jadi, dapat dirumuskan dengan pengajaran pancasila level 

makro bagaimana pancasila sebagai sistem filsafat, pancasila sebagai 

ideologi bangsa dan Negara, Pancasila sebagai identitas nasional, 

Pancasila sebagai sistem konstitusi, pancasila sebagai sistem politik 

dan ketatanegaraan Indonsia agar menjadikan mahasiswa yang paham 

Hak dan Kewajiban menjadi warga Indonesia.  

Dalam level mikro pengajaran Ilmu Pancasila dapat difokuskan 

pada pengajaran dan penjelasan yang dikristalisasi dari nilai-nilai 

budaya setempat Perguruan Tinggi yang tersebar di Indonesia yang 

membangun dan sesuai dengan pancasila. Masalah-masalah sosial-

budaya dan bahkan konflik sosial yang dapat diselesaikan dengan 

kebijaksanaan budaya setempat, yang turut menjadi pemersatu bangsa 

ini. Dalam level mikro inilah defenisi kebangsaan harus mampu 

ditanamkan ke mahasiswa.  Dalam pandangan para ahli sosial-budaya, 

dapat dirangkum dalam karya Homi K Bhabha tentang Nation and 

Narration, Bangsa (nation) adalah lokalitas (Reenan), tisu sosial 

(Durkheim), juga sebagai komunitas yang dibayangkan (Anderson). 

Ketiga afirmasi tentang bangsa tersebut dapat dijadikan pijakan untuk 

melihat wajah Indonesia--sebagai suatu bangsa--dengan berbagai 

keragaman yang dimilikinya.  
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Bangsa, dalam pengertian lokalitas, mensyaratkan etnis yang 

berfungsi sebagai suku (kaki) bangsa yang menopang bangsa 

Indonesia itu sendiri. Selain itu, etnis ataupun kelompok sosial ini juga 

terhubung menjadi suatu jaringan tisu sosial (social tissues) yang pada 

akhirnya membentuk sebuah bangsa. Dalam pengertian sebagai 

komunitas yang dibayangkan, bangsa hadir menjadi identitas bersama 

dari tiga ratusan etnik lebih yang mendiami wilayah geografis tertentu. 

Dengan demikian, diabaikannya lokalitas, dicerabutnya tissue sosial, 

oleh konflik sosial dan pendekatan politik kekuasaan yang cenderung 

bersifat represif dalam mengatasi berbagai masalah kebangsaan, 

menyebabkan imajinasi akan komunitas bersama sebagai sebuah 

bangsa menjadi terganggu. Untuk tidak mengatakannya rapuh bahkan 

“nyaris” tercerai berai. 

Langkah ketiga, terkait dengan pembahasan sebelumnya, 

setelah recognition, maka pengajaran ilmu pancasila mesti berani 

diajarkan secara ilmiah. Secara ilmiah yang dimaksud ada dua. Poin 

pertama, telah dijalankan oleh Negara dengan mengatur secara 

yuridis pengajaran ilmu pancasila. Secara yuridis pengajaran pancasila 

telah diatur dalam undang-undang no 2 tahun 1989 tentang sistem 

pendidikan Nasional, pasal 39. PP No. 60 tahun 1999, Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.30 Tahun 1990 menetapkan 

status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi 

sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat 

nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1983 sampai 

tahun 1999, telah banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan 

diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan 

Negara. Ditandai dengan keluarnya Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang 

Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian Pendidikan Pancasila pada Perguruan Tinggi di 

Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan, bahwa mata kuliah 

pendidikan Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila, 

merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari 

kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) pada 

susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah 

Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh 

setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program 
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diploma/politeknik dan program sarjana. Pendidikan Pancasila 

dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada 

mahasiswa tentang Pancasila sebagai filsafat/tata nilai bangsa, dasar 

negara, dan ideologi nasional dengan segala implikasinya.  

Poin kedua, seharusnya upgrade pendidikan ilmu pancasila 

mampu dan berani menjelaskan secara ilmiah narasi kelam dan terang 

bangsa ini. Dengan ini, kita dapat berpancasila dengan benar, 

berbangsa Indonesia dengan benar, bernegara Indonesia dengan benar. 

Pengajaran ilmu pancasila jangan sampai diinterpensi oleh politik 

kekuasaan Negara, dengan hanya menarasikan narasi yang berpihak 

pada kekuasaan politis semata. Keberanian menarasikan secara ilmiah 

dan objektif kondisi bangsa ini dari masa ke masa, dapat menjadi 

pelajaran penting bagi mahasiswa. Dengan demikian diharapkan 

menjadikan mahasiswa yang kritis dalam berpancasila. Kritis dan 

mampu berkontribusi untuk bangsa dan Negara ke depannya, sebagai 

pelanjut tongkat estafet generasi. Diharapkan nantinya mahasiswa 

berani mengembangkan tugas untuk membangun bangsa ini dengan 

benar.  

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, pasal 3, disebutkan azas tertinggi pendidikan 

tinggi adalah kebenaran ilmiah. Maka, peran sosial dan kultural 

perguruan tinggi mestinya disandarkan pada nilai tersebut. Dalam 

praktik, kebenaran itu dapat selaras dengan kebenaran positif yang 

berlaku di masyarakat, tetapi bukan tidak mungkin justru bertolak 

belakang. Ketika selaras, perguruan tinggi bertugas memperkuatnya. 

Ketika bertolak belakang, perguruan tinggi bertugas mengoreksinya. 

Dalam rangka melengkapi poin kedua, diperlukan Langkah 

Keempat yaitu, sinergisitas dengan ilmu-ilmu sosial agar mampu 

menjelaskan kondisi politik, ekonomi, dan budaya dewasa ini secara 

objektif dan ilmiah. Sinergisitas ilmu pancasila dengan ilmu-ilmu 

sosial penting untuk dilaksanakan. Sebenarnya telah banyak yang 

telah melakukan, kajian-kajian dari ilmu sosial dan alam yang didasari 

pada nilai-nilai pancasila. Seperti kajian Ekonomi Pancasila, 

Teknologi Pancasila, Budaya Pancasila, dll. Tinggal diolah kembali 

sebagai bahan ajar yang relevan dengan pendidikan ilmu pancasila.   
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Salah satu contoh misalnya sinergisitas dengan fakultas ilmu 

budaya. Sinergi untuk menjelaskan Budaya Pancasila dengan 

mengambil hasil penelitian sejarah dan budaya yang bercorak 

nasionalis. Budaya Pancasilais yang dimaksudkan dapat ditelisik 

misalnya dari pidato kebudayaan Direktur Kebudayaan Indonesia 

Hilmar Farid. Pidato tersebut berusaha memproyeksi kebudayaan 

Indonesia dengan sudut pandang utama sejarah, didukung sudut 

pandang potensi material dan kebudayaan indonesia. Cara pandang 

sejarah Indonesia yang tuntas dan nasionalisme yang juga tuntas, 

sehingga cara pandangnya menjadi jelas dalam melihat sejarah 

Indonesia.  

Hilmar Farid mengingatkan untuk menelusuri jejak sejarah 

yang tidak bersandar pada kebesaran Majapahit dan  Sriwijaya semata. 

Mempelajari pelaut Mandar untuk sekedar mengangumi kehebatan 

berlayar. Mempelajari suku bajo untuk sekedar keunikan sejarah dan 

budaya mereka. Pembelajaran sejarah seperti itu, bagi Hilmar hanya 

membangkitkan semangat patriotisme, yang justru dapat membius dan 

menenggelamkan dalam kebanggan semu dan keyakinan teleologis 

bahwa suatu saat nanti Indonesia jaya di masa depan-seperti 

keberadaan ratu selamat.   

Seharusnya menurut Hilmar Farid, kita belajar sejarah 

Majapahit dan sriwijaya untuk memahami pergulatan kekuatan yang 

memungkinkan kerajaan tersebut menjadi kerajaan besar dan 

kemudian menjadi runtuh. Referensi ini dapat digunakan untuk 

membangun bangsa maritim Indonesia yang kuat, sekaligus 

menghindari kemungkinan keruntuhannya. Seharusnya kita belajar 

sejarah pelaut mandar untuk memahami bagaimana mereka bisa 

bertahan hidup sebagai komunitas maritim di tengah masyarakat 

Indonesia yang kehilangan mentalitas budaya maritimnya. Begitu 

pula, ketika kita belajar sejarah suku bajo untuk memahami pandagan 

dunia mereka. Dengan ini, bangsa Indonesia dapat menemukan 

landasan untuk membayangkan negeri maritime di masa mendatang.  

Demikianlah semestinya, Langkah Kelima, bidang-bidang 

ilmu di Perguruan Tinggi harus bercorak nasionalisme. 

Sebagaimana contoh sebelumnya keilmuan sejarah dan budaya yang 

bersandar pada nilai-nilai pancasila dan nasionalisme. Tidak sekedar 
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menjelaskan sejarah, tanpa masuk dalam politik kebudayaan untuk 

membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Begitu pula 

seharus tiap fakultas-fakultas di Perguruan Tinggi, membangun riset 

yang membangun bangsa ini, bersandarkan nasionalisme dan 

pancasila. Hasil-hasil penelitian ini, tidak hanya jadi bahan ajar yang 

tepat untuk ilmu pancasila. Tambahan pengajaran seperti ini lebih 

mampu untuk membangkitkan kesadaran berpancasila. Hasil-hasil 

penelitian juga turut memperkuat falsafah pancasila, bahkan mampu 

mengantarkan masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan jika 

Perguruan Tinggi sepenuhnya mengaktualisasi tridharma perguruan 

tinggi dimasyarakat Indonesia.  

Jangan sampai kegagalan Perguruan Tinggi berkontribusi pada 

masyarakat dan kegagalan Perguruan Tinggi menghasilkan mahasiswa 

yang dapat membangun bangsa karena tidak menempatkan keilmuan 

yang disandarkan pada nasionalisme dan nilai-nilai pancasila. 

Perguruan Tinggi hanya menghasilkan tenaga siap kerja, tanpa 

kesadaran membangun bangsa. Sehingga mereka mudah jatuh pada 

identitas-identias radikal yang seringkali ditawarkan oleh aktivitas 

transnasional. Atau jangan sampai kegagalan Perguruan Tinggi karena 

hanya menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme global. Meski 

harus diingat saran sejarawan Agung Nugroho bahwa globalisasi 

adalah keniscayaan yang menjadi ancaman sekaligus potensi untuk 

pancasila unjuk gigi di dunia internasional.  

Langkah keenam, Ilmu Pancasila sebagai epistimologi. 

Langkah ini berusaha mencakup seluruh langkah-langkah 

sebelumnya, dengan menekankan pengajaran pancasila yang 

membuka penafsiran epistimologi pancasila. Dengan menempatkan 

pancasila sebagai epistimologi, maka pancasila terbuka untuk terus 

dibaca, ditafsirkan, dan dikritisi. Memungkinkan beragam ilmu dan 

pengetahuan untuk membahas.  

Pancasila tidak bisa dibaca sebagai doktrin dan ideologi, 

melihat sifat universal yang dimilikinya. Negara indonesia, dapat 

dikatakan beruntung memiliki pancasila yang bernilai universal. 

Sayangnya kekeliruan beberapa kelompok atau individu politis 

seringkali mencoba menjadikannya doktrin dan menjadikan pancasila 

sebagai alat-alat politik kekuasaan. Liat pemerintahan kekuasaan orde 
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baru yang cenderung menjadikan Pancasila dan nasionalisme sebagai 

legetimasi kekerasan, dan pengingkaran terhadap bangsa-bangsa. 

Penekanan pengajaran pancasila dengan retorika peristiwa-peristiwa 

atau pembelajaran sejarah hanya akan menjadi tafsiran-tafsiran 

politik.gejala ini mengulang kembali apa yang disadari oleh Hilmar 

farid, hanya menciPerguruan Tinggiakan kesadaran nasionalisme 

semu.  

Semestinya pancasila dapat diajarkan dengan menguji setiap 

sila-silanya secara epistimologis. Misalnya sila pertama “Ketuhanan 

Yang Maha Esa” dapat diuji dengan pandangan dari humanisme, 

pandangan dari fisikawan, pandangan dari sejarawan, pandangan dari 

astronomi, pandangan para tokoh-tokoh ilmuan, Tokoh filsafat, tokoh 

nasionalis, dll. Kelas diarahkan dengan memetakan pemikiran dan ide 

(mind mapping) dari setiap sila di Pancasila. pembahasan. Penggunaan 

metode ini memerlukan partisipasi mahasiswa, dan ditunjang 

kemampuan pengajar pancasila yang mumpuni sehingga dapat 

mengarahkan diskusi mahasiswa secara efektif, mencapai tujuan 

pengajaran. Adapun partisipasi mahasiswa Sekaligus membentuk 

karakter mahasiswa, karena secara langsung berpartisipasi mengisi 

dan manafsir Negara dan bangsa Indonesia. Aktivitas ini merupakan 

pembacaan kembali dan terus-menerus mengenai narasi dan takdir 

kebangsaan Indonesia. Dengan sikap ini, akan tetap mempertahankan 

bangsa Indonesia, dan fleksibilitas yang kuat meski diterpa kendala, 

ganguan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar.    

Alwy Rahman budayawan Sulawesi Selatan menegaskan bahwa 

Ideologi itu adalah cita-cita suatu kaum, sementara pancasila adalah 

cita-cita universal. Cita-cita universal inilah yang menyatukan bangsa-

bangsa di Indonesia. Pandangan Alwy Rahman sekali lagi 

menegaskan bahwa pancasila mesti diajarkan secara epistimologis. 

Pengajaran mind mapping meletakkan dasar ilmiah yang kuat dan 

dibutuhkan bangsa ini, untuk dapat mempertahankan kesatuan bangsa, 

dan memosisikan diri secara global. Metode mind mapping akan 

membantu mahasiswa mem-brainstrorm dan mengekslorasi ide, 

konsep, dan masalah yang terkait dengan pancasila. Sekaligus secara 

mendalam membantu mahasiswa memahami relasi dan jaringan antara 

ide dan konsep-konsep pancasila. Pembelajaran ilmu pancasila seperti 

inilah yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia dewasa ini.  

www.m
pr

.g
o.

id



Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 83 

 

MELACAK RUPA ETOS MARITIM KEKINIAN: SEBUAH 

CERITA TENTANG KOMUNITAS LITERASI MAKASSAR 

 

Oleh : Aswin Baharuddin 

 

 

Pengantar 

“Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan 

kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin 

menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa 

besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi 

peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk 

mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, 

selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu 

lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat 

dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 

Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek 

moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana.” (Joko Widodo) 

Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Joko Widodo 

memberi penekanan Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini 

disampaikan bukan tanpa alasan, mengingat besarnya potensi alam 

dan kependudukan di wilayah pesisir. Lebih dari 160 juta orang atau 

lebih dari 60 persen penduduk Indonesia hidup di pesisir. Beragam 

penelitian menjelaskan, apabila potensi tersebut dikelola dengan baik 

nilainya bisa mencapai Rp 3.000 trilyun per tahun dan mampu 

menyerap lebih dari 40 juta tenaga kerja di berbagai bidang. 

Akan tetapi, Negara Maritim membutuhkan lebih dari kekayaan 

alam dan lokasi strategis secara geografis, yang menjadi ruh-nya 

justru adalah karakter dan budaya kemaritiman. Artikel ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan anatomi etos kemaritiman dan bagaimana etos 

tersebut secara subtantif bisa kita temui pada komunitas literasi di 

Kota Makassar dalam satu dekade terakhir. 
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Konsepsi Etos Kemaritiman 

Artikel ini menggunakan konsepsi etos kemaritiman yang 

diformulasikan oleh Hilmar Farid. Sebuah formulasi yang dibangun 

dari pendekatan sejarah dan budaya tentang tumbuh, sepak terjang dan 

runtuhnya kerajaan-kerajaan maritim nusantara. Penjelasan mengenai 

konsepsi etos kemaritiman ini setidak-tidaknya memuat 2 bagian 

yakni efek destruktif kolonialisme bagi karakter bangsa dan peran 

ilmu pengetahuan dan organisasi dalam pengelolaan kekuasaan 

politik. 

Bagian pertama menjelaskan mengenai kolonialisme pangkal 

kemunduran karakter bangsa akibat kolonialisme. Demi 

melanggengkan kekuasaan eksploitatifnya di Nusantara, pemerintahan 

kolonial dalam kurun waktu yang panjang secara sitematis membelah 

masyarakat ke dalam struktur masyarakat yang asimetris. Dalam 

pidatonya “Indonesia Menggugat”, Presiden Soekarno menjelaskan 

betapa masyarakat Indonesia terus dicekoki bawa mereka adalah 

inlander yang bodoh dan terbelakang. 

Hal itulah yang tergambar melalui stereotyping masyarakat 

Indonesia dalam karya budayawan Mochtar Lubis (1977) yang 

berjudul Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban. Di dalam 

buku itu menyebut enam ciri manusia Indonesia: Munafik, Enggan, 

bertanggungjawab, Bersikap dan berperilaku feudal, Percaya takhyul, 

Berbakat seni dan Lemah watak. Dari penjabaran 6 ciri di atas, 5 

diantaranya berkonotasi negatif dan tentunya menjadi problem 

kebangsaan dan tentunya tidak kompatibel dengan visi kemaritiman 

Presiden Jokowi. 

Karakter yang disebutkan di atas justru beroposisi dengan 

karakter kekuasaan politik saat kerajaan Nusantara berada pada masa 

kejayaannya. Hilmar Farid menjelaskan bahwa: 

“Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perjalanan 

sejarah Banten dan Makassar ini. Keduanya adalah pelabuhan 

dagang internasional yang tumbuh pesat di bawah kepemimpinan 

seorang raja yang cakap dan didampingi oleh penasehat yang ahli: 

Kyai Ngabehi Kaytsu dan asistennya, Kyai Ngabehi Cakradana, di 

Banten, dan Karaeng Matoaya dan Karaeng Pattingaloang di 

www.m
pr

.g
o.

id



Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 85 

 

Makassar. Dalam penulisan sejarah mereka sering disebut sebagai 

patih atau perdana menteri, tapi sebenarnya peran mereka juga 

penting sebagai intelektual di masanya. Karaeng Pattingaloang tidak 

hanya tertarik mempelajari bahasa, ia juga belajar matematika, ilmu 

alam, dan mendalami teks klasik Barat tentang berbagai bidang 

dalam bahasa aslinya. Menilik catatan orang asing yang pernah 

berjumpa dengan mereka, dan juga melihat keberhasilan mereka 

membangun kota-kota pelabuhan internasional di Asia, boleh jadi 

benar bahwa the age of commercepada saat bersamaan juga 

merupakan masa tumbuh berkembangnya bermacam pengetahuan di 

Nusantara. Dugaan ini timbul tentu bukan hanya karena melihat 

kemampuan Karaeng Pattingaloang berbahasa asing atau hubungan 

Kyai Ngabehi Cakradana dengan para petinggi militer Tiongkok, tapi 

karena fakta bahwa Banten dan Makassar adalah kota dagang 

raksasa untuk zamannya yang memerlukan pengetahuan, kemampuan 

merencanakan, kecakapan mengatur, ketangguhan memimpin dan 

juga keberanian bertindak. Mengurus pedagang dan pelaut dari 

seluruh penjuru dunia dengan adat kebiasaan, bahasa, perangai dan 

perilaku berbeda-beda tentu bukan hal yang mudah. Belum lagi 

mengurus para pemberontak, perompak, dan pencurinya. Membangun 

kota tidak cukup dengan uang, pedang dan meriam. Diperlukan 

pengetahuan cukup tentang sistem pelayaran, arah angin, teknologi 

maritim, adat kebiasaan dan bahasa, dari semua kalangan yang 

singgah maupun menetap. Tentang kebiasaan mereka, tentang 

penyakit yang mereka bawa, tentang keanehan dan keganjilan yang 

bisa menjadi penyulut perkara. Pencatatan menjadi mutlak, karena 

hanya dengan begitu orang bisa tahu apakah perdagangan sedang 

berjalan baik atau tidak. Singkatnya, kekuasaan politik dan 

pertumbuhan perdagangan bertumpu pada pengetahuan dan 

organisasi.” (Hilmar Farid:2014)  

Dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik beberapa kata kunci 

yakni kegigihan, teratur secara organisasi dan intelektualitas. Ketiga 

hal tersebutlah yang dianggap menjadi karakter yang mampu 

mendukung pencapaian visi Indonesia menjadi negara maritim 
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Literasi adalah Kunci! 

Menurut data statistik dari UNESCO, dari total 61 negara, 

Indonesia berada di peringkat 60 dengan tingkat literasi rendah. 

Peringkat 59 diisi oleh Thailand dan peringkat terakhir diisi oleh 

Botswana. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan 

tingkat literasi yang tinggi, hampir mencapai 100%. Data ini jelas 

menunjukkan bahwa tingginya minat baca di Indonesia masih 

tertinggal jauh dari Singapura dan Malaysia. Data penelitian yang 

dilakukan United Nations Development Programme (UNDP), tingkat 

pendidikan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 

Indonesia masih tergolong rendah, yaitu 14,6%. Persentase ini jauh 

lebih rendah daripada Malaysia yang mencapai angka 28% dan 

Singapura yang mencapai angka 33%.  

Data di atas menunjukkan Indonesia dalam permasalahan besar, 

dan permasalahan di atas tidak cukup hanya direspon oleh Pemerintah 

saja, melainkan seluruh pihak. Persoalan besar di atas rupanya 

menjadi hal penting bagi komunitas literasi di Makassar. Di Makassar 

kini menjamur komunitas anak muda yang hirau pada literasi. 

Beberapa yang telah berdiri lebih dari 5 tahun diantaranya adalah 

Rumata’ Art Space, Kampung Buku, Kedai Buku Jenny, Philosofia 

dan Kata Kerja. 

Komunitas-komunitas tersebut pada awalnya berdiri dengan 

inisiatif dan modal sendiri tanpa bergantung pada pemerintah maupun 

pihak swasta lainnya. Pada tanggal 26 mei 2016, Kompas meliput 

fenomena tersebut dalam satu halaman penuh, liputan tersebut 

bertajuk “Gerilya Literasi”. Bagi saya, komunitas yang secara mandiri 

mampu bekerja dan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama dan 

terus menerus berupaya meragamkan metodologi untuk 

mengembangkan literasi merupakan potret dari etos kemaritiman yang 

telah dijelaskan di atas, yakni gigih, terorganisir dan dilakasanakan 

dengan intelektualitas. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari statistic 

mengerikan tentang indeks literasi Indonesia, masih banyak pihak 

yang terus memproduksi ruang-ruang harapan di negeri. 
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MERAYAKAN PERBEDAAN: MEMBANGUN EMPATI,  

BELAS KASIH, DAN KERENDAHAN HATI INTELEKTUAL 

 

Oleh : Elvita Bellani 

 

 

Abstrak 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, 

bahasa, dialek dan agama. Kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa 

Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dalam membangun 

bangsa, jika dikelola dengan baik. Tanpa dikelola dengan baik, 

kemajemukan justru akan menimbulkan konflik destruktif. Mengacu 

pada Teori Kontak, pada artikel ini dibahas mengenai karakter-

karakter yang perlu dikembangkan supaya masyarakat Indonesia dapat 

hidup harmonis dalam kemajemukan. Empati, belas kasih 

(compassion), dan kerendahan hati intelektual (intellectual humility) 

sebagai karakter yang penting untuk dimiliki. Lebih lanjut, untuk 

mendukung terciptanya harmoni dalam kemajemukan, iklim interaksi 

yang kondusif juga perlu dikembangkan dengan cara mendorong 

interaksi antar kelompok sosial. Norma sosial untuk mendorong 

kontak sosial perlu dibangun dalam Bangsa Indonesia, norma ini 

mencakup bagaimana seorang individu seharusnya berperilaku 

maupun bagaimana persepsi perilaku yang dilakukan oleh Bangsa 

Indonesia pada umumnya. Rekayasa sosial perlu dibangun untuk 

menciptakan norma yang mendorong kontak sosial untuk 

menghasilkan harmoni. 

  

Kemajemukan: potensi positif dan negatifnya  

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa 

dan dialek, serta agama yang berbeda-beda. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik, tercatat lebih dari 1300 etnis di Indonesia, 742 

bahasa daerah dan dialek, dan 6 agama yang diakui oleh negara. 

Keberagaman ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara 

dengan kekayaan budaya terbesar di dunia. Sebagai kekayaan, 

keberagaman yang ada di Indonesia merupakan potensi positif yang 
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dapat membangun bangsa. Akan tetapi, tidak pula dipungkiri bahwa 

keberagaman di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, merupakan 

potensi negatif yang mengancam integrasi bangsa.  

Dalam kajian relasi kelompok, keberagaman yang ada dalam 

anggota-anggota kelompok berhubungan dengan peningkatan 

performa kelompok (Johnson & Johnson, 1991; Hunt, Layton, & 

Prince, 2015). Anggota yang beragamakan akan memberikan 

kontribusi yang beragam pula yang pada akhirnya akan 

menguntungkan kelompok. Keberagaman juga dapat memicu konflik 

dalam kelompok, yang jika dikelola dengan baik,  akan membuat 

kelompok menjadi semakin kuat dan juga meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan serta pemecahan masalah.  Dengan adanya 

pertentangan pendapat, pihak-pihak yang terlibat akan terdorong 

untuk mencari kebenaran yang lebih lanjut akan meningkatkan 

pengetahuan. Oleh karena itu, pada level organisasi keberagaman 

seharusnya dikembangkan. Bahkan, beberapa organisasi yang maju 

berusaha merekrut anggota dari berbagai latar belakang dan kelompok 

sosial. Anggota-anggota kelompok diharapkan dapat merasa aman 

secara psikologis untuk dapat menampilkan perbedaannya. Di saat 

organisasi yang maju secara aktif berusaha membuat organisasinya 

menjadi beragam, Indonesia justru telah dianugerahi kekayaan yang 

sangat besar, yaitu keberagaman yang sudah melekat pada bangsa 

Indonesia. 

Meskipun keberagaman memberikan manfaat, membangun 

kolaborasi dalam situasi yang majemuk merupakan tantangan. Secara 

instingtif, manusia akan lebih memilih untuk bekerja sama dan 

membangun relasi dengan orang-orang yang memiliki kesamaan 

dengan dirinya. Hal ini disebabkan karena manusia memiliki 

kecenderungan untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. 

Relasi dengan orang yang memiliki kesamaan memberikan 

kesenangan karena memungkinkan individu untuk saling berbagi dan 

memperoleh persetujuan secara lebih mudah. Situasi ini juga 

menurunkan risiko perbedaan pendapat, yang mungkin memberikan 

perasaan tidak nyaman pada individu. 
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Di sisi lain, bersama dengan orang-orang yang memiliki 

persamaan dapat meningkatkan keberhargaan diri (self esteem). 

Berdasarkan teori identitas kelompok (Tajfel &Turner, 2004), dalam 

berinteraksi individu akan membuat kategori-kategori yang akan 

memudahkannya dalam memahami lingkungannya. Individu akan 

memasukkan orang lain, termasuk dirinya dalam berbagai kategori 

misalnya berdasarkan jenis pekerjaan, suku, warna kulit dan kategori-

kategori lainnya. Selanjutnya, individu mengidentifikasi dirinya 

masuk ke dalam kategori tertentu. Individu bisa memiliki lebih dari 

satu kategori. Ketika individu telah mengidentifikasi dirinya dalam 

satu kategori tertentu, individu akan menyesuaikan tingkah lakunya 

dengan norma yang berlaku pada kelompok tersebut. Hal ini akan 

meningkatkan persepsi individu terhadap rasa memiliki dan juga 

keberhargaan dirinya.  

Pada fase selanjutnya, ketika individu yang telah 

mengidentifikasi dirinya dengan satu kelompok tertentu, untuk 

meningkatkan keberhargaan dirinya, individu akan cenderung  

membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain dan berusaha 

membuat kelompoknya menjadi lebih baik dari kelompok lain. Salah 

satu cara untuk membuat kelompoknya lebih baik adalah dengan 

merendahkan kelompok lain. Hal inilah yang kemudian membentuk 

prasangka negatif antar kelompok. Ketika kelompok mengidentifikasi 

kelompok lain sebagai rival, kedua kelompok ini akan berkompetisi 

untuk mengungguli kelompok lain, dengan cara saling merendahkan 

kelompok lain. Berada dalam kelompok yang memiliki prasangka 

negatif terhadap kelompok lain juga akan mendorong individu untuk 

memiliki prasangka negatif. Hal ini disebabkan karena adanya norma 

sosial yang berlaku dalam kelompok, yang memaksa individu untuk 

memiliki sikap, belief dan tingkah laku yang sama dengan 

kelompoknya.  

Prasangka yang berkembang pada individu tidak selamanya 

benar. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, prasangka ini 

berkembang berdasarkan stereotip yang dibuat untuk memudahkan 

individu memahami lingkungannya. Prasangka ini juga berkembang 

karena rivalitas identitas untuk meningkatkan keberhargaan diri. Akan 

tetapi prasangka ini dapat berkembang dengan pesat yang bisa 
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menyebabkan terjadinya konflik relasi. Berbeda dengan konflik dalam 

organisasi yang justru dapat meningkatkan performa, konflik relasi 

bisa menimbulkan perpecahan. Ketika prasangka membatasi ruang 

interaksi individu, tidak akan terdapat ruang untuk menguji prasangka 

yang telah dibuat sehingga prasangka tersebut akan terus dimiliki, 

bahkan dapat berkembang seiring dengan semakin runcingnya 

rivalitas identitas antar kelompok.  

Kemajemukan memberikan sejumlah manfaaf. Hal inilah  yang 

membuat berbagai organisasi maju justru mendorong adanya 

kemajemukan. Di sisi lain, kemajemukan merupakan keadaan yang 

rawan konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Kecenderungan 

individu untuk berada di sekitar orang-orang yang memiliki kesamaan 

dan menjelekkan kelompok lain untuk meningkatkan keberhargaan 

diri merupakan potensi konflik yang dapat menciptakan perpecahan. 

Berdasarkan hal tersebut, kemajemukan harus dikelola dengan baik 

sehingga kemajemukan akan membawa manfaat, bukannya 

menimbulkan konflik yang menyebabkan perpecahan.  

  

Mengelola Kemajemukan 

Menurut teori kontak (Allport, 1954 dalam Pettigrew 1998), 

salah satu cara untuk menurunkan prasangka dan meningkatkan 

kualitas relasi antar kelompok adalah melalui kontak sosial. Melalui 

interaksi dengan anggota kelompok lain, individu dapat meningkatkan 

pengetahuannya mengenai kelompok lain, dan menjadi lebih paham 

mengenai apa yang menyebabkan perbedaan di antara mereka. 

Dengan meningkatnya pengetahuan, kecemasan dan perasaan 

terancam ketika berelasi dengan kelompok lain juga menurun. 

Selanjutnya, menurunnya kecemasan membuat individu lebih mampu 

untuk berempati, sehingga tidak saja dapat memahami sudut pandang 

yang berbeda, tetapi juga bisa merasakan apa yang dialami oleh 

anggota kelompok lain (Pettigrew, 2008). Pada akhirnya, Individu 

dapat memperbarui pengetahuan mereka mengenai kelompok lain, 

sehingga mengurangi prasangka.  
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Tidak semua kontak sosial dengan kelompok lain dapat 

mengurangi prasangka. Allport (1954, dalam Pettigrew, 1998) 

mengemukakan bahwa agar kontak sosial dapat optimal, kelompok-

kelompok yang berbeda harus membangun relasi dalam status yang 

sama. Dengan kata lain, tidak boleh ada kelompok lain yang statusnya 

lebih tinggi atau statusnya lebih rendah. Selain itu, kelompok-

kelompok yang sama haruslah memiliki tujuan bersama, yang dicapai 

melalui kerja sama antar kelompok. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah adanya dukungan otoritas. Otoritas dalam hal ini adalah norma 

yang berlaku untuk semua kelompok dari kategori sosial yang 

berbeda-beda.  

  

Membangun Karakter  

Seperti yang telah diuraikan di atas, kemajemukan merupakan 

potensi positif jika dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk 

mengelolanya adalah dengan meningkatkan kualitas interaksi antar 

kelompok yang berbeda-beda. Akan tetapi, tidak semua kontak sosial 

dapat berjalan optimal. Orang-orang yang terlibat perlu memiliki 

kualitas diri yang dapat mendukung berjalan optimalnya kontak sosial 

tersebut, yang selanjutnya akan dijabarkan secara lebih rinci:  

  

Empati dan belas kasih (compassion) 

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan ikut 

merasakan apa yang dirasakan orang lain. Menurut Singer & Klimecki 

(2014), empati berbeda dengan simpati, karena empati melibatkan 

proses kognitif aktif untuk benar-benar menempatkan diri individu 

pada posisi orang lain, sedangkan simpati adalah keprihatinan pada 

situasi yang dialami oleh orang lain disertai adanya keinginan untuk 

membuatnya menjadi lebih baik. Dalam hal ini, simpati tidak berusaha 

melibatkan proses kognitif aktif untuk menempatkan diri pada sudut 

padang orang lain, melainkan lebih pada memahami situasi orang lain 

dari sudut pandang diri.  Pada empati, proses kognitif dan afektif ikut 

terlibat. Untuk dapat memahami orang lain dari sudut pandang 

mereka, diperlukan usaha kognitif aktif untuk memahami situasi yang 

dialami oleh orang lain, diperlukan pengetahuan mengenai orang lain, 
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seperti apa yang membuatnya merasa seperti itu, dan apa yang 

diharapkannya, dan kemudian ikut merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain. 

Empati dapat terjadi pada perasaan positif maupun perasaan 

negatif yang dirasakan terdapat pada orang lain. Ketika individu 

melihat orang lain bahagia, individu tersebut ikut merasakannya, 

sebaliknya jika individu tersebut melihat orang lain sedih, maka ia pun 

ikut merasakan kesedihannya. Walaupun ikut merasakan perasaan 

orang lain sangat penting untuk bisa tetap membedakan antara 

perasaan diri dan resonansi dari perasaan orang lain. Tanpanya, 

individu akan terlalu terlibat dengan perasaan orang lain, yang bisa 

menimbulkan tekanan emosional. Individu yang secara terus menerus 

merasakan kesedihan yang dialami oleh orang lain dan tidak bisa 

memisahkan antara perasaannya dan resonansi perasaan orang lain 

dapat merasakan tekanan emosional. Tekanan emosional ini akan 

cenderung membuatnya menghindari situasi-situasi yang dapat 

membuatnya merasakan kesedihan orang lain. Hal ini disebabkan 

karena manusia mempunyai reaksi untuk menghindari rasa sakit. Oleh 

karena itu, berempati saja tidak cukup. 

Empati yang diregulasi dengan baik akan menghasilkan belas 

kasih (compassion) (Singer & Klimecki, 2014). Diregulasi dengan 

baik dalam hal ini berarti kemampuan untuk memisahkan perasaan 

yang dialami diri dengan perasaan orang lain dan membatasi diri 

untuk tidak terlibat terlalu jauh dalam kesedihan yang dialami oleh 

orang lain. Belas kasih adalah perhatian yang diberikan pada 

penderitaan yang dialami oleh orang lain yang memberikan motivasi 

untuk menolong. Dalam hal ini motivasi untuk menolong orang lain 

mirip dengan simpati, tetapi pada belas kasih, motivasi untuk 

menolong ini didasarkan pada empati, yang menekankan pada 

perspektif orang lain dan bukannya pada perspektif diri.  

Empati dan belas kasih merupakan karakter dasar yang harus 

dimiliki untuk membangun harmoni dalam kemajemukan. Seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya, kemajemukan dalam suatu 

kelompok sangat rentan terhadap prasangka, yang dapat 

mengakibatkan konflik destruktif. Empati adalah salah satu karakter 

yang ketika dimiliki, dapat meminimalkan prasangka. Dalam 
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menghadapi perbedaan, individu yang memiliki empati akan 

melakukan usaha kognitif aktif untuk berusaha memahami apa yang 

yang menyebabkan perbedaan. Dalam usahanya tersebut, individu 

yang berempati akan menempatkan dirinya untuk memahami situasi 

yang dialami oleh individu dari perspektif orang lain. Selain itu, 

individu juga akan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, 

dan sehingga mengerti mengenai apa yang membuat orang lain 

melakukan hal tertentu. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan 

pengetahuannya tentang kelompok sosial selain kelompok mereka.  

Prasangka yang pada umumnya negatif dan tidak memiliki 

landasan yang kuat akan diperbaharui sesuai dengan pengetahuan 

yang dimiliki. Dengan belas kasih, individu tidak akan menyetujui 

tidakan intoleran yang dilakukan oleh anggota kelompok lain, 

meskipun tindakan tersebut dilakukan terhadap kelompok rivalnya. 

Hal ini karena individu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh 

korban intoleransi dan termotivasi untuk menghentikan tindakan 

intoleran.  

Dengan empati dan belas kasih, individu akan menghargai 

perbedaan dan tidak menerima intoleransi. Menyuarakan pendapat, 

keyakinan dan kepercayaan maupun ketidaksetujuan adalah 

menyuarakan perbedaan. Hal ini berbeda dengan menyuarakan 

intoleransi. Dalam hal ini intoleransi adalah bukan cuma menolak 

perbedaan, tetapi juga melakukan tindakan untuk merendahkan orang 

lain yang berbeda dengannya bahkan melakukan tindakan kekerasan 

karena pihak lain berbeda dengannya. Menghargai perbedaan bukan 

berarti menyetujui intoleransi. Dalam masyarakat majemuk, 

perbedaan adalah sesuatu yang tidak terelakkan, dan karenanya 

individu harus mampu untuk menerima dan menghargai perbedaan 

tersebut.   

Dengan menerima dan menghargai perbedaan, semua orang 

diperlakukan setara, meskipun mereka berbeda, sehingga meskipun 

berbeda-beda, setiap individu dapat hidup berdampingan dengan 

tentram dan damai.  Di sisi lain, intoleransi adalah sikap tidak 

menerima perbedaan yang kemudian diikuti dengan untuk 

merendahkan pihak-pihak yang berbeda. Intoleransi meningkatkan 

kecemasan dalam interaksi,  yang membuat orang-orang tidak nyaman 
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untuk mengungkapkan perbedaannya. Lebih lanjut, jika dibiarkan 

intoleransi dapat menimbulkan konflik destruktif yang menimbulkan 

kekerasan dan perpecahan. Oleh karena itu, dengan belas kasih, 

individu tidak akan membiarkan intoleransi terjadi. 

  

Kerendahan hati intelektual (intellectual humility) 

Dewasa ini, di tengah perkembangan teknologi informasi yang 

sangat pesat, akses terhadap informasi tidak lagi menjadi tantangan 

terbesar, tetapi justru informasi yang terlalu banyaklah yang menjadi 

tantangan terbesar saat ini. Bertambahnya jumlah informasi, tidak 

serta merta membuat manusia menjadi ‚lebih pintar‘. Hal ini 

disebabkan karena kemampuan mengelola informasi manusia yang 

terbatas, sehingga meskipun informasi semakin bertambah, tanpa 

peningkatan kapasitas dalam mengelola informasi, tidak jarang 

manusia mengambil keputusan yang tidak rasional dan terjebak dalam 

bias, yaitu penyimpangan dari pengambilan keputusan rasional yang 

terjadi secara sistematis.  

Mengelola informasi dalam hal ini terdiri dari persepsi, atensi, 

working memory dan memori jangka panjang (Atkinson & Shiffrin, 

1969). Tidak semua informasi yang ada di dunia dapat diakses. Dari 

semua yang bisa diakses, tidak semua bisa diolah. Tidak semua 

informasi bisa bertahan cukup lama untuk dapat disimpan dalam 

working memory. Pada proses penyimpanan, terjadi proses 

pengkodean  di mana individu memberi makna terhadap informasi 

yang diperoleh. Proses pemberian makna ini akan sangat subjektif, 

dan sangat tergantung pada situasi dan konteks saat informasi tersebut 

diberi makna. Lebih lanjut, saat informasi tersebut dibutuhkan tidak 

semua informasi dapat dipanggil kembali. Hal ini terjadi ketika kita 

berusaha mengingat sesuatu tetapi tidak bisa untuk mengingatnya.  

Pengetahuan manusia tidak berhenti sampai pada proses 

mengelola informasi. Selanjutnya, informasi yang disimpan dalam 

memori ditransformasi untuk mencapai tujuan tertentu; seperti 

mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan membuat penilaian. 

Proses ini disebut dengan berpikir (Matlin, 2005). Dalam proses 

berpikir ini dapat pula terjadi kesalahan yang menyebabkan manusia 
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tidak mampu membuat keputusan dan penilaian yang rasional 

(Gilovich, Griffin, & Kahneman, 2002). Diantara kesalahan-kesalahan 

yang dapat terjadi adalah, apakah dalam membuat keputusan manusia 

sudah memberikan bobot yang sesuai untuk setiap atribut yang 

terlibat? Sejauh mana situasi dan emosi mempengaruhi proses 

berpikir? Hal-hal inilah yang membuat, meskipun perkembangan 

teknologi informasi yang pesat memberikan akses yang mudah 

terhadap informasi, tidak serta merta menjadikan manusia menjadi 

lebih ‘pintar‘. 

Dengan perkembangan informasi yang sangat pesat dan 

keterbatasan rasionalitas manusia, sangat penting untuk memiliki 

kerendahan hati intelektual (intellectual humility). Kerendahan hati 

intelektual adalah suatu nilai kebajikan yang dimiliki seseorang yang 

terbuka kepada berbagai pengetahuan baru, melakukan pelacakan 

kebenaran pada informasi yang sesuai dengan bukti, tidak melakukan 

klaim lebih tahu dari apa yang diberikan oleh fakta, mengakui 

kesalahan yang dilakukan ataupun mungkin dilakukan, serta tidak 

melebihkan ataupun merendahkan diri di hadapan orang lain 

(Samuelson, Jarvinen, Paulus, Church, Hardy, Barret, 2015). 

Kerendahan hati ini sangat penting agar manusia tetap terbuka pada 

perbedaan pendapat, perkembangan pengetahuan baru yang terjadi, 

serta memahami keterbatasan dirinya, tanpa harus merendahkan 

dirinya di hadapan orang lain.  

Lebih lanjut, di dunia dengan perkembangan informasi yang 

semakin pesat, tidak jarang pula informasi yang berkembang adalah 

berita palsu. Pemberitaan palsu ini adalah kebohongan yang dibuat 

dengan sengaja untuk tujuan lelucon, untuk tujuan politis, bahkan 

tujuan yang jahat. Di dunia yang penuh dengan informasi, tidak jarang 

individu sulit membedakan antara berita yang benar dan berita palsu. 

Tidak menutup kemungkinan berita masuk begitu saja kemudian 

diyakini benar adanya. Ketika berita palsu ini telah diyakini 

kebenarannya, berita yang bertentangan, yang kemudian berusaha 

meluruskan kembali berita palsu ini kemudian ditolak. Bahkan, pihak 

yang memberikan informasi yang bertentangan kemudian dicap 

sebagai outgroup yang kemudian menjadi sasaran prasangka dan 

berbagai label negatif. Orang dengan kerendahan hati intelektual akan 
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melakukan pelacakan kebenaran sehingga akan sulit terjebak dalam 

pemberitaan palsu. Mereka akan berpikir kritis, dan hanya akan 

mempercayai kebenaran yang didasarkan pada bukti dan argumen 

yang logis. Mereka mengenali kemampuannya sehingga tidak mudah 

terpengaruh. Ketika mereka melakukan kesalahan (seperti percaya 

pada berita palsu), mereka mengakui kesalahannya dan kemudian 

memperbaikinya.  

  

Rekayasa untuk mendorong perbedaan 

Mengembangkan karakter bangsa yang berempati, memiliki 

belas kasih, dan kerendahan hati intelektual diharapkan dapat 

mendorong interaksi yang harmonis, meskipun pada masyarakat yang 

majemuk. Akan tetapi, karakter tidak akan berkembang dengan 

sendirinya, begitu pula dengan interaksi yang harmonis. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan untuk mendorong adanya interaksi yang 

harmonis adalah dengan memperhatikan iklim yang ada pada interaksi 

antar kelompok. 

Mengacu pada teori kontak (Allport, 1954 dalam Pettigrew 

1998), interaksi antar kelompok yang mengurangi prasangka adalah 

interaksi yang setara, memiliki tujuan bersama yang diiusahakan 

melalui kerjasama, serta norma yang berlaku untuk semua kelompok. 

Pengembangan karakter akan sejalan dengan pengembangan iklim 

yang kondusif untuk interaksi sosial antar kelompok. Seseorang 

dengan empati yang tinggi cenderung akan menghindari interaksi 

sosial dengan orang dari kelompok lain ketika dia tidak memiliki 

kebutuhan untuk melakukannya, atau ketika berinteraksi dengan 

kelompok lain menimbulkan tekanan sosial. Individu dengan belas 

kasih yang tinggi juga mungkin akan membiarkan tindakan intoleran 

ketika tidak ada norma yang disepakati untuk melawan intoleransi. 

Bahkan orang dengan kerendahan hati intelektual mungkin juga akan 

terjebak dengan berita palsu ketika berita palsu sudah sangat banyak 

beredar dan menenggelamkan berita yang benar.  

Oleh karena itu, pengembangan karakter harus juga didukung 

oleh situasi yang kondusif. Tujuan bersama yang diperjuangkan 

dengan kerja sama dan norma yang mengikat seluruh kelompok sosial 
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seyogyanya kembali ditekankan. Sebagai bangsa Indonesia kita perlu 

menegaskan kembali norma dan tujuan bangsa ini, yaitu Pancasila. Di 

era perkembangan informasi yang sangat pesat ini, di mana 

bermacam-macam ideologi berkembang, Bangsa indonesia perlu 

menegaskan kembali ideologi bangsa kita, tujuan Bangsa Indonesia 

dan norma-norma yang mengikat kita bersama.  

Lebih lanjut, untuk mengembangkan situasi yang kondusif, 

perlu diciptakan norma sosial yang mendukung adanya interaksi sosial 

antar kelompok. Norma sosial adalah norma yang dipersepsikan 

berlaku di masyarakat, yang mengatur tingkah laku individu tanpa 

adanya hukuman (Cialdini & Trost, 1998). Norma sosial ini, yang 

akhirnya mempengaruhi norma personal, terdiri dari norma deskriptif 

yaitu persepsi mengenai apa yang orang pada umumnya lakukan;  

norma injunctive yaitu persepsi mengenai apa seharusnya dilakukan, 

norma subjektif yaitu persepsi apa yang orang-orang terdekat dari 

individu lakukan. Norma sosial dapat mendorong tingkah laku yang 

diinginkan, sekaligus mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan 

tanpa adanya hukuman.  

Perlu dibangun norma sosial yang mendukung adanya kontak 

sosial antar kelompok untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis. 

Norma sosial ini secara eksplisit menyatakan tingkah laku yang 

seharusnya individu lakukan, maupun yang pada umumnya Bangsa 

Indonesia lakukan adalah berinteraksi dengan orang lain dari berbagai 

kelompok sosial, termasuk yang berbeda, serta menolak segala bentuk 

intoleransi tanpa harus menjadi intoleran. Penulis berpendapat, bahwa 

sikap intoleran bermula ketika seorang individu merendahkan pribadi 

individu yang berbeda dengannya. Perbedaan bukan untuk 

dihilangkan, akan tetapi untuk dirayakan. Menolak segala bentuk 

intoleransi tanpa harus menjadi intoleran berarti menghargai 

perbedaan dengan mengedepankan empati, belas kasih dan 

kerendahan hati intelektual. Rekayasa sosial perlu dibangun dalam 

Bangsa Indonesia yang mengedepankan kontak sosial antar berbagai 

kelompok untuk mencapai harmoni. 
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Penutup 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai 

kelompok etnis, bahasa dan dialek serta agama. Hal ini membuat 

bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat majemuk. Hal ini 

merupakan sumber kekayaan bangsa, jika saja kemajemukan ini 

dikelola dengan baik. Karena kemajemukan yang tidak dikelola 

dengan baik akan berpotensi menimbulkan konflik yang dapat 

mengakibatkan perpecahan dan kekerasan. Selain itu, perkembangan 

teknologi dan informasi yang sangat pesat yang memungkinkan 

perkembangan dan distribusi berita palsu memungkinkan masyarakat 

menjadi terpolarisasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan 

informasi mendukung perkembangan prasangka negatif yang 

merupakan cikal bakal dari konflik destruktif. Oleh karena itu, 

masyarakat Indonesia harus dapat berempati dan memiliki belas kasih 

terhadap perbedaan, menolak intoleransi, serta memiliki kerendahan 

hati inteletual yang dapat menyaring berita palsu, sekaligus mengelola 

perbedaan menjadi potensi positif untuk membangun bangsa. Norma 

sosial untuk mendorong kontak sosial perlu dibangun dalam Bangsa 

Indonesia, norma ini mencakup bagaimana seorang individu 

seharusnya berperilaku maupun bagaimana persepsi perilaku yang 

dilakukan oleh Bangsa Indonesia pada umumnya. Rekayasa sosial 

perlu dibangun untuk menciptakan norma yang mendorong kontak 

sosial untuk menghasilkan harmoni. Akhirnya bangsa Indonesia 

sebagai bangsa yang majemuk dapat berkembang dengan 

kemajemukannya, karena menghargai dan merayakan perbedaan serta 

menolak intoleransi tanpa harus menjadi intoleran.  
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ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN  

DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA 

 

Oleh :  Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. 

  

   

PENDAHULUAN   

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU 

Sisdiknas menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Tujuan pendidikan 

nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia 

yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena 

itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama 

dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat 

pada bangsa kita akhir-akhir ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-

tiba, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Pendidikan yang 

merupakan agent of change harus mampu melakukan perbaikan 

karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan kita perlu direkonstruksi 

ulang agar dapat menghasilkan generasi yang lebih berkualitas dan 

memiliki karakter atau akhlak mulia. Dengan kata lain, pendidikan 

harus mampu mengemban pembentukan karakter (character building) 

sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi 

dalam mengisi pembangunan di masa-masa mendatang tanpa 

meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. 
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PENDIDIKAN 

Kelahiran Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada dasarnya merupakan salah satu wujud 

reformasi bangsa dalam bidang pendidikan sebagai respons terhadap 

berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang baik global, 

nasional, maupun lokal. Dalam konsideran UU tersebut dinyatakan: 

“bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan.” 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan peserta didik 

yang dapat mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, akhlak serta akal budinya. Pembangunan 

pendidikan adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alenea-4 yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.  

Berpijak pada amanat tersebut, maka pendidikan merupakan 

hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan 

yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan nasional. Tujuan 

pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, tampaknya masih jauh 

dari harapan masyarakat Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, 

pelaksanaan pendidikan berjalan seadanya dan telah berhasil mencetak 

manusia intelektual, alim tapi kurang bermoral.  

Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang 

mengalami krisis moral baik di tingkat penguasa maupun rakyat jelata 

(biasa). Pendidikan moral pada lembaga pendidikan sejak sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi sudah diberikan dan diatur dalam 

kurikulum yang berlaku. Pendidikan moral yang diharapkan untuk 

membentuk karakter individu telah diajarkan pada semua kalangan 

baik kalangan pejabat tinggi negara (melalui Lemhanas), pegawai 

negeri (pada saat diklat prajabatan) sampai pada kegiatan organisasi 

kemasyarakatan, ternyata gagal membawa masyarakat kita ke arah 

yang lebih baik dalam hal membentuk karakter bangsa. Maraknya 
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korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kejahatan seksual, penggunaan 

obat-obat terlarang dan kegiatan menyimpang lainnya bukan 

dilakukan oleh manusia yang tidak berpendidikan, akan tetapi 

sebagian besar pelakunya adalah mereka yang berpendidikan bahkan 

berpendidikan tinggi. Lalu dimana peran lembaga pendidikan dalam 

membangun dan mengembangkan karakter bangsa? 

Kelahiran Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada dasarnya merupakan salah satu wujud 

reformasi bangsa dalam bidang pendidikan sebagai respons terhadap 

berbagai tuntutan dan tantangan yang berkembang baik global, 

nasional, maupun lokal. Dalam konsideran UU tersebut dinyatakan: 

“bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin 

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan 

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara 

terencana, terarah, dan berkesinambungan.” 

 Moch. Surya (2004) menyatakan bahwa Undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 mengandung sejumlah paradigma baru yang 

menjadi landasan perwujudan pendidikan nasional. Paradigma 

tersebut, antara lain : 

1. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilandasi dengan prinsip-

prinsip berikut ini : 

a. Secara demokratis dengan menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, keagamaan, dan budaya bangsa. 

b. Sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan system 

terbuka dan multi makna. 

c. Sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan yang 

berlangsung sepanjang hayat.  

d. Sebagai proses keteladanan membangun kemauan dan 

kreativitas dalam proses pembelajaran. 

e. Mengembangkan budaya belajar (baca, tulis, dan hitung) 

bagi segenap warga masyarakat. 
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f. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi dan 

pengendalian mutu layanan pendidikan. 

2. Demokratisasi dan desentralisasi sebagai semangat yang 

melandasi penyelenggaraan pendidikan nasional dengan lebih 

menekankan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

keseluruhan aktivitas penyelenggaraan pendidikan. 

3. Peran serta masyarakat sebagai konsekuensi demokratisasi 

pendidikan nasional maka masyarakat memperoleh kesempatan 

yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan dan pengendalian 

mutu pelayanan pendidikan. 

4. Tantangan global, hal ini berimplikasi bahwa pendidikan nasional 

harus beradaptasi dengan perkembangan global yang menuntut 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam menghadapi 

persaingan global di segala bidang. 

5. Kesetaraan dan keseimbangan, bahwa Undang-undang Sisdiknas 

yang baru mengandung paradigma dengan menerapkan konsep 

kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggara-

kan oleh pemerintah memeiliki kesetaraan dengan satuan 

pendidikan yang dislenggarakan oleh masyarakat (swasta). 

Sedangkan yang dimaksud keseimbangan ialah keseimbangan 

yang utuh antara unsur-unsur kepribadian yang meliputi aspek 

intelektual, spiritual, emosional, fisik, sosial, moral, dan kultural. 

  

KARAKTER  

Karakter menjadi hal penting dalam kehidupan seseorang, 

karena karakter menjadi salah satu penentu kesuksesan seseorang. 

Oleh karena itu, karakter yang kuat dan positif perlu dibentuk dengan 

baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi 

juga harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter. 

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan 

dan kemampuan teknis saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola 

diri dan orang lain (soft skill).  

Karakter masyarakat Indonesia belum sesuai dengan cita-cita 

bangsa. Faktor yang menyebabkan rendahnya karakter bangsa adalah: 
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(1) sistem pendidikan yang kurang menekankan pembentukan 

karakter, tetapi lebih menekankan pengembangan intelektual, (2) 

Kondisi lingkungan yang kurang mendukung pengembangan karakter 

yang baik. Pembentukan karakter terutama peserta didik menjadi hal 

yang urgen dan mendesak untuk segera direalisasikan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat yang dapat 

menghadapi tantangan regional dan global.   

Tantangan regional dan global yang dimaksud adalah 

bagaimana generasi muda kita tidak sekedar memiliki kemampuan 

akademis yang menitik beratkan pada kemampuan kognitif saja, tetapi 

aspek afektif dan moralitas juga tersentuh. Di sisi lain nilai-nilai dan 

semangat berbangsa dan bernegara dapat menjadi inspirasi bagi 

penguatan identitas pendidikan karakter bangsa dalam menghadapi 

krisis multidimensi. Pendidikan sebagai totalitas usaha dan tindakan 

harus dijalankan melalui tiga lembaga pendidikan yaitu, keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan 

lembaga pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan lembaga 

pendidikan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan karakter. 

Penguatan ketiga lembaga pendidikan tersebut menunjukkan bahwa 

pendidikan karakter sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi 

persoalan-persoalan dimasa depan yang semakin kompleks 

Karakter bangsa muncul melalui karakter individu warga 

masyarakat dan diperoleh melalui pendidikan. Proses pendidikan 

karakter tidak dapat dilaksanakan secara instan, karena pendidikan 

karakter harus dimulai sejak pendidikan usia dini oleh lembaga 

pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang terarah dan 

terukur. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu semua komponen 

pendidikan harus mendapat perhatian diantaranya kurikulum, peserta 

didik, pendidik, lingkungan pendidikan dan sarana pendidikan. 

Kemdiknas (2011) mengelompokkan nilai karakter yang harus 

dimiliki oleh peserta didik, yaitu: 1. Nilai karakter dalam hubungan 

manusia dengan Tuhan yaitu: religiutas 2. Nilai karakter dalam 

hubungan dengan diri sendiri, meliputi: kejujuran, kebersihan, dan 
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kesehatan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, berfikir 

logis, kritis, kreatif, inovatif, keingintahuan, ketangguhan cinta ilmu, 

jiwa kepemimpinan, rasa percaya diri, kerja keras, kemandirian, 

berorientasi pada tindakan, dan keberanian mengambil resiko 3. Nilai 

karakter dalam hubungan manusia dengan lingkungan, meliputi: 

kepedulian terhadap lingkungan 4. Nilai karakter dalam hubungan 

antar manusia, meliputi: tolong menolong, kesadaran akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain, kepatuhan pada aturan sosial, 

menghargai karya dan prestasi orang lain, demokrasi dan kesantunan. 

5. Nilai berbangsa dan bernegara yang meliputi: nasionalisme dan 

menghargai keberagaman 

Krisis identitas yang mewarnai karakter bangsa yang terlahir 

dari dunia pendidikan cenderung tidak percaya diri untuk menjadi 

dirinya sendiri. Modernitas telah membawa siapapun termasuk dunia 

pendidikan untuk hanyut mengikuti trend dunia dengan melakukan 

penyesuaian-penyesuaian dengan alasan tidak ingin dikatakan alergi 

terhadap modernitas. Dalam kondisi seperti ini konsep-konsep 

pendidikan ala barat sulit bisa dihindari, cenderung mencibirkan 

konsep-konsep dan ajaran lokal meskipun diyakini syarat dengan 

nilai-nilai moral yang perlu ditanamkan pada peserta didik sebagai 

salah satu cara membentuk karakter bangsa. Ini merupakan indikasi 

bahwa pendidikan di Indonesia telah mengkhianati amanat karena 

gagal memelihara nilai-nilai yang mengakar pada masyarakat.  

Sektor pendidikan yang diharapkan dapat memberikan 

pencerahan dan membentuk jati diri bangsa justeru mengalami krisis 

internal dan kehilangan orientasi. Konsep yang jelas dan konsisten 

dalam implementasinya selalu gagal menemukan totalitasnya. 

Refleksi kritis dan evaluasi komprehensif tidak memadai dilakukan. 

Perubahan politik di negara ini selalu mengorbankan konsep dan 

sistem pendidikan sehingga kesinambungan program-program 

pendidikan tidak pernah berjalan mulus. Ironisnya setiap pergantian 

menteri selalu melahirkan kebijakankebijakan baru yang 

sesungguhnya tidak memiliki dasar filosofis yang memadai.  

Pendidikan terkesan menjadi alat perjuangan politik kaum elitis 

dan dimanfaatkan sebagai sarana mempertahankan kelas tertentu. 

Moral keserakahan ekonomi, kepastian hukum, dan kemunafikan 
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politik justru merajalela ketika pendidikan diharapkan berada pada 

puncak kemajuan. Dunia pendidikan cenderung bergeser orientasi ke 

sifat hedonis. Akibatnya, keluarga mengharapkan putra-putrinya 

menjadi dokter, insinyur, pejabat, konglomerat dan sebagainya karena 

profesi itulah yang dekat dengan perolehan uang atau materi 

sebanyak-banyaknya. Bahkan akhir-akhir ini marak diberitakan 

adanya beberapa anak bangsa yang menghalalkan segala cara untuk 

memperoleh uang sebanyak-banyaknya tanpa harus kerja keras. 

Harapan putra-putri menjadi manusia yang bermoral, beriman, soleh 

dan sebaginya sudah dianggap tidak populer lagi. Kondisi pendidikan 

seperti ini dapat dikatakan bahwa dunia pendidikan sedang mengalami 

krisis orientasi dan cenderung tidak sejalan dengan tujuan pendidikan 

Nasional.  

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan selalu diukur dari 

megahnya gedung, mahalnya biaya, banyaknya peminat dan seberapa 

banyak alumninya yang menjadi pejabat. Model pendidikan inilah 

yang menjadi landasan awal terjadinya materialisasi dalam semua 

aspek kehidupan. Jati diri sebagai bangsa yang suka bergotong 

royong, saling tolong menolong dan kekeluargaan menjadi terkoyak 

karena semua pola hubungan serba diukur dengan materi. Lalu 

bagaimana jika pendidikan nasional sebagai lokomotif utamanya tidak 

memiliki jati diri dan sarat dengan orang-orang yang mengalami krisis 

karakter dan jati diri yang cenderung melupakan jati diri dan karakter 

bangsanya? 

Pendidikan adalah jalur vital dan strategis yang selalu dipilih 

untuk penyiapan sumber daya manusia. Keberhasilan pendidikan 

dalam menelurkan individu-individu kompetitif dalam percaturan 

global ternyata memiliki konsekwensi yang harus dibayar mahal oleh 

bangsa Indonesia. Pribadi-pribadi yang miskin spiritual, materialistis, 

individualistik, hasrat berlebihan berkuasa, keinginan mencari 

kenikmatan dengan posisi uang dan kerja, perasaan hidup tanpa 

makna, apatis, bosan dan dis-orientasi merupakan beberapa fenomena 

yang banyak dijumpai. Sebagian masyarakat cenderung mengabaikan 

nilai-nilai agama dan ajaran-ajaran moral, namun di satu sisi masih 

ada kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan nilai-nilai 

agama dan ajaran-ajaran moral.  
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Dunia pendidikan dituntut perannya untuk kembali 

menjernihkan arah perjalanan bangsa. Realitasnya jelas dunia 

pendidikan akan berada pada posisi kondisi dilematis-kontradiktif 

karena tuntutan modernitas sekaligus sebagai tuntutan peran penjaga 

nilai-nilai moral. Sementara dunia pendidikan berada dalam paradok, 

di satu sisi ingin menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai moral, 

namun pada sisi lain justeru perilaku sebagian institusi pendidikan 

malah mencerminkan praktek-praktek pendidikan yang menyimpang 

dari nilai moral, misi dan visi utamanya.  

Upaya mengoptimalkan muatan-muatan karakter yang baik dan 

positif (baik sifat, sikap, dan perilaku budi luhur, akhlak mulia) dalam 

diri peserta didik melalui lembaga pendidikan menjadi pegangan kuat 

dan modal dasar pengembangan individu dan bangsa nantinya. 

Pembentukan watak dan kepribadian peserta didik melalui pendidikan 

karakter dimulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembentukan 

karakter tidak bisa dilakukan semata-mata melalui upaya mentransfer 

pengetahuan meelui kegiatan pengajaran, namun juga harus melalui 

penanaman atau pendidikan nilai-nilai.  

Secara umum, kajian-kajian tentang nilai biasanya mencakup 

dua bidang pokok yaitu estetika dan etika (akhlak, moral, budi 

pekerti). Estetika mengacu kepada hal-hal tentang apa yang dipandang 

manusia sebagai indah, apa yang mereka senangi. Sedangkan etika 

mengacu kepada hal-hal tentang dan justifikasi terhadap tingkah laku 

yang pantas berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam 

masyarakat, baik yang bersumber dari agama, adat istiadat, nilai, 

norma dan sebagainya. Di sisi lain nilai-nilai dan semangat yang 

terkandung dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dapat menjadi 

inspirasi bagi penguatan identitas pendidikan karakter bangsa dalam 

menghadapi krisis multidimensi. Pendidikan sebagai totalitas usaha 

dan tindakan harus dijalankan melalui tiga lembaga pendidikan yaitu, 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

keterpaduan lembaga pendidikan keluarga, pendidikan sekolah dan 

lembaga pendidikan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan 

karakter. 
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PENUTUP 

Aspek pendidikan moral sebagai bagian dari pendidikan 

karakter menjadi sasaran utama pencerdasan emosional anak yang 

harus dipertanggungjawabkan oleh orang tua, guru dan masyarakat. 

Apabila moral tumbuh dan berkembang di dalam pribadi anak akibat 

pendidikan keluarga, diharapkan agar pendidikan sekolah 

mengembangkan melalui mata pelajaran yang relevan atau bahkan 

semua mata pelajaran diajarkan dengan memasukkan nilai-nilai moral 

emosional sehingga selain memiliki kecerdasan intelektual, anak juga 

matang dalam kecerdasan emosional. 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa selain berfungsi 

mengembangkan dan memperkuat potensi pribadi juga menyaring 

pengaruh dari luar yang akhirnya dapat membentuk karakter peserta 

didik yang dapat mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Upaya 

pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak 

semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan 

belajar mengajar baik melalui mata pelajaran maupun serangkaian 

kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di kelas dan luar sekolah. 

Pembiasaan-pembiasan (habituasi) dalam kehidupan, seperti: religius, 

jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, dsb. 

perlu dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan 

cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya 

perlu ditumbuh kembangkan yang pada akhirnya dapat membentuk 

pribadi karakter peserta didik yang selanjutnya merupakan 

pencerminan hidup suatu bangsa yang besar. 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa selain 

mengembangkan dan memperkuat potensi pribadi juga menyaring 

pengaruh dari luar yang akhirnya dapat membentuk karakter peserta 

didik yang dapat mencerminkan budaya bangsa Indonesia. Upaya 

pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak 

semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan 

belajar mengajar baik melalui mata pelajaran maupun serangkaian 

kegiatan pengembangan diri yang dilakukan di kelas dan luar sekolah. 

Pembiasaan-pembiasan (habituasi) dalam kehidupan, seperti: religius, 

jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung-jawab, dsb. 

perlu dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan 
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cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentunya 

perlu ditumbuhkembangkan yang pada akhirnya dapat membentuk 

pribadi karakter peserta didik yang selanjutnya merupakan 

pencerminan hidup suatu bangsa yang besar 
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KARAKTER DAN PROBLEMATIKA BANGSA :  

CATATAN ERA MILLENIAL
 

 

Oleh : Ilham Jaya 

 

 

Pengantar 

 Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk 

menjadi negara maju serta berkepribadian luhur. 

 Disamping kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga 

memiliki sumber daya manusia yang seharusnya mampu 

membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dengan latar 

belakang kearifan lokal dan budaya beraneka ragam. 

 Namun Indonesia masih belum menunjukkan kemajuan yang 

lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. 

Bagaimana Karakter bangsa Indonesia apakah kita sudah 

menyadari dengan jujur apa sesungguhnya Karakter bangsa ini? 

Pencarian Karakter Bangsamasih menjadi perdebatan, Bung Karno 

pernah menyinggung masalah pembentukan Karakter nasional. 

Namun, sampai sekarang tidak jelas. Apa sebenarnya karakter bangsa 

ini sungguhnya? murah senyum, tepo seliro, santun, ramah? 

tampaknya mulai dibatalkan oleh tindakan-tindakan saat ini yang tidak 

ada tepo seliro nya, atau kisah-kisah kelam masa lalu bangsa. Lalu, 

apa bisa kita menyatakan bahwa karakter Bangsa ini memang 

kecenderungan anarki? tidak juga, tampaknya terlalu cepat 

menyimpulkan suatu hal yang negatif.  

Kalau ditinjau secara geografis, bangsa ini terbagi menjadi tiga 

bagian, barat, tengah dan timur, secara kesukuan terbagi menjadi 

ratusan, secara keyakinan terbagi menjadi puluhan, secara ras juga 

beragam. Maka bangsa ini memang majemuk, madani. Bagaimana 

mencari penyatuan Karakter, dimana dalam kemajemukan ini, 

masing-masing pihak sudah memiliki Karakter dan falsafah yang lebih 

tua daripada umur bangsa Indonesia. Sulit memang, namun dalam hal 

pembentukan karakter sangatlah penting, agar rasa nasionalisme 
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bahwa "Aku adalah anak Indonesia" tetap selalu ada disanubari anak 

bangsa dalam era millenial.  

 

Permasalahan Karakter Bangsa 

Globalisasi dalam era millennial (minjam istilah kekinian) 

adalah sebuah fenomena alami, sebuah fragmen dari perkembangan 

proses peradaban yang harus kita lalui bersama. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka globalisasi dapat menjadi sebagai acuan untuk 

mengulas pembangunan karakter bangsa menuju pada kemandirian 

bangsa. Sehubungan bahwa generasi muda adalah komponen bangsa 

yang paling rentan dalam proses amalgamasi tata nilai dan budaya, 

secara khusus akan diberikan ulasan tentang peran kritis generasi 

muda dalam pembangunan dan pemberdayaan karakter kebangsaan 

yang positif, yang menunjang pada kemandirian bangsa di tengah 

terpaan arus globalisasi era millenial.  

Pembangunan bangsa dan pembangunan karakter bangsa adalah 

dua istilah yang sering saling dipertautkan antara satu dengan lainnya. 

Hal ini sangat wajar karena artikulasi sebuah bangsa memang berbeda 

dengan sebuah benda fisik biasa, misalnya bangunan atau jembatan. 

Jika sebuah bangunan atau jembatan runtuh, maka keruntuhannya 

dapat tampak secara fisik, antara lain dengan berserakannya bagian-

bagian jembatan atau bangunan tersebut. Namun hal itu akan berbeda 

dengan permasalahan dan problematika bangsa. Sebuah bangsa adalah 

kumpulan dari tata nilai (values). Sendi-sendi yang menopang sebuah 

bangsa umumnya adalah berupa karakter dan mentalitas rakyatnya 

yang menjadi pondasi yang kukuh dari tata nilai bangsa tersebut. 

Keruntuhan sebuah bangsa umumnya ditandai dengan semakin 

lunturnya nilai nilai bangsa tersebut, walaupun secara fisik bangsa 

tersebut sebenarnya masih eksis. Meskipun bukan barang baru, harus 

diakui bahwa fenomena globalisasi adalah dinamika yang paling 

strategis dan membawa pengaruh dalam tata nilai dari berbagai bangsa 

termasuk bangsa Indonesia. Sebagian kalangan menganggapnya 

sebagai ancaman yang berpotensi untuk menggulung tata nilai dan 

tradisi bangsa kita dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme 

dan populerisme asing.  
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Permasalahan Umum Pembinaan Karakter Bangsa 

Bahwa pencapaian daya saing yang adaptif menuntut adanya 

pembelajaran yang terus menerus dan pembentukan mental model 

sebagai kelanjutan dari internalisasi pembelajaran yang dilakukan. 

Adapun esensi yang paling utama untuk dapat mewujudkan hal 

tersebut dalam konteks yang praktis adalah adanya perubahan 

(changes) baik bagi individu maupun kelompok/kumpulan masyarakat 

atau seluruh bangsa ini pada umumnya. Perubahan atau changes inilah 

yang merupakan kunci dari adaptifitas daya saing.   

Umumnya tanpa adanya fitur adaptifitas ini, maka daya saing 

akan bersifat kaku dan statis, dan daya saing yang demikian pada 

akhirnya hanya akan menjadi kebanggaan historika masa lampau serta 

tidak memiliki esensi sama sekali di era masa depan yang menuntut 

adanya bentuk daya saing yang baru. Gejala ini pun tampaknya dapat 

dirasakan di kalangan masyarakat kita, meskipun hal ini juga 

menggejala di negara-negara lain, yang cenderung mengisolasi 

artikulasi daya saing dalam pemahaman yang bersifat konstan dari 

perspektif historis perjalanan bangsa tersebut. 

Barangkali satu contoh menarik yang dapat dijadikan pelajaran 

dalam konteks ini adalah perjalanan hidup bangsa Korea (Selatan). 

Bangsa ini, kalau berdasarkan perspektif historis, tidak atau belum 

pernah masuk kategori bangsa yang dominan di wilayah regionalnya. 

Sejarah mencatat bahwa Korea umumnya selalu di bawah bayang-

bayang dua negara tetangganya yang sangat kuat, yakni Kekaisaran 

Jepang di Selatan dan (dahulu Kekaisaran) Cina di Timur. Namun 

melalui suatu proses internalisasi pengetahuan yang berjalan secara 

konsisten dan terutama dengan adanya semangat untuk melakukan 

perubahan secara signifikan, Korea (khususnya Selatan) saat ini telah 

tumbuh menjadi kekuatan yang paling diperhitungkan di kancah 

regional Asia Timur bahkan dunia. Pakar reformasi Korea Selatan, 

Linsu Kim (2002) pernah mengatakan bahwa pembelajaran secara 

kontinyu atau continuous learning tidak akan memberikan pengaruh 

apa-apa, tanpa disertai adanya kemampuan untuk berubah atau ability 

to change. Bahkan menurutnya, proses pembelajaran barulah 

menemukan maknanya setelah terjadinya proses perubahan pasca 

proses pembelajaran tersebut, khususnya dalam konteks pola pikir, 
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pola sikap dan perilaku. Rantai nilai pembelajaran yang terdiri dari 

elemen, peningkatan kapasitas pengetahuan, internalisasi pengetahuan 

dan selanjutnya kesanggupan untuk melakukan perubahan tampaknya 

masih belum dapat diimplementasikan secara lengkap di umumnya 

kalangan masyarakat kita  

Sehingga tidaklah terlalu mengherankan kalau kita mendengar 

atau mengetahui bahwasanya sudah terlalu banyak contoh dan kasus 

dimana segenap idea, pemikiran dan konsepsi-konsepsi yang telah 

dirumuskan dan dirancang dengan baik, bahkan melibatkan banyak 

orang yang pakar di bidangnya masing masing pada akhirnya hanya 

menjadi sebatas tata wacana atau kumpulan buku-buku dan referensi 

tanpa adanya upaya kongkrit untuk menginternalisasikannya dan 

untuk selanjutnya menjadi landasan dalam proses perubahan sikap 

maupun perilaku, baik bagi individu maupun masyarakat dan bangsa. 

Dari kenyataan ini maka dapat dideduksi bahwa permasalahan umum 

dalam konteks pembinaan karakter bangsa adalah mencakup upaya-

upaya untuk mencapai suatu proses internalisasi pengetahuan yang 

kemudian dapat berlanjut sampai dengan terjadinya suatu pergantian 

atau changes tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agenda 

terpenting dalam konteks pembinaan karakter bangsa adalah 

menyangkut adanya reformasi kolektif dari segenap komponen bangsa 

ini untuk sanggup melakukan pergantian atau changes setelah 

menjalani setiap proses pembelajaran.  

Karena sifatnya yang kolektif, maka tentunya hal tersebut tidak 

mungkin menjadi tugas atau kewajiban dari pemerintah saja, akan 

tetapi juga menyangkut tugas dan kewajiban dari seluruh masyarakat. 

Meskipun demikian, pemerintah, yang dalam hal ini tentunya lebih 

banyak dari kompartemen pendidikan dan komunikasi harus sanggup 

memberikan fasilitasi yang paling ideal dalam mengakselerasi proses 

pemahaman kolektif, bahwasanya perubahan atau changes dari setiap 

adanya peningkatan kapasitas pengetahuan yang diperoleh melalui 

proses pembelajaran apapun juga adalah hal yang sama pentingnya, 

atau bahkan dalam beberapa hal lebih penting, dibandingkan dengan 

aktifitas peningkatan kapasitas pengetahuan itu sendiri.  
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Problematika Bangsa  

Bahwa salah satu kerangka dasar dalam pembangunan karakter 

bangsa yang terangkum dalam konsensus dasar pembangunan 

nasional adalah bhineka tunggal ika. Semboyan ini bertujuan 

menghargai perbedaan/keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan 

sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang memiliki kesamaan sejarah 

dan kesamaan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil 

dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan dengan dasar negara 

Pancasila dan dasar konstitusional UUD 1945. 

Namun dalam realitas yang tercermin dan kehidupan berbangsa 

dan bernegara di negara kita tercinta ini, ternyata masih jauh dari 

semboyan ini. Ada problematika yang harus benar-benar menjadi 

perhatian kita semua dalam pembangunan karakter. Sehingga, 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi penyemangat bagi 

terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  

Berikut uraian problematika bangsa yang seharusnya menjadi 

catatan khusus untuk pembinaan karakter bangsa dalam era millenial. 

Disorientasi dan belum Dihayatinya Nilai-nilai Pancasila sebagai 

Filosofi dan Ideologi Bangsa 

Pancasila sebagai dasar negara merupakan manifestasi dari 

kristalisasi nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersumber dari 

budaya Indonesia telah menjadi ideologi dan pandangan hidup. 

Pancasila sebagai  pandangan hidup mengandung makna bahwa 

hakikat hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dijiwai oleh 

moral dan etika yang dimanifestasikan dalam sikap perilaku dan 

kepribadian manusia Indonesia yang proporsional baik dalam 

hubungan manusia dengan yang maha pencipta, dan hubungan antara 

manusia dengan manusia, serta hubungan antara manusia dengan 

lingkungannya. Namun dalam kehidupan masyarakat prinsip tersebut 

tampak belum terlaksana dengan baik. Kekerasan (domestik maupun 

nasional) dan hempasan globalisasi sampai kepada korupsi, kolusi, 

dan nepotisme (KKN) masih belum dapat diatasi.  

Hal ini muncul karena telah terjadi disorientasi dan belum 

dihayatinya nilai-nilai Pancasila yang diakui kebenarannya secara 

universal. Pancasila sebagai sumber karakter bangsa yang 
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dimaksudkan adalah keseluruhan sifat yang mencakup perilaku, 

kebiasaan, kesukaan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-nilai, dan pola 

pikir yang dimiliki oleh sekelompok manusia yang mau bersatu, 

merasa dirinya bersatu, memiliki kesamaan nasib, asal, keturunan, 

bahasa, adat, dan sejarah Indonesia. 

Keterbatasan Perangkat Kebijakan Terpadu dalam Mewujudkan 

Nilai-nilai Esensi Pancasila 

Substansi hukum mengarah pada pemenuhan kebutuhan 

pembangunan dan aspirasi masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

rasa keadilan di depan hukum. Namun demikian berbagai kebijakan 

dan produk hukum tersebut masih belum sepenuhnya dapat  

mengakomodasi kebutuhan untuk mewujudkan nilai-nilai esensi 

Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Akibatnya, implikasi penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai 

wahana dan sarana membangun karakter bangsa, meningkatkan 

komitmen terhadap NKRI serta menumbuhkembangkan etika 

kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia belum optimal. 

Oleh karena itu, pewujudan nilai-nilai esensi Pancasila pada semua 

lapisan masyarakat Indonesia perlu didukung perangkat kebijakan 

terpadu. 

Bergesernya Nilai-nilai Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 

Berbagai kemajuan dalam pembangunan nasional dalam segala 

bidang yang telah dilaksanakan selama ini memberikan implikasi di 

tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu 

terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat nampak 

dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, seperti penghargaan 

terhadap nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, musyawarah 

mufakat, kekeluargaan, sopan santun, kejujuran, rasa malu dan rasa 

cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Perilaku korupsi masih 

banyak terjadi, identitas ke-"kami"-an cenderung ditonjolkan dan 

mengalahkan identitas ke-"kita"-an, kepentingan kelompok, dan 

golongan seakan masih menjadi prioritas. Benturan dan kekerasan 
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masih saja terjadi di mana-mana dan memberi kesan seakan-akan 

bangsa Indonesia sedang mengalami krisis moral sosial yang 

berkepanjangan. Banyak penyelesaian masalah yang cenderung 

diakhiri dengan tindakan anarkis. Aksi demontrasi mahasiswa dan 

masyarakat seringkali melewati batas-batas ketentuan, merusak 

lingkungan, bahkan merobek dan membakar lambang-lambang 

Negara yang seharusnya dijunjung dan dihormati. Hal tersebut, 

menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi kesemua itu disebabkan 

belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnnya 

keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, 

cepatnya penyerapan budaya global yang negatif dan ketidakmerataan 

kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.  

Memudarnya Kesadaran terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa 

Pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan 

yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap 

keberagaman nilai-nilai budaya bangsa. Namun arus budaya global 

yang sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi 

mencakup juga  penyebaran informasi secara mendunia melalui media 

cetak dan elektronika berdampak tehadap ideologi,  agama, budaya 

dan nilai-nilai yang dianut manyarakat Indonesia. Pengaruh arus deras 

budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-

nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin 

dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya 

asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, 

bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta 

kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri. 

Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi telah membawa 

perubahan terhadap pola pikir dan sikap masyarakat dan bangsa 

Indonesia, terutama masyarakat kalangan generasi muda yang 

cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang 

tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Untuk 

itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat agar masyarakat 

Indonesia dapat tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa 

sehingga tidak kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia.  
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Ancaman Disintegrasi Bangsa 

Ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara, 

keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan 

posisi geografis Indonesia, kekayaan alam yang melimpah, serta 

belum tuntasnya pembangunan karakter bangsa, terutama pemahaman 

masalah multikulturalisme yang telah berdampak munculnya gerakan 

separatis dan konflik horisontal. Selain itu, belum meratanya hasil 

pembangunan antar daerah, primordialisme yang tak terkendali, dan 

dampak negatif implementasi otonomi daerah cenderung mengarah 

kepada terjadinya berbagai permasalahan di daerah.  

Melemahnya Kemandirian Bangsa 

Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci 

untuk membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi, akan 

menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan 

mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa 

tercermin, antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan 

pembangunan, kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan 

pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang semakin kukuh, 

dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Namun hingga 

saat ini sikap ketergantungan masyarakat dan bangsa Indonesia masih 

cukup tinggi terhadap bangsa lain. Konsekuensinya bangsa Indonesia 

dalam berbagai aspek kurang memiliki posisi tawar yang kuat 

sehingga tidak jarang menerima kehendak negara donor meskipun 

secara ekonomi kurang menguntungkan. Kurangnya kemandirian, 

juga tercermin dari sikap  masyarakat yang menjadikan produk asing 

sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan, serta 

produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum 

kompetitif di dunia internasional. 
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Penutup 

Harus diakui bahwa sorotan terhadap karakter dan problematika 

bangsa saat ini telah semakin mengemuka. Memang benar, bahwa 

sebagian dari sorotan tersebut dapat dijawab dengan argumen 

fenomena globalisasi, dimana kondisi yang mau tidak mau atau suka 

tidak suka, harus memberikan peluang dan akses yang sama kepada 

segala pihak, termasuk pihak asing, untuk ikut terlibat dalam berbagai 

percaturan nasional maupun regional di berbagai bidang, berikut 

segala konsekuensinya. 

Menghadapi kondisi tersebut, maka satu satunya demarkasi atau 

garis pembatas yang tegas yang dapat kita tegakkan bersama adalah 

daya saing bangsa (atau national competitiveness), tentunya daya 

saing di sini dalam arti yang luas. Mencapai suatu daya saing yang 

kuat membutuhkan upaya besar dan peran aktif segenap komponen 

masyarakat. Salah satu fitur yang berperan kritis dalam upaya besar 

tersebut adalah pembinaan karakter bangsa, khususnya karakter positif 

bangsa yang harus terus ditumbuh-kembangkan melalui proses 

pembelajaran yang kontinyu sedemikian sehingga memperkuat 

kemampuan adaptif dari daya saing bangsa. Dalam upaya untuk 

mengaktualisasikan hal tersebut, maka dituntut peran penting dari 

semua pihak, khususnya peran sebagai character enabler, character 

builders dan character engineer. Meskipun untuk menjalankan ketiga 

peran tersebut secara efektif, nantinya masih memerlukan dukungan 

dari pemerintah maupun komponen bangsa lainnya, namun esensi 

utamanya tetap pada peran semua pihak. Hal tersebut selain tuntutan 

kompetisi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang paling 

strategis adalah mengambil dan merebut posisi dalam memainkan 

proses transformasi karakter dan tata nilai di tengah-tengah derasnya 

liberalisasi informasi era millenial. 
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KARAKTER DAN MUATAN BUDAYA POLITIK BANGSA 

 

Oleh : Ilham Rasyid 

  

  

PENDAHULUAN 

Salah satu unsur budaya nasional itu adalah budaya politik.  

Oleh karena itu dapat pula kita berbicara mengenai cara 

menumbuhkan  dan menerapkan budaya politik unggul itu dalam 

kehidupan politik kita.  Pentingnya menumbuhkan budaya unggul 

sebagai identitas dan budaya nasional.  Budaya unggul tersebut 

didefinisikan sebagai semangat dan kultur untuk mencapai kemajuan, 

dengan cara kita harus bisa, kita harus berbuat yang terbaik. 

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya 

politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasaan 

berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah 

melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga 

memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah 

sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang 

tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya 

sistem politik. 

Menurut Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Politik Indonesia (2004: 35 - 38), budaya politik Indonesia 

sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini dapat dimengerti, 

karena menurut hukum-hukum perkembangan masyarakat, perubahan 

yang menyangkut kebudayaan cenderung berjalan lambat. Sedangkan 

di sisi lain, sistem politik Indonesia sudah beberapa kali berubah, yaitu 

dari sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi 

terpimpin dan terakhir beralih ke sistem politik demokrasi Pancasila. 

Budaya politik yang berlaku dalam ketiga sistem politik ini cenderung 

tetap. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dipaparkan kesimpulan 

sementara tentang budaya politik Indonesia: 

 Budaya politik Indonesia di satu pihak masih bersifat 

parokialkaula, dan budaya politik partisipan di lain pihak.Di satu 

sisi rakyat Indonesia masih ketinggalan dalam menggunakan hak 
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dan menjalankan tanggung jawab politiknya, hal ini mungkin 

disebabkan oleh ketertutupan dari kebudayaan luar, pengaruh 

penjajahan, feodalisme, bapakisme dan primordialisme. 

Sedangkan di sisi lain, para elit politik menunjukan partisipasi 

aktifnya dalam setiap kegiatan politik. Dengan demikian jelas 

terlihat bahwa budaya politik Indonesia merupakan budaya politik 

campuran yang diwarnai oleh besarnya pengaruh budaya politik 

parokialkaula. 

 Sifat ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui indikatornya berupa sikap 

mengutamakan kepentingan daerah, suku, dan agamanya. 

Misalnya, pada proses pemilihan kepala daerah, masyarakat 

cenderung memilih calon kepala daerah yang berasal dari 

daerahnya (putra asli daerah) daripada calon yang berasal dari luar 

daerahnya, tanpa melihat kualitas atau kemampuan yang 

dimilikinya. 

 Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih memegang 

kuat paternalisme.Salah satu indikatornya adalah munculnya sifat 

bapakisme atau sikap asal bapak senang dalam setiap hal. Budaya 

tersebut saat ini sudah mulai berkurang untuk birokrasi di tingkat 

pusat, akan tetapi di tingkatan yang lebih bawah budaya tersebut 

masih berkembang. Misalnya, sebagian masyarakat cenderung 

memilih partai politik yang sesuai dengan pilihan atasannya 

dengan pertimbangan supaya mendapatkan perhatian lebih. 

Uraian di atas merupakan gambaran nyata budaya politik 

masyarakat Indonesia saat ini. Meskipun tingkat partisipasi politik 

masyarakat sudah mulai meningkat, tidak berarti budaya partisipan 

secara murni telah terwujud, melainkan budaya tersebut merupakan 

campuran antara budaya politik partisipan, dengan parokial serta 

subjek (kaula). 

 

 

 

 

www.m
pr

.g
o.

id



122 Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

Pengertian Budaya Politik 

Berikut akan diuraikan mengenai pengertian budaya politik, 

tipe-tipe budaya politik, budaya politik di Indonesia,pentingnya 

sosialisasi politik dalam pengembangan budaya politik, serta 

penerapan budaya politik partisipatif. 

1. Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan 

sikap-sikap emosi tentang bagaiman pemerintahan seharusnya 

dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh 

pemerintah. 

2. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, budaya politik adalah suatu 

sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem 

politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan 

warga negara yang ada dalam sistem itu. 

3. Rusdi Sumintapura, budaya politik adalah pola tingkah laku 

individu dan orientasinya terhadap kehidupan plitik yang dihayati 

oleh para anggota suatu sistem politik. 

4. Mochtar Masud dan Colin McAndrews, budaya politik adalah 

sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan 

pemerintahan negara dan politiknya. 

5. Larry Diamond, budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-

ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem 

politik negara mereka dan peran masing-masing individu dalam 

sistem itu. 

Menurut Almond dan Powell ada 2 orientasi Politik yaitu 

tingkat Masyarakat dan tingkat Individu : 

1. Orientasi individu dalam sistem politik  dapat dilihat dari 3 

komponen: 

a. Orientasi kognitif berbagai keyakinan dan pengetahuan 

seseorang tentang : 

 sistem politik. 

 tokoh pemerintahan 

 kebijakan pemerintahan 
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 Simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik 

seperti : ibukota negara, lambang negara, kepala 

negara, batas negara, mata uang, dll. 

b. Orientasi Afektif menunjuk pada aspek perasaan atau 

ikatan emosional individu pada sistem politik. Seperti 

perasaan khusus terhadap aspek system politik tertentu 

yang membuatnya menerima dan menolak system politik. 

Orientasi afektif ini dipengaruhi oleh keluarga dan 

lingkungan. 

c. Orientasi Evaluatif berkaitan dengan penilaian moral 

seseorang terhadap sistem politik, kinerja sistem politik, 

komitmen terhadap nilai dan   pertimbangan politik. 

2. Orienrtasi Tingkat masyarakat adalah pandangan dan sikap 

sesama warga negara yang meliputi rasa percaya dan permusuhan 

antar individu, kelompok maupau golongan. Sikap saling percaya 

menumbuhkan saling kerja sama sedang sikap permusuhan 

menimbuklkan konplik. 

  

Tipe-Tipe Budaya Politik di Indonesia (Ciri-Ciri): 

1. Budaya Politik Parokial ( parochial Political Culture), Ciri-

cirinya: 

 lingkupnya sempit dan kecil 

 masyarakatnya sederhana dan tradisional bahkan buta 

hurup, petani dan buruh tani. 

 spesialisasi kecil belum berkembang. 

 pemimpin politik  biasanya berperan ganda bidang  

ekonomi, agama dan budaya. 

 masyarakatnya tinggal di desa terpencil di mana kontak 

dengan sistem politik kecil. 

 Masyarakatnya cenderung tidak menaruh minat terhadap 

objek politik yang luas. 

2. Budaya Politik Subjek (subject Political Culture), Ciri-cirinya: 

 orang secara pasif patuh pada pejabat pemerintahan dan 

undang-undang. 

 tidak melibatkan diri pada politik atau golput. 
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 masyarakat mempunyai minat, perhatian, kesadaran 

terhadap sistem politik. 

 sangat memperhatikan dan tanggap terhadap keputusan 

politik, atau output 

 rendah dalam input kesadaran sebagai actor politik belum 

tumbuh. 

3. Budaya Politik Partisipan (participant Political culture): Sebagai 

insan politik, kegiatan-kegiatan politik yang dapat dilakukan 

sebagai wujud partisipasi politik, antara lain : 

a. Membentuk organisasi politik atau  menjadi anggota 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat 

mengontrol maupun memberi input terhadap setiap 

kebijakan pemerintah. 

b. Aktif dalam proses pemilu, seperti berkampanye, menjadi 

pemilih aktif, dan menjadi anggota perwakilan rakyat. 

c. Bergabung dalam kelompok-kelompok kepentingan 

kontemporer, seperti unjuk rasa secara damai tidak 

anarkis atau merusak, protes, dan demonstrasi, Ciri-

cirinya: 

 Kesadaran masyarakat bahwa dirinya dan orang 

lain anggota aktif dalam kehidupan politik. 

 Melibatkan diri dalam system politik sangat 

berarti walaupaun hanya sekedar memberikan 

suara dalam pemilu. 

 Tidak menerima begitu saja terhadap keputusan, 

kebijakan system politik. 

 Dapat menilai dengan penuh kesadaran baik input 

maupun output bahkan posisi dirinya sendiri. 

Menurt Muhtar Masoed dan Colin MacAndrews ada 3 model 

budaya politik : 

1. Model masyarakat demokratis industrial yang terdiri dari aktivis 

politik, kritikus politik.( Identik dengan budaya politik partisipan). 

2. Model Sistem politik otoriter rakyat sebagai subyek yang pasif, 

tunduk pada    hukumnya tapi tidak melibatkan diri dalam urusan 

politik dan  pemerintahan (Identik dengan budaya politik subjek). 
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3. Model masyarakat system demokratis  pra–industrial masyarakat 

pedesaan, petani, buta huruf, kontak politik sangat kecil, (budaya 

politik Parokial). 

Menurut Almond & Verba, tipe budaya politik dibagi menjadi 3 

jenis, yaitu: 

1. Budaya politik parokial 

 Umumnya terdapat pada masyarakat suku afrika atau 

masyarakat pedalaman di Indonesia 

 Tidak ada peran-peran politik yang bersifat khusus. 

 Bagi anggota masyarakat, peran-peran yang dipancarkan oleh 

pemimpinnya ini tidak dapat dipisahkan. 

 Frekuensi orientasi terhadap empat dimensi penentu budaya 

politik mendekati nol (tidak memiliki perhatian sama sekali 

terhadap keempat dimensi tersebut). 

2. Budaya politik subjek 

 Adanya frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan 

sistem politik secara umum dan objek output (terhadap 

pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah). 

 Sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik 

secara umum serta proses penguatan kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah 

3. Budaya politik partisipan 

 Bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah 

memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi 

penentu budaya politik. 

 Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik 

secara umum. 

 Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang 

aktif 
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Tiga model mengenai budaya poltik, yaitu adalah sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat demokratis industrial, yaitu dalam sistem ini jumlah 

partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka 

sendiri atas para aktifitas politik dan para peminat politik yang 

kritis mendiskusikan masalah-masalah masyarakat dan 

pemerintahan. Selain itu, mereka adalah kelompok-kelompok 

pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru unutk 

melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, jumlah 

yang berbudaya politik subjek kurang lebih dari 60%, sedangkan 

parokial kira-kira antara 10%. 

2. Masyarakat dengan sistem Politik otoriter, yaitu didalam sistem 

ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. 

Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, akan 

tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian 

keicl rakyat dan lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. 

Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum 

intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan 

bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sedangkan kaum 

parokial yang sedikit sekali kontaknya terhadap sistem politik 

terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di 

perkebunan-perkebunan. 

3. Sistem demokratis pra-industrial, yaitu sebagian besar warga 

negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di 

pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatannya mereka 

dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara, kelompok 

partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari 

professional terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula 

proporsi jumlah pendukung budaya politik sibjek juga relatif 

kecil. 

 

Budaya Politik yang Berkembang di Indonesia 

1) Gambaran sementara tentang budaya politik Indonesia, yang 

tentunya haruus di telaah dan di buktikan lebih lanjut, adalah 

pengamatan tentang variabel sebagai berikut : 
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a. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, 

walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India 

misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, 

agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih 

rawan/rentan. 

b. Budaya politik Indonesia yang bersifat Parokial-kaula di 

satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di 

satu segi masa masih ketinggalan dalam mempergunakan 

hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang 

mungkin di sebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, 

pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan 

primordial. 

c. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang di 

kenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, 

kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap 

keagamaan tertentu; purutanisme dan non puritanisme dan 

lain-lain. 

d. kecendrungan budaya politik Indonesia yang masih 

mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial; 

sebagai indikatornya dapat di sebutkan antara lain 

bapakisme, sikap asal bapak senang. 

e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan 

segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama 

berakar sebagai tradisi dalam masyarakat 

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam 

masyarakat, ternyata masing-masing memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Gabriel Almond mengklasifikasikan budaya politik 

sebagai berikut: 

1. Budaya politik parokial (parochial political culture), yaitu tingkat 

partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor 

kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah). 

2. Budaya politik kaula (subject political culture), yaitu masyarakat 

bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) 

tetapi masih bersifat pasif. 
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3. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu 

budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat 

tinggi. 

  

Pentingnya Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik  

Sosialisasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya: 

1. Dalam Lingkungan Keluarga, orang tua bisa mengajarkan kepada 

anak-anak beberapa cara tingkah laku politik tertentu.  Melalui 

obrolan politik ringan sehingga tak disadarai telah menanamkan 

nilai-nilai politik kepada anak-anaknya. 

2. Di Lingkungan Sekolah, dengan memasukkan pendidikan 

kewarganegaraan.  Siswa dan guru bertukar informasdi dan 

berinteraksi dalam membahas topik tentang politik. 

3. Di lingkungan Negara, secara hati-hati bisa menyebarkan dan 

menanamkan ideologi-ideologi resminya. 

4. Di Lingkungan Partai politik, Salah satu fungsi partai politik 

adalah dapat memainkan perannya sebagai sosioalisasi politik.  

Artinya parpol itu telah merekrut anggota atau kader 

danpartisipannya secara periodik.  Partai politik harus mampu 

menciptakan kesan atau image memperjuangkan kepentingan 

umum. 

Menurut Ramlan Surbakti ada dua macam sosialisasi politik 

dilihat dari metode penyampaian pesan : 

5. Pendidikan Politik Yaitu proses dialogis diantara pemberi dan 

penerima pesan.  Dari sini anggota masyarakat mempelajari 

simbol politik negaranya, norma maupun nilai politik. 

6. Indoktrinasi Politik, yaitu proses sepihak ketika penguasa 

memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk 

menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak berkuasa 

sebagai ideal dan baik. 

Dalam upaya pengembangan budaya politik, sosialisasi politik 

sangant penting karena dapat membentuk dan mentransmisikan 

kebudayaan politik suatu bangsa, serta dapat memelihara  kebudayaan 
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politik suatu bangsa, penyampaian  dari generasi tua ke generasi 

muda, dapat pula sosialisasi politik dapat mengubah kebudayaan 

politik. 

Menurut Gabriel A. Almond, sosialisasi politik dapat 

membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa 

dan mememlihara kebudayaan politik suatu bangsa dengan bentuk 

penyampaian dari generasi tua kepada generasi muda.  Terdapat  6 

sarana atau agen sosialisasi politik menurut Mochtar Masoed dan 

Colin MacAndrews, adalah : 

1. Keluarga yaitu lembaga pertama yang dijumpai sesorang individu 

saat lahir.  Dalam keluarga anak ditanamkan sikap patuh dan 

hormat yang mungkin dapat mempengaruhi sikap seseorang 

dalam sistem politik setelah dewasa. 

2. Sekolah  yaitu sekolah sebagai agen sosialisasi politik memberi 

pengetahuan bagi kaum muda tentang dunia politik dan peranan 

mereka di dalamnya.  Disekolah memberi kesadaran pada anak 

tentang pentingnya kehidupan berbangsa dan bernegara, cinta 

tanah air. 

3. Kelompok bermain yaitu kelompok bermain masa anak-anak yang 

dapat membentuk sikap politik seseorang, kelompok bermain 

saling memiliki ikatan erat antar anggota bermain. Seseorang 

dapat melakukan tindakan tertentu karena temannya melakukan 

hal itu. 

4. Tempat kerja yaitu organisasi formal maupun nonformal yang 

dibentuk atas dasar pekerjaan seperti serikat kerja, sderikat buruh.  

Organisasi seperti ini dapat berfungsi sebagai penyuluh di bidang 

politik. 

5. Media massa yaitu informasi tentang peristiwa yang terjadi 

dimana saja dengan cepat diketahui masyarakat sehingga dapat 

memberi pengetahuan dan informasi tentang politik. 

6. Kontak-kontak politik langsung yaitu pengalaman nyata yang 

dirasakan oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap sikap dan 

keputusan politik seseorang.  Seperti diabaikan partainya, ditipu, 

rasa tidak aman, dan lain-lain. 
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POLITIK DAGANG SAPI, KAMBING HITAM  

DAN PILKADA: REFLEKSI MUATAN BUDAYA POLITIK 

 

Oleh : Jasmal A Syamsu 

 

 

Abstrak 

Pemilihan kepala daerah adalah kontestasi politik yang diharapkan  

terpilih kepala daerah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat. Salah satu sektor 

pembangunan yang butuh keberpihakan untuk dikembangkan adalah 

pembangunan peternakan. Kepala daerah harus memahami begitu 

besar peran peternakan dalam peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia dan menentukan masa depan bangsa. Keberpihakan kepala 

daerah sangat dibutuhkan dalam melakukan percepatan pembangunan 

peternakan dengan sebuah grand design pengembangan peternakan 

secara komprehensip dan holistik Dalam kontestasi politik pilkada 

diharapkan berjalan dengan aman dan sukses, tidak  terjadi sesuatu 

yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan melahirkan 

pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti beberapa kosa kata 

berkonotasi negatif yang telah berkembang di masyarakat 

berhubungan dengan peternakan (ternak/hewan) yaitu sapi perahan, 

adu domba, politik dagang sapi dan kambing hitam.   

  

PRAWACANA  

Telah banyak tulisan yang menyoroti tentang pemilihan kepala 

daerah (pilkada) dalam berbagai konteks. Pilkada memang menjadi 

menarik untuk didiskusikan karena akan memilih dan melahirkan 

pemimpin yang dapat membawa suatu daerah baik kabupaten/kota 

maupun propinsi  ke arah lebih baik di masa yang akan datang. Kepala 

Daerah (bupati/walikota, gubernur) menjadi tokoh sentral sebagai 

nahkoda dalam mengarungi lautan masa depan yang penuh tantangan 

yang harus dihadapi.  Salah satu tantangan yang perlu diselesaikan 

adalah peningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas 
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sumberdaya manusia sangat dipengaruhui tingkat konsumsi pangan 

dan gizi masyarakat yang berkecukupan. Pangan bersumber dari 

pangan nabati dan pangan hewani dan salah satu sektor penyedia 

pangan hewani adalah sektor peternakan.  Disamping itu peternakan 

berperan pula dalam penyediaan lapangan kerja, pengentasan 

kemiskinan dan pengembangan potensi wilayah.  

Peternakan diharapkan mampu menyediakan protein hewani 

yang berupa daging, telur dan susu berkualitas baik  Dengan demikian 

peran peternakan sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas 

konsumsi pangan dan gizi masyarakat. Ketersediaan sumber protein 

hewani sangat ditentukan kemampuan dan kinerja pembangunan 

peternakan.  Mencermati peran peternakan dalam menyediakan 

protein hewani maka selayaknya peternakan menjadi sektor yang patut 

mendapat perhatian serius dan butuh keberpihakan karena produk 

hasil peternakan sangat menentukan tingkat konsumsi pangan 

masyarakat.  Konsumsi pangan berupa protein hewani yang cukup 

dapat mengatasi gizi buruk seperti busung lapar, dan akhirnya 

menjadikan masyarakat memiliki kecerdasan yang tinggi sehingga 

meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.   

  

PILKADA DAN  PANGAN HEWANI  

Selama ini konsumsi pangan hewani tidak sepenuhnya dari produk 

dalam negeri, karena  kebutuhan protein hewani yaitu daging dan susu 

sebagian masih disediakan dari impor. Hal ini menunjukkan bahwa industri 

peternakan belum berorientasi ekspor, dan upaya-upaya yang dilakukan selama 

ini masih dalam kerangka pemenuhan permintaan akan produk peternakan di 

dalam negeri. Data Ditjen Peternakan menunjukkan tingkat konsumsi protein 

hewani di Indonesia yaitu 4.93 g/kapita/hari Dibandingkan dengan tingkat 

konsumsi negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih lebih rendah  

misalnya Kamboja 9.4 g/kapita/hari, Laos 9.8 g/kapita/hari, Vietnam 17.5 

g/kapita/hari dan Malaysia 52.7 g/kapita/hari. 

Terkait dengan pilkada, sangat diharapkan kepala daerah yang 

terpilih adalah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan 

peternakan dan sangat memahami begitu besar peran peternakan 

dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menentukan 
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masa depan bangsa.  Permasalahan lain dalam peternakan harus pula 

diselesaikan, antara lain skala usaha peternakan rakyat masih rendah 

yang ditunjukkan dengan kepemilikan ternak yang kurang sehingga 

kurang layak secara ekonomis dalam meningkatakan pendapatan dan 

kesejahteraan peternak. Masalah lainnya adalah kurang berjalannya 

agribisnis peternakan khususnya peternakan rakyat dalam penguasaan 

input produksi, manajemen budidaya (on farm), serta pasca panen 

akibat dari agribisnis peternakan kurang terintegrasi dari hulu, on 

farm, dan hilir, disamping  kemampuan permodalan peternak dalam 

pengembangan usaha peternakan masih kurang.    

Keberpihakan kepala daerah sangat dibutuhkan dalam 

melakukan percepatan pembangunan peternakan dengan sebuah grand 

design pengembangan peternakan secara komprehensip dan holistik. 

Grand design merupakan acuan dalam pembangunan perternakan 

sehingga jelas arah, output dan outcome akan dicapai yang secara 

operasional dijabarkan dalam program-program pembangunan yang 

berkesinambungan.  Tentunya grand design harus dibangun dan 

berangkat dari data dasar dan analisis yang benar tentang kondisi 

obyektif dan aktual tentang permasalahan yang terjadi dalam dunia 

peternakan, dan melibatkan seluruh stakeholder peternakan. Harus 

disadari bahwa dengan membangun peternakan sebenarnya yang 

dibangun adalah masyarakat pedesaan karena sebagian besar 

pelaku/peternak peternakan bermukim dipedesaan.  

  

PETERNAKAN DAN BUDAYA POLITIK  

Untuk itu dalam proses pilkada ini diharapkan berjalan dengan 

aman dan sukses, tidak terjadi sesuatu yang dapat merusak tatanan 

kehidupan masyarakat dan melahirkan pemimpin yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan tidak terjadi hal-

hal seperti beberapa kosa kata berkonotasi negatif yang telah 

berkembang di masyarakat berhubungan dengan peternakan 

(ternak/hewan) yaitu sapi perahan, adu domba, politik dagang sapi 

dan kambing hitam.  Dalam pilkada diharapkan memang melahirkan 

pemimpin yang dapat mengembangkan dan memiliki keberpihakan 

kepada peternakan. Tetapi sangat disayangkan jika dalam proses 

pilkada terjadi hal-hal seperti istilah di atas.  
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Sapi perahan, kandidat bupati/walikota, gubernur sebaiknya 

tidak melakukan hal ini dengan menjadikan berbagai kalangan baik 

pihak swasta, birokrat, atau masyarakat lainnya sebagai sapi perahan 

semata dengan mengambil susu darinya dan susu itu digunakan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Karena sapi perah sebenarnya 

adalah ternak yang menghasilkan protein hewani berupa susu yang 

memiliki kandungan nilai gizi protein yang lengkap dan sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia.  

Adu domba, dikalangan masyarakat Jawa Barat khususnya di 

Kabupaten Garut, domba adalah ternak yang digunakan dalam sebuah 

tradisi masyarakat yang disebut pamidangan yaitu adu ketangkasan 

domba. Dalam pelaksanaannya domba saling beradu dan pemenang 

bukan hanya ditentukan dari pemenang dalam aduan semata, namun 

penampilan domba seperti bentuk tubuh, kesehatan ternak, 

ketangguhan, ketangkasan gerakan dalam aduan, menjadi faktor 

penentu dalam penilaian menentukan pemenang.  Dalam konteks 

pilkada sejatinya tidak terjadi adu domba yaitu menjadikan 

masyarakat saling beradu karena adanya perbedaan terhadap pilihan 

calon kepala daerah, tetapi mengajak masyarakat untuk menjadi 

pemilih cerdas dengan memilih calon kepala daerah atas dasar 

berbagai pertimbangan yang rasional seperti layaknya menentukan 

pemenang dalam pamidangan. 

Politik dagang sapi, dalam perdagangan sapi berbagai pihak 

terlibat seperti peternak, pedagang perantara, pedagang pengumpul, 

serta akhirnya ke konsumen yang saling terkait dalam satu rantai 

tataniaga perdagangan sapi.  Semua pihak mendapat keuntungan dari 

proses perdagangan tersebut.  Namun dari berbagai studi tingkat 

keuntungan yang diperoleh oleh peternak jauh lebih rendah dibanding 

dengan pelaku lainnya dalam perdagangan tersebut. Untuk itu dalam 

pilkada diharapkan peternak/masyarakat meraih keuntungan yang 

besar dengan terpilihnya kepala daerah  yang mampu meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak menjadi 

korban akibat pesta demokrasi ini. 

Kambing hitam, jika pada akhirnya nanti akan terpilih kepala 

daerah berdasarkan pilihan rakyat maka semua pihak harus memerima 

hasil tersebut, tanpa saling menyalahkan, menerima hasil dengan 
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sepenuh hati dan tidak ada pihak yang menjadi kambing hitam. 

Karena ternak kambing adalah ternak yang mampu beradaptasi dan 

survive dengan kondisi lingkungan yang serba berkecukupan, serta 

mampu melanglang buana untuk mencari makan diberbagai lokasi 

yang memiliki sumber pakan. 

  

PURNAWACANA   

Akhirnya hanya istilah tenaga kuda memiliki konotasi yang 

positif, sehingga diharapkan kepala daerah terpilih memiliki tenaga, 

semangat, dan kekuatan yang besar untuk mengangkat beban 

permasalahan yang ada dan mampu menemukan solusi terbaik dengan 

program pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat.  

 

www.m
pr

.g
o.

id



Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 135 

 

MIGRASI ORANG BUGIS MAKASSAR  

DAN INTEGRASI BANGSA 

 

Oleh : M. Ramli AT 

 

 

Bugis dan Makassar dikenal sejak lama sebagai etnik yang 

memiliki ciri mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu 

tandanya adalah besarnya angka migrasi ke luar dari daerah asal 

mereka di Sulawesi Selatan. Kondisi ini selanjutnya membentuk 

diaspora Bugis Makassar di berbagai tempat di nusantara,bakan 

sampai ke luar negeri. Jejak mereka sejak lama bisa ditemukan di 

Semenanjung Malaka sampai Tanjung Harapan di Afrika Selatan, 

bahkan sampai ke Benua Eropa. 

Persebaran orang Bugis Makassar yang luas terjadi melalui 

migrasi spontan ke berbagai tempat. Penyebab dan motif migrasi ini 

beragam sesuai karakteristik migran dan konteks sejarah mereka 

masing-masing, baik yang bersifat ekonomi, budaya, sampai yang 

bermigrasi karena alasan atau dorongan situasi politik di zaman 

mereka masing-masing. Hal ini pula yang menyebabkan orang-orang 

Bugis Makassar mengekspresikan dirinya secara beragam di daerah 

tujuan masing-masing. 

  

Daeah Tujuan dan Ragam Pendorong dan Penarik 

Memahami migrasi bisa melalui proses terjadinya. Lee (1966) 

sejak lama mencoba mengurai masalah ini dengan mengemukakan 

bahwa proses terjadinya migrasi setidaknya karena empat faktor 

utama, yaitu faktor yang ada di daerah asal, faktor di daerah tujuan, 

faktor-faktor yang tergolong penghalang antara, dan faktor pribadi 

yang akan merespon sejumlah faktor sebelumnya. Di setiap faktor di 

daerah asal dan tujuan ada yang bersifat positif, negative, atau bersifat 

netral terhadap terjadinya migrasi. Akumulasi dari keseluruhan faktor 

tersebutlah yang kemudian menentukan apakah seseorang 

memutuskan untuk bermigrasi atau tidak dari daerah asalnya menuju 

darah-daerah lain yang menjadi tujuannya. 
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Keputusan bermigrasi tentulah bukan perkara yang ringan. 

Meninggalkan daerah asal di mana orang lahir dan tumbuh dewasa 

tentulah mematrikan kedekatan tersendiri pada setiap orang. Dengan 

demikian, keputusan bermigrasi hampir selalu bukan sesuatu yang 

biasa. Dinamika seperti apakah yang terjadi di daerah asal orang 

Bugis Makassar dan bagaimana mereka memandang daerah tujuannya 

adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentu tidak sederhana. Jika pada 

akhirnya mereka memutuskan untuk bermigrasi melanglang buana, 

maka keseluruhan proses hidup mereka selanjutnya akan menjadi 

faktor yang memperkokoh karakter mereka sebagai migran yang harus 

mempertahankan hidup jauh di luar daeah asal, bahkan jauh dari 

sebagian besar kerabat dan handai tolan. (Membutuhkan cara 

beradaptasi dan membangun serta merawat hubungan sosial baru agar 

bisa hidup lebih sejahtera dan harmonis dengan lingkungan barunya). 

Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan kapan 

sesungguhnya orang Bugis Makassar mulai memiliki kebiasaan 

bermigrasi ke daerah-daerah lain. Tapi dari catatan sejarah diketahui 

bahwa ketika Kerajaan Gowa-Tallo kalah dalam perang berhari-hari di 

Benteng Sombaopu, maka banyak dari kalangan bangsawan beserta 

pengikutnya memilih meninggalkan tanah kelahirannya dan akhirnya 

sampai ke Tanah Jawa dan Melayu. Gelombang migrasi tersebut 

terjadi pada abad ke XVII ketika Sultan Hasanuddin terpaksa takluk 

kepada Belanda dengan ditanda tanganinya perjanjian Bongaya.  

Banyak catatan sejarah yang menunjukkan bahwa orang Bugis 

Makassar pada sekitar abad ke-17 dan 18 sudah bermukim di berbagai 

tempat di nusantara sampai jauh ke negeri orang (selanjutnya lihat 

Pelras, 2006). Selain menyebar di Sulawesi Selatan sendiri, mereka 

juga menyeberang ke daerah yang kini masuk dalam daerah Sulawesi 

Tengah seperti Kaili, Banawa, dan Donggala di sekitar Teluk Palu, 

kawasan Lindu, sampai ke semenanjung Tenggara Sulawesi.  

Pemukiman mereka juga ditemukan di Bengkulu, Kepulauan Riau, di 

Delta Sungai Indragiri dan Jambi, sampai di pantai barat Johor di 

Tanah Melayu, Sabah. Di Kalimantan mereka bermukim di Pontianak, 

Mempawah, Pulau Laut, di pesisir Kalimantan Timur seperti di 

Pegatan, Pasir, Kutai, Samarinda, Bulungan, dan Gunung Tabur. Pada 

sekitar masa itu juga kantong-katong pemukiman mereka sudah 
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ditemukan di Sumbawa, Ende, dan Flores di bagian timur nusantara. 

Persebaran orang Bugis Makassar di Pulau Jawa pada masa itu juga 

terdapat di Surabaya, Gresik, dan Batavia. Di Bali sendiri sejak abad 

ke-17 lalu telah berkembang pemukiman orang Makassar (Khusyairi, 

Latif, dan Samidi, 2016). Bahkan orang Bugis juga menyeberang ke 

negara Singapura, Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan 

jauh ke Perancis, yang oleh Pelras disebut sebagai sejarah cemerlang 

suatu suku bangsa dari timur.  

Ketika pembangunan ekonomi dimulai sekitar awal tahun 1970-

an, terjadi pergeseran besar-besaran tujuan migran Bugis ke daerah-

daerah di timur seperti berbagai daerah di Kalimantan Timur, Irian 

(saat ini Papua), Maluku, dan Timor Timur (ketika masih terintegrasi 

dengan Indonesia).  

Migran Bugis Makassar memasuki berbagai sector ekonomi 

seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan termasuk 

perdagangan antar pulau dan perdagangan ke mancanegara, dan 

bahkan juga memasuki politik pemerintahan. Pelras mencontohkan 

bagaimana karakter orang Bugis Makassar di bidang ekonomi dengan 

menggambarkan bahwa para di tanah Melayu dan Sumatera, para 

migran Bugis bukan sekedar petani tradisional, akan tetapi juga 

pengusaha yang berorientasi ekonomi. Mereka tidak sekedar 

mengukur keberhasilan melalui usaha memperluas sawah atau kebun 

guna meningkatkan produksi. Mereka bahkan berpikir jauh ke depan 

dengan menginvestasikan kembali uang dalam bidang transportasi 

atau perdagangan, atau meneyewakan lahan mereka kepada petani 

Jawa atau orang Bugis yang baru tiba, dan selanjutnya mencari tempat 

yang lebih menguntungkan untuk mengembangkan usaha. Sedangkan 

migran Bugis yang bermigrasi ke Sulawesi Tengah tak sekedar 

menjadi penangkap ikan di Danau Lindu, tapi kemudian juga 

merambah sector perdagangan dengan membuka kios di pasar-pasar, 

menjadi pialang tanah, atau pedagang beras.  

  

Cermin Karakter Migran 

Dinamika hidup yang tak selalu datar dan berjalan berjalan 

lancar menyebabkan karakter orang Bugis Makassar terbentuk 
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mengukutinya. Hal itu tergambar dari sejumlah filosofi hidup yang 

sangat popular dan mempengaruhi keseharian orang Bugis Makassar 

sampai saat ini. Di antara filosofi tersebut di antaranya adalah: 

 Filosofi orang Bugis tentang migrasi berbunyi kegisi monro sore’ 

lopie’, kositu tomallabu se’ngereng yang artinya di mana pun 

perahu terdampar, di sanalah kehidupan ditegakkan.  

 Khususnya Bugis Wajo yang tertuang dalam ungkapan Maradeka 

to-Wajo’e ade’mi napopuwang yang berarti kurang lebih bahwa 

Rakyat Wajo itu merdeka dan hanya hukumlah yang dipertuan. 

Atau dengan bahasa lain, jika dalam penyelenggaraan 

pemerintahan hukum tidak bisa ditegakkan, maka orang Bugis dan 

Makassar akan bermigrasi mening-galkan daerahnya menuju 

daerah bahkan negara lain. Hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk 

protes terhadap bentuk kezaliman rezim yang berkuasa (Zid dan 

Sjaf, 2009). 

 Takunjunga’ bangung turu’, nakugunciri’ gulingku. Kuallengi 

Tallanga Natoalia (Layarku telah kukembangkang, kemudiku 

telah kupasang. Aku memilih tenggelam dari pada melangkah 

surut). Penggalan syair Sinrili’ orang Makassar yang sering 

dijadikan motto mengarungi kehidupan. Sinrili’ adalah salah satu 

bentuk kesenian lokal Suku Makassar yang tergolong dalam seni 

sastra bersenandung tutur diiringi petikan kecapi.   

Sejumlah kutipan filosofi hidup ini merepresentasikan karakter 

orang Bugis Makassar yang keras, pantang menyerah, tetapi sekaligus 

bersahabat dan adaptif di setiap tempat. Karakter ini mempengaruhi 

cara pandang dan sikap mereka ketika terlibat di berbagai arena 

kehidupan, baik di arena ekonomi, budaya, dan sosial politik. 

  

Perluasan Arena: Potensi Konflik dan Integrasi 

Suku Bugis Makassar telah banyak mendiami berbagai wilayah 

di tanah air dan merambah ke mancanegara. Meski pun awalnya 

mereka hanya didorong atau tertarik oleh satu atau beberapa faktor 

saja, tetapi perkembangan mereka di daerah tujuan menyebabkan pula 

mereka tertarik dan akhirnya merambah melibatkan diri dalam 

berbagai bidang kehidupan, seperti pertanian, nelayan, perkebunan, 
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perdagangan dan jasa, kebudayaan, pemerintahan, dan bahkan terlibat 

dalam dinamika sosial politik setempat. Gambaran tentang hal 

tersebut bisa ditelusuri dalam sejarah migrasi mereka ke berbagai 

wilayah sejak berabad silam. 

Jadi selaib faktor ekonomi, migrasi orang Bugis juga 

disebabkan oleh faktor lain seperti yang diungkapkan Pelras bahwa 

bagi orang Bugis, bermigrasi atau merantau pada umumnya 

berhubungan dengan upaya mencari pemecahan konflik pribadi, 

menghindari penghinaan, kondisi yang tidak aman, atau keinginan 

untuk melepaskan diri baik dari kondisi sosial yang tidak memuaskan, 

maupun hal-hal yang tidak diinginkan akibat tindak kekerasan yang 

dilakukan di tempat asal (Zid dan Sjaf, 2009). 

Ketika stabilitas politik tercapai dan pembangunan ekonomi 

mulai dilakukan gencar pada awal tahun 1970-an, migrasi orang Bugis 

Makassar tetap mengalir ke berbagai daerah. Hanya saja pada periode 

ini, nampaknya faktor-faktor yang bersifat ekonomi lebih 

mendominasi, meski pun tetap di temukan faktor non-ekonomi seperti 

karena mengalami siri’ di kampong halamannya sendiri. Daerah-

daerah tujuan juga kian beragam, dan mengalami banyak perubahan 

kecenderungan yang besar untuk juga menuju ke daerah-daerah baru 

berkembang di kawasan timur, seperti ke Maluku, Sulawesi Tenggara, 

Papua, Timor Timur (semasa masih terintegrasi dengan Indonesia), 

dan Nusa tenggara Timur. 

Menurut Kasnawi dkk (2014), peranan migran Bugis Makassar 

yang tinggi dalam bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, 

berlanjut menjadi faktor yang mendorong mereka untuk secara 

bertahap berperan aktif dalam bidang sosial politik dan pemerintahan 

di daerah tujuan. Terutama di kawasan Timur Indonesia, penduduk 

asal Sulawesi Selatan banyak yang menduduki posisi politik 

pemerintahan yang strategis, seperti pimpinan dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, kepala pemerintahan  (Bupati, Walikota, 

Camat, Lurah/Kepala Desa, dsb),  mapun jabatan-jabatan strategis 

lainnya seperti Kepala-Kepala Dinas pada pemerintahan daerah 

setempat atau menjadi pimpinan partai politik berpengaruh. Peranan 

ini banyak melibatkan warga asal Sulawesi Selatan yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang relatif lebih baik.  
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Kasnawi selanjutnya menjelaskan bahwa dengan latar belakang 

keunggulan-keunggulan mereka dalam kegiatan perekonomian 

masyarakat, dibarengi dengan peranannya yang makin meluas dalam 

bidang politik dan pemerintahan, menyebabkan tidak jarang para 

migran  asal Sulawesi Selatan tersebut terlibat pula dalam konflik-

konflik sosial dengan warga masyarakat di daerah tujuan, terutama 

dengan kalangan penduduk asli. Beberapa peristiwa dalam tahun-

tahun terakhir menjadi indikator bagaimana peningkatan peranan 

sosial, ekonomi dan politik di kalangan pendatang asal Sulawesi 

selatan telah memperbesar pula potensi konflik sosial dengan warga 

masyarakat lainnya. Contoh-contoh yang dapat disebutkan di sini 

antara lain konflik berlatar belakang SARA di Ambon, konflik di 

Papua, di Sulawesi Tengah, dan terakhir di Kalimantan Timur 

(Haslinda, 2013).   

Pada sisi lain, migrasi penduduk diharapkan terjadinya integrasi 

yang lebih kuat di kalangan masyarakat dari berbagai latar belakang 

etnis, agama, dan budaya, sehingga dapat mendorong terwujudnya 

kesejahteraan yang lebih baik. Berbagai kelompok-kelompok sosial 

juga bisa saling memahami dan saling belajar menerima perbedaan 

serta keunggulan masing-masing. Seperti persemaian karakter yang 

gigih, pantang menyerah, saling menolong, dan adaptif yang dimiliki 

migran Bugis Makassar. Keadaan seperti ini juga dimungkinkan 

karena migrasi menjadi jalan bagi keanggotaan kelompok-kelompok 

sosial dalam masyarakat yang bersifat silang-menyilang. Cross-

cutting affiliation yang demikian akan menyebabkan konflik-konflik 

antar golongan bagaimana pun tidak akan menjadi terlalu tajam 

(Nasikun, 1985). Bahkan dampak berikutnya yang menghasilkan 

cross-cutting loyalities akan semakin mempererat integrasi bangsa. 
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IMPLEMENTASI ETIKA POLITIK DAN PEMERINTAHAN 

DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA 

 

Oleh: Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H 

 

 

Pendahuluan  

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa sebagaimana 

yang tertuang dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2001 : “Rumusan 

yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, 

dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam 

pancasila sebagai acuan dasar berfikir, bersikap dan bertingkah laku 

dalam kehidupan berbangsa”. 

Maka pokok-pokok etika berdasarkan tap MPR tersebut 

mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, 

etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, 

menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga negara. 

Uraian etika kehidupan berbangsa berdasarkan Tap MPR 

tersebut adalah: 

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 

bertujuan untuk: 

1. Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa 

dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 

2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat. 

3. Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-

nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. 

Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut: 

a. Etika sosial dan Budaya 

Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam 

dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling 

memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-
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menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senada dengan 

itu juga menumbuhsuburkan kembali budaya malu, yakni malu 

berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama 

dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

b. Etika pemerintahan dan politik 

Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

bersih, efesien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang 

demokratis yang bercirikan keterbukaan, tanggung jawab, tanggap 

akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, 

serta menjujunjung tinggi hak asasi manusia. 

c. Etika ekonomi dan bisnis 

Etika ini bertujuan agar prinsip dan prilaku ekonomi baik oleh 

pribadi, institusi, maupun keputusan dalam bidang ekonomi dapat 

melahirkan ekonomi dengan kondisi yang baik dan realitas. 

d. Etika penegakan hukum yang berkeadilan 

Etika ini bertujuan agar penegakan hukum secara adil, 

perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga 

negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum 

secara salah sebagai alat kekuasaan. 

e. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan 

Etika ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar mampu berpikir rasional, kritis, logis, 

dan objektif. 

Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut, 

penyelenggara negara dan warga negara berprilaku secara baik 

bersumber pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika 

kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum. Namun sebagai 

semacam kode etik, pedoman etik berbangsa memberikan sanksi 

moral bagi siapa saja yang berprilaku menyimpang dari norma-norma 

etik yang baik. Etika kehidupan berbangsa ini dapat kita pandang 

sebagai norma etik Negara sebagai perwujudan dari nilai-nilai dasar 

Pancasila. 
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Etika dan moral bagi manusia dalam kehiduan berbangsa, 

bernegara, dan bermasyarakat, senantiasa bersifat relasional. Hal ini 

berarti bahwa etika serta moral yang terkandung dalam sila-sila 

Pancasila, tidak dimaksudkan untuk manusia secara pribadi, namun 

secara relasioanal senantiasa memiliki hubungan dengan yang lain 

baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada manusia lainnya. 

  

Etika Politik dan Pemerintahan 

Etika Politik adalah sarana yang diharapkan mampu 

menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial 

politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai 

sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan 

kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. 

Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. 

Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan 

sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang 

biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara (Dharma Setywan 

Salam: 2006). Di Indonesia Etika Politik dan Pemerintahan diatur 

dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika 

Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa 

etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik 

merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya 

yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 

tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, 

bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. 

Rumusan tentang etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan 

maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti penting 

tegaknya etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, 

etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, 

menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. 

Dalam Tap MPR tersebut juga dinyatakan bahwa Etika Politik 

dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan 

yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik 
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yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung 

jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur 

dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih 

benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan 

hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika pemerintahan 

mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian 

tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur 

apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai 

ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, 

bangsa, dan negara. Masalah potensial yang dapat menimbulkan 

permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan 

penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan 

nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan 

sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah. Tap MPR ini 

mengamanatkan kepada seluruh warga negara untuk mengamalkan 

etika kehidupan berbangsa. Untuk berpolitik dengan etika dan moral 

dalam berbangsa dan bernegara, paling tidak dibutuhkan dua syarat, 

yaitu ada kedewasaan untuk dialog dan dapat menomorduakan 

kepentingan pribadi atau kelompok. 

Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap 

pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap 

melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap 

untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan 

kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum 

dan rasa keadilan masyarakat. Etika ini diwujudkan dalam bentuk 

sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak 

berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak 

melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai 

tindakan yang tidak terpuji lainnya. Etika politik harus menjadi 

pedoman utama dengan politik santun, cerdas, dan menempatkan 

bangsa dan negara di atas kepentingan partai dan golongan. 

  

Etika Politik Penguasa dalam Bernegara 

Huntington memperingatkan bahwa tahun-tahun pertama 

berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, 

umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi 
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yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas 

kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru sedangkan dalam 

pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum akan mampu menawarkan 

solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi 

di negara  yang bersangkutan. Tantangan bagi konsolidasi demokrasi 

adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak 

justru hanyut oleh permasalahan-permasalahan itu. 

Konsolidasi demokrasi menuntut etika politik yang kuat yang 

memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional 

untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Ia melandaskan 

penekanannya pada pentingnya etika politik pada asumsi bahwa 

semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat 

akan menghadapi krisis, dan etika politik yang tertanam dengan 

kuatlah yang akan menolong negara-negara demokrasi melewati krisis 

tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa etika politik yang 

mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis 

seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, 

atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan 

yang terpecah. 

Berpolitik tanpa kesadaran etika dan moral hanya akan 

melahirkan krisis kepemimpinan. Karena itu, sekarang yang 

diharapkan adalah adanya pencerahan dari kembalinya budayawan 

dan agamawan yang bermoral sehingga kita senantiasa kembali pada 

etika, moralitas, dan kebhinnekaan. Krisis kehidupan berbangsa dan 

bernegara, yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, antara lain karena 

persoalan etika dan perilaku kekuasaan. Silang pendapat, perdebatan, 

konflik, dan upaya saling menyalahkan terus berlangsung di kalangan 

elite, tanpa peduli dan menyadari bahwa seluruh rakyat kita sedang 

prihatin menyaksikan kenyataan ini. Kemampuan membangun 

harmoni, melakukan kompromi dan konsensus di kalangan elite 

politik kita terkesan sangat rendah, tetapi cepat sekali untuk saling 

melecehkan dan merendahkan. Padahal untuk mengubah arah dan 

melakukan lompatan jauh ke depan, sangat diperlukan kompromi dan 

semangat rekonsiliasi. 

Politik bukanlah persoalan mempertaruhkan modal untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar, sebagaimana diyakini oleh 
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sebagian besar pelaksana money politics di Tanah Air. Politik 

bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya 

menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang 

dapat ditangani dengan memakai rasionalitas. Politik lebih dari 

pragmatisme, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya 

karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai. Karena itulah, politik 

lebih dari sekadar matematika tentang hubungan mekanis di antara 

tujuan dan cara mencapainya. Politik lebih mirip suatu etika yang 

menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh 

akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk 

mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral. 

Dalam politik ada keindahan dan bukan hanya kekotoran, ada 

nilai luhur dan bukan hanya tipu muslihat, ada cita-cita besar yang 

dipertaruhkan dalam berbagai langkah kecil, dan bukan hanya 

kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dalam kata-kata besar. 

Hal-hal inilah yang menyebabkan politik dapat dilaksanakan dan 

harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apabila kesadaran 

etika berpolitik sangat rendah maka tantangan yang mungkin kita 

hadapi kedepan adalah terjadinya feodalisme maupun kapitalisme 

dalam politik Indonesia yang dapat mengakibatkan bahwa 

kemerdekaan nasional justru memberi kesempatan kepada para 

pemimpin politik menjadi raja-raja yang membelenggu rakyatnya 

dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Tantangan ini harus kita 

hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang 

feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman 

kapitalisme. Usaha ini sangat ditentukan juga melalui perjuangan 

partai politik. 

Partai politik hendaknya berbentuk partai kader dan bukan 

partai massa, karena dengan partai kader para anggota partai yang 

mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik dapat ikut memikul 

tanggung jawab politik, sedangkan dalam partai massa keputusan 

politik diserahkan seluruhnya ke tangan pemimpin politik dan massa 

rakyat tetap tergantung dan tinggal dimobilisasi menurut kehendak 

sang pemimpin partai. Partai politik sebagai pilar demokrasi haruslah 

selalu berinteraksi dengan masyarakat sepanjang tahun. Kegiatan 
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sosial kemasyarakatan merupakan agenda wajib begitu pula sikap 

cepat tanggap dalam menghadapi musibah dan bencana. 

Para elit politik partai pun sudah seharusnya sering terjun 

menemui konstituen, mendengar aspirasi mereka, dan 

memperjuangkannya. Partai tidak boleh membuat jarak dengan rakyat. 

Di sinilah sesungguhnya hakikat dari pendidikan politik yang 

diterapkan oleh partai politik dan elitenya. Dengan demikian, maka 

apapun sikap dan kebijakan partai tidak akan terlepas dari kehendak 

masyarakat konstituennya, dan benar-benar menjadi penyambung 

lidah rakyat. Sehingga dapat mencegah kehawatiran bahwa partai 

hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kegiatan 

pencerdasan politik masyarakat harus terus dipupuk oleh partai politik 

melalui respon terhadap realitas sosial-politik. Selain itu berpolitik 

hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan 

menyejukkan. Kemudian kita juga harus mengembangkan sistem 

multipartai agar kehidupan politik terhindar dari konsentrasi 

kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu orang atau satu golongan 

saja. Dengan etika berpolitik yang demikian itulah kita berharap 

masyarakat madani yang kita cita-citakan dapat segera terwujud. 

  

Pancasila Sebagai Dasar Etika Kehidupan Berbangsa Dan 

Bernegara. 

Sebagaimana dipahami bahwa sila-sila Pancasila adalah 

merupakan suatu sistem nilai, artinya setiap sila memang mempunyai 

nilai akan tetapi sila saling berhubungan, saling ketergantungan secara 

sistematik dan diantara nilai satu sila dengan sila lainnya memiliki 

tingkatan. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan nilai-nilai etika 

yang terkandung dalam pancasila merupakan sekumpulan nilai yang 

diangkat dari prinsip nilai yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat. Nilai-nilai tersebut berupa nilai religious, nilai adat 

istiadat, kebudayaan dan setelah disahkan menjadi dasar Negara 

terkandung di dalamnya nilai kenegaraan. 

Dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat Negara, maka nilai-

nilai pancasila harus di jabarkan dalam suatu norma yang merupakan 

pedoman pelaksanaan dalam penyelenggaraan kenegaraan, bahkan 
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kebangsaan dan kemasyarakatan. Terdapat dua macam norma dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu norma hukum dan norma 

moral atau etika. Sebagaimana diketahui sebagai suatu norma hukum 

positif, maka pancasila dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-

undangan yang ekplisit, hal itu secara kongkrit dijabarkan dalam tertib 

hukum Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya memerlukan suatu 

norma moral yang merupakan dasar pijak pelaksanaan tertib hukum di 

Indonesia. Bagaimanapun baiknya suatu peraturan perundang-

undangan kalau tidak dilandasi oleh moral yang luhur dalam 

pelaksanaannya dan penyelenggaraan Negara, maka niscaya hukum 

tidak akan mencapai suatu keadilan bagi kehidupan kemanusiaan. 

Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai pancasila adalah bersifat 

objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai pancasila adalah 

universal yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan 

Keadilan. Sehingga memungkinkan dapat diterapkan pada negara lain 

barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya jika suatu negara 

menggunakan prinsip filosofi bahwa negara Berketuhanan, 

Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan, 

maka negara tersebut pada hakikatnya menggunakan dasar filsafat dari 

nilai sila-sila Pancasila.  

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat 

yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat umum universal 

dan abstrak, karena merupakan suatu nilai. 

2) Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam 

kehidupan Bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain 

baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun 

dalam kehidupan keagamaan. 

3) Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, 

menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang 

fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum 

positif di Indonesia. Oleh karena itu dalam hierarki suatu tertib 

hukum hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum yang 

tertinggi. Maka secara objektif tidak dapat diubah secara hukum 

sehingga terlekat pada kelangsungan hidup negara. Sebagai 
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konsekuensinya jika nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945 itu diubah maka sama halnya dengan 

pembubaran Negara Proklamasi 1945, hal ini sebagaimana 

terkandung di dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, 

diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. Jo. Tap. No. IX/MPR/1978. 

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa 

keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau terlekat pada 

Bangsa Indonesia sendiri.  

Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Nilai-nilai Pancasila timbul dari Bangsa Indonesia sehingga 

Bangsa Indonesia sebagai bangsa kausa materialis. Nilai-nilai 

tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil 

refleksi fiosofis Bangsa Indonesia. 

 Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) 

Bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang 

diyakini sebagai sumber nilai atas nilai kebenaran, kebaikan, 

keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara. 

 Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ke tujuh nilai-nilai 

kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, 

kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religius yang manifestasinya 

sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber 

pada kepribadian bangsa. 

 Nilai-nilai pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, 

dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan 

sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata 

lain bahwa nilai-nilai pancasila merupakan das sollen atau cita-

cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu 

kenyataan atau das sein. Di era sekarang-sekarang ini, tampaknya 

kebutuhan akan norma etika untuk kehidupan berbangsa dan 

bernegara masih perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal 

ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 

tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 

yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman 

dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan 
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cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah 

mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. 

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bertujuan 

untuk: 

 Memberikan landasan etika moral bagi seluruh komponen bangsa 

dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. 

 Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, 

dan bermasyarakat. 

 Menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-

nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. 

Etika kehidupan berbangsa meliputi sebagai berikut: 

Etika sosial dan Budaya Etika ini bertolak dari rasa 

kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap 

jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling 

mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak 

bangsa. Senada dengan itu juga menumbuhsuburkan kembali budaya 

malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan 

dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

  

Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Terhadap Sistem 

Etika Negara 

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan 

nafas humanism. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah 

diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai 

universal tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua 

bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai 

Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan 

yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. 

Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai 

Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang merupakan derivasi 

atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran 

pertama menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh 
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tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham golongan maupun 

perseorangan. Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “maka 

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia” menunjukkan sebagai sumber 

hukum. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai 

hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah mengingat 

pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita Negara (staatsidee). Para 

pendiri bangsa sekaligus perumus konstitusi (the framers of the 

constitution). Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan 

suatu landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang 

ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa 

negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa berdasar atas 

kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya dalam 

penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintahan 

negara, pembangunan negara, pertahanan-keamanan negara, politik 

negara serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa 

berdasarkan pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan.Pancasila 

sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia 

merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-

masing silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung 

dalam masing-masing sila Pancasila,maka dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai keempat sila 

lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang 

didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha esa. 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kemanusian berasal dari 

kata manusia yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki 

potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Potensi itu yang mendudukkan 

manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari 

nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti 

hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. 

3. Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian 

bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi 

satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini 

mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, social 

budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa 
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yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia 

merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan. 

4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan Kerakyatan. Rakyat merupakan 

sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara 

tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut 

sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi 

dalam hirarki kekuasaan. 

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial 

berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang 

kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat 

Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat 

Indonesia. Adapun makna dan maksud istilah beradab pada sila 

kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yaitu terlaksananya 

penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, jiwa raga, akal, rasa, 

kehendak, serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa sebagai causa prima dalam kesatuan majemuk-

tunggal. Hal demikian dilaksanakan dalam upaya 

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernagara yang 

bermartabat tinggi. 

  

Implementasi Nilai dan Moral Kehidupan Bermasyarakat 

Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah 

nilai dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat 

kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai 

yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik 

dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang 

menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai 

buruk. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian 

akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Bagi manusia, nilai 

berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah 

laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan 

dan pandangan hidup seseorang dalam masyarakat. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah patokan perilaku dalam 

suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut 

dengan peraturan sosial. Norma menyangkut perilaku-perilaku yang 
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pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan 

norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu 

kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah 

terbentuk. Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara 

manusia dalam masyarakat dapat berlangsung tertib sebagaimana 

yang diharapkan. Tingkat norma dasar didalam masyarakat dibedakan 

menjadi 4 (empat) yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat 

istiadat. Misalnya orang yang melanggar hukum adat akan dibuang 

dan diasingkan ke daerah lain. 

 

Etika  Bernegara dalam bingkai Hukum 

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik 

termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung 

mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika 

mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Berbagai 

bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, 

etika profesi dan etika pendidikan. Dalam hal ini termasuk etika 

politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.  

Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk 

mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan 

demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan 

kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga 

negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya 

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan 

alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi 

politik secara bertanggung jawab. Jadi tidak berdasarkan emosi, 

prasangka dan apriori, melainkan secara rasional, obyektif dan 

argumentif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. 

Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah 

ideologis dapat dijalankan secara obyektif, etika politik dapat 

memberikan patokan orientasi dan pegangan normatif bagi mereka 

yang memang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik 

dengan tolak ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi 

moral pelbagai keputusan politik. Suatu keputusan bersifat politis 
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apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Hukum dan kekuasan negara merupakan pembahasan utama 

etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang 

normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang 

efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk 

individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan 

kekuasaan. Sebetulnya keduanya tidak terpisah, Hukum tanpa 

kekuasan negara tidak dapat berbuat apa-apa, sifatnya normatif 

belaka, hukum tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. 

Sedangkan negara tanpa hukum adalah buta. Negara yang memakai 

kekuasaannya diluar hukum sama dengan manusia yang berbuat tanpa 

pengertian. Negara semacam itu  menjadi negara penindas dan  sangat 

mengerikan. 

Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi 

moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita “the rule of law”, 

partisipasi demokratis  masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia 

menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya 

masyarakat masing-masing dan keadilan sosial. 

  

Legitimasi Kekuasaan 

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis 

kekuasaan, yang dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan: dengan 

moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan 

menggunakan yang mereka miliki? Betapa besarnya kekuasaan yang 

dimiliki seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk 

mempertanggungjawabkannya. Paham pertanggungjawaban 

menyatakan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan bahwa 

masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban. 

Dalam etika politik, kekuatan batin penguasa berpancaran 

sebagai wibawa ke dalam masyarakat, rakyat dapat merasakannya. 

Penguasa dianggap memiliki kekuatan-kekuatan tertentu. Wibawa 

penguasa itu bukan suatu yang sekedar psikis atau mistik melainkan 

ditunjang oleh kemampuannya untuk mengerahkan kekuatan fisik. Ia 

dapat mengatur dan mengorganisir orang banyak dan memastikan 
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kemampuannya itu dengan ancaman atau sanksinya terhadap mereka 

yang mau membangkang. 

Kewibawaan penguasa yang paling menyakinkan adalah 

keselarasan sosial, yaitu tidak terjadi keresahan dalam masyarakat. 

Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, perlawanan dan 

kekacauan merupakan tanda bahwa masyarakat resah. Sebaliknya 

keselarasan nampak apabila masyarakat merasa tenang, tenteram dan 

sejahtera. 

Budi luhur penguasa nampak dalam cara ia menjalankan 

pemerintahannya. Sesuai dengan sifat dan hakekat kekuasaan sendiri 

cara pemakaiannya secara halus. Kehalusan pemerintahan diharapkan 

dapat mencapai keadaan sejahtera, adil dan tenteram dalam 

masyarakat tanpa perlu memakai cara-cara kasar. 

Legitimasi kekuasaan meliputi: 

a. Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan wewenang 

negara (kekuasaan negara) berdasarkan prinsip-prinsip moral. 

b. Legitmimasi legalitas, yaitu keabsahan kekuasaan itu berkaitan 

dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-

fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai dengan hukum yang 

berlaku. 

Tuntutan legalitas itu merupakan tuntutan etika politik. Namun, 

legalitas semata-mata tidak dapat menjamin legitimasi etis, karena 

legalitas menggunakan hukum yang berlaku (hukum positif). Padahal 

belum tentu bahwa hukum yang berlaku sendiri dapat dibenarkan 

secara etis. Oleh sebab itu, hukum dalam kerangka etika politik  

adalah hukum yang berkeadilan dengan fungsinya untuk 

memanusiakan penggunaan kekuasaan. Karena adanya hukum, 

kehidupan bersama masyarakat tidak ditentukan semata-mata oleh 

kepentingan mereka yang kuat, melainkan oleh suatu aturan rasional 

yang seoptimal mungkin menjamin kepentingan semua pihak. 

      

Moralitas Kekuasaan 

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik 

dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini  muncul dalam konteks 
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bahwa setiap tindakan negara  baik dari legislatif maupun eksekutif 

dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah 

agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan ke pemakaian 

kebijaksanaan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-

tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Pada zaman sekarang (modern) tuntutan legitimasi moral 

merupakan salah satu untuk pokok dalam kesadaran bermasyarakat. 

Anggapan bahwa negara hanya boleh bertindak dalam batas-batas 

hukum, bahwa hukum harus menghormati hak asasi manusia, begitu 

pula pelbagai penolakan terhadap kebijaksanaan politik tertentu, 

seperti isu ketidakadilan sosial, semua berwujud tuntutan agar negara 

melegitimasikan diri secara moral. Dalam hal inilah kalangan paham 

agama secara klasik membuat rumusan bahawa “kita harus lebih taat 

kepada Allah daripada kepada manusia”.  

Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai 

yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Apabila masyarakatnya 

adalah masyarakat religius, maka ukuran apakah penguasan itu 

memiliki etika politik tidak lepas dari moral agama yang dianut oleh 

masyarakatnya. Oleh sebab itu, pernyataan-pernyataan yang sering 

dilontarkan oleh umat beragama adalah bahwa kekuasaan itu adalah 

amanah dari Allah dan harus dipertanggungjawabkan kepadaNya 

kelak. Di samping terdapat juga ungkapan dari tradisi masyarakat 

yang menyatakan “raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”.  

Makna dari ungkapan ini tidak lepas dari kemuliaan dan kebaikan 

seseorang penguasa sangat ditentukan oleh masyarakatnya, tentunya 

sikap masyarakat tersebut dilandasi oleh moralitas yang hidup dalam 

masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, alat pengukur etika politik yang 

dilaksanakan oleh penguasa ditentukan oleh nilai, moral dan norma 

yang berkembang dalam masyarakat. 

  

Penutup 

Pada hakikatnya kekuasaan memiliki hati nurani, yaitu keadilan 

dan memakmurkan rakyat, apabila kehilangan hati nurani tersebut 

maka kekuasan yang terlihat perebutan kekuasaan semata-mata yang 

dilumuri oleh intrik, fitnah, dengki, caci maki dan iri hati. Sehingga 
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kekuasaan akan merusak tatanan kerukuan hidup masyarakat. Apabila 

hati nurani kekuasaan melekat pada nurani seorang penguasa, maka 

kekuasaan adalah amanat rakyat sehingga akan melahirkan martabat, 

harga diri dan rezeki. 

Dalam uraian etika politik dan pemerintahan dinyatakan bahwa 

untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisian dan efektif serta 

menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan 

keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, 

menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk 

menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan 

berbangsa. 

Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara 

memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada 

publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah 

dan sistem nilai atau dianggap tidak mampu memenuhi amanah 

masyarakat, bangsa dan negara. Etika ini diwujudkan dalam bentuk 

sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak 

berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak 

melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai 

tindakan yang tidak terpuji lainnya. 
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PENGUATAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL DALAM       

RANGKA MEWUJUDKAN PEMILU BERINTEGRITAS 

 

Oleh : Prof. Dr. Muhammad, SIP, M.Si 

 

 

Pengantar 

Dari persfektif liberalisme, demokrasi merupakan bentuk dari 

paham kebebasan (liberalism) yang masuk ke dalam dunia politik. Hal 

itulah membuat demokrasi mencakup konsep kebebasan (freedom) 

dan konsep kesetaraan (equality). Pada kedua konsep tersebut, 

persyaratan-persyaratan kedaulatan rakyat meliputi aspek kebebasan 

berbicara-berpendapat, kebebasan berkumpul-berserikat dan 

kebebasan memerintah-diperintah. Berkaitan ketiga persyaratan 

tersebut, Negara demokrasi dicirikan oleh 4 (empat) hal: (1) 

kebebasan pers sebagai saluran bagi kebebasan dalam berbicara-

berpendapat; (2) partisipasi politik yang bermakna sebagai saluran 

bagi kebebasan dalam berkumpul-berserikat; (3) pemilu yang terbuka, 

adil, jujur, berskala dan kompetitif sebagai saluran bagi kebebasan 

dalam memerintah-diperintah; (4) pemerintah yang tergantung pada 

suatu majelis (parlemen) sebagai kebutuhan minimum. 

  

Demokratisasi Pemilu dan Pemilu Demokratis 

Dalam banyak kasus di Negara-negara dunia ketiga/Negara-

negara berkembang, demokrasi baru bisa tumbuh dan berkembang 

setelah melalui suatu proses politik yang terencana dan berkelanjutan 

berupa demokratisasi. Meskipun Indonesia sejak awal menerima 

bentuk pemerintahan demokrasi yang ditandai oleh penegasan pada 

dasar Negara Republik sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, 

namun demokrasi tersebut, tidak langsung dipraktekkan. Presiden dan 

Wakil Presiden Pertama misalnya, tidak dipilih melalui pemilihan 

umum. Begitu pula dengan anggota-anggota badan legislatifnya. 

Pemilu baru bisa terlaksana setelah pemerintahan Soekarno 

mengalami proses demokratisasi yang ditandai oleh pergolakan politik 
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lokal berupa pemberontakan yang berciri pusat vs daerah, jawa vs 

luar jawa, dan sipil vs militer. 

Demokratisasi adalah proses perubahan menuju bentuk 

pemerintahan demokratis yang ditandai oleh pergerakan dari sistem, 

struktur dan kultur otoriter ke sistem, struktur dan kultur demokratis 

dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan partisipatif. 

Sebagai suatu proses, demokratisasi harus melewati tahapan transisi 

dan tahapan konsolidasi yang berkesinambungan.Pada tahapan transisi 

akan terjadi pergantian rezim non-demokratik dan terbangunnya 

elemen-elemen tertib demokrasi. Selanjutnya, pada tahapan 

konsolidasi akan terlihat praktek-praktek demokrasi telah menjadi 

bagian dari budaya politik. 

Terkait dengan demokrasi, pemilu merupakan suatu mekanisme 

penyerahan sebagian kedaulatan masyarakat terhadap mereka yang 

dipilih untuk menjadi pemimpin negara. Hanya saja seringkali hak-

hak tersebut terbentur satu sama lain dengan hak-hak serta 

kepentingan yang lain. Oleh karena itu demokrasi diperlukan karena 

sistem ini bisa menegakkan stabilitas sosial, menciptakan ketentraman 

dan membawa rasa aman atas hak-hak yang dimiliki masyarakat. 

Demokrasi bukan saja membuat masyarakat mampu mempertahankan 

dirinya terhadap ancaman yang datang dari luar, tapi juga membina 

hubungan yang damai antar sesama warga. 

Masyarakat yang menempatkan kebebasan sipil (civil liberty) 

sebagai nilai bersama yang paling mendasar melihat demokrasi 

dengan cara yang berbeda. Masyarakat ini memerlukan demokrasi 

untuk melindungi dan menjamin kebebasan dan hak-hak warganya. 

Tirani dan semua bentuk kekuasaan politik yang bersifat absolut 

selalu dipandang sebagai ancaman. Demokrasi karenanya kerap 

diidentikkan dengan upaya mengendalikan dan membatasi kekuasaan 

negara. 

Dalam literatur ilmu politik modern disebutkan ada beberapa 

ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, diantaranya: 

pertama, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi 

pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan 

partisipasi bagi siapapun, baik individu maupun kelompok, secara 

otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi 
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akan berhenti sebagai jargon politik semata. Oleh karena itu, elemen 

pertama dalam sebuah sistem politik yang demokratis ialah adanya 

partisipasi politik yang luas dan otonom. Kedua, terwujudnya 

kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam konteks demokrasi 

liberal, seluruh kekuatan politik (partai politik) atau kekuatan sosial-

kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan kelompok penekan) 

diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk saling berkompetisi 

secara adil sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat, baik dalam 

pemilihan umum atau  dalam kompetisi sosial-politik lainnya. Ketiga, 

adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta 

terjaga dengan bersih dan transparan, khususnya melalui proses 

pemilihan umum. Keempat, adanya monitoring, kontrol, serta 

pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, 

birokrasi, dan militer) secara efektif, juga berwujudnya mekanisme 

checks and balances di antara lembaga-lembaga negara. Serta, kelima, 

adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati bersama dalam 

bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.   

Terdapat sejumlah standar umum secara Internasional, yang 

menjadi tolok ukur demokratis atau tidaknya suatu proses pemilu yang 

berlangsung. Standar internasional ini muncul menjadi syarat minimal 

bagi kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis. 

Indikator dari standar tersebut meliputi 15 (limabelas) aspek yaitu 

penyusunan kerangka  hukum, penetapan sistem pemilu, penetapan 

daerah pemilihan, hak untuk memilih dan dipilih, lembaga 

penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses 

kertas suara bagi partai politik dan kandidat,  kampanye pemilu yang 

demokratis, akses ke media massa dan kebebasan berekspresi, 

pembiayaan dan pengeluaran partai politik, pemungutan suara, 

penghitungan dan rekapitulasi suara, peranan wakil partai dan 

kandidat, pemantauan pemilu, dan penegakan hukum pemilu. Jika 

terdapat satu atau beberapa aspek yang kurang berjalan dengan baik, 

maka hal itu akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain, sehingga 

secara keseluruhan  akan berdampak pada  kualitas pemilu. 

Pemilu yang kurang berkualitas akan melahirkan ketidakpuasan 

bagi banyak kalangan. Ketidakpuasan itu dapat berdampak pada 

kurangnya  kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemilu. 
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Disamping itu pemilu yang tidak berkualitas akan mendorong lahirnya 

dinamika politik yang cukup tinggi. 

Pelaksanaan Pemilu dapat dinilai berlangsung secara 

demokratis jika menghadirkan 2 (dua) aspek secara simultan yaitu 

aspek prosedural dan aspek substantif. Dari aspek prosedural antara 

lain regulasi pemilu (UU Pemilu), Penyelenggara Pemilu (Komisi 

Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum), Peserta 

Pemilu (Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan), serta Pemilih 

(Daftar Pemilih Tetap). Indikator dari aspek prosedural ini adalah 

hasil yang sangat kuantitatif, sehingga Pemilu identik dengan 

perebutan suara pemilih. 

Sementara itu, dari aspek substantif, Pemilu sejatinya menganut 

nilai dan prinsip  bebas, terbuka, jujur, adil, kompetitif serta menganut 

azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Indikator dari aspek 

substantif ini adalah hasil yang sangat kualitatif, sehingga Pemilu 

identik dengan perebutan legitimasi politik pemilih. 

Pemilu demokratis dimaksudkan untuk mendapatkan pemimpin 

yang memperoleh legitimasi politik dari rakyat, untuk itu dibutuhkan 

5 (lima) prinsip sebagai berikut: Pertama, Prinsip pemilu bebas berarti 

seluruh warga negara yang memiliki hak suara, secara merdeka, tanpa 

tekanan dan/atau paksaan menggunakan hak pilihnya. Kedua, Prinsip 

terbuka berarti pemilu melibatkan semua pihak, sehingga 

pelaksaannya transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif. Ketiga, 

Prinsip adil berarti pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan 

yang sama. Keempat, Prinsip jujur berarti semua pihak yang terlibat 

dalam pemilu harus bertindak dan bersikap dengan mengedepankan 

nilai-nilai kebenaran. Kelima, Prinsip kompetitif berarti pemilu bebas 

dari segala bentuk mobilisasi politik baik dengan iming-iming uang, 

barang, jasa, jabatan maupun dengan intimidasi, tekanan dan paksaan 

yang membuat peserta pemilu tertentu dapat dipastikan menang 

sebelum semua tahapan pemilu berakhir. 

Untuk memperkuat ke 5 (lima) prinsip tersebut, azas 

penyelenggaraan pemilu yaitu azas langsung, umum dan rahasia juga 

harus dipastikan. Azas Langsung berarti pemilih tidak boleh diwakili 

oleh siapapun dan dengan dalih apapun dalam menggunakan hak 

pilihnya. Azas Umum berarti seluruh warga Negara yang memenuhi 
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syarat, dapat memberikan suaranya tanpa dibedakan status sosialnya 

(suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, pekerjaan dan daerah 

asal). Azas Rahasia berarti tidak ada satupun pihak yang dapat 

mengetahui dan/atau berusaha mengetahui pilihan seseorang. 

Mengingat pemilu mengandung potensi konflik politik yang 

dapat menciptakan instabilitas sosial politik, maka Penyelenggara 

Pemilu yang mandiri, independen dan profesional adalah sesuatu yang 

tidak boleh ditawar-tawar. Penyelenggara pemilu yang mandiri sangat 

penting maknanya bagi pemilu demokratis, karena pemilu mencakup 

lima pengertian yaitu (1) Pemilu sebagai Sarana perwujudan 

kedaulatan rakyat; (2) Pemilu sebagai sarana warga Negara untuk 

berpartisipasi dalam proses politik; (3) Pemilu sebagai sarana bagi 

pemimpin/pejabat politik untuk memperoleh legitimasi politik dan 

hukum; (4) Pemilu sebagai sarana sirkulasi elit/pemimpin/pejabat 

politik secara berkala; dan (5) Pemilu sebagai sarana bagi warga 

negara untuk memberikan penghargan kepada pejabat publik yang 

berhasil dan/atau sanksi kepada pejabat publik yang kurang dan/atau 

tidak berhasil pada periode sebelumnya. 

   

PENUTUP 

Pada bagian akhir, saya ingin menyampaikan pemikiran kritis 

sekaligus sebagai rekomendasi bagi upaya konstruktif mewujudkan 

Pemilu   berintegritas. Pertama, Penyiapan kader partai politik yang 

kompeten. Partai politik sebagai salah satu instrument strategis dan 

pilar Negara demokrasi, sejatinya mampu menyiapkan kader-kader 

terbaik yang akan diajukan sebagai calon anggota legislatif dan/atau 

calon pemimpin eksekutif. Fungsi rekruitmen politik yang diemban 

oleh partai politik harus mampu membangun dengan ajeg sebuah pola 

dan sistem kaderisasi yang standar, terukur, berkesinambungan, dan 

mapan.Sehingga partai politik tidak lagi mengorbitkan kader-kader 

instan yang biasanya sarat dengan politik transaksional demi 

kepentingan politik jangka pendek. Fakta pada Pemilu Anggota DPR, 

DPD dan DPRD tahun 2014, sejumlah kader partai politik terpilih, 

tidak dapat dilantik karena terkait masalah hukum dan korupsi. 
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Kedua, Adanya kerangka hukum pemilu yang jelas dan tegas 

untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.Kepastian hukum 

hendaknya memenuhi minimal 4 (empat) kategori yaitu (1) tidak ada 

kekosongan hukum; (2) tidak saling bertentangan; (3) tidak multi-

tafsir; dan (4) dapat dilaksanakan. Fakta pada Pemilu Anggota DPR, 

DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 

2014, terdapat perbedaan pandangan dan sikap antara stakeholders 

pemilu (Penyelenggara, penegak hukum, Peserta Pemilu, Pemilih, 

Pemantau dan Pengamat) terkait Kampanye dan Sosialisasi: Apakah 

kreatifitas-kreatifitas yang dilakukan peserta pemilu, pemilih dan 

relawan untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu telah 

memenuhi kriteria Kampanye? Atau masih sebatas kegiatan 

Sosialisasi?.Juga terkait Politik Uang (money politic) dan Biaya 

Politik (Cost Politic): Apakah pembiayaan yang dikeluarkan oleh 

peserta pemilu dalam rangka aktivitas pemilu telah memenuhi kriteria 

politik uang? atau masih merupakan bagian dari biaya politik? 

Ketidak-jelasan dan ketidak-tegasan kerangka hukum pemilu tersebut 

akan berdampak kurang optimalnya penegakan hukum. 

Ketiga, Pentingnya membangun kesadaran dan pengetahuan 

politik pemilih untuk menjadi Pemilih Cerdas melalui pendidikan 

politik yang berkesinambungan.Untuk mewujudkan hal tersebut, 

dibutuhkan sinergitas konstruktif antara Partai Politik, Pemerintah dan 

Perguruan Tinggi. Fakta pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

tahun 2014, ditemukan sikap permisif masyarakat terhadap praktek-

praktek politik uang, sebagai contoh di sejumlah sudut-sudut kampung 

sering dijumpai spanduk yang bertuliskan :Masyarakat Kampung Ini 

Siap Menerima Serangan Fajar;  Atau di sudut-sudut perkotaan, 

sangat populer istilah NPWP (Nomor Piro Wani Piro = Nomor 

Berapa Berani Berapa).  

Keempat, Pentingnya penyelenggara pemilu yang independen 

dan profesional. Peran penyelenggara pemilu yang diberi amanah oleh 

rakyat untuk memastikan pelaksanaan pemilu berkualitas dan 

berintegritas, baik proses maupun hasil. Fakta pada Pemilu 2014, 

sejumlah oknum penyelenggara pemilu harus diberhentikan oleh 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  
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MEMBANGUN KARAKTER “MASYARAKAT MANDIRI” 

YANG SADAR KESEHATAN GIGI DAN MULUT 

 

Oleh: Nurlindah Hamrun 

 

 

Abstraksi 

Penyakit gigi dan mulut salah satu dari 10 penyakit yang paling sering 

dikeluhkan masyarakat Indonesia. Persepsi dan perilaku masyarakat 

Indonesia terhadap kesehatan gigi dan mulut masih buruk.Hal ini 

terlihat dari masih besarnya angka karies gigi dan penyakit mulut di 

Indonesia dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perilaku 

masyarakat yang menimbulkan masalah kesehatan gigi dan mulut 

masyarakat  sering kali kita temukan  baik di masyarakat perkotaan 

maupun masyarakat pedesaan. Masalah-masalah tersebut dapat 

disebabkan berbagai faktor baik intrinsik maupun ekstrinsik, misalnya 

pengaruh lingkungan, pendidikan, perilaku, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Masalah utama kesehatan gigi masyarakat adalah penyakit 

periodontal dan karies gigi. Merubah perilaku masyarakat ke arah 

penanaman kesadaran akan masalah kesehatan gigi dan mulutnya dan 

kesadaran untuk mencari tempat perawatan yang dibutuhkan 

memerlukan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan gigi 

kepada seluruh masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa perawatan 

kesehatan gigi dan mulut adalah upaya mandiri dari masyarakat untuk 

meningkatkan derajat kesehatan giginya. 

Kata Kunci : Kesehatan, Gigi Mulut, Mandiri 

  

Memahami Masyarakat Mandiri terhadap kesehatan Gigi dan 

Mulut  

Perhatian terhadap permasalahan kesehatan terus dilakukan 

terutama dalam perubahan paradigma sakit yang selama ini dianut 

masyarakat ke paradigma sehat. Paradigma sakit merupakan upaya 

untuk membuat orang sakit menjadi sehat, menekankan pada kuratif 

dan rehabilitatif, sedangkan paradigma sehat merupakan upaya 
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membuat orang sehat tetap sehat, menekan pada pelayanan promotif 

dan preventif. Berubahnya paradigma masyarakat akan kesehatan, 

juga akan merubah pemeran dalam pencapaian kesehatan masyarakat, 

dengan tidak mengesampingkan peran pemerintah dan petugas 

kesehatan. Perubahan paradigma dapat menjadikan masyarakat 

sebagai pemeran utama dalam pencapaian derajat kesehatan. Dengan 

perubahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat ini dapat 

membuat masyarakat menjadi mandiri dalam mengusahakan dan 

menjalankan upaya kesehatannya, hal ini sesuai dengan visi Indonesia 

sehat, yaitu “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”. 

Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa 

diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan 

sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah 

satu dari strategi global promosi kesehatan pemberdayaan 

(empowerment) sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting 

untuk dilakukan agar masyarakat sebagai primary target memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan. 

Pengertian Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau 

proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi dan 

meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan 

masyarakat bidang kesehatan adalah upaya atau proses untuk 

menumbuhkan kesadaran kemauan dan kemampuan dalam 

memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memampukan masyarakat, 

“dari, oleh, dan untuk” masyarakat itu sendiri. 

Salah satu bidang kesehatan yang terabaikan oleh masyarakat 

adalah kesehatan gigi dan mulut. Menurut masyarakat organ tubuh ini 

jika mengalami masalah, merupakan hal yang remeh temeh. Gigi dan 

mulut adalah bagian penting yang harus dipertahankan kebersihannya, 

sebab melalui organ ini berbagai kuman dapat masuk. Banyak organ 

yang berada dalam mulut, seperti orofaring, kelenjar parotid, tonsil, 

uvula, kelenjar sublingual, kelenjar submaksilaris, dan lidah (A. Aziz, 

2009). Mulut merupakan bagian yang penting dari tubuh kita dan 

dapat dikatakan bahwa mulut adalah cermin dari kesehatan gigi karena 
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banyak penyakit umum mempunyai gejala-gejala yang dapat dilihat 

dalam mulut. Pada umumnya keadaan kebersihan mulut anak lebih 

buruk dan anak lebih banyak makan makanan dan minuman yang 

menyebabkan karies dibanding orang dewasa. Anak-anak umumnya 

senang makanan yang mengandung gula, apabila anak terlalu banyak 

mengkonsumsi makanan yang mengandung gula dan jarang 

membersihkannya, maka giginya gigi pada anak akan mengalami 

karies (Machfoedz dan Zein, 2005). 

  

Peyakit Gigi dan Mulut sebagai Isu Nasional 

Menurut WHO dalam RISKESDAS (2007) diperkirakan bahwa 

90% dari anak sekolah di dunia dan sebagian besar orang dewasa 

pernah menderita karies gigi sedangkan kesehatan gigi dan mulut di 

Indonesia merupakan penyakit masyarakat yang diderita oleh 38,5% 

penduduk Indonesia. Menurut data dari Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013, prevalensi nasional masalah gigi dan 

mulut adalah 25,9%, diantaranya sebanyak 14 provinsi mempunyai 

prevalensi masalah gigi dan mulut di atas angka nasional yaitu DKI 

Jakarta 29,1%, Jawa Barat 28%, Yogyakarta 32,1%, Jawa Timur 

27,2%, Kalimantan Selatan 36,1%, Sulawesi Utara 31,6%, Sulawesi 

Tengah 35,6%, Sulawesi Selatan 36,2%, Sulawesi Tenggara 28,6%, 

Gorontalo 30,1%, Sulawesi Barat 32,2%, Maluku 27,2%, Maluku 

Utara 26,9%. 

Penyakit gigi dan mulut menduduki urutan pertama dengan 

prevalensi 61% penduduk. Penyakit yang terbanyak yang diderita 

masyarakat Indonesia adalah karies gigi dan penyakit periodontal. 

RISKESDAS (2007) menunjukkan prevalensi penduduk yang 

bermasalah gigi dan mulut dan yang menerimaperawatan dari tenaga 

medis gigi dalam 12 bulan terakhir adalah 23,4% dan terdapat 1,6% 

penduduk yang telah kehilangan seluruh gigi aslinya. Dari penduduk 

yang mempunyai masalah gigi dan mulut terdapat 29,6% yang 

menerima perawatan atau pengobatan dari tenaga kesehatan gigi. 

WHO (2012) pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kesehatan karena hal tersebut dapat 

mencegah terjadinya berbagai penyakit rongga mulut. Kesehatan gigi 

dan mulut menjadi salah satu aspek pendukung paradigma sehat serta 
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merupakan strategi pembangunan nasional untuk mewujudkan 

Indonesia sehat 2010. Usaha kesehatan gigi dan mulut berbasis 

masyarakat (UKBM), antara lain: bahwa sudah 56,7% Puskesmas di 

Indonesia (Rifaskes, 2011) yang sudah melaksanakan usaha kesehatan 

gigi masyarakat (UKGM), sedangkan untuk Usaha Kesehatan Gigi 

Sekolah (UKGS) 86% Puskesmas di Indonesia sudah 

melaksanakannya.  

Hasil penelitian Kusnoto dkk mengenai kebersihan gigi dan 

mulut yang diukur dengan menggunakan Oral Hygiene Index 

Simplied (OHIS) menunjukkan bahwa rata-rata kebersihan gigi dan 

mulut murid sekolah dasar kelas IV – VI di wilayah DKI Jakarta 

termasuk kategori sedang yaitu 53,8% dari seluruh murid yang 

diperiksa. Hasil penelitian Setiawan menunjukkan bahwa 88,3% 

responden mempunyai status kebersihan gigi dan mulut pada kategori 

tidak bersih, hanya11,7% responden yang mempunyai status 

kebersihan gigi pada kategori bersih. Hal ini merupakan masalah yang 

perlu ditanggulangi mengingat bahwa kebersihan gigi dan mulut 

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses 

pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. 

 

Motivasi dan Kesadaran Masyarakat akan bahaya Karies 

Motivasi merupakan proses psikologis terjadi pada diri 

manusia, terjadi interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, proses 

belajar dan pemecahan persoalan. Motivasi diawali dengan keinginan 

untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Keinginan tersebut melalui 

proses persepsi yang diterima seseorang. Proses persepsi ini 

ditentukan oleh kepribadian, sikap, pengalaman, dan harapan 

seseorang. Selanjutnya apa yang diterima tersebut diberi arti oleh yang 

bersangkutan menurut minat dan keinginan. Minat ini mendorongnya 

untuk mencari informasi yang digunakan oleh yang bersangkutan 

mengembangkan beberapa alternatif tindakan dan pemilihan tindakan. 

Kesadaran seseorang akan pentingnya kesehatan gigi terlihat 

dari pengetahuan yang ia miliki. Fankari 2004 dalam Kawuryan 

(2008) menjelaskan bahwa salah satu penyebab timbulnya masalah 

kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat adalah faktor perilaku atau 
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sikap mengabaikan kebersihan gigi dan mulut. Hal ini dilandasi oleh 

kurangnya pengetahuan akan pentingnya pemeliharaan gigi dan mulut. 

Salah satu masalah pada kesehatan gigi dan mulut adalah tingginya 

angka karies/gigi berlubang. 

Walmsley menyatakan bahwa memelihara gigi penting untuk 

berbagai fungsi seperti untuk makan, berbicara, dan secara sosial 

mempunyai nilai estetik. Perawatan gigi direncanakan sebaik mungkin 

untuk mencegah timbulnya masalah gigi dimasa yang akan datang dan 

membantu memelihara kesehatan gigi. perawatan kesehatan gigi 

seharusnya dapat dirancang untuk mencegah masalah kesehatan gigi 

dan membantu memelihara kesehatan dengan cara memberikan 

motivasi untuk membersihkan gigi secara baik dan benar, menjaga 

makanan yang dapat merusak gigi serta memberikan saran yang sesuai 

dengan keadaan yang dialami pasien. 

Pemerintah bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi 

Indonesia (PDGI) telah berupaya menangani masalah kesehatan gigi 

melalui program pemeriksaan gigi gratis enam bulan sekali. 

Pemerintah juga telah membuat program kegiatan Usaha Kesehatan 

Gigi Sekolah (UKGS) di setiap sekolah (Hutabarat, 2009). 

Harapannya dengan adanya program-program tersebut masalah 

kesehatan gigi dapat teratasi. 

Pemilihan makanan menjadi salah satu pemicu bagaimana 

kondisi gigi dan mulut seseorang. Kebersihan gigi dan mulut kadang 

tidak mendapat perhatian yang khusus dari masyarakat. Bagi anak-

anak khususnya yang menduduki bangku sekolah dasar, tentunya 

belum banyak mendapat perhatian yang lebih. Masalah kesehatan gigi 

dan mulut saat ini tidak bisa dianggap sebagai suatu masalah yang 

kecil. Untuk anak yang masih menduduki sekolah dasar justru harus 

memperhatikan pencegahan dari gigi yang berlubang maupun 

kebersihan mulut yang lain. Tercatat bahwa anak usia 9-11 tahun 

masih belum terlalu memperhatikan kebersihan mulut mereka dengan 

tidak memperhatikan cara menggosok gigi yang baik dan benar. 

Menurut Potter & Perry (2005), gigi permanen yang tumbuh pada 

anak usia sekolah harus diperhatikan kebersihan giginya karena 

perpindahan dari gigi susu menjadi gigi permanen memiliki resiko 

tinggi terkena karies gigi. Dengan demikian diharapkan rencana 
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pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat yang menggariskan 

arah pembangunan kesehatan yang mengedepankan paradigm sehat 

,khususnya penanggulangan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

serta pencegahannya akan terwujud. 
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GENERASI MILENIAL INDONESIA: PEMBENTUKAN 

KARAKTER DAN KESADARAN POLITIK 

 

Oleh: Rahmat Muhammad 

 

 

Abstraksi 

Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi. 

Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, 

generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan 

dibanding generasi sebelumnya. Di era ini segala sesuatu bergerak 

dengan cepat, dunia menjadi tanpa batas, informasi dapat diperoleh 

dimana saja dan dari siapa saja. Generasi masa kini harus berusaha 

dan mampu menjadi bijak terutama dalam penggunaan media sosial. 

Memahami secara utuh potret generasi millennial di Indonesia maka 

kita memiliki gambaran pandangan, aspirasi dan sudut pandang 

mereka terhadap segala aspek didalam kehidupan mereka, sehingga 

pembangunan manusia Indoesia seutuhnya bisa tepat sasaran, karena 

pada ujungnya nanti kepada generasi millennial inilah nasib dan masa 

depan bangsa dan negara ditentukan. Terkait dengan dunia politik di 

Indonesia, penting juga melihat bagaimana pemuda melihat setiap 

proses politik kenegaraan yang terjadi di Indonesia, seberepa besar 

tingkat partisipasi pemuda dalam setiap proses politik di Indonesia. 

Kata Kunci : Milenial, Karakter, Kesadaran Politik 

  

Wajah Generasi Milenial Indonesia 

Ada sebuah pandangan umum yang selalu menggelitik bahwa 

nilai-nilai patriotik dan nasionalisme telah hilang dan luntur dari 

generasi muda kita. Apa memang demikian? Kalau kita lihat semangat 

sepak bola mania di Gelora Bung Karno setiap timnas bertanding 

malah menunjukkan hal sebaliknya. Juga ketika kita lihat respon 

mereka di social media ketika simbol-simbol kita dilecehkan negara 

tetangga, mereka sangat aktif dan gigih membela martabat bangsa dan 

negaranya. 
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Generasi Millennial suatu terminologi generasi yang pada saat 

ini banyak menjadi perbincangan oleh kalangan di dunia diberbagai 

bidang. Apa dan siapa gerangan generasi millennial itu?. Millennials 

yang juga dikenal sebagai Generasi Millenial atau Generasi Y adalah 

kelompok demografis  setelah Generasi X. Peneliti sosial sering 

mengelompokkan generasi yang lahir diantara tahun 1980 an sampai 

2000 an sebagai generasi millennial. Jadi bisa dikatakan generasi 

millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia 

dikisaran 15 – 34 tahun. 

Studi tentang generasi menjadi menarik. Studi yang dilakukan 

oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley 

tahun 2011 dengan mengambil tema American Millennials: 

Deciphering the Enigma Generation. Tahun sebelumnya, 2010, Pew 

Research Center juga merilis laporan riset dengan judul Millennials: A 

Portrait of Generation Next. 

 

Pew Researh Center secara gamblang menjelaskan keunikan 

generasi millennial dibanding generasi-generasi sebelumnya. Hal yang 

mencolok dari generasi millennial ini dibanding generasi sebelumnya 

adalah soal penggunaan teknologi dan budaya pop/musik. Kehidupan 

generasi millennial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama 

internet, entertainment/hiburan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 

generasi ini. Sedangkan di Indonesia studi dan kajian tentang generasi 

millennial belum banyak dilakukan, padahal jumlah populasi 

penduduk Indonesia yang berusia antara 15-34 tahun saat ini sangat 

besar, 34,45%.  

Tahun lalu memang ada sebuah majalah bisnis yang tajuk 

utamanya membahas generasi millennial, tapi sayang coverage 

liputanya masih sebatas kaitannya generasi millennial dengan dunia 

www.m
pr

.g
o.

id



174 Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

pemasaran, belum masuk secara substansi ke ruang lingkup kehidupan 

mereka secara menyeluruh. Potret Indonesia saat ini bukanlah 

Indonesia yang bangga jika melihat pertumpahan darah, perpecahan, 

bukan pula yang berbangga dengan kelaparan, kemiskinan, dan 

kebodohan. Indonesia kekinian,  adalah Indonesia yang mampu 

melihat persoalan bukan sebagai lawan, melainkan tantangan yang 

mampu diselesaikan di era keterbukaan dan kemajuan teknologi 

dewasa ini. Negeri ini sekarang penuh diisi oleh anak-anak muda yang 

berintelektual kritis, tajam, dan moderat dalam menyatakan 

kebenaran, mengedepankan literasi bukan sentimen dan alergi.  

 

Karakter Generasi Milenial 

Generasi milenial yang terlahir di tengah pasar teknologi yang 

sedang berkembang tidak dipungkiri memiliki tingkat kecerdasan 

cukup tinggi. Namun menjadi kekhawatiran banyak pihak bahwa 

tingkat kecerdasan tinggi tersebut urung diselaraskan dengan 

pemahaman terhadap norma-norma dan nilai-nilai kebangsaan yang 

telah terbangun. Di satu sisi, sistem dalam organisasi juga masih 

mempunyai pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan mesin penggerak 

potensi-potensi muda yang luar biasa, inovatif, dan kreatif tersebut. 

Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi. 

Dengan kemampuannya di dunia teknologi dan sarana yang ada, 

generasi ini memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan 

dibanding generasi sebelumnya.  

Namun sayangnya, dari beberapa statistik yang saya baca, 

dikatakan bahwa generasi milenial cenderung lebih tidak peduli 

terhadap keadaan sosial, termasuk politik dan ekonomi. Mereka 

cenderung lebih fokus kepada pola hidup kebebasan dan hedonisme. 

Mereka cenderung mengingkan hal yang instant dan tidak menghargai 

proses. 

Di era ini segala sesuatu bergerak dengan cepat, dunia menjadi 

tanpa batas, informasi dapat diperoleh dimana saja dan dari siapa saja. 

Generasi masa kini harus berusaha dan mampu menjadi bijak terutama 

dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini mirip dengan politik, 

tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita bisa berguna dan 
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bertambah pintar apabila menggunakan media sosial dengan benar, 

tapi kita juga bisa menjadi penyebar hoax dan menjadi bodoh apabila 

kita menggunakan media sosial dengan tidak benar. 

Di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat 

persaingan juga semakin tinggi. Kualitas dan kinerja manusia juga 

dituntut menjadi semakin tinggi. Generasi masa kini harus mampu 

beradaptasi dengan cepat, belajar dan menjadi lebih baik dengan cepat 

serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat untuk dapat 

memecahkan setiap masalah. Kreatifitas dan Apabila tidak, dalam 

beberapa tahun ke depan mungkin posisi kita sudah digantikan oleh 

robot atau program komputer. 

Di Indonesia, ada sekitar 81 juta penduduk yang termasuk 

dalam generasi milenial. Berarti sekitar hampir 32% dari total 

populasi di Indonesia. Pertanyaannya: Mampukah kelompok 32% ini 

menjadi change agent untuk Indonesia? Siapkah mereka untuk 

membangun dan meneruskan Indonesia? Ini yang menjadi tantangan 

terbesar bagi generasi milenial Indonesia. 

Indonesia punya istilah sendiri yaitu "Milenial Nusantara" yang 

dipopulerkan dalam buku Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandidan. 

Dalam buku itu disebutkan bahwa generasi milenial tidak bisa terlepas 

dari internet dan hiburan, keduanya menjadi kebutuhan pokok bagi 

generasi ini. Ia menjelaskan bahwa generasi milenial adalah seorang 

data scientist atau disebut pengelola data ilmiah. Hal itu karena 

creative, convidence, and connected menjadi ciri generasi tersebut. 

 

Kesadaran Politik 

Generasi mileneals dibutuhkan sebagai aktor change agent 

dalam berbagai sektor, termasuk sektor politik. Sehingga generasi ini 

bukan lagi sebagai penonton. Tapi menjadi motor bagi politik. Selama 

masih ada yang namanya „negara‟, politik juga akan selalu ada. 

Masalahnya, politik sudah terlalu lama terasosiasi sebagai suatu hal 

yang kotor dan karenanya dihindari banyak orang. Kata „politik‟ 

hampir identik dengan „perebutan kekuasaan demi jabatan dan uang‟. 

Sehingga, „generasi Y‟ cenderung menghindari dan tidak peduli 

dengan politik. Namun sikap ini tanpa disadari secara tidak langsung 
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membuat kondisi politik menjadi semakin buruk. Sebab level of 

competition, baik dari sisi kemampuan maupun integritas, menjadi 

rendah. Akibatnya orang-orang yang memegang kekuasaan dalam 

negara bukanlah orang-orang terbaik yang ada di negara tersebut, 

melainkan orang-orang yang memang dari awal masuk ke dalam 

politik dengan niat untuk semata-mata memperoleh jabatan dan 

kekuasaan demi uang atau kepentingan pribadi lainnya. Pada saat 

kancah politik dan lembaga negara dikuasai oleh orang-orang seperti 

itu, semakin orang-orang yang berkualitas menjauhi area tersebut. Hal 

ini terjadi terus menerus dan menjadi lingkaran setan. 

Generasi milenial harus bisa bertindak sebagai change agent 

dan memutus lingkaran setan tersebut. Pemuda harus tetap optimis 

dan tidak berhenti melakukan langkah-langkah perbaikan, termasuk 

dalam sektor politik. Pemuda harus mau peduli dengan kualitas politik 

negaranya dan berani terjun ke dalamnya. Karena perbaikan politik 

hanya akan terjadi pada saat orang-orang baik, profesional dan 

berintegritas masuk ke dalam politik. 

Tidak dapat disangkal bahwa politik sudah terlalu lama 

disalahgunakan oleh orang-orang opportunist demi jabatan, kekuasaan 

dan uang semata. Tapi sesungguhnya ada dimensi lain dari politik, 

yaitu suatu alat dahsyat yang dapat memberikan kesejahteraan bagi 

rakyat. Apabila kita berpolitik dengan baik dan benar, maka kita dapat 

menjadikan dunia ini menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan 

Mahatma Gandi, “Be the change you wish to see in the world “. 

Jangan mengandalkan orang lain untuk melakukan perbaikan, tapi kita 

harus mau turun tangan untuk melakukan perbaikan yang kita 

inginkan. 
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POLITIK HEALTHY CITIES DALAM MEWUJUDKAN 

INDONESIA SEHAT 

 

Oleh : Sukri Palutturi 

 

 

Abstrak 

Indonesia sehat adalah salah program strategis Nawacita pemerintahan 

Jokowi-JK. Indonesia sehat adalah Indonesia yang mengedepankan 

kebijakan yang membuat orang untuk tidak jatuh sakit, bukan 

Indonesia sakit yang menekankan pada pengobatan dan rehabilitasi. 

Untuk mewujudkan Indonesia sehat, saat ini dikembangkan sebuah 

pendekatan yang sangat efektif dalam memecahkan berbagai 

permasalahan kesehatan yaitu Healthy Cities Approach. Pendekatan 

ini perlu diperkuat dan implementasinya sangat bergantung pada 

bagaimana pemerintah pusat dan daerah mengarusutamakan 

pendekatan ini. Hasil kajian literatur dan pengalaman beberapa hal 

yang perlu diperkuat ke depan adalah meliputi:Struktur dan proses 

organisasi, pengembangan kapasitas, perencanaan dan penganggaran, 

kepemimpinan Healthy Cities,  penghargaan Healthy Cities dan 

Penguatan Healthy Cities pada tingkat universitas. 

Kata Kunci: Healthy Cities, penguatan, kebijakan dan politik 

  

Permasalahan Perkotaan di Indonesia 

Masalah perkotaan di Indonesia semakin kompleks baik 

masalah yang berhubungan dengan lingkungan maupun masalah 

sosial (Palutturi, Chu, Moon, & Nam, 2015; Palutturi, Rutherford, 

Davey, & Chu, 2013b, 2015; Palutturi et al., 2017).  

1. Meningkatnya kepadatan penduduk dan kesemrautan 

Terdapat korelasi antara kepadatan penduduk, kesemrautan dan 

kesehatan penduduk (Darmawan, Thabrany, & Kamso, 2007; Gong et 

al., 2012). Pada tahun 2005, sebagai contoh, 1 dari 3 penduduk 

perkotaan tinggal di daerah kumuh, khususnya negara yang 

mempunyai pendapatan negara kelas menengah dan rendah (low and 
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middle income countries). Umumnya rumpun negara ini adalah 

berasal dari negara Asia Timur, Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika 

(Volavka-Close & Sclar, 2010). Umumnya, mereka yang tinggal di 

daerah perkotaan mempunyai masalah kurangnya akses terhadap 

ketersediaan air, hygiene dan sanitasi, kesemrautan, masalah 

perumahan. Lebih lanjut, UN-HABITAT (2008), mencatat bahwa 

perumahan di daerah kumuh dicirikan oleh ventilasi yang buruk dan 

kurangnya pencahayaan. Masalah kesehatan berhubungan dengan 

kurangnya ketersediaan air dan buruknya sanitasi, khususnya di 

daerah kumuh misalnya typhoid, cholera, trachoma, parasitic diseases, 

skin infections, dan gastro-enteritis (Chu & Simpson, 1994). 

2. Meningkatnya transportasi, mobilitas dan polusi 

Meningkatnya transportasi dan mobilitas dapat memberikan 

dampak positif, juga berkaitan dengan kecelakaan dan kemacetan lalu 

lintas, dan juga stress. Novoa, Pérez, Santamariña-Rubio, and Borrell 

(2011) melakukan sebuah studi epidemiologi di Spain untuk 

mengidentifikasi efek dari kriminalisasi perilaku berlalu lintas 

terhadap jumlah pengendara yang terlibat atau mengalami kecelakaan. 

Data  tersebut menunjukkan bahwa 1.668.889 sopir (umumnya sopir 

laki-laki) adalah mengalami kecelakaan.  Umumnya kasus kecelakaan 

termasuk kecelakaan ringan. Menurut data WHO (2004), secara global 

tabrakan di jalan merepresentasi penyebab kematian kedua tertinggi 

diantara para remaja kelompok umur 5-29 tahun  dan penyebab ketiga 

pada kelompok umur 30-44 tahun dan diperkirakan kematian lalu 

lintas akan terus meningkat hingga mencapai 80% pada tahun 2020 

pada negara dengan pendapatan ekonomi bawah dan menengah jika 

tidak terdapat sebuah tindakan nyata. .   

3. Meningkatnya polusi akibat industrialisasi, produksi energi 

dan limbah domestik 

Terdapat keterkaitan antara transportasi, polusi dan 

industrialisasi. Ketika transportasi dapat menyebabkan polusi, maka 

meningkatnya polusi juga tidak dapat dipisahkan dari industrialisasi 

yang ditandai dengan meningkatnya produksi energi dan limbah 

domestik komersial (Baum, n.d.). Polusi udara, air dan tanah 

merupakan masalah utama di lingkungan perkotaan (Darmawan et al., 

2007; Gong et al., 2012; Turan & Besirli, 2008). Masalah ini tentu 
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saja mempunyai dampak kesehatan termasuk chronic respiratory 

diseases, intoxications, burns and malignancies. Industrialisasi dapat 

menghasilkan trauma tempat kerja dan kebisingan (Chu & Simpson, 

1994).  Meskipun dampak polusi dapat termasuk beberapa penyakit 

menular misalnya chronic respiratory disease, polusi karena 

industrialisasi juga dapat menyebabkan penyakit tidak menular 

misalnya poisoning, trauma, cancer, cardiovascular diseases dan work 

place accidents.  

4. Jumlah penduduk besar yang mendiami perkotaan rawan 

terhadap bencana alam 

Dalam lingkungan perkotaan, banjir, kebakaran dan berbagai 

bahaya lainnya sering terjadi dan kesemua ini memberi dampak 

terhadap kesehatan baik langsung maupun tidak langsung. Banjir 

dalam wilayah perkotaan, sebagai contoh, mempunyai dampak 

terhadap pembangunan berkelanjutan, degradasi lingkungan dan 

kesehatan masyarakat.  Setelah banjir, lingkungan butuh untuk 

dibangun kembali dan ini juga menyebabkan beban ekonomi terhadap 

pembangunan. Kerugian ekonomi dan banjir yang berhubungan 

dengan kematian biasanya cukup tinggi (IPPC, 2012; World Bank, 

2011). Menurut IFRC (2012), kerugian ekonomi karena banjir adalah 

sekitar USD 45 milyar dan terdapat 500 kematian karena banjir yang 

terjadi di Bangkok pada tahun 2011, USD 690 milyar dan 1731 

kematian di Cagayan pada tahun 2011, dan sekitar USD 135 milyar 

dan 100 kematian di Mekong Delta pada tahun 2011. Selain kerugian 

ekonomi dan kematian yang cukup tinggi, destruksi ekosistem, 

meningkatnya polusi dan bahaya terhadap bangunan dan lingkungan 

alam juga terjadi karena banjir di daerah perkotaan. Degradasi kualitas 

lingkungan juga terjadi dan dampak ini pada kesehatan melalui polusi 

tanah.  Beberapa masalah publik yang diakibatkan oleh banjir adalah 

kematian, kecelakaan, penyakit diare, penyakit kulit, leptospirosis, dan 

penyakit mental (Few, Ahern, Matthies, & Kovats, 2004; Jha, Bloch, 

& lamond, 2012). 

5. Meningkatnya pengangguran dan tingkat kejahatan 

Umumnya masalah ini berkaitan dengan masalah sosial 

khususnya pada kelompok-kelompok rentan (Baum, n.d.; Darmawan 

et al., 2007; Gong et al., 2012; Turan & Besirli, 2008). Banyak 
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literatur telah menunjukkan bahwa faktor sosial misalnya kelas sosial, 

pendapatan, perumahan, pengangguran, gender, kesehatan kelompok 

etnik, kekerasan rumah tangga dan anak jalanan, kurang percaya diri, 

dan pengaruh ketidakamanan kesehatan penduduk  (Allan, 2010; 

Marmot & Wilkinson, 2006). Contoh penduduk rentan dalam 

lingkungan perkotaan misalnya pekerja seks, pengguna jarum suntik 

(injection drug users), tunawisma, anak jalanan, wanita, dan 

kelompok masyarakat miskin pada umumnya. 

Singkatntya, masalah kesehatan perkotaan sangat kompleks dan 

seringkali disebabkan oleh faktor di luar dari sektor kesehatan (non-

health sectors) misalnya transportasi, lingkungan, perumahan dan 

masalah sosial (Hancock, 1993b; Lawrence & Fudge, 2009; Palutturi, 

2010). Kondisi tersebut di atas merupakan pekerjaan rumah bagi 

pemerintah dan masyarakat dan para ahli kesehatan masyarakat untuk 

mencapai tingkat dan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik 

dalam mewujudkan Indonesia Sehat. 

 

Indonesia Sehat 

Indonesia Sehat yang seutuhnya telah menjadi impian bagi kita 

semua.  WHO (1946), mengemukakan Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence or 

infirmity. Kesehatan adalah keadaan fisik lengkap/sempurna, mental 

dan kesejahteraan sosial dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau 

kelemahan.  Definisi kesehatan juga telah dijelaskan dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Definisi ini indah sekali tetapi sayangnya kesehatan bagi 

negara yang dipertontonkan adalah kesakitan, jumlah kunjungan 

pasien yang meningkat pada Puskesmas dan Rumah Sakit bahkan 

sektor kesehatan cenderung dijadikan sebagai Sumber Pendapatan 

Daerah dengan berbagai target pemasukan yang diberikan. Dalam 

Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2017, Bapak Presiden Joko Widodo 

telah menekankan jangan bangga jika banyak pasien yang datang ke 

Puskesmas dan Rumah Sakit...”sangat memalukan kalau masih ada 

gizi buruk”...”Seharusnya, tidak ada lagi anak yang kekurangan gizi 
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dan hidup dalam kemiskinan di negara berpendapatan menengah”. 

Demikianlah potongan pesan yang disampaikan oleh beliau dan inilah 

esensi dari Indonesia Sehat. Indonesia Sehat itu adalah  the absense of 

disease atau kelemahan atau kecacatan. Indonesia Sehat itu adalah 

Indonesia yang Pro Sehat bukan Pro Sakit, Indonesia Sakit.  

Salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia Sehat adalah 

melalui pendekatan Healthy Cities (Kota Sehat). Kebijakan Healthy 

Cities adalah sebuah kebijakan yang Pro Sehat bukan Pro Sakit.  Pilar 

utama Indonesia Sehat adalah Penerapan Paradigma Sehat yaitu 

sebuah strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, 

penguatan upaya promotif dan preventif, serta pemberdayaan 

masyarakat.  

  

Pendekatan Healthy Cities dalam Upaya Mewujudukan Indonesia 

Sehat 

Untuk memecahkan berbagai permasalahan kesehatan 

perkotaan dan dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat, WHO 

memperkenalkan sebuah konsep atau pendekatan yang disebut 

dengan Healthy Cities. Konsep ini bagi negara-negara maju 

sebetulnya pun bukan konsep yang baru karena WHO telah 

memperkenalkan konsep ini sejak tahun 1986, sekitar 31 tahun lalu. 

Namun Indonesia mulai secara efektif menjalankan konsep ini sejak 

diterbitkannya Peraturan Bersama Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Kabupaten/Kota Sehat Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 

1138/Menkes/PB/VIII/2005. 

Webster dan Sanderson (2012) mendefinisikan healthy cities 

sebagai perubahan oleh individu, masyarakat, NGOs, sektor 

pemerintah (pusat, provinsi, lokal) sektor swasta, dalam berpikir, 

memahami dan membuat keputusan yang memberi dampak pada 

kesehatan. Goldstein dan Kickbush (1996, p.4) menambahkan bahwa 

kota sehat sebagai suatu upaya berkelanjutan untuk menciptakan dan 

meningkatkan lingkungan fisik dan sosial dengan memanfaatkan 

sumber daya lokal sehingga mereka dapat saling mendukung dalam 

menjalankan fungsi kehidupan dan mengembangkan petensi 
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maksimum mereka  (A healthy city is one that is continually creating 

and improving those physical and social environments and expanding 

those community resources which enable people to mutually support 

each other in performing all the functions of life and in developing to 

their maximum potential).  

Healthy Cities (Kabupaten/Kota Sehat) bagi bangsa Indonesia 

didefinisikan sebagai suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, 

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai 

melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan 

yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.  

Definisi tersebut menunjukkan bahwa healthy cities adalah 

proses jangka panjang, berjalan secara terus menerus untuk 

meningkatkan kesehatan dan lingkungan. Healthy cities 

membutuhkan upaya, waktu dan perubahan budaya dalam nilai baik 

oleh pemerintah lokal maupun organisasi-organisasi kota lainnya 

(Clark, 2000). Healthy cities membutuhkan komitmen politik untuk 

menempatkan isu kesehatan sebagai prioritas dalam proses 

pengambilan keputusan pada semua level. Oleh karena itu, komitmen 

terhadap kesehatan, pembuatan keputusan politik, tindakan 

intersektoral, partisipasi masyarakat dan inovasi dan kebijakan publik 

yang sehat adalah karakteristik utama Healthy Cities yang 

membedakan dari program atau kebijakan kesehatan lainnya (Duhl & 

Sanchez, 1999; WHO, 2002). 

Nilai inti Healthy Cities adalah: “Better health will come, not 

so much from curative care but from improved living conditions; 

people must take the initiative to improve their own health and their 

own environment; and health should be seen as an essential part of 

overall development within the community” (Werna, Harpham, Blue, 

& Goldstein, 1998a, p.18). 

WHO (2007) dan didukung oleh para pakar healthy cities 

seperti Barton dan Tsourou (2000), (Gannon, 2003), (Hancock, 

1993a),  de Leeuw (2001) dan Werna, et al. (1998b) menjelaskan 

bahwa Healthy Cities harus memenuhi sepuluh kriteria: 

1. Lingkungan fisik yang bersih dan aman  

2. Ekosistem yang stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang 
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3. Masyarakat yang kuat, saling mendukung dan tidak 

mengeksploitasi 

4. Tingkat partisipasi yang tinggi dan pengendalian oleh masyarakat 

melalui pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan, 

kesehatan dan kesejahteraan mereka 

5. Pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, air, tempat tinggal, 

pendapatan, keamanan dan pekerjaan) untuk semua masyarakat 

kota 

6. Akses terhadap berbagai pengalaman dan sumber daya yang luas 

dengan kesempatan kontak, interaksi dan komunikasi 

7. Ekonomi kota yang beragam (diversifikasi), vital dan inovatif 

8. Dorongan koneksitas dengan masa lalu, warisan budaya dan 

biologi penduduk perkotaan dengan kelompok atau individu lain. 

9. Tingkat kesehatan masyarakat yang optimum dan akses pelayanan 

kesehatan untuk semua 

10. Status kesehatan yang tinggi dengan tingkat kesehatan positif 

yang tinggi dan tingkat penyakit yang rendah.  

Kriteria Healthy Cities yang diusulkan oleh WHO seperti yang 

disebutkan di atas adalah kriteria umum dan digunakan secara 

international namun setiap negara dapat mengembangkan indikator 

lokal karena setiap negara mempunyai masalah, kebutuhan dan 

kondisi yang berbeda. Indonesia, misalnya, telah mengimplemen-

tasikan Healthy Cities mengikuti Peraturan Bersama antara 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Beberapa 

kriteria merujuk pada indikator internasional misalnya dalam aspek 

lingkungan dan status kesehatan tetapi juga memasukkan indikator 

khusus sesuai dengan konteks Indonesia misalnya keterlibatan Forum 

dan Pembina Kabupaten/Kota Sehat (MOHA & MOH, 2005). 

Bagaimana dengan Indonesia? Jauh sebelum WHO Eropa 

memperkenalkan Healthy Cities di berbagai dunia, Indonesia sudah 

mengenal istilah Adipura bahkan dilihat dari sisi sejarah, inisiasi 

gerakan Healthy Cities  hampir bersamaan dengan Adipura di 

Indonesia. Healthy Cities dan Adipura berbeda dalam beberapa aspek 

baik sejarah, tujuan, kementerian yang terlibat, struktur, tahun 

penilaian, indikator dan penghargaan (Makarim, 2006; Makarim, 

Adnan, & Roosita, 2010; MOHA & MOH, 2005; Palutturi, 
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Rutherford, Davey, & Chu, 2013a; Palutturi et al., 2013b; Supriyadi, 

Kriwoken, & Birley, 2000). Tujuan Adipura penekanannya adalah 

kota bersih dan kota teduh sementara healthy cities bermakna lebih 

kompleks yaitu bersih, nyaman, aman dan sehat. Kritiknya adalah baik 

Adipura maupun Healthy Cities cenderung meningkat aktivitasnya 

saat menjelang penilaian dan perlahan menurun jika penilaian telah 

selesai. Bentuknya seperti mata gergaji yang naik turun. 

  

Penguatan Kebijakan dan Politik Healthy Cities 

Untuk mencapai tujuan Healthy Cities dalam upaya 

mewujudkan Indonesia Sehat, maka beberapa kebijakan perlu 

diperkuat (Palutturi et al., 2017): 

1. Struktur dan proses organisasi Healthy Cities 

Healthy Cities dan kesehatan harus menjadi kontrol langsung 

pemerintah daerah. Kesehatan dan Healthy Cities harus mengalir 

dalam darah bupati/walikota dan gubernur karena kesehatan adalah 

salah satu dari Indeks Pembangunan Manusia yang sangat vital. 

Diakhir periode pemerintahan yang ditagih adalah menurunnya orang 

sakit atau ketiadaan orang sakit. Healthy Cities menempatkan 

kesehatan sebagai bagian integral dari manajemen dan pembangunan 

di wilayah tersebut. Mengapa Healthy Cities dan kesehatan harus 

dikontrol langsung? Dinas atau badan pemerintah akan lebih aktif 

karena: 

a. Para kepala dinas atau badan memiliki posisi yang sangat lemah 

karena jabatan ini ditunjuk oleh bupati/walikota terpilih. 

Bupati/walikota dengan mudah mengganti mereka jika tidak taat 

atau memiliki kinerja yang kurang baik. 

b. Setiap departemen mempunyai otoritas atau kewenangan untuk 

mengusulkan program dan mengidentifikasi penganggaran 

termasuk Healthy Cities. Meskipun demikian, keputusan terakhir 

juga berada di tangan bupati atau walikota. 

c. Masalah ego sektoral dapat dikurangi karena isu Healthy Cities 

merupakan bagian dari gerakan bersama oleh pemerintah kota 

yang dipimpin oleh bupati atau walikota. 
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2. Pengembangan kapasitas 

Bagi sebagian kabupaten/kota di Indonesia, masih terdapat 

anggapan bahwa urusan Healthy Cities merupakan bisnis sektor 

kesehatan atau departemen kesehatan. Perbedaan pandangan ini 

memberi dampak terhadap keterlibatan mereka dalam implementasi 

Healthy Cities. Pandangan seperti ini terjadi dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu:  

a. Secara nasional, implementasi Healthy Cities telah diatur oleh 

peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan 

Kementerian Kesehatan. Keterlibatan Kementerian Kesehatan 

lebih dominan dibandingkan dengan sektor atau kementerian 

lainnya. Keterlibatan ini juga hampir sama dengan implementasi 

Healthy Cities pada kabupaten/kota.   

b. Umumnya pemberian penghargaan swasti saba pada 

kabupaten/kota yang dianggap berhasil dan memenuhi kriteria 

sebagai kabupaten/kota sehat diberikan pada hari kesehatan 

nasional seakan-akan memberi penguatan tanggung jawab 

kesehatan pada Healthy Cities.   

c. Penghargaan swasti saba biasanya diberikan oleh Presiden atau 

Wakil Presiden Republik Indonesia, namun jika keduanya 

berhalangan maka biasanya diberikan oleh Menteri Kesehatan atas 

nama pemerintah Indonesia. Dengan cara ini memberi penguatan 

kepada departemen atau kementerian lain bahwa Healthy Cities 

adalah bisnis sektor kesehatan.   

Penguatan kapasitas menjadi sangat penting dalam bentuk sosialisasi, 

advokasi, training, conference nasional dan internasional. 

3. Perencanaan dan penganggaran Healthy Cities 

Perencanaan dan penganggaran terhadap kesuksesan 

pengembangan partnership dalam implementasi Healthy Cities adalah 

isu yang sangat vital. Penelitian ini mengkaji empat aspek yang 

berkaitan dengan penganggaran: Jumlah, Sumber Pendanaan dan 

Pemanfaatannya, insentif terhadap mereka yang terlibat dan sistem 

perencanaan dan penganggaran program Healthy Cities. Perencanaan 

dan penganggaran Healthy Cities perlu dibuat secara terintegrasi. 

Manfaatnya adalah: a). Masalah kesehatan perkotaan dapat 
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diselesaikan secara komprehensif baik masalah lingkungan maupun 

masalah sosial; b). Penggunaan sumber daya termasuk pendanaan jauh 

lebih efektif dan terukur, dan c). Pencapaian Healthy Cities juga 

terukur sehingga Tim Pembina dan Forum dapat mengetahui 

mengenai kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program 

tersebut.  

4. Kepemimpinan Healthy Cities 

Kepemimpinan dan kemauan politik yang kuat dari seorang 

walikota atau bupati adalah hal yang sangat fundamental dalam 

membangun efektifitas Healthy Cities (WHO, 2008). Komitmen 

politik yang kuat dari seorang walikota atau bupati dapat menjamin 

kerjasama dan keterlibatan secara aktif diantara sektor dan badan-

badan pemerintah dalam implementasi Healthy Cities.  

5. Penghargaan Healthy Cities 

Penghargaan Healthy Cities di Indonesia memiliki makna 

tersendiri. Ini adalah bentuk pengakuan oleh pemerintah pusat 

terhadap bupati/walikota bersama dengan masyarakatnya tentang 

pencapaian kinerja pemerintahan. Penghargaan ini pula 

mendemonstrasikan bahwa pemerintah kota telah bekerja dengan baik 

dan mempunyai nilai politik yang tinggi. Bagi banyak bupati/walikota, 

penghargaan yang diberikan termasuk Healthy Cities seringkali 

digunakan sebagai alat kampanye untuk pemilihan bupati/walikota 

periode berikutnya karena dianggap berhasil atau ingin menunjukkan 

prestasi yang telah diperoleh selama memegang jabatan atau amanah 

pemerintahan. Mestinya Healthy Cities menyentuh substansi kualitas 

daripada orientasi penghargaan.  

6. Terbentuknya Center for Indonesia Healthy Cities di 

Indonesia 

Perlu mendorong terbentuknya Center for Indonesia Healthy 

Cities di masing-masing universitas dan dimulai dari Universitas 

Hasanuddin. Keberhasilan Healthy Cities di Korea karena dibackup 

oleh Yonsei University dan keberhasilan dari beberapa Healthy Cities 

di Australia karena dibackup oleh Griffith University. 
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Penutup 

Indonesia Sehat adalah sebuah cita-cita bangsa yang mulia. 

Pendekatan Healthy Cities adalah sebuah pendekatan dalam upaya 

mewujudkan Indonesia Sehat. Pendekatan ini berhasil efektif 

menurunkan berbagai permasalahan kesehatan dan perkotaan di 

berbagai negara. Bagi bangsa Indonesia, Healthy Cities dan sektor 

kesehatan harus mengalir dalam darah bupati/walikota dan gubernur 

untuk menjamin warganya dalam keadaan sehat dan jatuh sakit. Ini 

adalah Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang sangat vital 

karena itu harus dikontrol langsung oleh pimpinan daerah. 

  

 

References 

Allan, R. (2010). Social determinants of health. Clinical medicine London 

England, 10(2), 107-108.  

Barton, H., & Tsourou, C. (2000). Healthy urban planning: a WHO guide to 

planning for people. London: Spon Press for the World Health 

Organization Regional Office. 

Baum, F. (n.d.). The healthy city approach. Retrieved from Australia: 

http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_WCK_SYM_96.1_%28part1

%29.pdf 

Chu, C., & Simpson, R. W. (1994). Ecological public health: from vision to 

practice. Nathan, Qld: Centre for health Promotion University of 

Toronto and Institute of Applied Environmental Research, Griffith 

University. 

Clark, D. K. (2000). The city government's role in community health 

improvement. Public Health Reports, 115(2-3), 216.  

Darmawan, E. S., Thabrany, H., & Kamso, S. (2007). Changing SEAPHEIN 

to respond the challenge of globalization. Paper presented at the The 

international workshop on moving SEAPHEIN to influence public 

health policy and action & 3rd SEAPHEIN annual meeting, Jaipur 

India.  

de Leeuw, E. (2001). Global and local (glocal) health: the WHO healthy 

cities programme. Global Change & Human Health, 2(1), 34-45.  

www.m
pr

.g
o.

id

http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_WCK_SYM_96.1_%28part1%29.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1996/WHO_WCK_SYM_96.1_%28part1%29.pdf


Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 189 

 

Duhl, L. J., & Sanchez, A. K. (1999). Healthy cities and the city planning 

process: a background document on links between health and urban 

planning.  

Few, R., Ahern, M., Matthies, F., & Kovats, s. (2004). Floods, health and 

climate change: a strategic review. Retrieved from London:  

Gannon, J. (2003). Healthy cities. Articles, 16.  

Goldstein, G., & Kickbusch, I. (1996). A healthy city is a better city. World 

Health.  

Gong, P., Liang, S., Carlton, E. J., Jiang, Q., Wu, J., Wang, L., & Remais, J. 

V. (2012). Urbanisation and health in China. The Lancet, 379(9818), 

843-852.  Retrieved from 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84857846090&partnerID=40&md5=4147cdd750a980c4aa5b7599a7c

c92d4 

Hancock, T. (1993a). The Evolution, Impact and Significance of the Health 

Cities/Healthy Communities Movement. Journal of Public Health 

Policy, 14(1), 5-18.  

Hancock, T. (1993b). Health, human development and the community 

ecosystem: three ecological models. Health promotion international, 

8(1), 41.  

IPPC. (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance 

climate change adapation (Christopher B. Field, V. Barros, T. F. 

Stocker, Q. Dahe, D. J. Dokken, G.-K. Plattner, K. L. Ebi, S. K. Allen, 

M. D. Mastrandrea, M. Tignor, K. J. Mach, & P. M. Midgley Eds.). 

United States: Cambridge University Press. 

Jha, A. K., Bloch, R., & lamond, J. (2012). Cities and flooding: a guide to 

integrated urban flood risk management for the 21st century. 

Washington, D.C.: The World Bank. 

Lawrence, R. J., & Fudge, C. (2009). Healthy Cities in a global and regional 

context. Health promotion international, 24 Suppl 1, i11-i18.  

Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

77951650001&partnerID=40&md5=6b7d6bdbe2d739faaa480f222553

5bc1 

Makarim, N. (2006). Implementing Effective Public Disclosure Programs for 

Environmental Management. Good Governance Institute, 22.  

www.m
pr

.g
o.

id

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84857846090&partnerID=40&md5=4147cdd750a980c4aa5b7599a7cc92d4
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84857846090&partnerID=40&md5=4147cdd750a980c4aa5b7599a7cc92d4
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84857846090&partnerID=40&md5=4147cdd750a980c4aa5b7599a7cc92d4
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77951650001&partnerID=40&md5=6b7d6bdbe2d739faaa480f2225535bc1
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77951650001&partnerID=40&md5=6b7d6bdbe2d739faaa480f2225535bc1
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77951650001&partnerID=40&md5=6b7d6bdbe2d739faaa480f2225535bc1


190 Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 

 

Makarim, N., Adnan, G., & Roosita, H. (2010). Pengendalian dampak 

lingkungan. In I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, & B. P. 

Resosudarmo (Eds.), Pembangunan berkelanjutan: peran dan 

kontribusi Emil Salim (pp. 213). Jakarta: Gramedia. 

Marmot, M. G., & Wilkinson, R. G. (2006). Social determinants of health: 

Oxford University Press, USA. 

MOHA & MOH. (2005). The guideline of healthy districts/cities 

implementation (Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri & 

Menteri Kesehatan) Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor: 

1138/menkes/PB/VIII/2005. Jakarta, Indonesia: Tim Pembina 

Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat. 

Novoa, A. M., Pérez, K., Santamariña-Rubio, E., & Borrell, C. (2011). Effect 

on road traffic injuries of criminalizing road traffic offences: a time–

series study. The Bulletin of World Health Organization.  

Palutturi, S. (2010). Kesehatan itu politik (Health is politic) Semarang, 

Indonesia: E-Media Solusindo. 

Palutturi, S., Chu, C., Moon, J. Y., & Nam, E. W. (2015). A Comparative 

Study on Healthy City Capacity Mapping: Indonesia and Korea. The 

Social Sciences, 10(6), 848-854.  

Palutturi, S., Rutherford, S., Davey, P., & Chu, C. (2013a). Comparison 

Between Healthy Cities and Adipura in Indonesia. Malaysian Journal 

of Medicine and Health Sciences, 9(1), 35-43.  

Palutturi, S., Rutherford, S., Davey, P., & Chu, C. (2013b). Healthy Cities 

Implementation in Indonesia: Challenges and determinants of 

successful partnership development at local government level. Griffith 

University, Brisbane, Australia.    

Palutturi, S., Rutherford, S., Davey, P., & Chu, C. (2015). Professional 

Challenges to Strenghten Partnerships in the Implementation of 

Healthy Cities in Indonesia: A Case Study of Makassar. Research 

Journal of Medical Sciences, 9(3), 147-153.  

Palutturi, S., Zulkifli, A., Syam, A., Stang, Muliana, Alias, & Hamzah. 

(2017). The Key Challenges and Recommendations for Healthy Cities 

Implementation of North Kolaka, Indonesia. Indian Journal of Public 

Health Research & Development, 8(2).  

Supriyadi, S., Kriwoken, L. K., & Birley, I. (2000). Solid waste management 

solutions for Semarang, Indonesia. Waste Management and Research, 

18(6), 557-566.  

www.m
pr

.g
o.

id



Karakter dan Muatan Budaya Politik Bangsa 191 

 

Turan, M. T., & Besirli, A. (2008). Impacts of urbanization process on 

mental health. Anatolian Journal of Psychiatry, 9, 238-243.  

Volavka-Close, N., & Sclar, E. D. (2010). Improving population health in a 

rapidly urbanizing world. In D. Vlahov, J. I. Boufford, C. Pearson, & 

L. Norries (Eds.), Urban Health Global Perspectives: Jossey-BassSan 

Francisco. 

Webster, P., & Sanderson, D. (2012). Healthy Cities Indicators-A Suitable 

Instrument to Measure Health? Journal of Urban Health, 1-10.  

Retrieved from http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84859906811&partnerID=40&md5=d6e94edde76bd60f3841c05e0c29

0158 

Werna, E., Harpham, T., Blue, I., & Goldstein, G. (1998a). Healthy city 

projects in developing countries: An international approach to local 

problems: Earthscan. 

Werna, E., Harpham, T., Blue, I., & Goldstein, G. (1998b). Healthy city 

projects in developing countries: an international approach to local 

problems. London: Earthscan. 

WHO. (2002). Integrated management of healthy settings at the district 

Level: Report of an intercountry consultation 

Gurgaon, India, 7-11 May 2001.   Retrieved from 

http://whqlibdoc.who.int/searo/2002/SEA_HSD_260.pdf 

WHO. (2004). World Health Day: Road safety is no accident! Retrieved 

from http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/ 

WHO. (2007). Training manual for the healthy city programme. Cairo: 

World Health Organization Regional Office for the Eastern 

Mediterranean. 

WHO. (2008). City leadership for health: Summary evaluation of phase IV of 

the 

WHO European Healthy Cities Network. Retrieved from Denmark:  

World Bank. (2011). Climate change, disaster risk, and the urban poor: 

Cities building resilience for a changing world  Washington: World 

Bank Retrieved from 

http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Res

ources/336387-1306291319853/Summary.pdf. 

 

www.m
pr

.g
o.

id

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859906811&partnerID=40&md5=d6e94edde76bd60f3841c05e0c290158
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859906811&partnerID=40&md5=d6e94edde76bd60f3841c05e0c290158
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859906811&partnerID=40&md5=d6e94edde76bd60f3841c05e0c290158
http://whqlibdoc.who.int/searo/2002/SEA_HSD_260.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr24/en/
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1306291319853/Summary.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-1306291319853/Summary.pdf


 
 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin,  

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

1 Maret 2018 

 

 

  

 

www.m
pr

.g
o.

id



 
 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin,  

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

1 Maret 2018 

 

 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



 
 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin,  

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

1 Maret 2018 

 

 

 
 

www.m
pr

.g
o.

id



 
 

 

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)  

Kerjasama dengan Universitas Hasanuddin,  

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

1 Maret 2018 

 

 

 
 

 

www.m
pr

.g
o.

id


