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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 Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi 

Manusia hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan 

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 

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 suatu pandangan Lembaga 
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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 Lambung 

Mangkurat Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan yang 

dilaksanakan pada 15 November 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 

Kalimantan Selatan diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji 

sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Amidhan, Ali Masykur Musa, 

Agung Jelantik Sanjaya, Zainal Arifin, dan Andi Mattalatta. 

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Kalimantan 

Selatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi 

lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Maluku, dan Gorontalo. 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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PENGANTAR 

 

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 itulah Lemkaji, 

melalui sejumlah Rapat Pleno telah menyusun rancangan rekomendasi 

Lemkaji tentang “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi 

Manusia”. Tujuan pembahasan ketiga materi tersebut dilatari oleh 

dasar pemikiran sebagai berikut. 

Sejarah telah menunjukkan bahwa semangat nasionalisme yang 

amat kuat yang menjiwai perjuangan pemuda-pemuda Indonesia sejak 

awal abad ke 20 untuk bangkit dan melawan penjajahan telah 

membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 

17 Agustus 1945. Tonggak sejarah yang pertama dari wujud semangat 

nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Indonesia adalah lahirnya 

Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai suatu badan 

perhimpunan yang didirikan oleh pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran 

atas dasar semangat nasionalisme yang menggelora untuk 

membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Peristiwa ini kita 

peringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional” sebagai awal dari 

gerakan rakyat Indonesia secara nasional untuk membebaskan diri dari 

belenggu penjajahan sebagai kelanjutan dari perjuangan rakyat yang 

bersifat kedaerahan yang telah dikobarkan di berbagai daerah di tanah 

air. 

 Perjuangan pemuda-pemuda Indonesia berlanjut dengan 

peristiwa bersejarah berkumpul dan bersatunya pemuda-pemuda 
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Indonesia dari berbagai daerah seperti Jong Java, Jong  Ambon, Jong 

Batak, Jong Celebes, Jong Madura dll, yang berikrar untuk bersatu 

sebagai suatu bangsa dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 

1928.  Inilah wujud semangat nasionalisme putra dan putri Indonesia 

yang berikrar mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air 

Indonesia; mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; 

menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia; sebagai tonggak 

sejarah kedua wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan rakyat 

Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. 

Puncak dari wujud semangat nasionalisme dalam perjuangan 

rakyat Indonesia melawan penjajahan adalah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang 

dilanjutkan dengan perang untuk mempertahankan kemerdekaan 

melawan penjajah Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. 

Inilah buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan penuh 

keberanian, rela mengorban jiwa dan raga, tanpa pamrih dengan tekad 

yang kuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa menjadi 

bangsa yang merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri.   

Semangat nasionalisme dari rakyat Indonesia dalam perjuangan 

untuk memerdekakan dirinya dari penjajahan dan selanjutkan 

melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

adil dan makmur tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 

yang disusun oleh para pemimpin dan pendiri negara pada masa 

persiapan kemerdekaan beberapa bulan sebelum Proklamasi 

Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkan pada 

tanggal 18 Agustus 1945.  

Setelah 73 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan telah 

mulai timbul kekuatiran di dalam masyarakat bahwa semangat 

nasionalisme yang dimiliki sebagian masyarakat telah mulai luntur 

tidak sekuat yang dimiliki rakyat Indonesia ketika memperjuangkan 

kemerdekaan. Kekuatiran ini tampak makin kuat dengan lahirnya 

generasi milenial dengan ciri-ciri kepribadian yang berbeda dengan 

generasi pendahulunya karena pengaruh globalisasi dan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi  yang telah mentransformasikan 

pola pikir dan pola tindak dalam pola hidup (life style) serba instan 

dan cenderung bebas nilai. Fenomena ciri-ciri kepribadian generasi 
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milenial ini tidak hanya karena pengaruh eksternal tetapi juga 

menunjukkan ketidakmampuan kita mengantisipasi dan menyiapkan 

kebijakan pendidikan yang tepat menghadapi pengaruh globalisasi dan 

kemajuan teknologi komunikasi dan informasi itu. 

Bangsa Indonesia juga ditengarai mengalami krisis kepercayaan 

terhadap sesama  seiring dengan maraknya isu sektarianisme, 

primordialisme, extrimisme, separatisme dan  radikalisme yang 

berpotensi menimbulkan pepecahan di antara warga bangsa. Keadaan 

ini diperburuk dengan masih tingginya angka Kemiskinan dan 

kesenjangan sosial dan ekonomi yang ditinjukkan dengan masih 

tingginya Gini Ratio. Perlu disyukuri bahwa dalam pemerintahan 

sekarang ini terjadi perbaikan pada Gini  ratio  dari semula 0,41 

menjadi 0,38, serta angka Kemiskinan telah turun menjadi satu digit 

(9,85 %) pada tahun 2018, namun demikian dengan tantangan kondisi 

perekonomian global yang masih belum stabil akan mempengaruhi 

kondisi ekonomi Indonesia yang dapat berdampak pada efektifitas 

pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan.  

Keterbukaan, kesetaraan, keberagaman dan kerendahan hati 

yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak semakin memudar 

karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, maraknya politik uang telah 

mulai menghilangkan kesabaran dan kepercayaan masyarakat kepada 

elit politik yang seharusnya memperjuangkan nasib dan kesejahteraan 

masyarakat. Keadaan ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-

kasus korupsi yang terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik 

di pusat maupun di daerah. Semangat nasionalisme akan pudar 

karena hilangnya kepercayaan masyarakat  terhadap sistem 

politik dan pengelolaan pemerintahan negara yang berpotensi 

menimbulkan  perpecahan bangsa.  

Tekanan demografi baik secara kuantitas karena jumlah 

penduduk yang besar (265 juta jiwa), maupun karena rendahnya 

kualitas sumber daya manusia,  terbatasnya kemampuan teknologi 

karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi yang 

diakibatkan oleh ketidakmampuan pengelolaan pendidikan yang 

bermutu, tidak efektif dan efisien serta  rendahnya kemampuan  

birokrasi pemerintahan dalam mengelola berbagai urusan 

pemerintahan dan kemasyarakatan dihadapkan dengan persaingan 
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regional dan global yang makin besar harus diakui telah menimbulkan 

tantangan yang tidak ringan untuk memperbaiki kondisi kehidupan 

sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka  mencapai cita-cita 

perwujudan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.  

Sedangkan permasalahan yang perlu dicermati dalam 

membahas isu warga negara adalah bagaimana kualitas karakter 

dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan politik warga negara 

sebagai gambaran dari pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban 

warga negara menurut konstitusi negara UUD NRI Tahun 1945.   

Menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang 

menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 

sebagai warga negara. Lebih lanjut Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 

berbunyi : 

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

pengidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 

upaya bela Negara. 

Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang. 

Berdasarkan rumusan-rumusan pasal-pasal tentang warga 

Negara yang terdapat di dalm UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat 

dilihat bahwa konstitusi tidak hanya memberikan hak-hak tertentu 

kepada warga Negara tetapi pada saat bersamaan memberikan juga 

kewajiban-kewajiban. Secara khusus ditekankan tentang kewajiban 

untuk menjunjung hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan 

kewajibn untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Inilah aspek 

aspek yang penting yang harus dapat ditanamkan kepada setiap warga 

negara sebagai bagian dari upaya memperkuat semangat 
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nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan 

bangsa dan Negara Indonesia.  

Selanjutnya, permasalahan yang perlu dikaji dalam isu HAM 

adalah sejauh manakah perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia 

dilaksanakan serta bagaimana pelaksanaan kewajiban asasi di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perintah konstitusi, 

ketetapan MPR dan undang-undang tentang hak asasi manusia. 

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri 

manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan 

Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak 

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak 

berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh 

karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. 

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki 

pandangan mengenai hak dn kewajiban manusia, yang bersumber dari 

ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, 

serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang –Undang Dasat 1945. 

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah 

mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (United Nation 

Declaration on Human Rights). Oleh karena itu bangsa Indonesia 

sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati 

ketentuanketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut. 

Hak asasi manusia ini telah diatur secara rinci dalam TAP 

XVII/MPR/1998, Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 

1945 dan UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM.   

Tentu saja kita tidak hanya berbicara tentang hak asasi, tetapi 

juga kewajiban asasi manusia sebagaimana diatur masing-masing di 

dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 28J ayat (1) berbunyi: “Setiap orang wajib menghormati 

hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 28J ayat (2) berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
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ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, da ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. 

Hak dan kewajiban asasi manusia perlu disosialisasikan secara 

konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hak-

hak asasinya tetapi pada saat yang sama menjalankan kewajiban 

asasinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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RANGKUMAN 

 

Dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan 

topik “Nasionalisme, Warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil 

kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Lambung 

Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis, 15 November 2018 

diperoleh sejumlah pokok pikiran sebagai berikut; 

1. Tantangan menumbuhkan semangat nasionalisme di daerah 

perkotaan  sangat berbeda dengan pedesaan. Dengan demikian, 

maka dana desa yang begitu besar seharusnya sebagian 

digunakan sebagai salah satu stimulan dalam membangun rasa 

nasionalisme di pedesaan, misalnya dengan diberikan pelatihan 

bela negara agar kemudian pengelolaan dana desa menjadi 

suatu hal yang berguna dalam membangun rasa nasionalisme 

dengan penganggaran dana desa yang di tuangkan untuk proses 

pendidikan nasionalisme bagi aparat desa. 

2. Pembahasan dalam FGD menghasilkan rumusan bahwa, dalam 

menanamkan nasionalisme warga Negara dan Hak asasi 

manusia, dipandang perlu adanya sejumlah hal strategis antara 

lain: 

a. Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda  

b. Para elit harus memberikan contoh teladan yang baik 

kepada generasi muda 

c. Mengaktulisasikan nilai-nilai Pancasila  

d. Menumbuhkembangkan kebiasaan ketatanegaraan secara 

bijak dengan mengedepankan prinsip dasar musyawarah 

mufakat 

e. Mempercayakan kepada civitas akademika dalam rumusan 

pandangan kebijakan 

f. Membangun jiwa Pancasila bagi generasi millenial, bukan 

membangun badannya dahulu melainkan jiwanya. 

g. Dalam proses penegakan HAM di Indonesia yang 

berkaitan dengan penegakan Hukum misalnya lembaga 

penegak Hukum, dengan mengharmonisasikan terkait 

dengan tuga pokok kelembagaan penegak hukum seperti 
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Kejaksaan yang seharusnya diatur di tataran Konstitusi 

sebagai dasar penyelengaraan negara. 

h. Perlu ada ketegasan dalam penegakkan hukum sehingga 

ada kepastian hukum bukan sebaliknya 

i. Perlu dijalankan kembali perihal HAM Ekosob yang masih 

belum dirasakan dampaknya 

j. HAM lingkungan sangat strategis dan harus diterapkan 

berimbang antara pembangunan dan lingkungan yang terus 

di eksploitasi 

k. Perlu berkaca pada rejim Orde Baru untuk belajar 

nasionalisme sebagai bahan komparasi dalam membangun 

rasa nasionalisme. 

l. Harus ada peran keluarga dalam membangun dan 

menanamkan jiwa nasionalisme, kerena keluarga adalah 

madrasah pertama bagi generasi muda 
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NOTULENSI 

Berikut, adalah rangkuman pendapat sejumlah narasumber dan 

pembahas dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan 

topik “Nasionalisme, warga Negara dan Hak Asasi Manusia” hasil 

kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Lambung 

Mangkurat, di Golden Tulip Hotel, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan 

Selatan, Kamis, 15 November 2018. 

  

Narasumber I; Prof. Hadin Muhjad, S.H.,M.Hum 

- Forum FGD sangat penting dan isu kali ini sangat hangat 

untuk diperbincangkan 

- Dalam perpolitikan kita, nasionalisme sangat kuat. Seperti 

contoh pemilihan presiden misalnya, ketika salah satu 

kandidat kalah maka tidak ada membentuk negara baru. Ini 

merupakan bentuk semangat nasionalisme yang masih kuat. 

- Tantangan nasionalisme dihadapkan pada generasi yang 

tidak seperti masa awal kemerdekaan dan perlu ada 

transpormasi nilai. 

- Dalam perubahan konstitusipun sekarang dan pada zaman 

dulu selalu tergantung kepada Bagaimanapun kinerja DPR 

dalam membuat aturan 

- Sikap keterbukaan dan kebebasan juga menjadi cirri dalam 

era pasca reformasi dlam bidang politik sebagai 

pencerminan dari lunturnya semangat nasionalisme 

  

Narasumber II; Dr. Muhammad Effendy, S.H.,M.Hum 

- Hanya persaudaraan agama dan iman, NKRI bisa dirawat 

dengan baik 

- Kita kekurangan figure pemimpin yang cukup kuat sehingga 

nasionalisme kita masih belum terlalu dapat mengangkat 

derajat bangsa 

- Norma konstitusi sudah clear tapi bagaimana implementasi 

belum terangkat dengan serius oleh aparat dan pejabat negara 

seperti tindakan diskriminatif terkait pelanggaran HAM, dan 

lain sebagainya. 

- Kalau saja kasus ini tidak di ungkap oleh aparat maupun 

pejabat public maka akan timbul keresahan-keresahan di 
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masyarakat dan cikal bakal revolusi timbul dari keresahan-

keresahan yang tidak di gubris oleh aparat dan pejabat 

- Pentingnya nasionalisme juga terlihat apabila tidak ada 

diskriminatif di daerah terkait isu infrastruktur dan 

pembangunan serta perlindungan terhadap masyarakat adat, 

seperti contoh pembangunan di Kalimantan selatan dari dulu 

sampai sekarang sangat minim perubahan namun kami masih 

bertahan dengan NKRI karena nasionalisme kami kuat. 

  

Narasumber III; Dr. Ichsan Anwary, S.H.,M.H 

- Sependapat dengan TOR yang disampaikan bahwa perlu 

adanya penguatan nasionalisme terhadap perkembangan yang 

sangat kompleks saat ini. 

- Menurut hemat kita ada banyak persoalan konkrit di dalam 

masyarakat sebagai akibat pengaruh politik, demokrasi dan 

ketatanegaraan yang harus dibenahi. 

 

 

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan 

diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh 

sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut; 

  

Dr. Akhmadi Yusran, S.H.,M.H. 

- Saat ini HAM terabaikan dari HAM EKOSOB. Perlu ditelaah 

lagi dan di implementasikan dengan baik 

 

Akhmad Fydayeen, S.H.,M.H. 

- Jika nasionalisme tinggi maka HAM akan terjaga. 

- Bagaimana nasionalisme tumbuh dan berpengaruh pada 

persatuan dan kesatuan bangsa? Nasionalisme akan tumbuh 

apabila negara transparan dan akuntabel serta independen 

terhadap gejolak politik. Negara juga harus adil dan 

menyetarakan semua golongan. 

  

Lies Ariyani, S.H.,M.H. 

- HAM sangat penting untuk ditegakkan. Bangsa yang maju 

harus diupayakan dalam pembangunannya tetap berorientasi 

pada penegakan HAM. 
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- Pentingnya juga menjaga hak berserikat dan berkumpul dalam 

penegakkan HAM. 

  

Erlina, S.H.,M.H. 

- Produk hukum harus mencerminkan rasa keadilan di 

masyarakat sehingga terlihat responsibel. Namun saat ini 

terlihat banyak sudah aturan yang dibuat namun jauh dari rasa 

keadilan yang ada di masyarakat. 

  

Risni Risniawaty, SH. MH 

- Nasionalisme adalah sebuah sikap politik dari satu masyarakat 

yang memiliki rasa kesetiaan dan cinta Negara. 

- Banyak faktor penyebab degradasi nasionalisme di 

masyarakat baik faktor internal maupun eksternal seperti 

kesenjangan, rasa ketidakadilan, dan lain sebagainya. 

- Bangsa akan maju bila masyarakat memiliki semangat 

nasionalisme yang kuat namun yang dirasakan justru 

semangat nasionalisme tidak kuat. 

- Tantangan berat masalah nasionalisme adalah paham 

liberalisme yang terasa semakin kuat. 

 

Rahmad Nopriliandy, S.H.,M.H, 

- Nasionalisme jauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara 

karena sunyi di tengah keramaian. 

- Globalisasi membuat dunia menjadi sebuah global village, 

dimana entitas “bangsa” dianggap hanya kecil sekali. 

- Di tengah revolusi industry, juga membuat nasionalisme di 

bawah tekanan-tekanan. 

- .Egoisme dan apatisme menjadi penyebab sebuah lunturnya 

nasionalisme. 

  

Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph, D 

- Nasionalisme menjadi sebuah tantangan untuk dipertahankan, 

namun di sisi lain, paham .ultranasionalisme juga justru 

berbahaya karena akan mendiskriminasi kaum minoritas. 

- Beberapa contoh kasus munculnya ssemacam 

“ultranasionalisme” terdapat di Inggris atau Amerika. Di 
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Indonesia juga demikian tercermin di tahun 2014 pasca 

pertarungan besar pemilu presiden. 

  

Dr. Nurul Listiani, S.H.,M.H. 

- HAM sangat perlu di jaga dan saat ini belum ada regulasi 

yang menekankan terkait dengan hak atas pangan. 

- Terkait kedaulatan pangan juga belum digubris terkait 

pengaturan pangan dan ini merupakan sesuatu yang penting 

dan nantinya berpengaruh terhadap semangat nasionalisme. 

  

Dr. Hayatun Na’imah, S.H.,M.Hum 

- Untuk menguatkan rasa nasionalisme perlu penguatan nilai-

nilai Pancasila dan bela bangsa. 

- Dibentuknya BPIP sudah sangat baik dalam menguatkan 

pancasila dan nasionalisme 

  

Said, Biro Hukum Pemprov Kalimantan Selatan 

- Semangat nasionalisme masih luntur di tataran kita walaupun 

produk hukum sudah banyak. 

- Sekarang muncul isu-isu negative dan sangat minim muncul 

isu-isu positif. 

  

Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si 

- Semangat nasionalisme di era penjajahan dan era milenial ini 

sangat berbeda 

- Kurangnya budaya literasi juga menyebabkan lunturnya 

semangat nasionalisme 

  

Dr. Jalaluddin 

- Persoalan di daerah sangat serius terkait pertambangan, dan 

ini merupakan bentuk yang akan mendegradasi nasionalisme, 

karena kita memiliki tambang yang besar namun 

kontribusinya tidak seimbang terhadap pemenuhan hak 

pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang rusak. Hal yang 

sama juga terjadi di daerah lain yang kaya akan SDA. 

- Sekiranya MPR dan DPR akan menindaklanjuti diskusi-

diskusi, perlu dibahas pula hak lingkungan hidup karena 

merupakan hak yang tidak bisa ditinggalkan 
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Deden Kuswara, SH. MH 

- Nasionalisme elit saat ini tidak bisa melindungi lingkungan 

hidup bagi warga negara asli. Kita lebih banyak membuka 

lebar bagi bangsa asing untuk menguasai lingkungan SDA. 

- Lunturnya semangat nasionalisme penguasa akan 

mendegradasi rasa nasionalisme kaum mileneal. 

  

Prof. Udiansyah 

- Pada saat perusakan hutan dan tambang maka pembayaran 

PNBP akan lebih murah. 

- Bagaimana pengelolaan SDA ini bias berkontribusi positi bagi 

pembangunan yang lebih baik di Kalimantan Selatan 

  

Ananta Firdaus, S.H.,M.H 

- Rendahnya toleransi bisa menyebabkan degradasi rasa 

nasionalisme. 

- Diskriminasi juga sering terjadi di masyarakat terkait dengan 

hal apapun, termasuk dalam hal pemanfaatan SDA. 

- Bila ini terus terjadi maka sangat berpengaruh terhadap 

nasionalisme dan bisa menimbulkan gejolak sosial. 

  

Akhmad Fikri Hadin, S.H.,L.LM. 

- Nasionalisme bisa luntur karena maraknya berita-berita 

bohong di masyarakat (hoax). Data menunjukkan bahwa 

penyebar hoax terbesar berusia 15-20 tahun. 

- Data UNESCO tahun 2012 juga menunjukkan, Indonesia 

berada di peringkat 12 budaya literasi dan budaya lainnya kita 

juga terjelek di dunia. 

  

Bachtiar Effendy, S.H.,M.H. 

- Sudah banyak regulasi yang mengatur terkait HAM, baik TAP 

MPR, UUD dan Undang-undang namun implementasinya 

masih belum berjalan dengan baik. 

- Perlu diwujudkan semangat implementasi HAM sebagai 

wujud masyarakat adil dan makmur. 
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Muhammad Erfa Redhani, S.H.,M.H 

- Kaum milenial kurang memiliki rasa nasionalisme kuat. 

- Perlu peran pemerintah dalam menyelamatkan rasa 

nasionalisme kelompok ini, misalnya memberi penghargaan 

pada milenial yang sudah berinovasi untuk bangsa. 

  

Beberapa anggota Lembaga Pengkajian MPR yang hadir juga 

memberikan tanggapan sebagai berikut; 

  

Dr. Ali Masykur Musa 

- Dalam konteks UUD 1945 apakah Hak Asasi Manusia itu 

pemberian atau negara ada karena resultanse protek. Dan 

ternyata Hak Asasi Manusia bukan pemberian dari negara 

tetapi resultante protek dari Negara. 

- Pengaturan nasionalisme, warga negara, dan HAM cukupkah 

pengaturannya dalam konstitusi? Ini akan menjadi sebuah 

rumusan. 

- Konstitusi kita sudah mengatur soal nasionalisme, warga 

negara dan HAM. Problemnya, apakah bisa di 

implementasikan. Sejarah yang akan menjawab 

  

KH. Amidhan 

- Suatu masukan yang sangat bermanfaat untuk nanti menjadi 

kajian MPR terkait judul yang kita angkat 

- Integritas sangat diperlukan dalam pemahaman nasionalisme 

- Nasionalisme tergantung kecintaan kita terhadap tanah air 

baik secara keseluruhan dan daerah kita. 

  

Andi Matalatta 

- Kebenaran yang lahir di dunia pendidikan berbeda dengan 

kebenaran yang lahir di dunia politik 

- UUD 1945 adalah naskah politik bukan akademik turunannya 

UUD 1945 yang lama. 
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NASIONALISME DI TENGAH GENERASI MILINEAL 

 

Oleh : M. Hadin Muhjad 

  

 

PENGANTAR 

Salah satu khasanah kekayaan bangsa kita adalah nasionalisme, 

yang dalam sejarah telah mampu mengantar bangsa kita ke alam 

kemerdekaan dan membawa negara kita ke arah kemajuan kehidupan 

bangsa. Kendati bangsa kita secara faktual bersifat majemuk tidak 

membuat terpecah karena kuatnya rasa nasionalisme 

Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa 

memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang 

dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang 

tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan 

melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan 

negara 

Karakteristik Nasionalisme melambangkan kekuatan suatu 

negara dan aspirasi yang berkelanjutan, yaitu mengupayakan 

peningkatan kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, membanggakan 

pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan suatu negara, pembelaan 

kaum patriot dalam melawan pihak penjajah, memiliki hubungan 

kepercayaan dengan nilai-nilai tradisi, lambang nasionalisme 

diberikan untuk sebuah kesucian, dan penghargaan untuk hukum. 

Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan 

berarti merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan 

negara lain. Warga negara yang arif tidak boleh memiliki semangat 

nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) dan meninggalkan nilai-

nilai budaya lokal, tetapi harus mengembangkan sikap saling 

menghormati, saling menghargai, mengutamakan kerukunan hidup 

bersama, berjuang bersama untuk membangun kesejehtaraan bersama 

secara jujur, dan mampu bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. 
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ISU UMUM SOAL SIFAT GENERASI 

Pada saat ini tantangan nasionalisme dihadapkan pada generasi 

tidak seperti masa kemerdekaan dan awal kemerdekaan yaitu generasi 

yang tumbuh tahun 80 an yang disebut generasi millenial. 

Banyak para ahli yang menyebutkan bahwa, generasi millenial 

ini adalah generasi yang narsis, generasi pemalas, generasi galau, 

generasi cengeng dan tidak punya pendirian. Generasi millenial ini 

banyak sekali diidentikan dengan sifat atau pernyataan yang negatif. 

Mereka adalah para generasi yang manja dan delusional (suka 

menghayal). 

Namun dibalik sisi negatif, pasti selalu saja ada sisi positifnya 

seperti halnya terhadap generasi millenial ini. Mereka adalah barisan 

pemuda yang kritis, berpikiran terbuka, mudah beradaptasi dan mudah 

menerima perubahan. Maka dari itulah banyak kita temui, para 

pemuda di zaman ini nampak tampil lebih modis dan percaya diri, 

tampil berani dan juga kritis dalam menghadapi suatu masalah. 

Termasuk didalamnya mengenai hal politik dan kenegaraan. 

1. Isu di bidang Politik 

Sifat keterbukaan dan  kebebasan yang menjadi ciri dalam era 

pasca reformasi dalam bidang  politik  ini, banyak yang menduga 

sebagai pencerminan dari lunturnya semangat nasionalisme, justru 

menjadi ciri negara bangsa Indonesia. Sekarang nasionalisme 

Indonesia seolah dilupakan, kerap dijadikan etos perjuangan bangsa 

dalam menghadapi berbagai masalah, baik yang datang dari luar 

maupun di dalam negeri. Kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi 

informasi telah menembus batas negara, sumber referensi sejarah 

masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan globalisme. Akibatnya, 

nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan  bangsa kian menghilang. 

Budaya materialis dan kapitalis telah membutakan sebagian 

besar masyarakat Indonesia sehingga mereka rela menggadaikan rasa 

nasionalisme hanya untuk tujuan individualisme.  

Korupsi yang semakin muncul di mana-mana  ini menjadi 

sebuah petunjuk bahwa rasa nasionalisme telah luntur. Korupsi sangat 
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merugikan bangsa dan negara Indonesia, hal tersebut seakan-akan 

telah menjadi budaya dan karakter bangsa Indonesia di mata dunia. 

Korupsi yang merajalela mengakibatkan kesenjangan sosial yang 

sangat terlihat dikalangan masyarakat Indonesia dan menjadikan 

kesejahteraan yang kurang merata. Yang miskin semakin miskin dan 

yang kaya semakin kaya, itulah kenyataan yang terjadi di masyarakat 

kita saat ini. Bukan tidak mungkin jika korupsi dapat menjadikan 

nasionalisme semakin terpuruk. 

2. Isu bidang ekonomi 

Pembangunan ekonomi yang bersamaan dengan arus 

globalisasi, masuklah dan beredar juga ideologi-ideologi sekuler yang 

lalu menjadi bagian pemikiran dan gaya hidup masyarakat, yaitu 

kapitalisme dan atau materialisme. Ideologi-ideologi sekuler ini makin 

merasuki kehidupan masyarakat. Ini tampak pada perilaku pragmatis 

masyarakat yang menekankan pentingnya modal atau kapital atau 

materi. Bahwa materi menjadi unsur yang sangat menentukan dalam 

segala aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, politik, budaya dan 

bahkan agama. Ideologi yang mengutamakan materi ini 

mengakibatkan terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi. 

Saat ini, lawan utama Pancasila sebagai ideologi negara atau 

falsafah bangsa adalah kapitalisme-materialisme itu. Lawan ini secara 

diam-diam telah merasuki hati dan pikiran rakyat Indonesia secara 

umum. Ini dibuktikan oleh pola pikir dan gaya hidupnya yang 

menunjukkan karakter dan isi kapitalisme materialis atau materialism 

kapitalis. Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila yang seharusnya 

menonjol dalam kehidupan masyarakat menjadi tertekan dan tidak 

tampak berperan. Anehnya, materialisme kapitalis ini tidak 

diperjuangkan dengan sengaja dan memiliki penganut yang formal. Ia 

masuk, menyebar dan merasuki masyarakat kita melalui arus 

globalisasi dan perkembangan pola pikir manusia. 
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PEMIKIRAN KE DEPAN 

Untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme diperlukan sebuah 

upaya baru untuk membangun bangsa melalui cara-cara yang sesuai 

dengan zamannya. Kemudian diperlukan proses pelembagaan yang 

dikembangkan dengan jalan pelaksanaan pembangunan nasional 

dengan memberi ruang terbuka lebar atas partisipasi masyarakat, 

sehingga melahirkan pernerintahan yang terorganisasi dengan baik 

dan  responsif. 

Masyarakat Indonesia harus kembali kepada jati dirinya dengan 

merekonstruksi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Upaya yang perlu 

dilakukan adalah menghidupkan secara substantif nilai-nilai kearifan 

lokal. Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalam setiap 

aktivitas pembangunan, beserta nilai-nilai budaya luhur. Budi pekerti 

dan norma kesopanan diformulasi sebagai keramahtamahan yang 

tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, 

bukan untuk membangun kesombongan. Ketulusan, memang perlu 

dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk 

mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk 

membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain 

sebagai entitas dari bangsa yang sama. Dari ketulusan, seluruh elemen 

bangsa yang majernuk masing-masing merajut kebhinnekaan, 

kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. 

Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan 

disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi 

identitas kokoh bangsa. Dengan demikian mau tidak mau rasa 

nasionalisme harus dibangkitkan kembali. Namun bukan nasionalisme 

dalam bentuk awalnya seabad yang lalu dengan. Akan tetapi 

nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan 

bangsa, dengan sikap yang jujur, adil, disiplin, berani melawan 

kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan bersahaja. 

Diharapkan bangsa ini dapat bersama-sama menyelami kehidupan 

secara arif dan bijak menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, 

damai dan penuh keadilan. 
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MERAJUT NASIONALISME MELALUI SISTEM HUKUM  

DAN DEMOKRASI YANG SANTUN
1
 

 

Oleh : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.
2
 

 

 

Tema FGD MPR kali ini adalah tentang Nasionalisme, Warga 

Negara Dan Hak Asasi Manusia. Suatu tema yang bisa dijadikan  

rangkaian dalam satu nafas, juga bisa  dijadikan tema tersendiri dalam 

keterpisahan dalam sub bicara tentang Nasionalisme secara tersendiri, 

mengulas dan membahas tentang Warga Negara  secara tersendiri, dan 

juga bisa melakukan pembahasan tentang Hak Asasi Manusia dengan 

problematikanya tersenidiri.  

Beranjak dari background saya dalam latar hukum tata negara, 

saya hanya memfokuskan telaah dalam pikiran-pikiran pokok hanya 

dalam tema Nasionalisme saja tetapi dikaitkan dengan persoalan dan 

permasalahan  realitas bangsa hari ini yang amat kompleks dan  

dikaitkan pula  dalam sistem politik, hukum dan demokrasi. 

Saya menstressing gagasan latar pemikiran  yang dibangun 

dalam FGD MPR kali ini sebagaimana diungkapkan dengan 

mempertimbangkan bahwa keterbukaan, keseteraan, keberagaman dan 

kerendahan hati yang menjadi karakter bangsa Indonesia tampak 

semakin memudar karena hiruk pikuk politik dan demokrasi, 

maraknya politik uang telah mulai menghilangkan kesabaran dan 

kepercayaan masyarakat kepada elit politik yang seharusnya 

memperjuangkan nasib dan kesejahteraan masyarakat. Dalam latar 

belakang pemikiran FGD MPR ini juga dikemukakan bahwa keadaan 

ini makin diperparah dengan merebaknya kasus-kasus korupsi yang 

terjadi dan melibatkan pejabat-pejabat publik baik di pusat maupun di 

daerah. Semangat nasionalisme akan pudar karena hilangnya 

                                                   
1 Makalah disampaikan dalam FGD MPR RI Tema, Nasionalisme, Warga Negara Dan Hak 

Azasi Manusia,  tanggal 15 Nopember 2018 di Banjarmasin 
2 Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 
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kepercayaan mayarakat terhadap sistem politik dan pengelolaan 

pemerintahan negara yang berpotensi menimbulkan perpecahan 

bangsa.   

Kita bersepakat dengan apa yang dikemukakan dalam  latar 

pemikiran di atas, maka oleh karena itulah harus dibangun satu upaya 

untuk menjawab dan mematahkan kondisi realitas bangsa di atas.  

Dengan berlandas atas latar kehidupan kebangsaan hari ini 

mengenai peredupan semangat nasionalisme dalam kondisi kekinian 

mencoba untuk mecerahkan lagi dengan melihat berbagai kondisi 

objektif yang dihadapi bangsa. 

Teori klasik penguatan nasionalisme adalah melalui pendidikan 

karakter. Banyak uraian para pakar bicara tentang penguatan 

nasionalisme dengan pendidikan karakter. Membangun karakter 

bangsa.  Bahwa  dikhawatirkan  generasi muda sekarang  yang 

sekarang disebut generasi mileneal akan kehilangan rasa nasionalisme 

akibat berbagai-bagai pengaruh yang datang.   

Tapi terlepas dari persoalan itu semua ada, menurut hemat kita 

ada  banyak persoalan konkrit di dalam masyarakat sebagai akibat 

pengaruh politik, demokrasi dan ketatanegaraan yang harus dibenahi. 

Persoalan-persoalan itu antara lain:     

Persoalan cacat dan borok demokrasi di kita berkenaan dengan 

perebutan kekuasaan ataupun upaya dan ikhtiar untuk mempertahan-

kan kekuasaan dalam jabatan- jabatan publik. 

Jabatan-jabatan publik harus dibangun dengan semangat  

pembatasan–pembatasan kekuasaan yang singkat dan reasonable  

dalam arti bahwa hanya dibolehkan dalam satu periodesasi jabatan. 

Ketentuan Konstitusi yang tercantum dalam Pasal 7 UUD Negara RI 

Tahun 1945 dengan rumusan bahwa  Presiden dan Wakil Presiden 

memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya  dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. 

Perlu dilakukan peninjauan terhadap Pasal Konstitusi ini dengan 

hanya mencantumkan penegasan masa jabatan untuk satu kali saja 

selama masa 5 (lima) tahun.   
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Termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tentang 

Pemerintahan Daerah tentang pengaturan masa jabatan kepala daerah 

yang dinyatakan dalam rumusan,  Masa jabatan kepala daerah adalah 

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kalli masa 

jabatan.   

Kenapa perlu ada pembatasan ini, karena untuk 

mempertahankan dan melanjutkan serta melanggengkan kekuasaan 

untuk jabatan periode berikutnya, dalam realitas bangsa kita diwarnai 

dan dironai oleh sejumlah problematik bangsa dan itu menodai rasa 

kebangsaan dan  sosial ,  nasioanalisme bangsa. Keterpecahan dalam 

skema-skema politik, dan sosial merupakan hal yang nampak. Semua  

ini adalah akibat upaya  mempertahankan jabatan-jabatan publik 

dengan mengorbankan semangat kebangsaan yang utuh, santun dan 

beradab.   

Inti mencari akar masalah sebagai problema hukum, politik dan 

demokrasi yang harus dikunci dan diformat dalam aturan berupa 

pembatasan kekuasaan dalam jabatan-jabatan  publik.  

Melanggengkan kekuasaan membuat buruk banga potret bangsa 

ini sehingga menebarkan banyak perpecahan dan kebencian, apalagi 

dengan era informasi dan komunikasi melalui arus media sosial yang 

sedemikian ”canggih” di  era mileneal dengan berbagai media sosial 

yang didramatisir dan ”digoreng” sedemikian rupa dapat  makin 

meluluh lantakkan kondisi bangsa kita hari ini.   

Dalam persoalan lain, misalnya bahwa pengaturan berkenaan 

dengan  undang-undang ITE cenderung sebagai alat proteksi  terhadap 

kekuasaan dan dengan itu bisa meredupkan bahkan pada gilirannya 

dapat mematikan demokrasi dan pemenuhan ham dalam kebebasan 

mengeluarkan pikiran dan  berpendapat. 

Dalam tataran implementasi perlu dibuat  aturan baik produk 

legislasi maupun regulasi bernuansa pembatasan kekuasaan. 

Dan terakhir, ketika mencermati problema bangsa sebagaimana 

gambaran di atas maka yang pelu tegaskan kembali adalah bahwa 
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sistem demokrasi yang harus dibangun adalah sistem Demokrasi 

Pancasila yang  ditopang oleh sendiri-sendi dan nilai-nilai Ketuhanan 

Yang Maha Esa, nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-

nilai Persatuan, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan nilai-nilai 

keadilan sosial.   
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NASIONALISME, WARGA NEGARA,DAN HAK ASASI 

MANUSIA 

 

Oleh : Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. 

  

 

PENGANTAR 

Persoalan nasionalisme pada suatu Negara yang melibatkan 

komponen bangsa pada Negara modern kini kian menjadi perhatian 

penting, apalagi ketika persoalan Negara yang meilbatkan bangsa 

tersebut dihadapkan pada kenyataan pada kompleksitas masalah 

global yang mendunia. Masalah dalam negeri dalam sebuah 

pembangunan, sejatinya bukan hanya pembangunan fisik yang selalu 

mengedepan dikejar, akan tetapi pembangunan non fisik (mental 

spritual) harus menyertai. 

Karakter bangsa secara tidak langsung banyak terbentuk dari 

perasaan-perasaan yang hidup, tumbuh berkembang dari perlakuan 

Negara terhadapnya, dan sebaliknya warga negara terhadap 

Negaranya. Perasaan memiliki (sense of belonging) yang kuat dari 

bangsa terhadap suatu kesatuan yang berhubungan dengan Negara 

sesungguh awal dari tumbuhnya nasionalisme, yakni perasaan 

kebangsaan, dan ini harus terus dipupuk dan memerlukan peran 

Negara. Idiologi Negara Pancasila menjadi pedoman bagi karakter 

bangsa Indonesia dengan dunia Timur nya.  

Negara melalui Pemerintah harus berperan lebih dalam 

pengakuan dan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk 

perlindungan terhadap hak-hak yang mendasar bagi mereka, yang 

biasa masuk ke dalam ranah Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan kata 

lain, Negara/Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengakuan 

dan perlindungan HAM. 
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NASIONALISME DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, 

BERBANGSA DAN BERNEGARA  

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber Negara pada 

tingkat dasar tidak terlepas dari idiologinya bahkan idiologi menjadi 

sumber dari segala sumber bagi pedoman tata nilai, aturan hukum 

yang hidup dan berkembang atau dijalankan dalam suatu Negara. 

Contohnya; Pancasila sebagai idiologi/falsafah bangsa dan Negara 

Republik Indonesia merupan sumber dari segala sumber 

hukum,merupakan cita hukum nya (rechts idee) Indonesia, dan 

banyak lagi predikat yang diletakan pada Pancasila sebagai Dasar 

Negara Indonesia. 

Kesadaran seluruh komponen bangsa/Negara akan alat 

pemersatu juga terletak pada pengejawantahan nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan kesehariannya, seiring dengan idiologi dunia Timur 

yang berbeda dengan dunia Barat. Akan tetapi Timur nya Indonesia 

itu juga berbeda dengan Timur nya Negara komunis. Meskipun 

demikian rasa kebangsaan (nasionalisme) tetap menjadi sebuah 

keharusan atau tuntutan yang selalu ditumbuh kembangkan bagi 

Negara.    

Ketika perjalanan bangsa/Negara dihadapkan pada persoalan 

krisis (baik krisis ekonomi atau krisis apapun sebagai akibat dari 

pembangunan, maupun krisis moral), nasionalisme harus tetap kokoh 

dan bertahan, bahkan seharusnya lebih mengedepan ditonjolkan, 

bahwa bangsa masih memerlukan akan kesatuan dari bangsa, yakni 

satunya perasaan sebagai bangsa Indonesia.  

Cinta tanah air dan cinta terhadap seluruh apa yang ada dan 

berasal dari tanah air juga merupakan bagian, bahkan merupakan awal 

dari tumbuhnya nasionalisme. Dan ini harus selalu tumbuh dan 

dimiliki oleh komponen Negara yang terpenting yang bernama bangsa 

itu. Bangsa Indonesia harus menghargai dan cinta terhadap segala 

sesuatu yang berasal dari Indonesia, cinta dan bangga terhadap 

produk-produk Indonesia, alam Indonesia, cinta tanah air dan tumpah 

darah Indonesia. Untuk selanjutnya adalah, bagaimana sikap dan 

peran rakyat sebagai individu maupun apalagi sebagai warga negara, 
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dan bagaimana peran Negara/Pemerintah “menggiring” cinta nya 

komponen bangsa itu agar nasionalisme tidak luntur. Namun 

terkadang tantangan yang dihadapi di tengah kehidupan Negara dalam 

melaksanakan pembangunan ekonomi khususnya, globalisasi banyak 

membawa perubahan pola pikir yang mulai meninggalkan prinsip 

kebersamaan, kesatuan dan nasionalisme tersebut.   

 

WARGA NEGARA DAN HAM  

Peran Negara/Pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak yang mendasar dari warga negaranya menjadi sangat 

penting terutama ketika ada dari hak-hak tersebut belum dapat 

terpenuhi oleh rakyat/warga negara. Meski demikian hak-hak yang 

dapat capai (dipenuhi) oleh mereka pun tetap memerlukan peran 

Nagara/Pemerintah terkait  tanggung jawab. Pengakuan, perlindungan 

dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab utama Negara. Pada 

tataran teori, terdapat HAM yang  memerlukan campur tangan dan 

peran Negara/Pemerintah dalam pemenuhannya, yakni HAM 

termasuk dalam lingkup ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). HAM 

ini masih belum banyak dimengerti oleh warga negara atau individu 

sebagai komponen bangsa. Di lain sisi, hak ini juga masih belum jelas 

justisiabelitas nya dalam hukum Indonesia karena secara 

konstitusional hak (HAM) ini diakui, akan tetapi soal pemenuhannya 

Negara/Pemerintah sering mengabaikannya akibat dari tindakan 

perlakuan pembiaran (omision) yang terjadi. Sanksinya hanya 

berujung pada pemenuhan hak ini meskipun Pemerintah lambat dan 

terkesan mengabaikannya.  

Apa artinya Hak Ekosob (HAM Ekosob) bilamana hak ini 

sepertinya susah ditegakkan atau tidak dapat ditegakkan sama sekali, 

kemudian tidak dapat disidangkan, dan hanya dapat dipenuhi secara 

bertahap oleh penanggung jawab utama (Negara/Pemerintah) ini. 

Implementasi HAM ini lebih banyak terarah pada adanya tanggung 

jawab dari pada suatu kewajiban yang dibaliknya ada hak yang pada 

dasarnya melekat pada subyek individu maupun kelompok yang 

memilikinya, dimana HAM pada dasarnya menuntut pengakuan dan 
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perlindungan akan penghormatan (to respect), perlindungan (to 

protect), dan pemenuhan (to fulfil). 

HAM Ekosob ternyata masih belum banyak disadari baik oleh 

perorangan/individu maupun kelompok dari warga Negara yang 

sebenarnya secara konstitusional telah telah dijamin dalam praturan 

perundangan, termasuk Konstitusi (Undang Undang Dasar- UUD 

Negara RI Tahun 1945). Pelanggaran sering terjadi terhadap HAM ini 

banyak disebabkan karena kelalain atau tindakan pembiaran (act 

omission) mau perbuatan secara sengaja/langsung (act commission) 

yang dilakukan oleh Negara melalui penyelenggaran pemerintahan 

(Pemerintah) yang berakibat terganggunya akses pemenuhan hak. 

Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan peran baik Pemerintah yang 

mewakili Negara itu untuk melaksanakan/implementasinya, 

khususnya terkait tugas pemerintahan dalam pelayanan umum (public 

service). 

Banyak ketentuan mengenai HAM ditegaskan dalam konstitusi 

(UUD Negara RI Tahun 1945) melalui pasal-pasal yang mengatur 

HAM, mulai Pasal 27, 28, hingga 28 (A,B,C,D, E, F, G, H, I, J) yang 

secara komprehensif mengatur HAM. 
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PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH 

 

Oleh : A. Fydayeen, S.H., M.Si. 

  

 

PENDAHULUAN 

Perdebatan pembagian kewenangan urusan pemerintahan pusat 

dan pemerintah daerah oleh Sri Soemantri sudah dibahas pada sidang 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) 

antara tanggal 29 Mei sampai dengan 17 Juli 1945 bahwa salah satu 

materi muatan yang dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI adalah 

bentuk negara, bentuk pemerintahaan, dan sistem desentralisasi. 

Dengan keputusan: (1) bentuk negara adalah kesatuan, (2) bentuk 

pemerintahan adalah republik, dan (3) wilayah negara dibagi atas 

daerah besar dan daerah kecil, masing-masing mempunyai hak untuk 

mengatur dan mengurus rumah tengganya sendiri (otonomi). 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan 

Komite Nasional Daerah, berdasarkan pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 

(sebelum amandemen). Pada dasarnya pengaturan yang dimuat dalam 

UU No. 1 Tahun 1945 tersebut, meneruskan sistem yang diwariskan 

oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pembentukan undang-undang 

tersebut menujukan pentingnya pemgaturan pemerintahan daerah awal 

kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah dalam pembentukannya diladasi oleh UUDNRI 

Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1999 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan 

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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Dalam rangka penyelenggaran otonomi daerah dan tugas 

pembantuan, pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan 

daerah, berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 

yaitu “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 

Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Adapun materi muatan 

peraturan daerah berdasarkan Pasal 236 ayat (3) yaitu "Perda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan: 

a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan 

b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi". 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 236 ayat (4) disebutkan bahwa 

“Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda 

dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”.  

Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan 

daerah ditegaskan oleh Margarito Kamis, Pemerintah daerah berhak 

“menetapkan” Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk 

melaksankan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 yaitu 

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan”. Dalam rumusan ketentuan tersebut tidak mengunakan 

kata “membentuk” melainkan "menetapkan"hal ini disebabkan oleh 

salah satu konsekuensi hukum dari sejumlah Constitutional 

Consequencies dari bentuk negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (as a unitary state). Oleh karena itu sebagai suatu 

sistem hukum, maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, hal ini 

disebutkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa walaupun Peraturan Daerah 

merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang 

bersifat maandiri sesuai dengan materi muatanya, namun karena 

merupakan satu kesatuan sistem hukum dan sifatnya yang berlaku 
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umum di daerah tertentu, maka selayaknya memperhatikan asas-asas 

pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan. 

Adapun sebagai produk politik lokal, peraturan daerah tentu 

sarat dengan kepentingan politik, peraturan daerah merupakan 

kristalisasi kepentingan politik daerah antara kepala daerah dengan 

DPRD, maka tak jarang kepentingan politik lebih dominan 

dibandingkan kepentingan hukum dalam pembentukan peraturan 

daerah. Akibatnya mengabaikan penghormatan, pemenuhan, 

perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM di daerah, maka perlu 

pembangunan hukum di daerah yang berperspektif hak-hak asasi 

manusia agar penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan 

penguatan demokrasi lokal dapat cepat terealisasi. 

  

RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana penghormatan, pemenuhan, perlindungan, 

penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dalam pembentukan 

peraturan daerah? 

  

PEMBAHASAN 

Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia tidak 

dapat dipisahkan, sebagaimana Bahder Johan Nasutioan menyebutkan 

asas perlindungan dalam negara hukum, tampak antara lain dalam 

Declaration of Independence, yakni hak-hak yang dianugrahkan oleh 

Tuhan tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, serta mendapatkan 

perlindungan dalam negara hukum. Mengenai asas perlindungan 

dalam negara hukum, setiap konstitusi memuat ketentuan yang 

menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu: 

a. Kebebasan berserikat dan berkumpul; 

b. Kebebasan mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan; 

c. Hak bekerja dan penghidupan yang layak; 

d. Kebebasan beragama; 

e. Hak untuk ikut mempertahankan negara; dan 

f. Hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak asasi manusia. 
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Dalam rangka memberikan panduan bagi pemerintahan daerah 

dalam pembentukan produk hukum daerah termasuk pembentukan 

peraturan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan 

HAM mengeluarkan regulasi bersama yaitu Peraturan Bersama 

Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 

2012 dan No. 77 Tahun 2012, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan 

bahwa "Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai-nilai 

hak asasi manusia dilakukan dengan mangacu pada parameter hak 

asasi manusia."Adapun parameter HAM dalam pembentukan produk 

hukum daerah, disebutkan dalam lampiran PBM ini yaitu: 

1) Non diskriminasi 

Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat 

diskriminatif dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 

yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan 

manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 

status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, 

yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan 

pengakuan pelaksanaan, pelaksanaan, atau pengunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 

maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 

budayadan aspek kehidupan lainnya. 

2) Kesetaraan gender 

Masalah pokok untuk mengupayakan subtansi produk hukum 

daerah termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan 

responsif terhadap persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan 

kesenjangan gender. 

3) Pembagian urusan pemerintahan 

Bahwa dalam parameter hak asasi manusia mengacu pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Derah Provinsi 

dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 

4) Ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bahwa pembagian urusan pemerintahaan antara pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagimana 
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dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam 

kebijakannya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 

Presiden sebagai penangungjawab penyelenggaraan otonomi 

daerah serta dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, 

penegakan dan pemajuan HAM sebagai amanat UUDNRI Tahun 1945 

dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 

tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019. 

Adapun dalam rangka memberikan pedoman bagi pemerintahan 

daerah untuk penyusunan peraturan daerah agar peraturan daerah yang 

dibentuk oleh pemerintahan daerah, yang kewenangan atributifnya 

diperoleh berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945 bahwa 

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan” maka pembangunan hukum yang berperspektif HAM 

dilakukan dengan pertimbangan yaitu: 

1) Penguatan parameter HAM dalam pembentuk  peraturan daerah 

dalam undang-undang. 

Parameter HAM dalam pembentukan produk hukum daerah 

saat ini hanya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan 

HAM dan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 dan No. 77 

Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam 

Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 

75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Presiden Nomor 75 

Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 

Tahun 2015-2019.  

Pasal 28I ayat (5) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi  manusia sesuai dengan 
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prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan”, maka dalam setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan termasuk peraturan daerah harus menjamin penghormatan, 

pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, tidak 

mengatur keharusan jaminan hak asasi manusia dalam pembentukan 

peraturan daerah sehingga rawan terjadi pelanggaran hak asasi 

manusia, sebagai contoh banyaknya pemerintahan daerah yang 

menetapan peraturan daerah “bernuasa agama/syariah” yang 

cenderung diskriminatif dengan alasan menampung aspirasi 

masyarakat atau kearifan lokal. 

Perlu dirumuskan parameter HAM dalam pembentukan 

peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan 

daerah dalam undang-undang sebagai pelaksanaan UUDNRI Tahun 

1945 dan UU No. 39 Tahun 1999, keberadaan parameter HAM dalam 

undang-undang akan memberikan kepastian hukum bagi pembentukan 

peraturan daerah dalam hal ini kepala daerah dan DPRD dalam 

membentuk peraturan daerah tidak hanya kesesusuian dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum dan kesusilaan serta berperspektif HAM. 

2) Menjadikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan 

dan pemajuan HAM sebagai amanat UUDNRI Tahun 1945 dan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia sebagai urusan pemerintahan konkuren dalam Undang-

Undang Pemerintahan Daerah. 

Penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan 

pemajuan HAM yang oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM) dan juga pemerintah. Adapun Pasal 

28I ayat (4) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Perlindungan, 

pemajuan , penegakan, dan  pemenuhan  hak asasi manusia adalah 

tanggung jawab negara, terutama  pemerintah”. Maka perlindungan, 
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pemajuan, penegakan, dan  pemenuhan  hak asasi manusia hanya 

menjadi urusan pemerintah tidak menjadikan pemerintahan daerah 

sebagai subyek utama dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan  

pemenuhan  hak asasi manusia meskipun pemerintahan daerah yang 

secara langsung melakukan penyelengggaraan pemerintahan daerah, 

adapun pemerintah hanya menetapkan norma, standart, prosedur dan 

kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Dengan melibatkan pemerintahan daerah dalam 

penyelenggaraan urusan Penghormatan, pemenuhan, perlindungan, 

penegakan dan pemajuan HAM menjadi urusan pemerintahan 

konkuren yang didesentralisasikan maka percepatan pembangunan 

hukum di daerah yang berperspektif HAM akan mudah diwujudkan 

karena HAM telah menjadi urusan pemerintahan daerah dengan skala 

tertentu.  

3) Implementasi negara hukum dan demokrasi 

Penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan 

pemajuan HAM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

satu dengan yang lain, negara hukum dibangun dari penghormatan 

terhadap HAM dan demokrasi. Maka dalam rangka penguatan 

demokrasi lokal yang berdasarkan negara hukum sebagai mana 

maksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”, maka 

pembentukan peraturan daerah yang berdasarkan parameter HAM 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 

kebutuhan dalam penguatan demokrasi lokal sebagai salah satu tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

 

KESIMPULAN 

Pembentukan peraturan daerah yang berpersektif HAM 

merupakan anamat UUDNRI Tahun 1945 sebagai implementasi 

negara hukum dan demokrasi dalam rangka penghormatan, 

pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM oleh 

Pemerintahan Daerah untuk percepatan tujuan penyelenggaraan 

otomomi daerah yaitu penguatan demokrasi lokal di daerah. 
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SARAN 

Perlu dipertegas dalam UUDNRI Tahun 1945 bahwa 

penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan 

HAM, merupakan tugas Negara termasuk pemerintahan daerah yang 

diatur dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 serta menjadikan urusan 

HAM menjadi urusan pemerintahan konkuren yang dibagi atara 

pemerintah dan pemerintah daerah. 
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MEWUJUDKAN NEGARA DEMOKRASI DI INDONESIA 

MELALUI HAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT DAN 

BERKUMPUL 

  

Oleh : Lies Ariany 

 

 

Abstract 

Tegaknya hak asasi manusia itu sendiri memberi kontribusi dan 

korelasi positif bagi penegakan hukum di Indonesia. Sejalan dengan 

pembaharuan hukum di Indonesia dan terutama menyangkut persoalan 

hak asasi manusia, maka yang salah satu upaya dilakukan adalah 

melalui amandemen kedua UUD 1945 yang salah satunya adalah 

membahas persoalan hak asasi manusia. Melalui Amandemen UUD 

1945 tersebut hak asasi manusia yang penting untuk ditegakkan 

adalah hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Hal ini sangat 

berpengaruh pada kemajuan bangsa. Sebagai suatu bangsa yang maju 

maka Indonesia diharapkan mampu untuk memperbaiki penerapan 

hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dengan dukungan semua 

elemen masyarakat. Walaupun dalam menegakkan hak atas kebebasan 

berserikat dan berkumpul ini bukan hal mudah namun pula bukan 

berarti tidak bisa. Untuk itu pemerintah kiranya wajib dan 

bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan 

menegakkannya.  

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Hak atas Kebebasan 

Berserikat dan Berkumpul 

  

PENDAHULUAN 

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang 

timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang 

mengatur perilaku manusia dalam hubungan  dengan sesama manusia. 

Inti paham hak asasi manusia terletak dalam kesadaran bahwa 
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masyarakat atau umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali 

setiap manusia individual, tanpa diskriminasi dan tanpa pengecualian, 

dihormati dalam kebutuhannya.  

Dalam perkembangan selanjutnya menyoroti persoalan hak 

asasi manusia terus saja berkembang sebagai suatu tatanan, yang 

semula hanya sebatas negara tertentu saja, dan sekarang telah 

mendunia. Instrumen hak asasi manusia yang bersifat universal telah 

menjadi cermin bermacam-macam norma prilaku yang diterima secara 

khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia.  

Dalam dunia yang semakin global ini, hampir di setiap Negara 

maju maupun Negara berkembang mulai memahami akan pentingnya 

keterlibatan terhadap persoalan hak asasi manusia. Lebih dari itu 

dengan semakin meluasnya liberalisasi dan demokratisasi politik, 

makin banyak pula pemerintahan yang setahap demi setahap 

mengupayakan terciptanya perlindungan terhadap hak asasi manusia 

dinegara masing-masing. Setidaknya, apabila persoalan ham tidak 

diperhatikan secara serius oleh suatu rezim maka akan menjadikan 

negara-negara lain di dunia untuk berperan aktif dalam mengupayakan 

pemenuhan terhadap hak asasi manusia.  

Sebelum membahas lebih lanjut tentang hak asas manusia, 

terlebih dahulu dikemukakan mengenai definisi Hak Asasi Manusia 

menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, yaitu : “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 

Dari definisi tersebut jelas bahwa hak asasi manusia itu 

merupakan hak melekat sebagai sebuah kodrat kepada manusia karena 

anugerah Tuhan Yang Maha Esa jadi bukan karena masyarakat atau 

pun penguasa yang memberikannya. Untuk itulah sebagai makhluk 

ciptaan Tuhan maka sudah selayaknya manusia mempunyai martabat 

yang tinggi sehingga dalam pergaulan hidup antar manusia sudah 

selayaknya mendapatkan penghormatan dan perlindungan.   
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Namun sejak Indonesia merdeka hingga saat ini masih saja 

banyak persoalan penegakan hak asasi manusia yang perlu dibenahi 

dan diselesaikan. Kenyatan yang ditemui dalam praktek selama ini 

menunjukkan bahwa permasalahan hak asasi manusia selalu menjadi 

sorotan dan bahan perbincangan yang tiada pernah selesai, karena 

konsep dasar yang dibangun dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga 

pada tataran praktek dimasyarakat yang selama ini ditengarai telah 

terjadi pelanggaran.  

Padahal dalam sebuah Negara yang berdasarkan atas hukum 

seperti Indonesia, maka tegaknya hak asasi manusia itu sendiri 

memberi kontribusi dan korelasi positif bagi penegakan hukum di 

Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut maka di Indonesia pun 

mencoba untuk membenahi hukum dan terutama menyangkut 

persoalan hak asasi manusia, yang salah satu upaya dilakukan adalah 

melalui amandemen kedua UUD 1945 yang salah satunya adalah 

membahas persoalan hak asasi manusia. 

Sejalan dengan amandemen UUD 1945 tersebut maka 

pemuatan atas hak asasi manusia dimasukkan dalam bab tersendiri 

yang dalam bab XA. Dan searah dengan kajian yang dilakukan 

penulis maka penulis lebih konsen pada Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 

yang salah satunya mengatur tentang hak atas berserikat dan 

berkumpul. 

 

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HAK ATAS KEBEBASAN 

BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA 

Hak asasi manusia (fundamental rights) artinya hak yang 

bersifat mendasar (grounded) karena hakikat dan kodrat lahir sebagai 

manusia.  Hak asasi manusia menyatakan bahwa pada dimensi 

kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Hak yang 

mendasar itu melekat kuat dengan jati diri kemanusiaan manusia. 

Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut. Berarti, di 

samping  keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan 

manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa 

mengerti, memahami dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. 
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Pengakuan atas adanya hak asasi manusia memberikan jaminan 

baik secara moral maupun hukum kepada setiap orang untuk 

menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, 

perampasan, penganiayaan, atau apapun perlakuan lainnya yang 

merendahkan harkat dan martabat manusia. Pada hakekatnya setiap 

manusia berkedudukan sama. Semua orang dilahirkan dengan 

martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Hal ini dinyatakan 

dalam Pasal 1 DUHAM yang menyatakan bahwa  

“All human being are born free and equal in dignity 

and rights. They are endowed with reason and conscience and 

should act toward one another in a spirit of brotherhood”.  

(semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam 

martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan 

harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat 

persaudaraan). 

Oleh karena itu hak asasi manusia adalah kebutuhan dasar umat 

manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian 

langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk 

mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat 

alamiah. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, 

undang-undang, atau siapapun juga. Sehingga tidak seorangpun atau 

satu pihak pun yang bias mengambilnya. Inti nilai dari hak asasi 

manusia adalah martabat manusia.  

Berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak.HAM 

menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu 

pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak 

asasi manusia menggantikan istilah natural rights. Hal ini terjadi 

karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam 

menjadi materi yang kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami 

sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial 

yang bersifat universal, dalam perkembangannya telah mengalami 

perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan 

praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas. 
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Dalam konteks hak asasi manusia, Negara menjadi subyek 

hukum utama, karena Negara merupakan entitas utama yang 

bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan hak 

asasi manusia, setidaknya untuk warga Negara masing-masing. 

Ironisnya sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya 

justru dilakukan oleh Negara, baik secara langsung maupun tindakan-

tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap 

warga negaranya atau warga Negara lainnya, maupun secara tidak 

langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di 

level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak 

terpenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya 

atau warga Negara lain. 

Persoalan hak asasi manusia yang menjadi sorotan di Indonesia 

salah satunya terkait persoalan hak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul yang merupakan “jantung” dari sistem demokrasi, oleh 

karenanya Negara sebenarnya tidak bisa terlalu jauh untuk campur 

tangan di dalamnya, yang menurut penulis masih banyak terjadi 

pelanggaran. Ambil contoh kasus Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 

1998. Tragedi ini dilatarbelakangi oleh krisis finansial yang melanda 

Indonesia dan menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya 

sebagai Presiden RI. Demonstrasi yang terjadi di depan gedung 

MPR/DPR diawali dengan mimbar bebas oleh civitas akademika 

Universitas Trisakti, masa pun membuat aksi damai namun dihambat 

dan diblokade oleh aparat. Massa pun mundur dan kembali ke 

Universitas Trisakti, namun aparat maju dan mulai menembaki kearah 

mahasiswa. Korbanpun berjatuhan dengan empat orang meninggal 

dan belasan lainnya luka-luka.  

Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) 

menilai situasi kebebasan berkumpul dan berekspresi di Indonesia saat 

ini berada dalam kondisi yang buruk. Frekuensi pelanggaran 

kebebasan berkumpul dan berpendapat menunjukkan peningkatan. 

Lebih lanjut Safenet menyatakan setidaknya ada 41 peristiwa 

pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat sejak Januari 2015 

hingga Mei 2016 yang artinya rata-rata terjadi 4 sampai 5 kali 

pelanggaran dalam sebulan. 
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Selanjutnya hal lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan 

hak kebebasan berserikat dan berkumpul adalah dengan keluarnya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi 

Kemasyarakatan No. 02 Tahun 2017 yang selanjutnya disahkan 

sebagai Undang-Undang oleh DPR melalui Rapat Paripurna menjadi 

Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan yang sejak diterbitkan UU tersebut menimbulkan 

reaksi pro dan kontra ditengah masyarakat.  

Sesungguhnya hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul 

penting untuk ditegakkan, karena mempengaruhi kemajuan bangsa. 

Suatu bangsa yang maju perlu banyak inovasi dan isnpirasi untuk 

memperbaiki keadaan, dan itu tentu saja datang dari rakyat Indonesia 

itu sendiri. Untuk itulah diharapkan dalam Negara kesatuan Republik 

Indonesia ini terus berupaya melaksanakan pembangunan dengan 

berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia, agar segala 

perubahan yang ada  tidak merugikan hak-hak yang dimiliki oleh 

warga negaranya. Dengan kata lain, Pendekatan berbasis hak asasi 

diyakini akan membawa proses pembangunan ke arah perubahan yang 

lebih efektif, lebih berkelanjutan, lebih rasional dan lebih sungguh-

sungguh karena akan meningkatkan partisipasi, kontribusi dan 

akuntabilitas, dengan mengidentifikasi  secara spesifik tugas dan 

tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi atas 

pembangunan. 

 

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN 

BERSERIKAT DAN BERKUMPUL DI INDONESIA 

Setelah Amandemen UUD 1945 barulah penegasan akan negara 

hukum disebutkan secara eksplisit. Indonesia adalah sebuah negara 

hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa 

“Negara Indonesia adalah Negara hukum” Disebutkan juga bahwa 

pemerintahan Indonesia beradasar atas sistem konstitusi (hukum 

dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). 

Penegasan kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagai 
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perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan 

penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, maka secara jelas 

memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena 

itu harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di 

Indonesia. 

Sebagai konsekwensi logisnya, maka tata kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada norma-

norma hukum. Hukum ditempatkan sebagai “panglima” diatas bidang-

bidang yang lain seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. 

Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah : 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang 

mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, 

ekonomi dan budaya. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi 

oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga 

c. Legalitas dalam arti segala bentuk 

Secara normatif, Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai 

negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau materiil 

(materiele rechtsstaat) atau dengan sebutan lain sebagai negara 

kesejahteraan (welfarestaat, verzogingsstaat, sosiale rechtsstaat). Hal 

tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam aline ke IV 

Pembukaan UUD 1945 yang memuat tentang tujuan negara Indonesia, 

yaitu: 

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; 

2) Memajukan kesejahteraan umum; 

3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; 

4) Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Negara hukum modern bukan saja menjaga keamanan semata-

mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi 

kesajahteraan rakyat. Oleh sebab tugas pemerintah dalam 

menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas, 
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kemungkinan melanggar rakyat oleh perangkat negara menjadi sangat 

besar. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, maka administrasi 

negara memerlukan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan untuk dapat 

bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian soal-soal 

genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan 

penyelenggaraannya belum ada yaitu belum dibuat oleh badan-badan 

kenegaraan yang diserahi fungsi legislatif. 

Dengan demikian dengan dianutnya konsep negara hukum 

modern atau welfare staat, tidak menjadikan asas legalitas yang 

merupakan ciri negara hukum klasik atau negara hukum formal yang 

mengharuskan semua tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-

undang (wet matigheid van het bestuur) dikesampingkan atau setidak-

tidaknya pemerintah dimungkinkan untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu walaupun tidak atas kuasa undang-undang, asalkan ditujukan 

untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian asas legalitas yang semula 

diartikan sebagai pemerintahan berdasar atas undang-undang 

(wetmatigheid van het bestuur), bergeser menjadi pemerintah berdasar 

atas hukum (rechtsmatigheid van het bestuur). 

Sebagai Negara hukum maka Indonesia berupaya melindungi 

hak asasi manusia melalui peraturan perundang-undangan. Salah satu 

hak yang diatur adalah terkait dengan kemerdekaan berserikat dan 

berkumpul yang  merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang 

telah dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.  Kebebasan berserikat 

dan berkumpul tersebut telah diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 

ditetapkan dengan undang-undang”. 

Kemudian setelah dilakukan amandemen UUD 1945 yang 

kedua maka rumusan Pasal menyangkut tentang berserikat, berkumpul 

dan mengeluarkan pendapat ini dipertegas lagi sebagaimana bunyi 

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.  Hak 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang kiranya sudah menjadi 
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tanggung jawab Negara untuk  (1) menghormati (to respect); (2) 

memenuhi (to fulfill); dan  melindungi (to protect) karena hal ini 

mempengaruhi kemajuan suatu bangsa apalagi ini merupakan amanat 

dari UUD 1945.  Tiga kewajiban Negara tersebut (the typology of 

state duties) memperlihatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia 

tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan salah satu kewajiban 

saja, karena semua kewajiban Negara saling berkaitan dan tergantung 

satu sama lain dalam sistem yang kompleks. Tipologi kewajiban 

Negara harus dipenuhi dengan tujuan agar Negara memenuhi 

kewajiban mereka.    

Dalam memahami berkembangnya konsep hak asasi manusia 

maka perlu kita pahami pula bahwa pada awal pertumbuhannya 

individu bukanlah subyek yang diakui dalam hukum internasional, 

dalam hukum internasional hanya hukum yang mewadahi pengaturan 

tentang hubungan antara Negara-negara belaka. Subyeknya sangat 

ekslusif hanya sebatas Negara oleh karena itu individu pun tunduk 

sepenuhnya pada kewenangan-kewenangan secara historis, 

kemunculan hak asasi manusia adalah proses pembelaan kepada 

masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh 

negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi Negara dan 

masyarakat.  

Jika di lihat bagaimana posisi Negara dan masyarakat maka 

terlihat bahwa negara selalu menjadi pihak yang kuat karena 

mempunyai wewenang dan kekuasaan  sedangkan masyarakat dalam 

posisi lemah atau dilemahkan  karena tidak mempunyai wewenang 

apapun  apalagi kekuasaan. Wewenang dan kekuasaan yang melekat 

pada Negara itulah yang menyebabkan Negara diposisikan sebagai 

pemangku kewajiban.  

Oleh karena itu penyebutan hak dalam konteks hak asasi 

manusia tidak perlu dibarengi dengan pengertian hak dan kewajiban 

asasi manusia. Di dalam pengertian hak asasi manusia, hak tersebut 

melekat pada manusia dan hanya dapat dimiliki oleh individu 

sedangkan kewajiban merupakan bagian simetri di atas Negara, karena 
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hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan 

melindungi hak-hak individu tersebut. 

Jika menilik pada Pasal UDHR 1948 yang berbunyi: 

1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and 

association. 

2. No one may be compelled to belong to an association. 

Ada beberapa hal penting yang penulis garis bawahi bahwa 

dalam Pasal 20 UDHR tersebut jelas jelas bahwa  setiap orang 

memiliki hak atas kebebasan berkumpul, berapat secara damai dan 

tidak ada seorang pun dapat dipaksa untuk memasuki suatu 

perkumpul. 

Jika dikaitkan dengan hak atas berserikat dan berkumpul maka 

hak ini merupakan hak yang bersifat damai (peaceful), maksudnya 

bahwa hak ini merupakan unsur yang esensial untuk mencapai sebuah 

masyarakat yang sejahtera, tentram dan tertib di bawah kendali hukum 

yang berlaku secara adil. Hal ini kiranya tergambar dari korelasi yang 

terbangun antara individu, kelompok masyarakat, dan Negara. Dengan 

demikian maka sudah sepatutnya ha katas kebebasan berserikat dan 

berkumpul harus berlangsung secara damai, dan mendapat jaminan 

dari Negara tanpa ada ancaman dari pihak manapun atas pelaksanaan 

hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. 

Namun perlu pula dipahami bahwa UDHR 1948 tersebut pada 

hakekat hanya memiliki kekuatan mengikat secara moral, sehingga 

kiranya memang harus dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah ketentuan 

yang mengikat secara yuridis. Searah dengan hal tersebut maka di 

tahun 1966 keluarlah ICCPR (International Covenant On Civil and 

Political Rights), yang mulai berlaku sejak tahun 1976. Ketentuan 

yang ada dalam ICCPR yang berkaitan dengan ha katas kebebasan 

berserikat dan berkumpul dapat dijumpai pada Pasal 22 yang 

menyatakan: 

1) Everyone shall have the right to freedom of association with 

others, including the right to form and join trade unions for 

the protection of his interest. 
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2) No restrictions may be placed on the exercise of this right 

other than those which are prescribed by law and which are 

necessary in a democratic society in the interest of national 

security or public safety , public order (ordre public) , the 

protection of public health or morals or the protection of the 

rigths and freedom of others. This article shall not prevent the 

impotition of lawfull restriction on member of the armed 

forces and the police in their exercise of this right. 

3) Nothing in this article shall authorize states parties to the 

international labour organisasion convention of 1948 

concerning freedom of association and protection of the right 

to organize to take legislative measures which would 

prejudice,or to apply the law in such a manner as to 

prejudice, the guarantees provided for in the convention.   

4) setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan 

orang, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam 

serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. 

5) Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, 

kecuali yang telah diatur oleh hokum, dan yang diperlukan 

dalam masyarakat demokrasi untuk kepentingan keamanan 

nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, 

perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan 

atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh 

mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota 

angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak 

ini. 

6) Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan 

kewenangan kepada Negara pihak konvensi Organisasi buruh 

Internasional tahun 1948 tentang kebebasan berserikat atas 

perlindungan atas hak berserikat untuk mengambil tindakan 

legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga 

dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam 

konvensi tersebut.  
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Namun disisi lain patut pula dipahami bahwa perlindungan 

yang diberikan oleh Negara dalam melaksanakan hak atas kebebasan 

berserikat dan berkumpul ini dilakukan sepanjang sejalan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun 

sayangnya pada masa pemerintahan Orde Baru ICCPR ini tidak 

pernah diratifikasi sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat di Indonesia. Baru pada saat pemerintahan Reformasilah 

dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhono lah diratifikasi Kovenan 

tentang hak sipil dan politik ini melalui Undang-Undang No. 12 

Tahun 2005.  

Namun sebelum diratifikasinya Kovenan tentang hak sipil dan 

politik ini, melalui Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 

Tahun 1999 dapat dijumpai aturan mengenai hak berserikat dan 

berkumpul ini, sebagaimana berbunyi: 

1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat 

untuk maksud-maksud damai. 

2) Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak 

mendirikan partai politik , lembaga swadaya  masyarakat atau 

organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya 

pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan 

tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi 

manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.   

Untuk itulah jika kebebasan berserikat dan berkumpul dapat 

terlaksana dengan baik di Indonesia maka akan terjalin hubungan 

yang harmonis antara rakyat dan pemimpin dan saling bekerjasama 

dalam mewujudkan penegakan hak asasi di Indonesia dan juga 

penegakan hukum.  Apalagi dalam alam reformasi yang sudah 

berlangsung dua puluh tahun lebih ini yang mana salah satu 

amanatnya adalah menjunjung supremasi hukum maka sudah 

selayaknya  para pihak Dituntut kesadarannya untuk saling 

menghargai satu sama lain dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Apalagi jika menilik pada hak atas 

kebebasan berserikat dan berkumpul ini, dimana negara diharapkan 
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tidak campur tangan di dalamnya sehingga dari masyarakat juga dapat 

menjalankan haknya dengan bebas tanpa ada tekanan sebatas sejalan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

KESIMPULAN 

Perlu pemahaman yang lebih komprehensif akan pentingnya 

peran Negara dalam keterlibatan terhadap persoalan hak asasi 

manusia. Untuk itu Negara perlu terus mengupayakan terciptanya 

perlindungan terhadap hak asasi manusia dinegara masing-masing tak 

terkecuali di Indonesia. Salah satunya adalah melalui penghormatan, 

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan berserikat 

dan berkumpul karena hal ini turut pula mempengaruhi kemajuan 

suatu bangsa apalagi ini merupakan amanat dari UUD 1945.  Tiga 

kewajiban Negara tersebut (the typology of state duties) 

memperlihatkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak dapat 

dilakukan hanya dengan melakukan salah satu kewajiban saja, karena 

semua kewajiban Negara saling berkaitan dan tergantung satu sama 

lain dalam sistem yang kompleks.  

Memang diakui sampai saat ini masih saja terdapat pelanggaran 

atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul ini. Untuk itu sangat 

diharapkan Negara dan masyarakat saling bersinergi agar dapat 

meminimalir terjadinya pelanggaran terhadap hak kebebasan 

berserikat dan berkumpul dengan  berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi kesejahteraan 

seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana konsep Negara hokum 

modern yang di anut di Indonesia. 
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PENGUATAN NASIONALISME MELALUI  HUKUM YANG 

RESPONSIF  HAK ASASI MANUSIA 

 

Oleh : Dr.Hj. Erlina,S.H.,M.H 

 

 

LATAR BELAKANG 

Tujuh puluh tiga tahun (73) Indonesia merdeka, usia yang 

cukup matang untuk sebuah bangsa yang dibangun di atas keyakinan 

bersama untuk membebaskan diri dari penjajahan dan ketertindasan 

menuju bangsa yang adil, makmur dan bermartabat. Namun 

„keyakinan‟ tersebut yang juga disebut sebagai nasionalisme semakin 

hari semakin terkikis dan memudar. 

Nasionalisme itu ialah suatu iktikad, suatu keinsyafan rakyat, 

bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu „bangsa‟. Rangkaian kata-

kata ini ditulis Soekarno dalam artikelnya berjudul “Nasionalisme, 

Islamisme dan Marxisme” di harian Suluh Indonesia Muda pada tahun 

1926.Pengertian nasionalisme yang ditulis Soekarno tersebut terkesan 

sederhana, tetapi sesungguhnya mempunyai arti yang sangat dalam 

dan luas. Nasionalisme merupakan suatu iktikad atau keinginan mulia 

dan sungguh-sungguh, serta suatu kesadaran bersama sebagai suatu 

bangsa, untuk senantiasa menjaga, mempertahankan dan membangun 

kemajuan bangsanya. 

Tetapi nasionalisme seperti yang diinginkan Soekarno dan terus 

dibangunnya sejak masa pra-kemerdekaan sampai Kemerdekaan 

Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 dan dirinya menjadi 

Presiden pertama RI itu, kini berada dalam posisi yang 

mengkhawatirkan. Keinsyafan dan kesadaran berbangsa itu mulai 

goyah, dan nyaris hilang. Ibarat sebuah pulau, „daratan‟ nasionalisme 

itu sudah tergerus terpaan gelombang besar yang datang samudera 

luas. Dan, bila tidak segera dibangun tanggul-tanggul penahan 

gelombangnya, bukan tidak mungkin „daratan‟ nasionalisme akan 
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tenggelam dan hilang. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah 

melalui pendekatan hukum yang mampu mengatasi permasalahan-

permasalahan masyarakat, khususnya yang menjamin pemenuhan dan 

penghormatan hak-hak dasar mereka. 

  

RUMUSAN MASALAH 

1. Apa saja Permasalahan nasionalisme yang dihadapi di 

Indonesia? 

2. Bagaimana pembentukan Hukum Responsif Hak Asasi 

Manusia dapat memperkuat Nasionalisme? 

 

METODE PENULISAN 

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, yaitu mengkaji konsep, teori dan norma peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan tema penulisan. Rumusan 

masalah satu dikaji dengan melakukan studi literatur yang 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan nasionalisme yang 

dihadapi di Indonesia, sedangkan rumusan masalah dua dikaji dengan 

mengidentifikasi dan menganalisis hukum-hukum responsif HAM dan 

hubungannya dengan penguatan nasionalisme. 

 

MAKNA NASIONALISME 

Nation berasal dari bahasa Latin nation, yang dikembangkan 

dari kata nascor (saya dilahirkan), maka pada awalnya nation (bangsa) 

dimaknai sebagai “Sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah 

yang sama. Empat arti nasionalisme menurut Carlton Hayes : 

1. Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan 

nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan 

imperium kelembagaan Negara nasional modern; 

2. Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses 

sejarah aktual; 
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3. Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan 

politik, seperti kegaitan partai politik tertentu, penggabungna 

proses historis dan satu teoi politik; 

4. Sebagai satu sentiment, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di 

satu nasionalitas 

Nasionalime bermakna beragam, tergantung kondisi objektif 

dan subjektif tiap-tiap bangsa, demikian yang disampaikan oleh Boyd 

Shafer. Oleh sebab itu nasionalisme dapat bermakna: 

1. Rasa cinta tanah air, ras, bahasa atau budaya yang sama, maka 

dalam hal ini nasionalisme sama dengan patriotism; 

2. Suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan 

presitise bangsa 

3. Suatu kebaktian mistis terhadap organisme social yang kabut, 

kadang-kadang bahkan adikodrati yang disebut sebagai bangsa 

atau Volk yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-

bagiannya. 

4. Sebagai suatu sentiment, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di 

antara satu nasionalitas. 

5. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya 

sendiri harus dominan atau tertinggi di atara bangsa-bangsa lain 

dan harus bertindak agresif. 

Hans Kohn menggarisbawahi bahwa esensi nasionalisme adalah 

sama, yaitu : ”a state of mind, in which the supreme loyality of the 

individual is felt to be due the nation state“. 

Dalam kerangka ideology, nasionalisme dapat dilihat dari tiga 

aspek, yaitu pertama, cognitive; kedua, goal/value orientation dan 

ketiga , strategic. 

Aspek kognitif mengandaikan perlunya pengetahuan atau 

pemahaman akan situasi konkret sosial, ekonomi, politik dan budaya 

bangsanya. Jadi nasionalisme adalah cermin abstrak dari keadaan 

kehidupan konkret suatu bangsa. Maka peran aktif kaum intelektual 

dalam pembentukan semangat nasional amatlah penting, sebab mereka 

itulah yang harus merangkum kehidupan seluruh anak bangsa dan 

menuangkannya sebagai unsur cita-cita bersama yang ingin 
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diperjuangkan. Cendikiawan Soedjatmoko menyebut nasionalisme 

tidak bisa tidak adalah nasionalisme yang cerdas karena nasionalisme 

itu harus disinari oleh kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan dan 

kesadaran sejarah Aspek goal menunjuk akan adanya cita-cita, tujuan 

ataupun harapan ideal bersama di masa datang yang ingin diwujudkan 

atau diperjuangkan di dalam masyarakat dan negara. Cita-cita itu 

mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, 

politik, ideologi, budaya, dll. yang disepakati bersama. Dalam hal ini 

nasionalisme Indonesia mula-mula berjuang untuk mengusir penjajah 

Belanda, merontokan feodalisme, primordialisme dan membentuk 

negara bangsa (nation state) yang merdeka, sejahtera dan demokratis, 

sebagai rumah bersama untuk seluruh warga bangsa dari Sabang 

sampai Meraoke. Negara bangsa Indonesia adalah rumah bersama di 

mana kebhinnekaan suku, budaya, agama dan tradisi dijamin sehingga 

semua warga bangsa dapat hidup damai, sejahtera dan bebas. 

Aspek strategik menuntut adanya kiat perjuangan kaum 

nasionalis dalam perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-cita 

bersama, dapat berupa perjuangan fisik atau diplomasi, moril atau 

spirituil, dapat bersifat moderat atau radikal, dapat secara sembunyi-

sembunyi atau terang-terangan, dan lain-lain. Kiat mana yang dipilih 

akan tergantung pada situasi, kondisi konkret dan waktu setempat 

yang dihadapi oleh suatu bangsa. Bagi bangsa Indonesia, masa 

revolusi memang harus berjuang secara fisik dan diplomatis untuk 

melawan penjajah Belanda, tetapi sekarang setelah merdeka 

nasionalisme bukan lagi untuk melawan penjajah tetapi mengisi 

kemerdekaan dengan membasmi korupsi, menghilangkan kebodohan 

dan kemiskinan, menegakan demokrasi, membela kebenaran dan 

kejujuran agar masyarakat madani dapat diwujudkan, di mana setiap 

warga bangsa sungguh dapat mewujudkan cita-citanya.  

 

HUKUM RESPONSIF 

Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada 

variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu : peranan 

paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dengan politik, 
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hubungan antara hukum dengan negara, hubungan antara hukum 

dengan tatanan moral, tempat aturan-aturan diskresi dan tujuan dalam 

keputusan-keputusan hukum, partisipasi warga negara, legitimasi dan 

kondisi-kondisi kepatuhan terhadap hukum.  

Tiap-tiap variabel ini berbeda jika konteksnya berubah. Dalam 

hubungan ini Nonet dan Selznick mengajukan suatu teori yang 

bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sistematik dalam 

hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus di mana hubungan-

hubungan dalam hukum itu terjadi. Mereka membedakan tiga keadaan 

dasar mengenai hukum dalam masyarakat, yaitu: 1).Hukum Represif, 

yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif; 2).Hukum Otonom, yaitu 

hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisir  represi dan 

melindungi integritas hukum itu sendiri dan 3).Hukum Responsif, 

yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-

ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. 

 

HUKUM REPRESIF.  

Hukum ini secara khusus bertujuan untuk mempertahankan 

status-quo penguasa yang kerapkali dikemukakan dengan dalih untuk 

menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif bersifat keras dan 

terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri. 

Hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk mematuhi 

hukum bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu 

penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai 

suatu ketidaksetiaan. 

 

HUKUM OTONOM.  

Sebagai reaksi dari hukum represif dan untuk membatasi 

kesewenang-wenangan penguasa, timbulah hukum otonom. Hukum 

otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde 

yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom 

merupakan model hukum “the rule of  law”. Legitimasi hukum 

otonom terletak pada kebenaran prosedural  hukum, bebas dari 
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pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan 

untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan. Pada  

waktu ini terlihat dalam berbagai lapangan hidup,  timbulnya reaksi-

reaksi terhadap hukum yang otonom ini, yaitu dalam bentuk kritik 

terhadap rasa puas yang bersifat dogmatis terhadap kekakuan legislatif 

dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing 

terhadap dunia kehidupan umum yang nyata. 

Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk 

mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-

perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdi pada usaha 

meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran 

kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-

kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan serta 

perlindungan terhadap lingkungan hidup.    

Dalam  konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna 

sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta 

pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang 

terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak 

bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, 

tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang 

terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh 

masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan 

pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercemin secara jelas di dalam 

praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam 

penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada 

kehidupan politik dan hukum.   

Produk hukum responsif/otonom adalah produk hukum yang 

karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan individu 

maupun kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga 

mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses 

pembuatan hukum yang responsif ini mengundang secara terbuka 

partisipasi dan aspirasi dari masyarakat. Berbeda dengan produk 

hukum konservatif/ortodoks yang mana merupakan produk hukum 
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yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan 

dominan sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan 

aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Apabila prosedur 

partisipasi ada, maka hal tersebut hanyalah bersifat formalitas. 

Biasanya, dalam produk hukum konservatif, hukum diberi fungsi yang 

sangat positivis instrumentalis atau menjadi alat bagi pelaksana 

ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya berifat 

pokok-pokoknya saja sehingga rumusan materi tersebut dapat 

diinterpretasikan oleh pemerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri. 

Indikator yang dipakai untuk mengklasifikasikan apakah suatu 

produk hukum tersebut responsif atau konservatif adalah proses 

pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran 

atas sebuah produk hukum.  

  

PERMASALAHAN NASIONALISME YANG DIHADAPI 

INDONESIA 

Kebesaran jiwa bangsa Indoensia sebagai sebuah bangsa yang 

majemuk sangat penting bagi kelanjutan bangsa ini, hal inilah yang 

dikatan Ben Anderson dalam ceramahnya yang berjudul Nasionalisme 

Kini dan Esok. Oleh karena itu nasionalisme, atau semangat 

kebangsaan, merupakan suatu proyek bersama yang senantiasa harus 

diperjuangkan. Bangsa Indonesia harus mampu mengambil pelajaran 

dari beberapa Negara yang hancur akibat warganya berjiwa kerdil. 

Enam karakter yang mewakili sikap nasionalisme , yakni : 

pertama, Cinta tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan 

kepentingan bangsa, (2) Berpartisipasi dalam pembangunan, (3). 

Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, (4) 

memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada 

pembaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan, (5). 

Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri 

sendiri dan orang lain, dan (6) siap berkompetisi dengan bangsa lain 

dan terlibat dalam kerjasama Internasional. 
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Salah satu yang mendesak di Indonesia akhir-akhir ini adalah 

apa yang disebut Benedict Anderson sebagai “defisit nasionalisme”, 

yaitu semakin berkurangnya semangat nasional, lebih-lebih di 

kalangan kelas atas dan kaum intelektual. Maka kemudian Anderson 

memperkenalkan apa yang disebut “nasionalisme kerakyatan”, dan 

senada dengan itu, sejarawan Taufik Abdullah menegaskan bahwa 

yang diperlukan saat ini adalah nasionalisme solidaritas sosial, yaitu 

kepedulian dan rasa tanggung jawab antara warga bangsa karena 

mulai pudar di masyarakat maupun elit politik. 

Globalisasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, di satu sisi, memberikan manfaat bagi kehidupan umat 

manusia, namun di sisi lain membawa dampak yang besar terhadap 

masyarakat, khususnya kalangan pemuda jika tidak dibekali daya 

saing/ filter yang kuat. Pengaruh yang berasal dari luar, tidak selalu 

membawa dampak yang positif, namun juga bisa sebaliknya, seperti 

pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, separatisme 

  

MEMPERKUAT NASIONALISME MELALUI HUKUM YANG 

RESPONSIF TERHADAP HAK ASASI MANUSIA 

Menurut Nonet dan Selznick, fungsi paradikmatik hukum 

responsif adalah fungsi regulasi bukan ajudikasi. Regulasi adalah 

proses mengelaborasi dan mengoreksi ke-bijakan-kebijakan yang 

dibutuhkan untuk me-realisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi di-

pahami sebagai mekanisme untuk mengkla-rifikasi kepentingan 

publik. Ia juga melibatkan kegiatan menguji strategi alternatif untuk 

mengimplementasikan mandat dan merekon-struksi mandat-mandat 

tersebut dengan bantuan hal yang telah dipelajari. Fungsi ini tidak 

dapat diidentikan dengan pekerjaan “badan-badan pembuat peraturan” 

seperti yang telah kita kenal. 

Muatan substansi lain adalah mengenai hak asasi manusia dan 

hak kon-stitusional warga Negara yang harus dihormati, dilindungi, 

dan dimajukan. Penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM 

merupakan tanggung jawab Negara, dalam hal ini peme-rintah. Sebab 

menurut konstitusi, negaralah yang punya kewajiban melindungi 
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warganya. Oleh karena itu, tujuan penyelenggaraan Negara dan 

pemerintah pada hakikatnya adalah untuk menghormati, melindungi, 

dan memajukan HAM.  

Dalam penegakkan hukum tidak cukup hanya sesuai dengan 

prosedur, tetapi harus memperhatikan keadilan yang tercipta dari 

penegakan hukum tersebut. Jika hanya sesuai dengan prosedur, maka 

Negara Indonesia yang pada sila ke-2 pancasila menegaskan 

“kemanusiaan yang adil dan beradab” itu hanya semboyan yang tidak 

pernah terwujud dan dapat menimbulkan kerusakan dalam suatu 

Negara hukum. Pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan 

teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Seperti yang 

dikatakan oleh Jerome Frank tujuan utama menganut realism hukum 

(legal realism) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif 

terhadap kebutuhan sosial. Untuk mencapai tujuan ini mereka 

mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara 

hukum agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup pengetahuan 

di dalam konteks sosial dan memiliki pengaruh terhadap tindakan 

resmi para aparat hukum 

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti 

bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh Agent of 

change. Agent of change atau pelopor peru-bahan adalah seseorang 

atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masya-

rakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam 

mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung 

tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, 

bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang 

dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian 

serta pengawasan pelopor perubahan tersebut 

Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam 

segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum 

ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif 

sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. 
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Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi 

manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem 

hukum di Negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi 

terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai 

hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.  

Proses hukum yang adil tidak sekedar menerapkan peraturan 

perundang-undangan, namun lebih kepada sikap kita dalam 

menghargai hak-hak setiap individu sebagaimana terkandung dalam 

UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan ialah hak segala 

bangsa”. 

Komitmen Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan 

memajukan HAM bagi warganegaranya, kemudian disahkan sejumlah 

UU diantaranya: 

a. UU No 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Kovenan 

Internasional tentang Hak Politik Perempuan; 

b. UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan; 

c. UU No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Internasional 

Menentang penyiksaan dan Hukuman lain yang kejam dan tidak 

manusiawi; 

d. UU No 29 Tahun 1999 tentang  Pengesahan kovenan Menentang 

Diskriminasi Rasial; 

e. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat; 

f. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; 

g. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; 

h. UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak 

Ekonomi Sosial dan Budaya; 

i. UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil 

dan Politik 

j. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; 

k. UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

l. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 
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m. Diluncurkan Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM) dalam 

rangka memberikan jaminan bagi peningkatan pemajuan dan 

perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan 

nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. 

 

PENUTUP 

Permasalahan memudarnya nasionalisme merupakan persoalan 

bersama yang patut mendapatkan perhatian dan pemikiran bersama 

untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Melalui pembentukan 

hukum yang responsive terhadap Hak Asasi Manusia, yang secara 

filosofis dibentuk untuk mewujudkan keadilan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat akan memperkokoh nasionalisme, 

memperkuat rasa kebangsaan, bangga dan cinta terhadap tanah air 

yang pada akhirnya menumbuhkan sikap rela berkorban untuk 

membela kepentingan bangsa dan Negara. 
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GENERASI MUDA SEBAGAI UJUNG TOMBAK 

MEMPERTAHANKAN NASIONALISME 

 

Oleh : Risni Ristiawati, SH. MH. 

  

 

Pengertian nasionalisme adalah suatu sikap politik dari 

masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan 

wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian 

masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang 

mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme adalah suatu 

paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran 

keanggotaan/warga negara yang secara potensial bersama-sama 

mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas 

kemakmuran dan kekuatan bangsanya, timbul dari diri kita 

sendiri. 

Bila kita berbicara tentang nasionalisme Indonesia sendiri, 

maka nasionalisme merupakan jiwa bangsa yang akan terus melekat 

selama bangsa Indonesia itu masih ada. Nasionalisme pada 

hakekatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, 

karena nasonalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap 

pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, maupun suatu bangsa.  

Rasa nasionalisme dan patriotisme sangatlah penting, akan 

tetapi jiwa nasionalisme di Indonesia sendiri pada saat ini sangat 

berbeda dibandingkan dengan dahulu. Dimana dulu rakyat sangat 

mencintai bangsa dan negaranya hingga rela mengorbankan semua 

yang dimilikinya hanya untuk bangsa dan negara tercintanya. Namun 

berbeda dengan sekarang, jiwa nasionalisme bangsa Indonesia 

menurun terutama di kalangan generasi muda, yang disebabkan oleh 

beberapa faktor. 
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FAKTOR INTERNAL 

1. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan pada masa 

reformasi yang ternyata jauh dari harapan, sehingga membuat 

mereka kecewa pada kinerja pemerintah saat ini. Terkuaknya 

kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara dan 

penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara membuat 

masyarakat enggan utk memperhatikan pemerintahan. 

2. Adanya kesenjangan sosial yang tajam antara yang kaya dan 

miskin, karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi 

ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan pertentangan antara 

yang kaya dan miskin yang dapat mengganggu kehidupan 

nasional bangsa. 

3. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun, 

maraknya unjuk rasa, hal ini menimbulkan frustasi dan hilangnya 

optimisme, sehingga yang ada hanya sifat malas, egois dan 

emosional. 

4. Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara lain dalam segala 

aspek kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi 

menjadi bangsa Indonesia. 

5. Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih baik 

dari suku-suku lainnya, sehingga generasi muda lebih 

mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. 

6. Kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri dan merasa 

bangga kalau bisa memakai produk luar negeri. 

7. Munculnya sikap individualisme yang menimbulkan 

ketidakpedulian antar perilaku sesama warga. Dengan adanya 

individualisme, maka orang tidak akan peduli dengan kehidupan 

bangsa. 

8. Sikap keluarga dan  lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan 

rasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga para generasi muda 

meniru sikap tersebut. 
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FAKTOR EKSTERNAL 

1. Cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral generasi 

muda. Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain, 

dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Generasi muda 

sekarang sudah dikuasai oleh narkoba dan minuman keras, 

sehingga sangat merusak martabat bangsa Indonesia. 

2. Paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat yang 

memberikan dampak pada kehidupan bangsa, seperti sikap 

individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa 

memperhatikan keadaan sekitar dan sikap acuh tak acuh pada 

pemerintahan. 

Nasionalisme semakin luntur dan akan punah tergilas 

modernisasi dan individualis. Rasa nasionalisme bangsa pada saat ini 

hanya muncul bila ada suatu faktor pendorong, seperti kasus 

pengklaiman beberapa kebudayan dan pulau-pulau kecil Indonesia 

seperti Sipadan, Ligitan, serta Ambalat oleh Malaysia beberapa waktu 

yang lalu. Namun rasa nasionalisme pun kembali berkurang seiring 

dengan meredanya konflik tersebut. 

Bangsa akan menjadi maju apabila generasi muda memiliki 

sikap nasionalisme yang tinggi. Namun dengan perkembangan zaman 

yang semakin maju, malah menyebabkan memudarnya rasa 

nasionalisme. Nasionalisme sangat penting terhadap kehidupan 

berbangsa dan bernegara karena merupakan wujud kecintaan dan 

kehormatan terhadap bangsa sendiri. Dengan hal itu, pemuda dapat 

melakukan sesuatu yang terbaik bagi bangsanya, menjaga keutuhan 

persatuan bangsa, dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan 

dunia. Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat 

mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi 

karena ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan 

mudah ditembus oleh pihak luar. 

Bangsa Indonesia kembali dijajah sejak rasa nasionalisme 

pemuda memudar. Bukan dijajah dalam bentuk fisik, namun dijajah 

secara mental dan ideologi. Banyak sekali kebudayaan dan paham 

barat yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Banyak budaya dan 
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paham barat yang berpengaruh negatif dapat dengan mudah masuk 

dan diterima oleh bangsa Indonesia. Dengan terjadinya hal itu, maka 

akan terjadi akulturasi, bahkan menghilangnya kebudayaan dan 

kepribadian bangsa yang seharusnya menjadi jati diri bangsa. 

Dalam aspek perekonomian negara, dengan memudarnya rasa 

nasionalisme, mengakibatkan perekonomian bangsa Indonesia jauh 

tertinggal dari negara-negara tetangga. Saat ini masyarakat hanya 

memikirkan apa yang negara berikan untuk mereka, bukan 

memikirkan apa yang dapat mereka berikan pada negara. Dengan 

keegoisan inilah, masyarakat lebih menuntut hak daripada melakukan 

kewajibannya sebagai warga negara. Sikap individual yang lebih 

mementingkan diri sendiri dan hanya memperkaya diri sendiri tanpa 

memberikan retribusi pada negara, mengakibatkan perekonomian 

negara semakin lemah. 

Pada prinsipnya, kewajiban sebagai warga negara itu melekat 

pada diri kita sebagaimana hak yang melekat pada diri kita sebagai 

manusia. Jika kita mendikotomikan antara hak dan kewajiban, maka 

akan terjadi sebuah kesenjangan pemahaman tentang prinsip hidup 

bertoleransi yang berujung pada semangat nasionalisme. Paham yang 

sangat liberalis (kebebasan yang bebas nilai), yang mengakibatkan 

masyarakat sekarang dengan atas nama hak asasi manusia menjadi 

sangat individualistis. Padahal semangat yang dibawa oleh pengaturan 

tentang HAM adalah semangat untuk menjaga dan menjamin 

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Seperti yang dimuat 

dalam Pasal 28I Ayat (4) dan (5) UUD 1945, yang berbunyi: (4) 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 

manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) 

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi 

manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

Jadi, sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk 

menyadari bahwa hak yang melekat kepada warga negara bukanlah 

hak yang bebas nilai atau dengan kata lain kebebasan sebebas-
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bebasnya, tapi adalah hak yang dibatasi oleh kewajiban untuk 

menghormati dan menghargai hak orang lain serta melaksanakan 

hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) 

UUD 1945, yaitu : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengingkaran 

pelaksanaan kewajiban warga negara lama kelamaan akan berakibat 

terhadap hak warga negara yang juga ikut tidak terlaksana. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kembali 

nasionalisme bangsa : 

a. Peran Keluarga : memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap 

nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia; 

memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan 

penghormatan pada bangsa; memberikan pengawasan yang 

menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitar; selalu 

menggunakan produk dalam negeri. 

b. Peran Pendidikan : memberikan pelajaran tentang pendidikan 

pancasila dan kewarganegaraan dan juga bela negara; 

menanamkan sikap cinta tanah air dan 

menghormati jasa pahlawan dengan mengadakan upacara setiap 

hari senin dan upacara hari besar nasional; memberikan 

pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak mudah menyerap 

hal-hal negatif yang dapat mengancam ketahanan nasional; 

melatih untuk aktif berorganisasi. 

c. Peran Pemerintah : menggalakkan berbagai kegiatan yang dapat 

meningkatkan rasa nasionalisme; lebih mendengarkan dan 

menghargai aspirasi pemuda untuk membangun Indonesia agar 

lebih baik lagi. 

Pada akhirnya kita harus memutuskan bahwa rasa kebangsaan 

harus dibangkitkan kembali. Namun bukan nasionalisme dalam 

bentuk awal seperti seabad yang lalu. Nasionalisme yang harus 

dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, 

disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korupsi, 
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toleran, dan lain-lain. Apabila tidak mampu, artinya kita tidak bisa 

lagi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran 

total. 

  

CATATAN AKHIR 

Lunturnya rasa nasionalisme khususnya pada generasi muda 

titik beratnya adalah dengan masuknya paham liberalisme. Sikap 

individualisme yang hanya memikirkan dirinya sendiri membuat 

masyarakat lebih menuntut hak daripada melakukan kewajibannya 

sebagai warga negara, tanpa memperhatikan keadaan sekitar sehingga 

bersikap acuh tak acuh pada bangsa dan negara terutama terhadap 

pemerintahan. Negara di dalam konstitusi sudah menjamin tentang 

aturan dan pelaksanaan hak-hak warga negara, meskipun pada 

kenyataan masih terdapat kesenjangan dalam kondisi kehidupan 

sosial, ekonomi dan politik. 
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MENEROPONG NASIONALISME 

 

Oleh : Rakhmat Nopliardy
1
 

 

 

Abstrak 

Artikel ini berawal dari pemandangan kehidupan sebagian masyarakat 

warga negara yang hidup sunyi ditengah keramaian, yang memancarkan 

sikap apatisme dan egoisme merambah kepada perubahan karakter bangsa, 

sehingga ada kemungkinan mempengaruhi nasionalisme suatu bangsa.  

Euforia globalisasi dan berbagai kemajuan di bidang informasi dan 

teknologi yang membuat dunia seperti sebuah desa, atau sering disebut 

sebagai „desa global‟ hal ini menggambarkan era disruptive yang dapat 

berdampak pada kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, 

keperdulian terhadap suatu keadaan disekitar kehidupan warga negara 

seakan-akan mulai terabaikan, mereka terlena dengan pemanfaatan 

teknologi yang mengantarkan warga negara dalam imajinasi kehidupan 

global. Bertolak dari realitas itu, artikel ini bertujuan untuk merefleksikan 

kembali nasionalisme, negara bangsa, , dengan memanfaatkan kajian-kajian 

yang dilakukan oleh para ahli. 

Kata Kunci: Nasionalisme,Globalisasi, Negara-Bangsa, 

 

Abstract 

This article begins with a view of the lives of some citizens who live quietly in 

the midst of the crowd, who emit apathy and selfish attitudes reaching the 

changing character of the nation, so that there is the possibility of 

influencing a nation's nationalism. Euphoria of globalization and various 

advancements in the field of information and technology that make the world 

like a village, or often referred to as a 'global village' this illustrates the 

disruptive era that can have an impact on people's lives in nation and state, 

concern for a situation around citizens' lives if they start to be ignored, they 

are complacent with the use of technology that leads citizens in the 

imagination of global life. Starting from that reality, this article aims to 

reflect on nationalism, the nation state, by utilizing studies conducted by 

experts. 

Keywords: Nationalism, Globalization, Nation-State, 
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PENDAHULUAN 

Era disruptive seiring dengan terjadinya Revolusi Industri 4.0 

mendorong percepatan globalisasi mampu mengaburkan batas-batas 

negara, politik, ekonomi, dan budaya.  Hubungan internasional bukan 

hanya terbatas pada hubungan government to government (atau 

antarbangsa) secara formal, namun juga sudah mencakup 

antarkomunitas dan bahkan juga mencakup interelasi antarkomunitas 

atau pun antar individu dapat dengan bertatap muka walaupun dalam 

waktu yang berbeda. Kemudahan interaksi global antar warga negara 

telah menumbuhkan  kesan bahwa keberadaan negara hanya dirasakan 

sebagai penghalang dalam berbagai hal baik dalam ekonomi, sosial-

budaya, kebebasan, hubungan internasional, dan sebagainya. Mereka 

membayangkan jika tidak ada negara maka akan lebih leluasa untuk 

mengekspresikan dirinya. Kondisi tersebut mengakibatkan keberadaan 

batas negara dan integritas nasional dapat dirasakan semakin tertekan. 

Keadaan yang demikian itu mengantarkan kalimat kita kepada  

pertanyaan  apakah nasionalisme, negara-bangsa Indonesia tidak 

diperlukan lagi? Untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan kajian 

terhadap paling tidak dua aspek penting, yaitu aspek historis dan 

aspek strategis. Aspek yang pertama mengacu kepada analisis 

diakronis terhadap proses formasi negara-bangsa Indonesia dan 

intergritas nasional Indonesia sebagai proses historis yang 

evolusioner. Sementara itu, aspek ke dua menyangkut kajian 

lingkungan strategis yang kontekstual terhadap situasi kontemporer 

dan bahkan prediksi masa depan. 

Kartodirjo (2001), seorang sejarawan senior dari UGM, 

mengungkapkan keprihatinannya terhadap pertikaian antar warga 

negara di Indonesia. Kartodirjo menilai bahwa etos nasionalisme 

warga negara di Indonesia mulai terkikis dan  menipis, karenanya 

Kartodirjo menghimbau agar warga negara segera mawas diri dengan 

mempelajari kembali sejarah pergerakan nasional melalui biografi 

tokoh-tokoh pergerakan nasional. 

Data yang dipaparkan oleh Sudjatmiko (1999) menunjukkan 

bahwa pada abad ke-20 terdapat lebih dari sepuluh fakta integritas 

suatu negara, antara lain Korea Utara-Korea Selatan (1948), Jerman 
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Barat-Jerman Timur (1949), Malaysia-Singapura (1965), dan Uni 

Soviet (1990). Data sepanjang tahun 1945–1995 mencatat terjadi 38 

perang, 64 kasus separatisme dan 62 konflik ideologi atau faksional. 

Kasus separatisme yang terjadi di benua Afrika tercatat 21 kasus, 

Timur Tengah 12 kasus, Asia Selatan 10 kasus, Asia Tenggara 11 

kasus, Asia Timur 1 kasus, Eropa Timur 2 kasus, Eropa Barat 2 kasus 

dan Uni soviet 5 kasus. 

Secara Empiris integritas suatu negara yang diuji pada beberapa 

negara menjadi pelajaran penting yang tidak bisa dihindari dan tentu 

saja sangat berharga bagi negara Indonesia untuk mempertahankan 

eksistensinya sebagai negara kesatuan. Lepasnya Timor Timur 

menjadi negara baru Timor Leste di penghujung tahun 1999 (Hidayat, 

1999), serta keputusan menyerahkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan 

kepada Malaysia akhir tahun 2002 yang lalu juga menjadi ujian 

nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Keberadaan integritas negara 

dalam lingkup negara kesatuan Republik Indonesia, dirasakan 

semakin menguat di berbagai daerah, antara lain Aceh, Ambon, Papua 

dan Riau yang menyebabkan munculnya konflik-konflik sosial dalam 

masyarakat, terutama benturan antara penduduk asli pribumi dan 

penduduk pendatang. 

Menurut Effendi (1995), alasan sebagian besar etnik dari suatu 

negara untuk melepaskan diri dari negara induk, antara lain karena 

perlakuan pemerintah pusat yang dirasakan tidak adil dan perasaan 

tertekan terus menerus karena diperlakukan sebagai warga negara 

kelas dua. Mengutip analisis Sindhunata (2000), dari berbagai keadaan 

daerah di Indonesia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan identitas 

nasional yang dipaksakan selama ini. Sindhunata menambahkan 

bahwa nasionalisme di Indonesia telah mati karena ulah para penguasa 

yang berniat melanggengkan kekuasaannya. Bukti dari kematian 

berbangsa di Indonesia adalah homogenitas yang terjadi di tingkat 

lokal, padahal di tingkat lokal itu kebangsaan Indonesia sangat 

heterogen sehingga muncul keresahan dan kegelisahan masyarakat di 

tingkat lokal untuk mencari dan menemukan identitasnya masing-

masing yang telah lama dikebiri. 
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KONSEP NASIONALISME 

Menurut Crano (dalam De Dreu & De Vries, 2001), 

nasionalisme berfungsi untuk memberikan identitas sosial pada diri 

seseorang, yaitu apakah ia termasuk bagian suatu kelompok. 

Keanggotaan tersebut akan melahirkan suatu konskuensi yang harus 

ditanggung oleh para anggota kelompok tersebut. Salah satu 

konskuensinya yakni para anggota kelompok berupaya secara aktif 

mempertahankan keutuhan kelompok dari ancaman yang datang dari 

luar. Crano menambahkan, nasionalisme sebagai suatu identitas sosial 

tidak berarti sebagai suatu upaya penyeragaman para anggotanya. 

Setiap anggota dibebaskan memilih posisi dan porsinya sendiri, 

sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dan tidak membahayakan 

keutuhan kelompok. 

Identitas sosial merupakan suatu pemahaman individu  sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya terhubung kepada kelompok-

kelompok sosial tertentu bersama dengan keseluruhan perasaan dan 

nilai-nilai yang signifikan dengan keanggotaannya pada kelompok-

kelompok sosial tersebut. Kelompok sosial terdiri atas dua atau lebih 

individu yang saling berbagi identifikasi sosial umum dari diri 

masing-masing, atau yang memiliki kemiripan tertentu dan merasa 

sebagai bagian dari kategori sosial yang sama. Individu akan 

senantiasa memelihara citra diri yang positif dengan mengikatkan diri 

ke dalam kelompoknya, agar dirinya dapat di pandang secara positif 

dalam kelompok tersebut (Feather, 1994). Maka setiap warga negara 

Indonesia, harus senantiasa menjaga keutuhan negara Indonesia dan 

berupaya memelihara citra diri yang dimilikinya dengan bersikap dan 

bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi falsafah hidup 

bangsa Indonesia. 

Menurut Kartodirjo (1993) identitas sosial baru sebagai bangsa 

Indonesia merupakan kesadaran kolektif yang dimaksudkan untuk 

menggantikan “identitas negatif” yang diberikan kolonialis. Sebutan 

inlander pada masa kolonial mendorong kesadaran sejumlah orang 

yang terpelajar untuk berontak terhadap keadaan dan membentuk 

identitas sosial yang baru. Tujuannya untuk menentukan kedudukan 

kelompok dalam sistem masyarakat, serta menyadari batas-batas 

kedudukan golongan lain terhadap kelompok tersebut. 
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Bangunan berpikir dalam merumuskan konsep nasionalisme 

Indonesia memiliki kekhususan dan berbeda dengan nasionalisme 

bangsa lain, karena tujuan nasionalisme secara umum adalah 

memberikan label identitas terhadap suatu bangsa. Meskipun 

dimungkinkan ada kesamaan antara konsep suatu bangsa dengan 

bangsa lain, namun karena dasar setiap negara berbeda maka tiap 

negara akan memiliki konsep berbangsa yang unik atau khas 

(Martaniah, 1990). 

Pancasila sebagai weltanschauung (pandangan hidup) sekaligus 

groudnorm bangsa Indonesia maka wawasan kebangsaan Indonesia 

harus sejalan dengan kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Landasan UUD 1945 juga memberikan batasan bahwa nasionalisme 

Indonesia bertentangan dengan segala bentuk penindasan oleh seorang 

manusia terhadap manusia lain, oleh suatu negara terhadap negara lain 

dan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain (Rachmat, 1996). 

Amal dan Armawi (1995) menyebutkan bahwa kualitas 

berbangsa di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga pandangan, 

yaitu: (1) Pandangan ketahanan nasional yang sejalan dengan rumusan 

GBHN, (2) Pandangan karakteristik nasional yang menekankan 

kepribadian unik dari bangsa Indonesia, dan (3) Pandangan integrasi 

nasional yang menyiratkan upaya persatuan dari kemajemukan yang 

menjadi bagian bangsa dan negara Indonesia. 

Karakteristik dari nasionalisme yang dimiliki seseorang 

digambarkan oleh beberapa ahli dengan menunjukkan sikap-sikap 

tertentu yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kodiran (dalam 

Martaniah, 1990) menyebutkan bahwa hasrat-hasrat untuk berprestasi, 

berencana, bertanggung jawab, keterbukaan, kemandirian, 

kehormatan, rasionalitas dan keadilan merupakan sendi-sendi utama 

dalam kualitas berbangsa dan bernegara seorang warga negara. 

Schoorl (dalam Martaniah, 1982) mengkaitkan sikap 

nasionalisme dalam negara modern dengan keterlibatan warga negara 

terhadap kegiatan politik, serta berpartisipasi dalam pembangunan. 

Perkembangan sebuah negara harus mampu mendorong setiap 

warganya menjadi seorang manusia modern yang diperlukan dalam 

pembangunan. Menurut Inkeles (dalam Martaniah, 1990), ada tujuh 
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karakter yang harus dimiliki seorang manusia modern, yakni (1) 

Terbuka terhadap pengalaman baru dan perubahan, (2) Mampu 

berpendapat dan menanggapi berbagai persoalan secara demokratis, 

serta tidak menutup diri terhadap pendapat yang berbeda, (3) 

Mempunyai perencanaan dan berorientasi ke masa depan, (4) Percaya 

kepada kemampuan diri dan tidak pasrah terhadap nasib, (5) Memiliki 

harga diri dan mampu menghargai orang lain, (6) Mampu 

menggunakan teknologi dan pengetahuan untuk kemajuan dan 

peningkatan taraf hidup manusia, dan (7) Menjunjung keadilan sosial 

di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Martaniah (1990) juga merinci beberapa ciri lain dari sikap 

nasionalisme manusia modern, yaitu: (1) Menjunjung persatuan dan 

kesatuan bangsa, serta menghindari fanatisme berlebihan terhadap 

suku, agama, budaya dan ras, (2) Menghormati dan bekerjasama 

dengan bangsa-bangsa lain yang sejalan dengan cita-cita dan tujuan 

nasional, dan (3) Menjunjung dan mengupayakan suatu penegakan 

hukum yang adil bagi seluruh warga negara. 

Berdasarkan teori Inkeles dan beberapa ahli kebangsaan lainnya 

yang terangkum dalam tulisan Martaniah (1990) penulis merumuskan 

enam karakter yang mewakili sikap nasionalisme, yakni: (1) Cinta 

terhadap tanah air dan bangsa dengan lebih mengutamakan 

kepentingan bangsa, (2) Berpartisipasi dalam pembangunan, (3) 

Menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, (4) 

Memanfaatkan iptek, menghindari sikap apatis, terbuka pada 

permbaharuan dan perubahan, serta berorientasi pada masa depan, (5) 

Berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri 

sendiri dan orang lain, dan (6) Siap berkompetisi dengan bangsa lain 

dan terlibat dalam kerjasama internasional. 

Nasionalisme dalam sejarah panjang perjuangan kemerdekaan 

Indonesia dikenal sebagai sebuah kata sakti yang mampu 

membangkitkan kekuatan berjuang melawan penindasan yang 

dilakukan kaum kolonialis selama beratus-ratus tahun lamanya. 

Perasaan senasib dan sepenanggungan yang dialami mampu 

mengalahkan perbedaan etnik, budaya dan agama sehingga lahirlah 

sejarah pembentukan kebangsaan Indonesia, sekarang ini semangat 

tersebut masih harus dipertahankan dan menjadi identitas disetiap 
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kehidupan dalam mengendalikan arus globalisasi yan g semakin 

terbuka dan tanpa batas. 

Abad Ideologi atau sekitar abad ke 19 dan ke 20  adalah suatu 

masa yang penuh dengan benturan sosial yang meliputi hampir 

seluruh belahan dunia. Pembangunan karakter hukum 

menumbuhkembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia 

menggulirkan pemahaman-pemahaman dan berkompromi  pada tata 

dunia baru, bersamaan dengan itu mempertahankan hak setiap bangsa 

untuk dapat menentukan nasib sendiri yang terjadi di berbagai belahan 

dunia disertai  kekuatan semangat untuk menghindar dari penindasan 

model baru yang terus mengejar, mempengaruhi masyarakat yang 

mendiami pulau-pulau yang terpisah untuk bersatu, bergabung 

memproklamirkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berjuang 

mempertahankan kedaulatannya. 

Prasasti sejarah perjuangan bangsa yang monumental dalam 

proses nasionalisme di Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo 

pada tahun 1908, diikuti ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang 

mengilhami lahirnya konsep bertanah air Indonesia, berbangsa 

Indonesia dan berbahasa Indonesia. Proses dan semangat nasionalisme 

tersebut terus berkobar  menjadi fondasi perjuangan-perjuangan 

berikutnya hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945 setelah melalui perjalanan yang sangat 

panjang, berat dan berliku. Keberhasilan bangsa Indonesia lepas dari 

penjajahan dengan semangat perjuangan bangsa sendiri sehingga 

mengantarkan pengakuan dunia terhadap nasionalisme Indonesia 

merupakan  salah satu yang terkuat karena hanya sedikit negara dari 

dunia ketiga yang mampu merdeka melalui proses revolusi (Hara, 

2000). 

Lebih jauh lagi, Hara (2000) menilai kentalnya rajutan 

nasionalisme dalam perjuangan melawan penjajah pada masa tersebut 

turut memberikan andil terbatasnya pemahaman definisi nasionalisme. 

Ungkapan “hidup atau mati” atau “right or wrong is my country” yang 

dahulu lantang diucapkan oleh para pejuang kemerdekaan, menjadi 

hal yang semu dan kurang tepat dialamatkan pada era disruptive saat 

ini. Pergeseran makna dari nasionalisme itu sendiri tidak jarang 
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menyebabkan penilaian negatif terhadap semangat nasionalisme 

sebagian warga negara saat ini. 

Sarman (1995) secara kritis menulis sempitnya kerangka pikir 

sebagian besar orang mengenai nasionalisme. Menurutnya, 

nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air 

yang tanpa reserve, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata 

sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara 

demi negara yang dicintai. Definisi tersebut menyebabkan makna 

nasionalisme menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan masa kini, yang tidak lagi bergelut 

dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan 

kolonialis. 

Menurut Hara (2000), nasionalisme mencakup konteks yang 

lebih luas yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari 

semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam 

kerangka nasionalisme, juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk 

menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu 

sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan 

warisan yang turun temurun dari satu generasi kepada generasi 

berikutnya. 

Konskuensi dari pergeseran konteks nasionalisme menyebabkan 

orang tidak lagi bergantung hanya kepada identitas nasional, yang 

sifatnya makrokosmos abstrak Sindhunata, 2000), namun lebih 

menekankan pada identitas yang lebih konkrit seperti negara modern, 

pemerintah yang bersih, demokrasi dan perlindungan hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, kebanggaan terhadap identitas suatu bangsa 

menjadi hal yang mustahil apabila seorang warga negara tidak 

menemukan kebanggaan tersebut dalam diri negaranya. Orang bukan 

saja malu terhadap identitas bangsanya bahkan orang tersebut tidak 

mengakui kebangsaan yang dimilikinya. 

Prasodjo (2000) menilai pembelajaran atau pembangunan 

nasionalisme di Indonesia mengalami pembajakan terutama pada 

masa orde baru, karenanya solidaritas emosional berbangsa menjadi 

sulit tumbuh dan kebanggaan terhadap identitas nasional pun menjadi 

sulit terbentuk. Secara kritis, Hendardi (2000) mengungkapkan peran 
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orde baru untuk menyimpangkan arti nasionalisme demi memelihara 

kepentingannya yaitu menguasai sumber-sumber ekonomi, politik dan 

birokratik. Praktek tersebut dilakukan dengan menuding setiap upaya 

yang bertujuan membela kepentingan rakyat sebagai hal yang 

menghambat jalannya pembangunan. Tujuan para elit orde baru 

menyimpangkan arti nasionalisme yang sebenarnya adalah karena dua 

hal, yaitu agar elit orde baru kebal dari hukum (impunity) dan dapat 

menjalankan semua kepentingannya walau harus menindas dan 

mengorbankan hak asasi manusia bangsanya sendiri. 

Makna narasi nasionalisme yang beragam telah dilontarkan para 

ahli kebangsaan, yang pada intinya mengarah pada sebuah konsep 

mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan 

identitas individu di antara masyarakat dunia,  minimal individual 

masyarakat memiliki sikap empati terhadap keadaan di sekitar 

kehidupan masyarakat itu sendiri.. Konsep nasionalisme juga sering 

dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah dan negara. 

Nasionalisme menonjol sejak revolusi Perancis, sebagai respon 

terhadap kekuatan-kekuatan imperium Barat yang berhasil meluaskan 

penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi. Dengan slogan 

“liberte, egalite, fraternite”, nasionalisme menjadi ideologi baru yang 

sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi, dikarenakan tanpa 

sebuah negara nasional demokrasi akan sulit terwujud. 

Berdasarkan sejarah Indonesia, diyakini monumen lahirnya 

nasionalisme  sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, 

yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di 

Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai 

hari Kebangkitan Nasional, yang perayaannya sendiri pertama kali 

pada tahun 1938, ketika lahirnya Parindra (Abdullah, 2001). Fakta lain 

yang menunjukkan perkembangan nasionalisme di Indonesia adalah 

pada saat kongres nasional Centrale Sarekat Islam (CSI) di Bandung 

pada tahun 1916. Tjokroaminoto, salah seorang tokoh inspirator 

kebangsaan Indonesia, menggunakan kata-kata “nasional” untuk 

menggalang persatuan yang kuat di antara semua kelompok penduduk 

Hindia Belanda dalam rangka mencapai tingkat kebangsaan yang 

mampu mendirikan pemerintahan sendiri (Rachmat, 1996). 
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Lahirnya nasionalisme di Indonesia selain akibat penderitaan 

panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik, 

juga dipengaruhi oleh meningkatnya semangat bangsa-bangsa terjajah 

lainnya dalam meraih kemerdekaan, antara lain dari Filipina dan India. 

Sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya 

perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi 

subyektif, dan kemudian kondisi obyektif secara geografis 

menemukan koneksitasnya (Rachmat, 1996). Ditambahkannya, ada 

perbedaan kausal antara nasionalisme di Indonesia dengan 

nasionalisme di Eropa, yaitu bila nasionalisme di Indonesia muncul 

sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial, tetapi di Eropa, 

nasionalisme lahir akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris 

menuju masyarakat industri sebagai dampak dari revolusi industri. 

Nasionalisme pada hakikatnya merupakan suatu ideologi negara 

modern, seperti halnya demokrasi dan komunisme. Bahkan 

kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme 

yang bersifat ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok, 

menurut aliran Marxis, adalah titik pertemuan antara politik, teknologi 

dan transformasi sosial (Hosbawm, 1992). 

Konsep mengenai bangsa yang baru dikenal pada abad ke-19 

mengalami beberapa kali perubahan makna. Sebelum tahun 1884, 

nacion atau nation diartikan sebagai kumpulan penduduk dari suatu 

propinsi, negeri atau kerajaan, dan orang asing. Menurut Hosbawm 

(1992), makna tersebut berkembang menjadi suatu pemerintahan 

bersama yang tertinggi yang diakui oleh suatu negara atau badan 

politik, yang wilayah dan penduduknya merupakan suatu kebulatan. 

pengertian nacao dari Enciclopedia Brasileira Merito, yaitu; 

...komunitas warga negara dari suatu negara, hidup di 

bawah rezim atau pemerintahan yang sama dan mempunyai suatu 

kepentingan-kepentingan bersama; kolektivitas dari penduduk di 

suatu wilayah dengan tradisi, aspirasi dan kepentingan bersama, 

dan tunduk di bawah suatu kekuatan pusat yang bertugas 

mempertahankan kesatuan dari kelompok tersebut.. 

Pada kamus Akademi Spanyol versi terakhir, kata “bangsa” 

tidak ditemukan hingga tahun 1925, yang pada waktu itu digambarkan 
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sebagai kolektivitas dari orang-orang yang memiliki asal usul suku 

yang sama, pada umumnya berbicara dalam bahasa yang sama, serta 

memiliki tradisi yang serupa. 

Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan bagi negara kebangsaan, 

melainkan kepada pelbagai macam bentuk kekuatan dan kekuasaan 

sosial, organisasi politik atau raja feodal, dan kesatuan ideologi seperti 

klen atau suku, negara kota, kerajaan dinasti, gereja dan golongan-

golongan keagamaan. Selama berabad-abad lamanya, cita-cita dan 

tujuan politik bukanlah suatu negara-kebangsaan (Kohn, 1984). 

John Stuart Mill (dalam Hosbawm, 1992) seorang ahli tata 

negara, merumuskan bangsa sebagai keinginan dari anggota-anggota 

nasionalitas untuk berada di bawah pemerintahan yang sama dan 

pemerintahan yang didirikan itu hendaklah berasal dari mereka sendiri 

atau sebagian dari mereka secara eksklusif. Bangsa dapat diartikan 

pula sebagai kelompok dari para warga negara, di mana terdapat 

ekspresi politik yang ditunjukkan melalui kedaulatan kolektif untuk 

membentuk sebuah negara. Kohn (1984) menyebutkan bahwa bangsa 

merupakan buah hasil hidup dalam sejarah, sehingga selalu 

bergelombang dan tak pernah membeku (dinamis). 

Nasionalisme dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

mencintai bangsa dan negara. Mulyana (dalam Martaniah, 1990) 

mendefinisikan nasionalisme dengan kesadaran bernegara atau 

semangat nasional. Nasionalisme atau kebangsaan bukan sekedar 

instrumen yang berfungsi sebagai perekat kemajemukan secara 

eksternal, namun juga merupakan wadah yang menegaskan identitas 

Indonesia yang bersifat plural dalam berbagai dimensi kulturalnya. 

Nasionalisme menuntut adanya perwujudan nilai-nilai dasar yang 

berorientasi kepada kepentingan bersama dan menghindarkan segala 

legalisasi kepentingan pribadi yang merusak tatanan kehidupan 

bersama. 

Suatu bangsa hanya dapat muncul apabila terdapat keinginan 

untuk hidup bersama, adanya jiwa dan pendirian rohaniah, adanya 

perasaan setia kawan yang besar yang terbentuk bukan disebabkan 

persamaan ras, bahasa, agama atau batas-batas negeri, melainkan 

terbentuk karena pengalaman-pengalaman historis yang menjembatani 
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kesediaan untuk berkorban bersama. Suatu bangsa adalah sekelompok 

manusia dengan persamaan karakter atau watak yang tumbuh karena 

persamaan nasib atau pengalaman yang telah dijalani. Nasionalisme 

merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu 

bangsa. Stoddart menegaskan bahwa nasionalisme merupakan 

keyakinan yang diteguh sejumlah besar orang, yang merupakan suatu 

nasionalitas (Abdulgani, 1964). 

 

SENDI-SENDI NASIONALISME 

Pemikiran nasionalisme Soekarno, salah satu founding father 

negara Indonesia menyatakan bahwa suatu bangsa adalah suatu 

individualitas dan sebagaimana suatu individu, setiap bangsa memiliki 

perangai sendiri, yang berbeda dengan perangai bangsa lain. Soekarno 

juga mengajukan adanya syarat teritorial untuk mendefinisikan suatu 

bangsa, yaitu sekelompok manusia yang memiliki kemampuan bersatu 

yang kuat, mempunyai perangai bersama yang kuat, yang hidup dalam 

suatu daerah geopolitik yang merupakan suatu unit keseluruhan yang 

jelas. Sebagai contoh, Indonesia merupakan suatu unit yang 

teritorialnya meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi 

hingga Papua. Sebutan Sunda, Jawa, Minangkabau, Bugis atau 

Ambon bukanlah menunjukkan suatu bangsa, karena bagian-bagian 

tersebut merupakan bagian dari unit Indonesia. Namun syarat yang 

diajukan Soekarno tersebut mendapat sanggahan dari Legge (1972) 

yang menunjuk Yahudi sebagai contoh. Bangsa Yahudi memiliki 

kesatuan nasional yang kuat selama berabad-abad walaupun bangsa 

Yahudi tidak memiliki kesatuan teritorial. Kohn (1984) menambahkan 

bahwa tidak ada faktor hakiki yang menentukan terbentuknya suatu 

bangsa. Hal terpenting terbentuknya sebuah bangsa adalah keinginan 

untuk hidup bersama. Sebagai wujud nasionalisme seseorang harus 

bersedia menyerahkan kesetiannya yang tertinggi kepada negara 

kebangsaan. Unsur pokok dari kebangsaan adalah menjunjung tinggi 

komitmen terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah 

disetujui melalui proses politik yang demokratik. 

Molinari (dalam Kohn, 1984) berpendapat bahwa faktor 

ekonomi merupakan hal utama terbentuknya bangsa karena negara 
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dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin kenyamanan 

harta benda dan kontrak-kontrak ekonomis yang dilakukan warganya. 

Pembentukan bangsa mengisyaratkan adanya suatu ekonomi nasional 

yang dibina secara sistematik oleh negara, yang dalam abad 19 disebut 

dengan proteksionisme. 

Sementara itu, Snyder (1968) menganggap bahwa motivasi 

psikologis merupakan hal yang berperan penting dalam pembangunan 

nasionalisme. Pada akhir perang dunia II, ketika resesi besar menimpa 

negara-negara kolonial yang diikuti meningkatnya kekuatan pada 

kelompok masyarakat yang tersisihkan, nasionalisme menawarkan 

harapan adanya kebebasan dan persamaan. Nasionalisme menjadi 

kompensasi bagi masyarakat yang merasa frustasi. 

Nasionalisme merupakan kesadaran dan kebanggaan bernegara 

yang menimbul-kan sikap dan perasaan yang lebih mementingkan 

kehidupan nasional di atas kepentingan pribadi, golongan, daerah 

ataupun partai yang diwakili. Nasionalisme juga dapat dipandang 

sebagai usaha nation buiding yang berarti mengubah loyalitas 

masyarakat dari loyalitas yang sempit, yaitu loyalitas terhadap suku, 

agama, ras dan sebagainya, menjadi loyalitas yang lebih luas, yaitu 

bangsa (dalam Martaniah, 1990). 

Nasionalisme Indonesia menurut Soekarno (dalam Irwan, 

2001), bukanlah jingo-nasionalisme atau chauvinisme, dan bukan pula 

suatu tiruan atau kopi dari nasionalisme barat. Nasionalisme adalah 

nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu. 

Abdulgani (1964) mengemukakan tiga macam teori 

terbentuknya sebuah bangsa, yakni: (1) Cultur-natie-theorie (teori 

kebudayaan) yang menyebutkan bahwa bangsa adalah kelompok 

manusia yang memiliki persamaan kebudayaan; (2) Staats-theorie 

(teori negara) yang menyebutkan bahwa suatu bangsa timbul karena 

adanya negara, sehingga negara harus ada terlebih dahulu untuk 

membentuk sebuah bangsa; dan (3) Geveols-natie-theorie (teori 

kemauan, keinginan) yang menjelaskan bahwa syarat mutlak 

timbulnya suatu bangsa adalah adanya keinginan untuk hidup bersama 

dalam ikatan suatu bangsa, dan tidak memerlukan adanya persamaan 

kebudayaan, ras atau agama. Dari ketiga teori tersebut, nasionalisme 
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Indonesia cenderung mengikuti teori yang ke tiga, yaitu geveols-natie-

theorie karena bangsa Indonesia memiliki beragam ras, agama dan 

kebudayaan yang khas satu sama lain. 

Berdasarkan sejarah kelahirannya, nasionalisme atau 

kebangsaan pada masa lampau merupakan suatu jalan tengah di antara 

dua kubu ekstrimitas yaitu kegelapan imperialisme atau kolonialisme 

dengan kebodohan etnosentrisme (Rachmat, 1996). Seiring dengan 

perkembangan dan perubahan kehidupan dunia, nasionalisme masih 

relevan dan kembali sebagai jalan tengah antara genderang globalisasi 

dan kebangkitan etnosentrisme di tengah masyarakat dunia. 

Pergeseran tata sendi kehidupan, menyebabkan banyak hal 

dalam nasionalisme yang lampau, menjadi usang dan kurang 

bermakna pada masa sekarang ini. Sebagai contoh, slogan “hidup atau 

mati”, “right or wrong is my country” bukan saja terdengar asing 

tetapi juga dirasa naif, karena saat ini kesadaran terhadap persamaan 

hukum dan penghormatan hak asasi manusia menjadi hal yang 

esensial, melebihi rasa kebangsaan yang tidak pada tempatnya. 

Pembinaan dan penyadaran terhadap makna kebangsaan tidak 

lagi hanya mengandalkan trend sloganistik yang pada batas tertentu 

hanya akan menumbuhkan romantisme yang tenggelam pada masa 

lampau dan mengaburkan makna (substansi) dari nasionalisme yang 

hakiki. Walaupun demikian, slogan dan simbol tetap diperlukan dalam 

menumbuhkan identitas nasional, sepanjang slogan dan simbol 

tersebut bersifat relatif jujur dan proporsional (Rachmat, 1996). 

Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi 

sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh 

nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, 

separatisme atau ideologi-ideologi lain, namun meluas kepada hal-hal 

di luar itu, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi 

dan sebagainya (Rachmat, 1996). Hal ini mengacu pada esensi dasar 

dari nasionalisme yang mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan, yang menyiratkan suatu keadilan 

yang menyeluruh, yang harus mampu dirasakan semua anggota 

bangsa. Kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan menandakan 
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adanya ketimpangan dan ketidakmerataan dalam suatu masyarakat 

bangsa, yang berarti bertentangan dengan esensi dasar nasionalisme. 

 

FRASE LINGKUNGAN STRATEGIS KONTEKSTUAL  

Frase teks nasionalisme, negara-bangsa, dan integritas nasional 

apakah masih diperlukan atau tidak untuk itu diperlukan  kajian 

terhadap  lingkungan strategis kontekstual yang bersifat kontemporer 

dan mungkin juga masih berlangsung di masa yang akan datang 

walaupun dalam bentuk yang berbeda. Dalam konteks inilah akan 

terlihat dengan jelas apakah semangat nasionalisme, negara-bangsa, 

dan integritas nasional masih penting untuk kehidupan sekarang atau 

tidak.  

Lingkungan Eksternal 

Pada 2009 Francis Fukuyama seorang ahli politik ekonomi 

Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin 

menandai “akhir sejarah”, dan “akhir dari negara-bangsa”. Hal itu 

terkait dengan kecenderungan perjuangan ideologis global antara Blok 

Kiri dan Blok Kanan telah selesai dan dimenangkan oleh Blok 

Kanan/Barat yang merupakan kekuatan demokrasi liberal. Dalam 

hubungan itu, tugas politisi bukan lagi untuk memenangkan 

pertarungan politik dan militer, namun untuk mengelola ekonomi agar 

bisa memaksimalkan kemanfaatannya bagi semua (Fukuyama, 1989).  

Slogan “berakhirnya negara bangsa” sempat memengaruhi cara 

berpikir para pemuda yang melihat globalisasi dengan segala macam 

kemudahan, kesenangan, dan kegemerlapannya sebagai sesuatu yang 

tampaknya sangat indah di mata pemuda, sedangkan negara sering 

kali hanya dipandang sebagai penghalang kebebasan dan hanya 

menarik pajak yang peruntukannya sering kali dipandang tidak jelas. 

Dengan demikian, sering kali kelompok „pemuda moderen‟ semacam 

ini terhanyut dalam provokasi „berakhirnya negara-bangsa‟ yang 

menempatkan negara-bangsa dan nasionalisme tidak penting lagi di 

masa kini dan mendatang.  

Dalam beberapa hal Fukuyama memang benar. Namun 

demikian, perkembangan pasca-Perang Dingin justru menunjukkan 

www.m
pr

.g
o.

id



Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia 81 

 

gejala lain. Memang komunisme sudah mati. Meskipun negara 

Republik Rakyat Cina (RRC) masih dijalankan oleh Partai Komunis, 

namun ini hanyalah sebuah kulit yang aneh yang berbeda dengan apa 

yang dikehendaki oleh Karl Marx. Di Barat, ideologi pasar bebas 

mencapai kemenangan yang menyusul Perang Dingin telah terbukti 

menjadi sesuatu yang aneh juga, karena bank-bank telah meminta 

campur tangan negara ketika menghadapi masalah. Hal semacam itu 

juga pernah menjadi kasus di Indonesia, seperti kasus Bank Century. 

Pasar bebas sering kali memiliki dampak destruktif yang pada 

akhirnya negara yang turun tangan untuk memperbaiki. Negara 

Inggris yang merupakan salah satu dedengkot globalisasi, pasar bebas, 

dan demokrasi masih saja tetap memerangi Gerakan Irlandia Utara 

dan mempertahankan integrasi nasional mereka. Dengan demikian 

dunia yang bebas ideologi yang diprediksikan oleh Fukuyama tidak 

jadi berlangsung. Semangat nasionalisme dan berbagai bentuk 

fanatisme masih terus berkembang menyusul berakhirnya perang 

ideologi selama periode Perang Dingin. Bisa dilihat chauvinisme Cina 

makin tampak dan diaspora yang mereka lakukan semakin menjadi 

gerakan yang sistematis. Di berbagai nagara, bukan hanya negara-

negara bekas jajahan, muncul juga gerakan separatis dan keinginan 

untuk menjadi negara merdeka yang lepas dari ikatan sebelumnya. 

Demikian juga gerakan-gerakan mini-nationalisms-ethnic, gerakan 

keagamaan dan sebagainya telah muncul dan berhadap-hadapan 

dengan kekuatan negara-bangsa yang represif (Henley, 1996).  

Bahkan perkembangan mutakhir yang menimbulkan sinisme 

muncul dari Amerika Serikat sendiri yang dipandang sebagai 

dedengkot globalisasi dan liberalisme. Presiden ke-45 Donald John 

Trump dalam pidato politik perdana sebagai kepala negara dan 

pemerintahannya pada 20 Januari 2017 menekankan kebijakan yang 

bersifat protektif dan mendahulukan kepentingan nasional AS. Ia 

mengatakan melalui CNN bahwa: 

“Kebijakan-kebijakan baru akan disampaikan di setiap kota 

dan negara bagian. Mulai hari ini dan seterusnya visi yang baru 

akan berlaku di negara kita, yaitu menempatkan Amerika sebagai 

yang pertama (America First). Kita akan tetap menjalin hubungan 

yang bersahabat dan beritikad baik dengan berbagai negara dengan 
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tetap mendahulukan kepentingan Amerika. Ini merupakan hak 

setiap bangsa untuk mendahulukan kepentingan nasionalnya. 

Kebijakan ekonomi AS yang baru akan mengikuti dua aturan 

utama, yaitu membeli produk-produk dalam negeri AS (Buy 

American) dan mempekerjakan warga Amerika (Hire American). 

Kita akan membuat warga Amerika kembali bekerja dan 

membangun negara ini dengan tangan warga Amerika. 

Perlindungan akan kembali di negara ini. Amerika akan mulai 

berjaya lagi, berjaya lebih lagi dari sebelumnya. Kita akan 

membawa kembali lapangan kerja (ke dalam negeri) dan kita akan 

membawa kembali impian-impian kita” 

(http://www.antaranews.com/berita/ 608029/trump-tekankan-

kebijakan-protektif-as, diakses 7 November 2017). 

Apa yang disampaikan oleh Trump tersebut merupakan 

kebijakan yang protektif untuk melindungi kepentingan bangsa dan 

negara mereka. Padahal kebijakan proteksi semacam itu jelas 

bertentangan dengan sistem perdagangan bebas yang menyerahkan 

geliat ekonomi pada mekanisme pasar yang meminimalkan 

pembatasan perdagangan oleh negara. Seperti diketahui bahwa 

Amerika Serikat merupakan salah satu negara utama yang sejak awal 

mendorong penerapan sistem perdagangan besar di dunia. Namun 

demikian kebijakan itu secara mengejutkan diubah ke arah yang lebih 

protektif ketika kepentingan negara dan bangsa mereka terusik 

meskipun keterusikan kepen- tingan nasional mereka bukan selalu 

disebabkan oleh ulah negara lain namun bisa juga disebabkan oleh 

kebijakan Amerika Serikat sendiri yang terlalu ekspansif dan mungkin 

kurang produktif. Kebijakan protektif yang diterapkan Amerika 

Serikat bukan saja menunjukkan sikap „anti-globalisasi‟, namun juga 

anti-imigrasi sebagaimana Trump pernah melarang masuknya orang-

orang dari tujuh negara Islam, yaitu Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, 

Suriah dan Yaman yang dipandang sebagai sarang teroris 

(http://www.bbc.com/ indonesia/dunia-38808189, diakses 6 

November 2017). Sementara itu, proteksionisme dalam ekonomi 

mengacu pada kebijakan atau doktrin yang melindungi perusahaan 

dan pekerja di suatu negara dengan membatasi atau mengatur 

perdagangan luar negeri (The Economist, 28 January 2017). 
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Uraian di atas memberikan gambaran yang jelas bagaimana 

negara-negara maju yang semenjak dominasi mereka melalui 

kolonialisme langsung mengalami keruntuhnya menyusul Perang 

Dunia II meneriakkan slogan globalisasi dan pasar bebas. Kini setelah 

eksperimen mereka mengalami tantangan yang berat mereka mulai 

melakukan proteksi terhadap kepentingan nasional mereka baik 

kepentingan kemakmuran bangsa, negara, maupun kuutuhan entitas 

mereka (integrasi nasional). Dengan demikian, tampak jelas bahwa 

meskipun mereka meneriakkan globalisasi namun pada kenyataannya 

kepentingan nasional masih tetap mereka dahulukan bahkan kelihatan 

dengan jelas bahwa slogan globalisasi digunakan sebagai pintu masuk 

untuk melakukan dominasi. Demikian juga slogan pasar bebas sering 

kali digunakan untuk melakukan sanksi dan embargo kepada negara-

negara yang mengambil sikap yang bertentangan dengan negara-

negara kapitalis. Oleh sebab itu, pemikiran dan sikap untuk mengebiri 

dan mendistorsi eksistensi negara-bangsa Indonesia hanya karena 

latah globalisasi dan pasar bebas merupakan sesuatu yang 

menyesatkan.  

Lingkungan Internal 

 Pentingnya semangat nasionalisme, eksistensi negara-bangsa, 

dan integritas nasional dapat juga dilihat dari perjalanan sejarah 

bangsa Indonesia dan beberapa negara dunia ketiga yang merupakan 

bekas negara-negara jajahan. Banyak negara telah dilanda perang 

saudara yang disebababkan disintegritas negara dan bangsa karena 

mereka tidak mampu lagi memupuk dan mempertahankan integritas 

nasional mereka, seperti Yugoslavia, Pakistan, Libanon, bahkan 

negara perserikatan adidaya seperti Uni-Soviet juga mengalami 

kehancuran. Utamanya negara-negara Dunia Ketiga seperti Indonesia 

yang batas-batas wilayah negara disesuaikan dengan batas-batas 

wilayah yang dipaksakan begitu saja oleh negara kolonial yang 

mewariskannya tanpa kompromi terlebih dahulu dengan penduduk 

setempat, maka pemupukan integritas nasional menjadi amat penting. 

Selain itu, pemerintah nasional yang baru merdeka itu tidak memiliki 

kesempatan yang cukup untuk mengatur daerah-daerah yang 

dikuasainya sesuai dengan kehendak kelompok-kelompok etnik yang 

berbeda-beda. Dalam konteks itulah maka integritas nasional 
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dirasakan menjadi sesuatu yang sangat diutamakan. Apalagi jika 

negara-bangsa yang baru merdeka itu merupakan negara yang luas dan 

memiliki keanekaragaman potensi wilayah, ras, etnik, dan latar 

belakang budaya, maka integrasi nasional merupakan sesuatu yang 

sangat urgen. Hal seperti inilah yang dihadapi oleh Indonesia (Harvey, 

1990; Leirissa, 1991; Syamsudin, 1985). 

Ancaman integritas nasional di Indonesia muncul selama 

Perang Kemerdekaan (1945 -1949) dan bahkan semakin menggejala 

pada periode segera sesudahnya. Berbagai perlawanan terhadap 

pemerintah pusat muncul seperti DI/TII/ PRRI/PERMESTA, RMS, 

Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka, dan sebagainya. 

Bahkan gerakan seperatis yang disebut terakhir ini masih belum bisa 

diselesaikan dengan baik. Gerakan-gerakan itu merupakan gerakan 

yang sangat kompleks meskipun sering kali mereka menuduh 

pemerintah pusat terlalu mementingkan Jawa dan mengabaikan 

daerah-daerah luar Jawa (Ricklefs, 1981). 

Dalam konteks tertentu, keutuhan bangsa Indonesia dan 

NKRI banyak bergantung kepada integritas nasional dalam 

membangun hubungan antara pusat dan daerah atau pun antara 

lokal dan nasional. Seperti diketahui bahwa meskipun negara 

Indonesia telah berdiri lebih dari tujuh dekade sejak proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945, namun sebetulnya formasi dari 

apa yang disebut sebagai bangsa dan komunitas Indonesia masih 

terus dalam proses. Artinya, „proses menjadi Indonesia‟ dalam 

konteks sosio-kultural masih terus berlangsung dan sulit 

diprediksikan kapan proses itu berakhir.  

Disintegritas nasional tentu saja bukan hanya selalu terkait 

dengan gerakan politik yang berupa separatisme lebih kepada 

sikap kepemimpinan nasional. Pada awal reformasi, berbagai 

persoalan juga muncul terkait dengan gejala-gejala keretakan rasa 

keindonesiaan sebagai hasil dari konsensus kebangsaan yang 

telah dilakukan oleh para founding fathers. Hal itu bisa dilihat 

dari wacana kebudayaan nasional Indonesia yang hampir tidak 

pernah disinggung, sebaliknya wacana kebudayaan lokal dan 

etnis terus berkembang (Sulistiyono, 2009). Di beberapa daerah, 

revitalisasi budaya lokal dan etnik tampak sebagai upaya antitesis 
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terhadap proses dominasi kebudayaan nasional yang didorong 

oleh pemerintah pusat. Mereka mulai khawatir akan kehilangan 

identitas lokal dan/ atau etnik, sehingga reformasi dan otonomi 

daerah dimanfaatkan sebagai momentum untuk merevivalisasi 

budaya lokal dan/etnik.  

Proses tersebut di atas dengan cepat ditunjukkan oleh berbagai 

kejadian yang dengan jelas mencerminkan adanya peningkatan 

eskalasi fanatisme etnisitas dan kelompok yang ditunjukkan dengan 

terjadinya konflik-konflik yang bernuansa suku bangsa, agama, ras, 

dan antarkelompok. Persoalan itu semakin bertambah rumit sejalan 

dengan berkembangnya semangat „putra daerah‟ yang sering kali 

dijadikan kedok sebagai media untuk mengakses kekuasaan politik 

dan keuntungan ekonomi tanpa banyak mempertimbangkan ekses-

ekses berkembangnya semangat kedaerahan dan primordialisme yang 

mengancam proses integrasi nasional. 

Paling tidak ada dua kemungkinan untuk menangani kondisi 

tersebut di atas: pertama, dibiarkan secara alamiah yang 

memungkinkan tumbuh kembangnya kesetiaan primordial kesukuan 

di atas rasa kebangsaan karena kesetiaan terhadap suku bangsa 

merupakan sesuatu yang lebih alamiah jika dibandingkan dengan 

kesetiaan terhadap bangsa mengingat bahwa entintas negara-bangsa 

yang plural merupakan hasil sebuah rekayasa (Birch, 2009). Kedua, 

perlu adanya policy yang memungkinkan campur tangan negara yang 

bisa juga melibatkan pejabat-pejabat negara dan tokoh-tokoh 

masyarakat untuk ikut menentukan arah perjalanan kebudayaan 

bangsa di masa yang akan datang. Policy ini sering kali disamakan 

dengan startegi kebudayaan atau mungkin bisa disebut sebagai 

rekayasa kebudayaan atau cultural engineering. Hal ini terkait erat 

dengan kenyataan bahwa apa yang disebut sebagai kebudayaan 

nasional bagi Indonesia sesungguhnya masih merupakan „imagined 

culture‟ atau sebuah bentuk kebudayaan yang dicita-citakan.   

Dengan melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari ekspansi kekuatan 

eksernal maupun dinamika internal masyarakat Indonesia, maka 

sesungguhnya semangat nasionalisme, keberadaan negara-bangsa 

Indonesia, dan pemupukan integrasi nasional masih sangat dibutuhkan 

www.m
pr

.g
o.

id



86 Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia 

 

oleh segenap rakyat Indonesia. Negara-negara bekas kolonialis yang 

setelah Perang Dunia II yang meneriakkan dengan nyaring globalisasi 

melakukan eksperimen untuk pasar bebas jika menghadapi persoalan 

tetap kembali kepada otoritas negara. Negara akhirnya menjadi 

semacam tumbal yang digunakan untuk membayar kebobrokan yang 

diakibatkan oleh apa yang diyakini sebagai pasar bebas. Mungkin 

pasar tidak akan pernah bisa melindungi warga negara, rakyat, yang 

kelaparan dan tidak beruntung. Di sinilah negara yang semestinya 

harus diberdayakan untuk „melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa‟ sebagaimana cita-cita dan konsensus luhur para 

founding fathers. Kenapa kita sekarang lebih mendewakan pasar 

bebas daripada membangun negara ini menjadi lebih baik?  

 

PENUTUP  

Dengan melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia, baik yang bersumber dari ekspansi kekuatan 

eksernal maupun dinamika internal masyarakat Indonesia, maka 

sesungguhnya semangat nasionalisme, keberadaan negara-bangsa 

Indonesia, dan pemupukan integrasi nasional masih sangat dibutuhkan 

oleh segenap rakyat Indonesia. Negara-negara bekas kolonialis yang 

setelah Perang Dunia II yang meneriakkan dengan nyaring globalisasi 

melakukan eksperimen untuk pasar bebas jika menghadapi persoalan 

tetap kembali kepada otoritas negara. Negara akhirnya menjadi 

semacam tumbal yang digunakan untuk membayar kebobrokan yang 

diakibatkan oleh apa yang diyakini sebagai pasar bebas. Mungkin 

pasar tidak akan pernah bisa melindungi warga negara, rakyat, yang 

kelaparan dan tidak beruntung. Di sinilah negara yang semestinya 

harus diberdayakan untuk „melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa‟ sebagaimana cita-cita dan konsensus luhur para 

founding fathers. Kenapa kita sekarang lebih mendewakan pasar 

bebas daripada membangun negara ini menjadi lebih baik? 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penulis merumuskan sikap 

nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta 
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tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai 

warga negara. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya 

diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta 

terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, 

menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan 

sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, 

mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan 

orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat 

dalam kerjasama internasional. Nasionalisme yang ideal seperti ini 

akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang 

mempunyai kualitas psikologis yang tinggi.  
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REVITALISASI SIKAP NASIONALISME DALAM MENCAPAI 

HAK ASASI WARGA NEGARA ATAS  KEDAULATAN 

PANGAN 

 

Oleh : Nurul Listiyani 

  

  

LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan dan 

perlindungan Hak Asasi Manusia dari negara.Negara Indonesia 

merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi 

pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.  

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan 

yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan 

langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan 

dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan dan perlindungan harkat dan martabatmanusia. Selain itu, 

Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM 

untuk warga negaranya karena Indonesia telah pelakukan perjanjian-

perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM.  

Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, 

belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif 

perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia, salah 

satunya hak asasi atas pangan. 

  

TEORI NEGARA KESEJAHTERAAN 

Negara kesejahteraan (welfare state) pada intinya merupakan 

suatu strategi pembangunan dimana negara berperan aktif dalam 

pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup tanggung 

jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan 
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dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.(Anderson, 1990) Secara 

umum, Espin-Andersenmemberikan empat pilar utama negara untuk 

bisa digolongkan menjadi negara kesejahteraan, antara lain: (a) social 

citizenship; (b) full to democracy; (c) modern industrial relation 

system; (d) rights to education and the expansion modern mass 

education system. Melalui kebijakan sosial, keempat pilar ini mungkin 

saja dipenuhi oleh negara kesejahteraan sekaligus karena prinsip 

utama negara kesejahteraan mengenai empat pilar ini merupakan hak 

sosial warganya yang tidak dapat dilanggar (unviolable) dan diberikan 

atas dasar kewarganegaraan dan bukan strata sosial, kelas atau 

berdasarkan kerja.(Triwibowo & Bahagijo, 2010) 

Fungsi utama negara kesejahteraan adalah penyediaan 

kesejahteraan bagi masyarakat. Paham kesejahteraan (welfare) pada 

dasarnya terkait dengan proporsi keadilan bagi semua orang. John 

Rawls menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema 

distribusi yang ia sebut pada alokasi barang dan jasa (material goods 

and services) dan pengaturan ketimpangan ekonomi sedemikian rupa 

sehingga menguntungkan semua orang, terutama kelompok yang 

paling miskin  (the least disadvantaged).(Fauzan & Prasetyo, 2010) 

Gagasan ini pada dasarnya terkait dengan peran negara untuk 

menjamin kesejahteraan bagi warganya, berdasarkan prinsip setiap 

warga negara berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara. 

  

HAK ASASI PANGAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, 

karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi 

individu. Dalam konteks sebuah negara, maka kebutuhan pangan 

merupakan kebutuhan utama dari warga negara, untuk pemenuhannya 

hak tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk menjaminnya. 

Begitu pentingnya pangan bagi umat manusia di dunia, maka 

hak atas pangan dilindungi dan dijamin dalam Deklarasi Hak Asasi 

Manusia1948Artikel 11 (1) berbunyi sebagai berikut: Everyone has 

the right to standard living adequate for the health and well being of 

himself and of his family, including food.”Akan tetapi pada deklarasi 
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tersebut pangan masih merupakan bagian dari ekonomi, social dan 

kebudayaan. Proses selanjutnya, atas desakan berbagai pihak untuk 

mengatasi kekurangan pangan yang melanda banyak anak manusia 

dari berbagai belahan bumi, kesepakatan mengenai hak atas 

kecukupan pangan secara global disuarakan kembali secara lebih 

tajam pada Deklarasi Roma tahun 1966 tentang Ketahanan Pangan 

Dunia (World Food Summit) yang isinya berbunyi, We the heads of 

state and Government…reaffirm the right of everyone to have acces to 

save and nutritious food, consistent with the right to adequate food 

and fundamental right of every one to be free from hunger”. Hak asasi 

sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi tersebut menekankan bahwa 

setiap orang mempunyai hak untuk tidak kelaparan dan mempunyai 

akses terhadap makanan yang cukup, bergizi dan aman bagi tubuhnya.  

Ada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak yang dapat 

diperoleh tanpa intervensi, misalnya hak untuk berdoa dan beragama, 

dan hak yang memerlukan sumber daya untuk memperolehnya, yaitu 

hak atas kecukupan pangan.(Safa'at, 2013) 

Ketersediaan dan keterpenuhan pangan merupakan prinsip 

HAM yang mendasar, sehingga kelaparan merupakan bencana 

HAMyang serius. Presidensial Commission on Hunger 1980 

menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi atas pangan dan gisi adalah 

sangat utama, karena hak-hak asasi lain tidak mungkin terjamin tanpa 

terlebih dahulu menjamin hak pangan dan gizi.(Khudori, 2004) 

Hakikatnya masalah pangan bagi kelangsungan hidup individu, 

masyarakat dan bangsa merupakan masalah yang sangat penting dan 

strategis, sehigga tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan 

bagian utama yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM), 

yakni HAM Pangan. Konsep HAM pangan sendiri di Indonesia masih 

tidak popular. Ini disebabkan karena pemahaman HAM hanya 

dimaknai secara sempit. HAM seolah-olah hanya berisi kekerasan 

yang merenggut nyawa orang, pembatasan hak atas kebebasan 

berserikat dan mengeluarkan pendapat serta represi negara terhadap 

rakyat. Belum ada peryataan dari negara yang mempersoalkan 
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kelaparan dan gizi buruk yang diderita masyarakat di berbagai wilayah 

tanah air sebagai pelanggaran HAM.  

Berdasar pemahaman yang sempit atas konsepsi HAM inilah 

yang kemudian berpengaruh pada rumusan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 

NRI) yang tidak secara eksplisit mencantumkan hak atas pangan. Hak 

atas pangan dalam UUD NRI 1945 dirumuskan secara implisit dalam 

Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 34. 

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur “Tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”, dan Pasal 28A ayat (1) UUD NRI 1945 Amandemen 

kedua yang mengatur “Setiap warga negara berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, 

di mana di dalamnya secara implisit mencakup dimensi hak bagi 

setiap warga negara atas pangan. Selanjutnya pada Pasal 34 UUD NRI 

1945 malah lebih implisit menegaskan peran negara. Pasal tersebut 

menjamin tentang hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara 

oleh negara.  

Rumusan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1) dan Pasal 34 

UUD NRI tersebut merupakan refleksi terbatas dari pencapaian tujuan 

negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam Alinea kedua berbunyi, 

“Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur”. 

Guna memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hak atas 

pangan bagi setiap warga negara, ketentuan yang tertuang dalam UUD 

NRI 1945 tersebut harus dijabarkan dan dioperasionalkan lebih lanjut 

dalam peraturan perundang-undangan nasional, agar tujuan ketahanan 

pangan nasional dapat tercapai. Rumusan lebih eksplisit dan konkrit 

pengakuan atas HAM pangan terwujud 51 tahun kemudian, yakni 

dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 

Pangan pada tanggal 4 November 1996. Dalam konsideran 

menimbang huruf (a) UU Pangan mengatur bahwa “pangan 
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merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi 

hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan 

nasional”. 

UU Pangan ini menjadi landasan normative utama bagi 

pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan dan kecukupan pangan 

dalam menjamin hak asasi pangan setiap warga negaranya. Akan 

tetapi secara substansial, UU Pangan tidak hanya mengatur kewajiban 

pemerintah dalam pemenuhan hak pangan warga negara, tetapi juga 

menjelaskan konsep ketahanan pangan, komponen serta para pihak 

yang harus berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara 

umum, UU Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama 

masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan.  

Dalam perkembangan selanjutnya, makin meningkatnya 

pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri 

mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi 

lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara 

nasional dalam menjaga kemandirian dan ketahanan.Sesuai dengan 

pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali 

penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya 

agraria perlu perlindungan lahan pertanian pangan secara 

berkelanjutan.Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di 

atas, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Atas pertimbangan sebagaimana dipaparkan di atas, maka 

disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Dalam 

Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan 

dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen 

dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; 

Selanjutnya juga diatur bahwa negara berkewajiban mewujudkan 
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ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang 

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat 

nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu 

dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. 

Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2009 kemudian mendefinikan 

bahwa : 

1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, 

perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, 

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  

2) Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara 

mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas 

Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat 

untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi 

sumber daya lokal.  

3) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 

aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, 

untuk dapat hidup sehat, aktif, dan roduktif secara berkelanjutan.

  

NASIONALISME UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN 

PANGAN  

Selanjutnya terjadi perubahan terhadap kebijakan pangan 

dengan dirubahnya UU Nomor 7 Tahun 1996 menjadi UU Nomor 18 

Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan 
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berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, 

dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian 

dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti 

dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait 

penyelenggaraan pangan di Indonesia. 

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan 

bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk. meningkatkan 

kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan 

pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, 

mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat 

kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar 

dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga 

untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi 

masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, 

meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar 

dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan 

bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga 

meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, 

dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan 

kekayaan sumber daya pangan nasional. 

Pangan sangat penting bagi kehidupan. Karenanya, hak atas 

pangan merupakan perluasan dari hak asasi manusia paling mendasar 

untuk hidup. Dalam Diskusi Terbatas mengenai pemenuhan hak atas 

pangan di Indonesia pada yang diadakan oleh Komisi Nasional HAM, 

Arif mengatakan bahwa ada dua persoalan kebijakan, apakah yang 

dipilih adalah ketahanan pangan ataukah kedaulatan pangan. “Jika 

bicara tentang ketahanan pangan, maka yang dibutuhkan adalah 

ketersediaan pangan, diantaranya dipasok melalui impor. Akan tetapi, 

jika yang dipilih adalah kedaulatan pangan, maka yang dilakukan 

adalah melakukan upaya mandiri untuk bisa memenuhi kebutuhan 

pangannya sendiri tanpa bergantung dari pihak luar. (Arif, 2018) 

Persoalan pemenuhan hak atas pangan ternyata tidak hanya 

terkait dengan persoalan ketersediaan dan aksesibilitas pangan saja, 
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namun jauh lebih luas dari pada itu, yakni menyangkut dan beririsan 

dengan persoalan agraria, bisnis pangan, kelompok rentan, gizi dan 

keamanan pangan, hingga liberalisasi pertanian dan politik 

penyeragaman pola produksi dan konsumsi pangan. Menurut Arif, 

penyeragaman pangan terindikasi sebagai bentuk dari pelanggaran hak 

atas pangan. 

Konsep kedaulatan pangan telah berkembang sedemikian rupa 

melampaui ruang  ketahanan pangan (food security) yang lebih 

dikenal sebelumnya, yang hanya bertujuan untuk memastikan 

produksi pangan dalam jumlah yang cukup dengan tidak 

memperdulikan jenis, di mana, seberapa besar skala dan bagaimana 

produksi pangan tersebut. Kedaulatan pangan melampaui wacana 

tentang hak asasi lain pada umumnya. Kedaulatan pangan merupakan 

pengimplementasian rasa nasionalisme warga negara yang 

diwujudkan dalam bentuk kebebasan dan kekuasaan rakyat untuk 

menuntut dan mewujudkan hak dalam mendapatkan dan memproduksi 

pangan secara mandiri. 

 

KESIMPULAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

melaksanakan pembangunan nasional. Negara memiliki kewajiban 

untuk memenuhi hak asasi pangan warga negaranya.  

 Cita-cita untuk mewujudkan kedaulatan pangan hanya akan 

menjadi sekedar wacana, apabila negara abai terhadap hak asasi 

pangan tersebut. Hakikatnya, sebagai hak dasar, maka hak asasi 

pangan harus diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN WARGA NEGARA 

SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM 

 

Oleh : Hayatun Na’imah 

  

  

PENDAHULUAN 

Membicarakan hubungan antara negara dan warga Negara pada 

hakikatnya adalah membicarakan suatu hubungan kekuasaan, ialah 

antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam banyak pembicaraan, 

'negara' - yang terpersonifikasi dalam rupa para pejabat penyelenggara 

kekuasaan negara, baik yang berkedudukan dalam jajaran yang sipil 

maupun yang militer - itulah yang sering diidentiflkasi sebagai sang 

penguasa. 

Sementara itu, yang seringkali hendak diidentifikasi sebagai 

pihak yang dikuasai tidaklah lain daripada si 'masyarakat', atau 

tepatnya para 'warga masyarakat' (yang dalam banyak perbincangan 

sehari-hari disebut 'rakyat'). 

Mengkonsepkan negara casu quo para pejabatnya sebagai pihak 

yang berkekuasaan, dan mengkonsepkan warga masyarakat sebagai 

pihak yang berstatus dikuasai, memang tak dapat disalahkan begitu 

saja. Berabad-abad lamanya di manapun di seantero bumi ini 

kenyataan sejarah memang tersimak dan tercatat seperti itu. Dalam 

konsepnya yang klasik, para penguasa selalu mengklaim dirinya 

sebagai makhluk-makhluk khusus yang memperoleh kekuasaannya 

dari sumber-sumber kekuasaan yang supranatural. Akan tetapi 

perubahan konsep yang berlangsung sepanjang sejarah perkembangan 

pemikiran dan praktik politik di negeri-negeri Barat (tepatnya 'negeri-

negeri yang dulu terbilang kawasan Katolik Barat'), berhasil 

membalikkan konsep itu. 

Sudah pada awal abad 19, ialah seusainya perang-perang Eropa 

yang dikobarkan oleh Napoleon pada peralihan abad, di Negara-

www.m
pr

.g
o.

id



98 Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia 

 

negara Barat - yang kemudian disusul juga di negara-negara koloninya 

- konsep baru tentang hubungan kekuasaan antara (para pejabat) 

negara dan (warga) masyarakatnya mulai dicoba dipraktikkan. Inilah 

konsep baru dalam budaya politik yang dikenal atau diperkenalkan 

kembali - di Amerika dan Perancis, ialah demokrasi yang bertandem 

dengan konsep komplementernya tentang eksistensi kodrati manusia 

sebagai penyandang hak-hak yang paling asasi. Hak-hak asasi ini 

dipahamkan sebagai seperangkat hak yang melekat secara kodrati 

pada diri setiap makhluk yang bersosok manusia, dan a contrario 

bukan sekali-kali berasal dari pemberian para penguasa manapun. 

Konsep demokrasi - yang secara harafiah bermakna bahwa 

rakyat (demos) itulah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi 

(kratein) berkonsekuensi logis pada konsep bahwa sejak dalam 

statusnya yang di dalam kodrati, sampai ke statusnya sebagai warga 

negara, manusia-manusia itu memiliki hak-hak yang karena sifatnya 

yang asasi tidak akan mungkin diambil alih, diingkari dan/atau 

dilanggar (inalienable,inderogable, inviolable) oleh siapapun yang 

tengah berkuasa. Bahkan, para penguasa itulah yang harus dipandang 

sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah 

karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu 

perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan 

diwujudkan dalam bentuk konstitusi. 

Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang modern, tak 

pelak lagi yang umumnya hendak diturut di dalam ihwal hubungan 

kekuasaan antara negara dan masyarakat bukan lagi model klasik-

otokratik (yang nyatanya telah kian kehilangan kepopulerannya) itu. 

Alih-alih, sepanjang sejarah dalam dua abad terakhir ini hubungan itu 

kian digeserkan ke model yang demokratik, dengan keyakinan bahwa 

bukan kekuasaan negara itu yang bersifat kodrati, melainkan hak-hak 

manusia individual warga negara itulah yang asasi dan asali. Adalah 

proposisi paradigmatic model demokratik ini bahwasanya seluruh 

kekuasaan para pejabat negara itu adalah dan hanyalah derivat saja 

dari hak-hak asasi manusia warganya, yang oleh sebab itu haruslah 

diterima sebagai sesuatu yang limitatif sifatnya. 
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 Jauh sebelum datangnya inovasi kehidupan bernegara, jutaan 

manusia di bumi ini hidup tersebar dalam komunitas-komunitas local 

(meminjam kembali tipologi binari Durkheim) segala solodaritas 

mekanik. Disatuan komunitas local yang kecil-kecil inilah manusia 

terhimpun, bersepesialisasi dan berkomunikasi. Disini puluhan anak 

manusia disosialisasikan dan dikembangkan kepribadiannya oleh 

generasi pendahulunya untuk dilatih dan didudukan pada berbagai 

peran berikut status dan posisi kelas masing-masing. Dalam satuan-

satuan itulah, mereka akan berperilaku ketaatan relative, menuruti 

undang-undang yang telah diajarkan dan diketahuinya. Itulah ketaatan 

yang tidak selalu berawal dari kesadaran dan kesedian secara ikhlas 

untuk itu, tetapi bisa juga karena ketakutan akan terkena control social 

dan ancaman sanksi yang melekat pada setiap norma itu. 

 Pada komunitas yang berskala kecil, dimana kehidupan 

ditenggarai oleh pergaulan umumnya ditegakan bersama demi 

kepentingan timbal balik antar warga.  

 Hukum tidak hanya berupa hukum undang-undang melainkan 

juga hukum kebiasaan rakyat setempat yang tidak tertulis. Pada 

hakekatnya adalah suatu perangkat instrument ditangan sebuah hukum 

institusi kekuasaan akan difungsikan untuk mengontrol perilaku warga 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketat atau longgar 

control itu, tidak mengurangi konsep yang diajukan para teoritisi 

bahwa pada hakekatnya hukum adalan instrument kontrol. Sebagai 

instrument control, hukum ditengarai oleh sifatnya yang formal, tidak 

pernah berharap kesediaan warga untuk secara suka rela mentaatinya 

dan pelaksanaannya selalau diserati ancaman sanksi. Adapun yang 

dinamakan sanksi ialah suatu nestapa yang dijatuhkan kepada siapaun 

yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai 

hukum yang berlaku. Pentingnya setiap sanksi dalam setiap aturan 

hukum itu sampai-sampai ada ungkapan yang menyatakan bahwa 

hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak membakar atau bagaikan 

air yang tidak membuat basah.  
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HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN NEGARA 

Diantara para sarjana ada dua pendapat tentang hubungan 

hukum dengan Negara itu. Sebagian ada yang membedakan antara 

hukum dengan Negara itu, dan ada pula yang menyamakannya. Yang 

mengidentikkan Negara dengan hukum itu ialah Kelsen. Kelsen 

mengakui bahwa Negara terikat kepada hukum, namun tatanan Negara 

dan tatanan hukum itu sama, hanya Negara adalah system norma-

norma. Menurut Kelsen, Negara ialah kerukunan yang telah ditatan 

(Zwangs ordnung), tatanan yang dipertahankan oleh paksakan, dimana 

terdapak hak memerintah dan kewajiban menurut, sehingga dengan 

demikian ia berkesimpulan bahwa Negara dan hukum adalah sama.  

Menurut Kelsen, kalau Negara telah dipandang sebagai 

kesatuan tatanan-tatanan, maka tidak terdapat kemungkinan lain untuk 

membedakannya dengan hukum. Negara dan hukum termasuk dalam 

katagori yang sama, yaitu “tatanan normative”. Wujud norma hukum 

dilihat dalam sifat paksa itu, maka secara sama hukum dan Negara 

adalah tatanan-tatanan paksa dalam arti system norma-norma yang 

mengatur secara paksa. Arti kata tujuan negara berakhir pada definisi 

hukum. Adalah picik apabila kita memandang alat-alat paksaan dan 

kekuasaan Negara itu sebagai barangbarang nyata seperti senjata, 

benteng, alat-alat produksi dan sebagainya, seperti yang dikatakan 

Lassale : “Negara adalah meriam-meriam dan bayonet-bayonet 

tentara, kelewang-kelewang dan revolver-revolver polisi. Menurut 

Kelsen, semua itu adalah barang-barang mati, yang tidak dapat 

bergerak tanpa digerakkan oleh manusia. Aturan atau norma perbuatan 

manusia itulah yang menentukan, yang menjadi tujuan sebenarnya. 

Kekuasaan itu tidak terletak pada wujud barang-barang itu. Kekuasaan 

social terletak dalam kekuatan pendorong tanggapan norma-norma 

tertentu. Negara sebagai kekuasaan tidak berdiri di belakang norma-

norma hukum. Negara itu adalah tatanan cita-cita yang telah menjadi 

kenyataan. Sedetik saja kekuatan pendorong ideology ini hilang, maka 

hilanglah kekuasaan Negara itu, walaupun jumlah senapan mesin 

tidak berubah. Demikianlah pendapat Kelsen yang telah 

mengidentikkan Negara dengan hukum. Pendapat Kelsen di atas 

ditanggapi oleh Kranenburg. Ia mengakui bahwa kekuasaan itu bukan 
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barang, tetapi proses-prose psikis. Negara adalah gejala psikis, dan 

Negara adalah sebuah system yang teratur ; begitu juga hukum adalah 

gejala psikis, dan tatanan hukum juga adalah system yang teratur. 

Namun kata Kranenburg hal itu tidak menjadikan Negara identik 

dengan hukum. Ia mengatakan bahwa Kelsen telah membuat 

kesalahan logis dengan mengambil kesimpulan bahwa tatanan Negara 

dan tatanan hukum dapat dimasukkan dalam satu pengertian yang 

lebih luas dan lebih tinggi, sehingga kedua-duanya termasuk dalam 

arti umum system, yaitu gejala-gejala yang satu dengan yang lain 

tersangkut paut dan tersusun bulat, dan kedua-duanya juga termasuk 

dalam system gejala-gejala yang akhirnya setelah dianalisis ternyata 

bersifat psikis. Dilihat dari sudut bahasa, menurut Kranenburg, Negara 

dan hukum itu tidak sama. Ia memberikan contoh-contoh istilah : 

tindakan Negara, pertanggungjawaban Negara, kepala Negara, 

kepentingan Negara, apabila kata “Negara” pada istilah itu diganti 

dengan istilah hukum, jelas menjadi berubah artinya. Karenanya 

Kranenburgt berkesimpulan bahwa Negara itu identik dengan hukum. 

Dalam kaitannya antara Negara dan hukum, saya sependapat dengan 

Kranenburg bahwa Negara tidak identik dengan hukum. Saya 

mencoba melihatnya dari segi lain yaitu dari segi hukum maka Negara 

sebagai organisasi kekuasaan dapat memaksakan sanksinya terhadap 

si pelanggar itu. Dalam hal inipun jelas terlihat perbedaan antara 

Negara dan hukum ini.  

  

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN WARGA NEGARA 

SEBAGAI PIJAKAN POLITIK HUKUM 

Para ahli hukum memberikan definisi atau pengertian politik 

hukum yang beragam. Sudarto, mengartikan politik hukum sebagai 

kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk 

menetapan peraturan-peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 

terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

citakan. Selain itu, politik hukum juga diartikan sebagai usaha untuk 
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mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan 

dan situasi pada suatu waktu. 

Menurut Solly Lubis, politik hukum adalah kebijakan politik 

yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku 

mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Definisi yang kurang lebih sama secara substantif dikemukakan oleh 

Mahfud MD, yang mengartikan bahwa politik hukum adalah 

kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional 

oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik 

mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang 

ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum 

tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat 

imperatif atau keharusan-keharusan melainkan harus dipandang 

sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat 

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-

pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 

Dari beberapa pengertian diatas terlihat politik hukum 

mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat 

menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan 

ditegakkan. 

Dikalangan para ahli masih terdapat perbedaan pendapat 

tentang letak politik hukum. Ada yang melihatnya sebagai bagian dari 

ilmu hukum dan ada yang meletakkannya sebagai bagian dari ilmu 

politik. Meskipun sebuah pernyataan posisi tentang politik hukum 

dalam bidang ilmu tidak terlalu relevan untuk dinyatakan, namun studi 

ini mengikuti pandangan bahwa politik hukum merupakan bagian dari 

ilmu hukum. Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai pohon, maka 

filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya 

yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang 

hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, 

hukum administrasi negara dan sebagainya. Disinilah dapat 

dikemukakan argumen mengapa politik hukum dilihat sebagai bagian 

dari ilmu hukum.  
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Politik hukum ini adalah salah satu bidang saja dari bidang-

bidang studi hukum. Bidang-bidang studi hukum yang lain, 

diantaranya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi 

hukum, dan filsafat hukum. 

Utrecht, membedakan antara ilmu hukum dengan politik 

hukum. Ilmu hukum menerangkan kepada kita tindakan manusia 

(dunia yang ada, sociale werkelijkeid), sedangkan politik hukum 

membayangkan kepada kita tindakan manusia yang seharusnya  

(dunia yang dicita-citakan, hetgeen wenselijk is). Selain itu, ilmu 

hukum adalah ilmu empiris, yaitu suatu ilmu yang melukis dan 

membuat analisis tentang gejala hukum di sekitar kita, sedangkan 

politik hukum adalah suatu ilmu normatif yaitu suatu ilmu yang 

menentukan hal-hal yang seharusnya ada. Tetapi perbatasan antara 

ilmu hukum dan politik hukum itu tidak dapat ditarik secara tepat. 

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum 

dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang 

mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, 

maka paling tidak ada tiga macam jawaban yang dapat 

menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti 

bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada 

aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena 

hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak 

politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. 

Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada 

pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu 

dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk 

keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan 

politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. 

Adanya perbedaan jawaban atas pertanyaan tentang mana yang 

lebih determinan diantara keduanya, terutama perbedaan antara 

alternatif jawaban yang pertama dan kedua, disebabkan oleh 

perbedaan cara para ahli memandang kedua subsistem 

kemasyarakatan tersebut. Kegiatan legislatif (pembuatan UU.) dalam 

kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan 
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politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang 

sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan 

masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang 

menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik 

daripada dengan hukum itu sendiri. Dengan demikian jawaban tentang 

hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat berbeda, 

tergantung perspektif yang dipakai untuk memberikan jawaban 

tersebut. 

Apeldoorn mencatat adanya beberapa pengikut paham bahwa 

hukum adalah kekuasaan. Pertama, kaum sophis di Yunani yang 

mengatakan keadilan adalah apa yang berfaedah bagi orang yang lebih 

kuat. Kedua, Lasalle mengatakan konstitusi suatu negara bukanlah 

undang-undang dasar yang tertulis yang hanya merupakan secarik 

kertas, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata di dalam 

suatu negara. Ketiga, Gumplowics mengatakan hukum berdasar atas 

penaklukan yang lemah oleh yang kuat, hukum adalah susunan 

definisi yang dibentuk oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan 

kekuasaannya. Keempat, sebagian pengikut aliran positivisme juga 

mengatakan kepatuhan kepada hukum tidak lain dari tunduknya orang 

yang lebih lemah pada kehendak yang lebih kuat, sehingga hukum 

hanya merupakan hak orang yang terkuat. 

Sehubungan dengan ”lebih kuatnya energi” politik dalam 

berhadapan dengan hukum, apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf 

dapat memperjelas mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak 

pemegang kekuasaan atau identik dengan kekuasaan. Dengan 

merangkum karya tiga sosiolog (Pareto, Mosca dan Aron), Dahrendorf 

mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang 

kekuasaan politik. Pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah 

kelompok yang dikuasai. Kedua, memiliki kelebihan kekayaan khusus 

untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan material, 

intelektual dan kehormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selau 

terorganisir lebih baik dalam daripada kelompok yang ditundukkan. 

Keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang 

memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elit 

penguasa diartikan sebagai elit penguasa dalam bidang politik. 
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Kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan 

kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri. Keenam, ada 

reduksi perubahan sosial terhadap perubahan komposisi kelas 

penguasa. 

Tujuan Politik Hukum, karena hukum sering kali lebih lemah 

daripada politik, sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka 

hukum intervensi terhadap hukum seringkali terjadi oleh politik. 

Abdul Hakim G. Nusantara, mengungkapkan bahwa diskriminasi 

politik terhadap hukum ternyata bermuara pada tujuan : 

1) Sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah. 

2) Sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. 

3) Sebagai sarana memfasilitasi proses rekayasa sosial. 

Selain tiga tujuan diatas dapat ditambahkan menurut Arskal 

Salim dan Azzumardi Azra, bahwa tujuan negara (pemerintah) 

memberlakukan politik hukum di zaman orde baru mempunyai dua 

kepentingan lainnya terhadap umat Islam, yaitu unifikasi hukum dan 

membentuk hubungan yang simbolis yang mencerminkan bahwa 

hubungan antara umat Islam dengan pemerintah telah berubah ke arah 

positif. 

Mengutip pendapat Mahfud MD., konfigurasi politik diartikan 

sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara 

dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, 

yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. 

Pengertian konseptual dan indikator-indikator variabel bebas ini 

adalah : 

a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang 

membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara 

penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. 

Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil 

rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang berkala yang didasarkan 

atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 

terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem 

demokrasi atau konfigurasinya demokrasi terdapat pluralitas 

organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. 
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Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di 

dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi 

rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap 

pemerintah. 

b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang 

lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta 

mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan 

kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elit 

kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi 

terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan 

kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh elit 

politik yang kekal, serta dibalik semua itu ada satu doktrin yang 

membenarkan konsentrasi kekuasaan. 

Secara spesifik untuk mengkualifikasikan apakah konfigurasi 

politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai dalam studi 

ini adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik 

dan badan perwakilan, kebebasan pers, dan peranan eksekutif. Pada 

konfigurasi politik demokratis, partai politik dan lembaga perwakilan 

rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. 

Kehidupan pers relatif bebas termasuk untuk melakukan kritik, 

sedangkan peranan lembaga eksekutif (pemerintah) tidak dominan dan 

tunduk pada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan lewat 

kehendak lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter 

yang terjadi adalah sebaliknya. 

 

PENUTUP 

Hubungan antara hukum dan masyarakat akan selalu mendasari 

poltik hukum,karena pertumbuhan dan perkembangan masyarakat 

akan baik jika diatur melalui seperangkat aturan yang mendatangkan 

ketertiban, ketentraman dan sekaligus dapat menjadi pedoman dan 

tingkah laku dala kahidupamn masyarakat. Hukum juga dapat menjadi 

pembaharuan dan kehidupan bangsa dan Negara yang berorinetasi 

pada masa depan (for word looking). Oleh Karena itu, hukum harus 

dapat dijadikan pedorongdan pelopor untuk mengubah kehidupan 
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masyarakat kepeda yang lebih baik dan bermanfaatuntuk semua pihak. 

Semua ini merupakan dasar politik hokum dalam membuat aturan 

yang berlaku dimasyarakat. 

Dalam perubahan hokum yang dikaitkan dengan hubungan 

hukum dan masyarakat yang menjadi dasar politik hukum, terdapat 

dua pandangan yang dominan yaitu pandangan nasional dan modern. 

a. Pandangan tradisional, menurut pandangan ini dalam perubahan 

hokum mengatakan bahwa masyarakat perlu berubah terlebih 

dahulu, kemudin hukum mengaturnya. Dengan kata lain bahwa 

hubungan hukum dan masyarakat yang menjadi dasar politik 

hukum, adalah hukum mengikuti perkembangan masyarakat. 

Dalam pandangan ini hukum bersifat pasif dan berusaha 

menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. 

b. Pandangan Modern, pandangan ini menyatakan bahwa hukum 

harus dapat menampung segala perkembangan baru yang terjadi di 

masyarakat. Artinya hubungan hokum dan masyarakat yang 

menjadi dasar poltik hukum adalah bahwa hukum selalu bersama 

dengan perkembangan masyarakat. Hokum harus selalu dinamis 

dengan menelusuri nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan 

berkembang dalam masyarakat. 
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RE-EKSISTENSI GBHN DENGAN SEMANGAT 

NASIONALISME DALAM PEMBANGUNAN HAK AZASI 

MANUSIA 

 

Oleh : Said 

  

 

PENDAHULUAN 

Garis-garis Besar Haluan Negara ditetapkan dengan maksud 

untuk memberikan arah bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam 

mengisi kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan kondisi yang 

diinginkan, sehingga secara bertahap cita-cita bangsa Indonesia seperti 

yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai, 

yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 

Sampai saat ini, arah pembangunan Indonesia mengalami 

ketidakjelasan sehingga harus malu tersalip oleh negara-negara 

tetangga yang tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia. 

Perjalanan reformasi selama tiga belas tahun juga mengalami banyak 

skenario menyedihkan karena berkembang tanpa arah.  Demokrasi 

yang tumbuh subur di seantero daerah hanya melahirkan pentas politik 

berbiaya tinggi namun tidak memiliki dampak dalam upaya 

mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Evaluasi keadaan 

demikian perlu disikapi dengan mengembalikan arah dan haluan 

pembangunan nasional secara pasti berupa Garis-Garis Besar Haluan 

Negara (GBHN). Namun dalam hal mengembalikan arah dan haluan 

pembangunan nasional tentunya harus menggunakan formulasi baru 

yang menyesuaikan dengan perkembangan reformasi serta 

memberikan fungsi yang lebih komperhensif kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini memperluas fungsi 

pengawasan/kontrol terhadap GBHN tersebut. 
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PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI WUJUD 

PEMBANGUNAN HAK AZASI MANUSIA 

Modal dasar pembangunan nasional adalah keseluruhan sumber 

kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki 

dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional 

sebagai wujud pembangunan Hak Azasi Manusia, yaitu: 

a. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia 

sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. 

b. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. 

c. Wilayah nusantara yang luas dan berkedudukan di khatulistiwa 

pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan 

kondisi alamiahnya yang memiliki berbagai keunggulan 

komparatif. 

d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, 

udara, dan dirgantara yang dapat didayagunakan secara 

bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. 

e. Penduduk yang besar jumlahnya sebagai sumber daya manusia 

yang potensial dan produktif bagi pembangunan nasional. 

f. Rohaniah dan mental, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak 

ternilai harganya bagi pengisian aspirasi bangsa. Juga kepercayaan 

dan keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai 

satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa 

bangsa menuju cita-citanya. 

g. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang 

sepanjang sejarah bangsa yang bercirikan kebhinekaan dan 

keekaan bangsa. 

h. Potensi dan kekuatan efektif bangsa, yakni segala sesuatu yang 

bersifat potensial dan produktif yang telah menjadi milik bangsa, 

dan yang tumbuh dari rakyat termasuk kekuatan sosial politik 

antara lain partai politik dan golongan karya. 
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i. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai kekuatan 

pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik yang tumbuh 

dari rakyat dan bersama rakyat menegakkan serta mengisi 

kemerdekaan bangsa dan negara. 

 

FAKTOR DOMINAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Faktor dominan adalah segala sesuatu yang harus diperhatikan 

dalam penyelenggaraan pembangunan agar memperlancar pencapaian 

sasaran pembangunan nasional, meliputi: 

a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan 

perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis. 

b. Wilayah yang bercirikan kepulauan dan kelautan dengan 

lingkungan dan alam tropiknya. 

c. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata 

penyebarannya, termasuk flora dan fauna. 

d. Kualitas manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia dan 

penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Disiplin nasional yang merupakan perwujudan kepatuhan dan 

ketaatan kepada hukum dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. 

f. Manajemen nasional sebagai mekanisme penyelenggaraan negara 

dan pemerintahan. 

g. Perkembangan regional dan global serta tatanan internasional 

yang selalu berubah secara dinamis. 

h. Kemungkinan pengembangan. 
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POKOK PIKIRAN NASIONALISME YANG TERKANDUNG 

DALAM GBHN  

Pembangunan hukum selama masa Orde Baru menjadi alat 

penopang dan pengaman pembangunan nasional yang secara kasar 

telah direduksi hanya sebagai proses pertumbuhan ekonomi semata. 

Pranata-pranata hukum di masa tersebut lebih banyak dibangun 

dengan tujuan sebagai sarana legitimasi kekuasaan pemerintah, 

sebagai sarana untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, dan 

sebagai sarana untuk memfasilitasi proses rekayasa sosial. Konsep 

pembangunan model ini tercantum dalam setiap Garis-garis Besar 

Haluan Negara (GBHN), terakhir pada tahun 1998. Kerangka 

pemikiran pembangunan hukum tersebut secara nyata telah 

mengabaikan cita-cita dan tujuan didirikannya Negara Republik 

Indonesia. Dalam konstitusi UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas 

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum 

(rechtsstaat), bukan negara berdasar atas kekuasaan (machtsstaat), 

sehingga hukum berikut seluruh pranata pendukungnya adalah dasar 

dan kerangka bagi proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, bukan semata-mata sebagai alat dari kepentingan 

sekelompok orang yang berkuasa dan bukan pula alat dari suatu 

sistem yang cenderung mengabaikan demokrasi, keadilan, dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Gagasan negara berdasar atas hukum muncul dari para pendiri 

negara ini dengan dilandasi oleh prinsip-prinsp demokrasi dan 

keadilan sosial, artinya hukum dan segala wujud nilai-nilai yang 

kemudian diejawantahkan ke dalam peraturan perundang-undangan 

tidak boleh menyimpang, baik secara nyata-nyata maupun tersamar, 

dari prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Hukum dalam 

gagasan para pendiri tersebut justru seyogyanya menjadi dasar 

pertama dan utama bagi nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. 

Dalam rentang waktu panjang kesejarahan bangsa Indonesia, negara 

dan hukum yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini 

seringkali tidak berdaya untuk membantah dan menahan arus 

kepentingan sekelompok orang yang pada gilirannya justru 

mengorbankan hak-hak rakyat banyak, yang pada hakekatnya juga 

www.m
pr

.g
o.

id



Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia 113 

 

mengorbankan misi suci dari hukum itu sendiri. Hukum dalam banyak 

hal, sebagaimana telah dinyatakan di atas, malah acap kali 

bermetamorfosis menjadi "lembaga pengesah" kesewenang-wenangan 

dan "lembaga penghukum" pencari keadilan. Khusus di masa Orde 

Baru, secara nyata-nyata hukum menjadi alat stabilitas politik, alat 

penumpuk kekayaan, dan alat pelumas putaran roda pertumbuhan 

ekonomi.Implikasi dari pengkerdilan hukum tersebut adalah porak 

porandanya sistem hukum, baik dari segi kelembagaan hukum, 

substansi materi hukum, maupun budaya hukum. 

Dalam keadaan seperti itu, maka yang dibutuhkan untuk 

membangun kembali tatanan hukum yang menjunjung tinggi keadilan 

adalah merekonstruksi kembali bangunan hukum yang baru dengan 

landasan cita-cita luhur yang terkandung dalam pembukaan konstitusi, 

yaitu demokrasi dan keadilan sosial, dengan secara dinamis 

memberikan perhatian pada perkembangan masyarakat Indonesia saat 

ini. Hal tersebut sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah 

ditegaskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-

pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan 

Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, yang 

menyatakan dalam Bab Pendahuluan Bagian Pengantar alinea ketiga 

bahwa upaya pembenahan situasi krisis multidimensional ini adalah 

dengan cara "... koreksi terhadap wacana pembangunan Orde Baru 

sebagai dasar pijakan dan sasaran reformasi." 

Pada masa di mana dinamika masyarakat yang begitu cepat 

berubah dan berkembang saat ini, dan pada masa di mana pandangan-

pandangan yang konservatif tidak lagi mendapat ruang untuk 

merefleksikan dirinya, hukum Indonesia dipacu untuk membenahi 

kerangka-kerangka tubuhnya yang telah jatuh berserakan karena 

selubung dan rekat-rekat pembalutnya telah ditanggalkan, sehingga 

terkuaklah kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak pernah tumbuh dan 

berkembang. Dengan bahan dasar kerangka-kerangka tersebut 

diharapkan disusun suatu bangunan yang kokoh, yang tidak bersandar 

dan disandari oleh bangunan-bangunan lain. 
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Dengan pangkal tolak pemikiran semacam itu, kajian ini 

bertujuan pertama-tama untuk mendeskripsikan kondisi obyektif 

bidang hukum di Indonesia saat ini dan kemudian menganalisisnya 

dalam kerangka dinamika perkembangan masyarakat Indonesia 

beserta kebutuhan-kebutuhannya di masa mendatang, khususnya di 

bidang hukum. Setelah itu akan diajukan rekomendasi berupa 

komentar dan usulan terhadap butir-butir dari draft Rancangan GBHN 

Tahun 1999 Bidang Hukum yang disusun oleh Dewan Pertahanan 

Keamanan Nasional (Dewan Hankamnas) dalam bentuk matriks, 

sebagai pedoman pelaksanaan politik hukum. 

 

POLA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 

Pada masa orde baru pun sebenarnya telah dikenal istilah 

perencanaan partisipatif melalui Pedoman Penyusunan Perencanaan 

dan Pengendalian Daerah (P5D) yang dikelola oleh Departemen 

Dalam Negeri (Permendagri No 9 Tahun 1982), dengan ketentuan 

teknis yang sangat rinci. Falsafahnya adalah menjaring aspirasi 

masyarakat, mulai dari tingkat desa, kecamatan, untuk dibawa ke 

tingkat pusat melalui serangkaian forum-forum pertemuan dan 

konsultasi.Namun dalam kenyataannya sangat sedikit usulan-usulan 

pembangunan dari tingkat desa yang dimasukkan dalam agenda 

pembangunan Provinsi dan Nasional. 

Sebenarnya pola perencanaan melalui pendekatan 

sentralistik/top-down diawal membangun sebuah bangsa adalah 

sesuatu hal yang sangat baik, namun pola sentralistik tersebut 

terlambat untuk direposisi dimana semangat perubahan dan otonomi 

daerah telah berkembang sebelum dinamika reformasi terjadi. 

Karakteristik lainnya adalah bahwa GBHN dirancang, 

dirumuskan, dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat.Hal ini memilki keunggulan dibanding ketetapan dalam bentuk 

Undang-Undang karena mengubah Ketetapan MPR memerlukan 

konsensus politik yang lebih tinggi daripada undang-undang sehingga 

lebih menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan siapa 

pun presidennya nanti.Konsisten berarti diikuti dan ditaati oleh 
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seluruh penyelenggara negara secara horisontal dan vertikal dari pusat 

ke daerah. Berkelanjutan artinya diikuti dan ditaati oleh setiap rezim 

meskipun berganti-ganti setiap lima tahun. 

Tujuan-tujuan tersebut sebenarnya mencerminkan bagaimana 

seharusnya sistem perencanaan pembangunan menghasilkan rencana 

publik.Namun jika dilihat lebih mendalam, kandungan UU tersebut 

belum merupakan suatu sistem perencanaan yang mengarah pada 

tujuan-tujuan di atas. Dalam UU tersebut tidak banyak pembaruan-

pembaruan yang berarti bagi praktik perencanaan pembangunan yang 

telah dijalankan di Indonesia selama ini.Hal yang menonjol dalam UU 

itu adalah legitimasi eksistensi Kementerian Perencanaan 

Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang pada 

masa GBHN dianggap tidak diperlukan lagi kehadirannya. 

Seperti juga dalam praktik perencanaan sebelumnya, Undang-

Undang tersebut sangat menonjolkan perencanaan sebagai produk 

(dokumen), baik pada tingkat nasional, daerah, maupun 

Kementerian/Lembaga. Produk merupakan hal yang penting, namun 

hal yang lebih penting adalah kualitas proses dalam mencapai 

dokumen tersebut. Kualitas proses inilah yang boleh jadi tidak 

disentuh dalam UU No 25/2004. Dalam UU tersebut memang 

ditegaskan tentang keharusan adanya kelembagaan Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dalam penyusunan 

rencana, namun hanya menyebut permukaannya saja (Pasal 10 ayat 3; 

Pasal 11 ayat 1; dan Pasal 12 ayat 1), tidak seperti pada Pasal-pasal 

tentang Produk (Dokumen) yang dijelaskan dengan sangat rinci. Hal 

tersebut mencerminkan masih adanya ‘jurang’ antara tujuan UU 

25/2004 dengan kandungannya, dimana isi kurang mencerminkan jiwa 

serta semangatnya. 

Seyogyanya ‘Musrenbang’ menurut UU 25/2004 tidak terjadi 

seperti masa orde baru yang bersifat Top-Down.Musrendang haruslah 

benar-benar menjadi arena komunikasi timbal balik antara lembaga 

perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) 

untuk menetapkan keputusan kolektif. Diantisipasi bahwa prosesnya 
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akan sangat panjang dan melelahkan, namun itulah tantangan untuk 

mewujudkan perencanaan yang lebih partisipatif. 

Bila tidak hati-hati apa yang diamanatkan dalam UU 25/2004 

dapat mengulang kesalahan lama, yaitu bahwa perencanaan dipandang 

sebagai dokumen dan Blueprint yang disusun secara mekanistik, yang 

seringkali merupakan formalitas (keharusan memiliki), dan hanya 

merupakan hiasan meja. Sesuatu yang perlu disadari bahwa 

perencanaan publik merupakan suatu proses interaksi antara birokrasi 

perencanaan dan publik yang bersifat majemuk. Proses ini harus 

terjadi secara terus menerus sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi 

dan politik masyarakat. 

 

PENUTUP 

Ketiadaan GBHN merupakan konsekwensi logis dari pemilihan 

presiden secara langsung.Sebab salahsatu aspek penilaian terhadap 

calon presiden adalah visi atau rencana atau program yang 

ditawarkannyadalam upaya pemerintahannya mencapai cita-cita 

bangsa bernegara.Tawaran tersebut harus dapatdiwujudkannya pada 

masa jabatannya. Apabila tidak, maka yang bersangkutan akan 

dianggap gagal,akibatnya dia tidak akan dipilih lagi oleh rakyat untuk 

jabatan berikutnya. 

Dengan demikian pembuatan “rencana“ atau proses 

perencanaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa bernegara dimulai 

semenjak seseorang mencalonkan dirinya menjadi presiden. 

Kemudian dijabarkannyasetelah yang bersangkutan memenangi 

pemilu, serta dilaksanakannya, dan senantiasa dievaluasi 

sertadipertanggung jawabkan kepada rakyat pemilihnya, selaku 

pemegang kedaulatan tertinggi 

Hal yang penting menuju perubahan konstitusi kita adalah 

upaya untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) sebagai acuan arah pembangunan nasional di segala bidang 

dalam jangka panjang yang disusun oleh semua elemen bangsa. Upaya 

menyusun GBHN pada dasarnya telah dilakukan sejak awal 
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kemerdekaan sebagai bagian dari model perencanaan ekonomi yang 

diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Tetapi sengaja dihilangkan dalam 

masa reformasi karena dianggap sebagai amanat pemilihan Presiden 

secara langsung yang memiliki kewenangan membentuk arah 

pembangunan sesuai visi dan misi kepemimpinannya sendiri.  

Seiring perjalanan kekuasaan, GBHN kemudian mengalami 

penyusunan secara detail di era Orde Baru. Selain melanjutkan era 

orde lama, GBHN merupakan perwujudan dari model perencanaan 

ekonomi kerakyatan Pancasila sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 

yang tidak pernah berubah substansi pemaknaan. GBHN menjadi 

adalah instrumen sentral dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 

1945. Secara ketatanegaraan, mengembalikan kembali kehadiran 

GBHN adalah amanat UUD 1945 sekaligus akan memiliki implikasi 

pada penguatan kedudukan MPR, yang bisa jadi akan dipandang 

bertabrakan dengan sistem presidensial yang dianut dalam 

amandemen UUD 1945. Dalam pandangan konstitusi, sistem 

ketatanegaraan kita sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

namun persoalan  yang muncul bukan pada Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi ada pada 

implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai 

dengan amanat konstitusi. Oleh sebab itu  mengembalikan arah dan 

haluan pembangunan nasional tentunya harus menggunakan formulasi 

baru yang menyesuaikan dengan perkembangan reformasi serta 

memberikan fungsi yang lebih komperhensif kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat yang dalam hal ini memperluas fungsi 

pengawasan/kontrol terhadap GBHN tersebut. 
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JIWA NASIOANILSME GENERASI MUDA SEBEGAI 

INSTRUMEN MEMPERKUAT KEUTUHAN BANGSA 

 

Oleh : Prof. Dr. Ir. Muhammad Ahsin Rifa’i, M.Si 

 

 

LATAR BELAKANG 

Dalam merebut kemerdekaan dari para penjajah, para pemuda 

pada zamankolonialisme bersusah payah dengan mempertaruhkan 

nyawa. Mereka rela berkorban apa saja demi membebaskan negeri ini 

dari kekuasaan penjajah. Halini dilakukan oleh mereka dengan penuh 

rasa nasionalisme dan patriotismetinggi yang mencapai puncaknya 

pada Kongres Pemuda II yang menghasilkanSumpah Pemuda tanggal 

28 Oktober 1928. 

Seiring berkembangnya zaman, rasa nasionalisme dan 

patriotisme dikalangan pemuda kian memudar.Hal ini dibuktikan dari 

berbagai sikap para pemuda dalam memaknai berbagai hal penting 

bagi Negara Indonesia. Contohsederhana yang menggambarkan 

betapa kecilnya rasa nasionalisme dan patriotisme para pemuda, 

diantaranya : 

 Pada saat upacara bendera, masih banyak pemuda yang tidak 

memaknai artidari upacara tersebut. Upacara merupakan wadah 

untuk menghormati danmenghargai para pahlawan yang telah 

berjuang keras untuk mengambilkemerdekaan dari tangan para 

penjajah. Para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri, 

tanpa mengikuti upacara dengan khidmat. 

 Pada peringatan hari-hari besar nasional, seperti Sumpah Pemuda, 

hanya dimaknai sebagai seremonial dan hiburan saja tanpa 

menumbuhkan rasanasionalisme dan patriotisme dalam benak 

mereka 

 Lebih tertariknya pemuda terhadap produk impor dibandingkan 

dengan produk buatan dalam negeri; dan lain-lain. 
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Rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda pada 

saat ini hanyamuncul bila ada suatu factor pendorong, seperti kasus 

pengklaiman beberapakebudayan Indonesia oleh Malaysia beberapa 

waktu yang lalu.Namun rasanasionalisme para pemuda pun kembali 

berkurang seiring dengan meredanyakonflik tersebut.Kondisi seperti 

ini sangat memprihatikan.Karena itu, penulis termotivasiuntuk 

menyusun makalah ini, sebagai upaya menumbuhkan kembali 

rasanasionalisme dan patriotisme di kalangan pemuda. 

 

TUJUAN PENULISAN 

Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui penyebab menurunnya jiwa nasionalisme pada 

generasi muda bangsa 

2. Menambah pemahaman tentang nasionalisme 

3. Mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan 

jiwanasionalisme 

 

RUMUSAN MASALAH  

Rumusan permasalahan yang ingin kami angkat dan kami bahas 

secaramendalam dalam makalah ini yaitu : 

1. Apa yang dimaksud dengan nasionalisme? 

2. Siapakah yang dimaksud dengan generasi muda bangsa? 

3. Penyebab menurunnya jiwa nasionalisme generasi muda 

bangsa? 

4. Bagaimana cara menumbuhan jiwa nasinonalisme generasi 

muda bangsa? 

5. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya menumbuhkan 

jiwanasionalisme generasi muda bangsa? 

  

PENGERTIAN NASIONALISME 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1997 : 

648), Nasionalisme didefinisikan kesadaran keanggotaan dalam suatu 
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bangsa yang secara potensial kesadaran keanggotaan dalam suatu 

bangsayang secara potensial atau aktual bersama-sama 

mencapai,mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, 

kemakmuran,dan kekuatan bangsa itu, yakni semangat kebangsaan. 

Nasionalisme dapatdirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan 

dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris 

“nation”) dengan mewujudkan satu identitas yang dimiliki sebagai 

ikatan barsama dalamsatu kelompok.Sedangkan Pengertian 

nasionalisme menurut beberapa ahli,yaitu : 

a. Menurut Ernest Renan : Nasionalisme adalah kehendak untuk 

bersatudan bernegara. 

b. Menurut Otto Bauar : Nasionalisme adalah suatu persatuan 

perangaiatau karakter yang timbul karena perasaan senasib. 

c. Menurut Hans Kohn : Nasionalisme secara fundamental timbul 

dariadanya National Counciousness. Dengan perkataan lain 

nasionalismeadalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari 

kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. 

d. Menuru L. Stoddard : Nasionalisme adalah suatu kepercayaan 

yangdimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka 

menyatakanrasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara 

bersama di dalamsuatu bangsa. 

e. Menurut Louis Sneyder : Nasionalisme adalah hasil dari 

perpaduanfaktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan intelektual.   

Nasionalisme dalam arti semangat kebangsaan karena 

kesamaankultur artinya pada persamaan-persamaan kultur yang utama 

sepertikesamaan darah atau keturunan, suku bangsa, daerah tempat 

tinggal,kepercayaan dan agama, bahasa dan kebudayaan. Pada 

pertumbuhan awalnasionalisme, dapat dikatakan sebagai sebuah 

situasi kejiwaan berupakesetiaan seseorang secara total diabdikan 

secara langsung kepada negara.Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah 

masyarakat saat pola pikirnya mulaimerosot. Ikatan ini terjadi saat 

manusia mulai hidup bersama dalam suatuwilayah tertentu dan tidak 

beranjak dari situ.Saat itu, nalurimempertahankan diri sangat berperan 
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dan mendorong mereka untukmempertahankan diri sangat berperan 

dan mendorong mereka untukmempertahankan negerinya, tempatnya 

hidup dan menggantungkan diri.Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya 

ikatan nasionalisme, yang notabenelemah dan bermutu rendah. 

 

GOLONGAN GENERASI MUDA BANGSA 

Generasi Muda adalah terjemah dari young generation yang 

mengandung arti populasi yang sedang membentuk dirinya.Kata 

Generasimuda terdiri dari dua kata yang majemuk, kata yang kedua 

adalah sifatatau keadaan kelompok individu itu masih berusia muda 

dalam kelompokusia muda yang diwarisi cita-cita dan dibebani hak 

dan kewajiban, sejakdini telah diwarnai oleh kegiatan-kegiatan 

kemsyarakatan dan kegiatansosial.Maka dalam keadaan seperti ini 

generasi muda dari suatu bangsamerupakan young citizen. 

Pengertian Generasi muda erat hubunganya dengan arti 

generasimuda sebagai generasi penerus. Yang dimaksud Geberasi 

Muda secara pasti tidak terdapat satu definisi yang dianggap paling 

tepat akan tetapi banyak pandangan yang mengartikannya tergantung 

dari sudut masyarakat melihatnya.Namun dalam rangka untuk 

pelaksanaan suatu programpembinaan bahwa “Generasi Muda” ialah 

bagian suatu generasi yangberusia 0-30 tahun. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka (1994 : 

309)generasi muda berasal dari kata generasi yaitu sekalian orang 

yang kira-kira sama waktu hidupnya, angkatan atau turunan. Generasi 

muda berartikelompok atau kaum muda. 

 

PENYEBAB MENURUNNYA JIWA NAIONALISME 

GENERASI MUDA BANGSA 

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu 

bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah 

sertakesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu 

bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap 
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bangsa itu sendiri.Sekarang rasa nasionalisme dan kebangsaan 

sebagian besar darikita telah memudar, memudarnya rasa cinta 

terhadap tanah air inidilihat minimnya pemahaman remaja akan nilai-

nilai budaya. Remajasekang lebih cenderung mengikuti budaya barat 

yang sangat jauh perbandingannya dengan norma dan adat istiadat 

bangsa Indonesia.Remaja sekarang lebih senang dengan hal-hal dan 

produk-produkimpor dibanding dengan produl lokal sendiri.Mereka 

bangga jikamenggunakan baju atau barang-barang dari merk luar 

negeri.Merekamalu menggukan roduk lokal yang mereka anggap 

produk lokal itutidak mengikuti perkembangan zaman.Penyebab 

utama dari memudarnya semangat nasionalisme dankebangsaan dari 

generasi penerus bangsa terutama disebabkan contohyang salah dan 

kurang mendidik yang diperlihatkan generasi tua ataukaum tua yang 

cenderung mementingkan kepentingan pribadi dangolongannya 

daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat.Kaum tua juga 

tidak memberikan contoh sikap disiplin dan rasatanggungjawab 

terhadap suatu apapun.Berikut ini adalah penyebabmemudarnya 

nasionalisme dikalangan generasi muda : 

Faktor Internal 

a. Pemerintahan pada zaman reformasi yang jauh dari harapan para 

pemuda, sehingga membuat mereka kecewa pada konerja 

pemerintah saat ini. Terkuaknya kasus-kasus Korupsi, 

penggelapanuang negara, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh 

para pejabatnegara membuat para pemuda enggan untuk 

memerhatikan lagi pemerintahan. 

b. Sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak 

mencerminkanrasa nasionalisme dan patriotisme, sehingga para 

pemuda menirusikap tersebut. Para pemuda merupakan peniru 

yang baik terhadaplingkungan sekitarnya 

c. Demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun 

danmaraknya unjuk rasa, telah menimbulkan frustasi di kalangan 

pemuda dan hilangnya optimisme,sehingga yang ada hanya 

sifatmalas, egois dan, emosional.  
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d. Tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam 

segalaaspek kehidupan, membuat para pemuda tidak bangga lagi 

menjadi bangsa Indonesia. 

e. Timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya lebih 

baikdari suku-suku lainnya, membuat para pemuda 

lebihmengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan 

bangsa. 

Faktor Eksternal 

a. Cepatnya arus globalisasi yang berimbas pada moral 

pemuda.Mereka lebih memilih kebudayaan negara lain, 

dibandingkandengan kebudayaanya sendiri, sebagai contohnya 

para pemudalebih memilih memakai pakaian-pakaian minim 

yangmencerminkan budaya barat dibandingkan memakai batik 

atau bajuyang sopan yang mencerminkan budaya bangsa 

Indonesia. Para Pemuda kini dikuasai oleh narkoba dan minum-

minuman keras, sehingga sangat merusak martabat bangsa 

Indonesia. 

b. Paham liberalisme yang dianut oleh negara-negara barat 

yangmemberikan dampak pada kehidupan bangsa. Para pemuda 

meniru paham liberalism, seperti sikap individualism yang hanya 

memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan keadaan sekitar 

dan sikap acuh tak acuh pada pemerintahan. 

c. Semakin hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. 

Sebab, sudah semakin banyaknya produk luar negeri baik 

berupamakanan, pakaian dan sebagainya, yang membanjiri dunia 

pasar di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang cenderung 

menggunakan produk luar negeri. Mereka merasa kalau memakai 

produk dalamnegeri akan terlihat kuno, jadul, dan kurang 

berkualitas. Padahal produk-produk dalam negeri kualitasnya 

tidak kalah dengan luar .Ini adalah hal yang sangat simple, tapi 

kalau di biarkan terusmenerus akan fatal akibatnya. Indonesia 

akan kehilangan jati dirinya. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap 

produk dalam negerimenunjukan gejala berkurangnya rasa 

nasionalisme masyarakat kita terhadap bangsa Indonesia. 
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Masyarakat kita, khususnya anakmuda, banyak yang lupa 

mengenai identitas diri sebagai bangsaIndonesia. Karena gaya 

hidupnya cenderung meniru budaya baratyang oleh masyarakat 

dunia dianggap sebagai kiblat. Selain itu, globalisasi juga 

mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yangtajam antara orang 

kaya dan miskin. Ini disebabkan karena adanya persaingan bebas 

dalam globalisasi ekonomi. 

  

Pengaruh-pengaruh di atas memang tidak secara langsung 

berdampak terhadap nasionalisme.Akan tetapi, secara 

keseluruhandapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap bangsa 

menjadi berkurang atau bahkan hilang.Sebab, globalisasi mampu 

membukacakrawala masyarakat secara global.Apapun yang ada di 

luarnegeri dianggap baik serta mampu memberi aspirasi 

kepadamasyarakat kita untuk diterapkan di negara 

kita.Berdasarkananalisa dan uraian di atas, pengaruh negatif 

globalisasi lebih banyak daripada pengaruh positifnya. Oleh karena 

itu, diperlukanlangkah untuk mengantisipasi pengaruh negatif 

globalisasiterhadap nilai nasionalisme. 

  

UPAYA- UPAYA UNTUK MENUMBUHKAN JIWA 

NAIONALISME GENERASI MUDA BANGSA 

Rapuhnya rasa kebanggaan bagi bangsa selama beberapa tahun 

belakangan ini, sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentiment 

kedaerahan dan semangat primordialisme pascakrisis.Suatu sikap 

yangsedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar 

anggotadan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama 

(socialcontract) yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dan 

perikemanusiaan dan musyawarah kerap menjadi wacana 

belaka.Bukan hal yang aneh jika semangat solidaritas dan 

kebersamaan pun terasa semakin tenggelam sejak beberapa dekade 

terakhir. Boleh jadi, penyebab dari memudarnya rasa nasionalisme ini 

juga disebabkanoleh karena paradigma tentang bangsa dan 

nasionalisme yang kita anut, berjalan di tempat. Maka dari itu sebagai 
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upaya untuk menumbuhkan kembali jiwanasionalisem generasi muda 

bangsa diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Upaya 

menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa ini tidak 

hanya tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara Negara  

namun juga membutuhkan peran aktifmasyarakat. 

Peran Keluaga 

a. Memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan 

pengormatan pada bangsa mislanya dengan menunjukkan para 

pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan.  

b. Memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak 

terhadaplingkungan sekitar dan memastikan anak tumbuh dalam 

lingkunganyang baik. 

c. Selalu menggunakan produk dalam negeri dan merasa bangga 

dalammenggunakannya 

Peran Pendidikan 

a. Memberikan pelajaran tentang Pendidikan Pancasila 

danKewarganegaraan dan juga bela Negara.  

b. Menanamkan sikap cinta tanah air dan menghormati jasa 

pahlawandengan mengadakan upacara setiap Hari Senin dengan 

penuh khitmad 

c. Memberikan pendidikan moral, sehingga para pemuda tidak 

mudahmenyerap hal-hal negatif yang dapat mengancam 

ketahanannasional. Dengan cara ini diharapkan para pemuda tidak 

mudahterpengaruh dengan berbagai hal yang dapat 

menghancurkan bangsa. 

Peran Pemerintah 

a. Menggalakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan 

rasanasionalisme seperti seminar dan pameran kebudayaan.  

b. Mewajibkan pemakaian batik kepada pegawai negeri sipil setiap 

Hari Jum’at. Hal ini dilakukan karena batik merupakan sebuah 

kebudayaan asli Indonesia, yang diharapkan dengan 

kebijakantersebut dapat meningkatkan rasa nasionalisme dan 

patrotisme bangsa. 
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c. Lebih mendengarkan dan menghargai aspirasi pemuda 

untukmembangun Indonesia agar lebih baik lagi. 

  

PERAN PEMERINTAH DALAM MENUMBUHKAN JIWA 

NAIONALISME GENERASI MUDA BANGSA MELALUI 

PENDIDIKAN PEMBANGUNAN KARAKTER. 

Seperti yang pernah dikemukakan oleh Presiden RI Dr. H. 

Susilo Bambang Yodhoyono bahwa ada lima isu penting dalam dunia 

pendidikan.Salah satunya isu mengenai hubungan pendidikan dengan 

pembentukan watak atau dikenal dengan pembangunan karakter 

(character building). Presiden menyatakan bahwa kemajuan 

pendidikan tidak boleh melupakan pembangunan karakter.Oleh karena 

itu, Presiden melalui Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 

meluncurkan Program Pendidikan Karakter. Penanaman jiwa 

nasionalisme perlu dilakukan di sekolah, hal inidikarenakan bahwa 

sekolah merupakan tempat pendidikan dan pembentukan jiwa serta 

semangat bagi generasi muda yang akanmenentukan masa depan 

bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Selainitu, sejumlah besar 

generasi muda penerus bangsa Indonesia masih berstatussebagai 

pelajar di sekolah sehingga apabila sekolah mampu memberikan 

pendidikan nasionalisme penguatan karakter bangsa Indonesia maka 

akanselamatlah di masa yang akan datang.Penanaman jiwa 

nasionalisme serta penguatan karakter bangsa bagiseluruh pelajar dan 

mahasiswa di Indonesia akan memperkokoh persatuandan kesatuan 

bangsa dalam rangka mewujudkan NKRI yang kuat dan kokohserta 

berkepribadian. Dalam rangka membentuk dan menumbuhkan 

rasanasionalisme serta karakter bangsa bagi pelajar dan mahasiswa di 

perlukansuatu sarana yang dapat melengkapi penyelenggaraan 

pendidikan disekolah. 

Sajian informasi berupa materi yang menarik dan relevan 

dengansemangat kemudahan pelajar dan mahasiswa, perlu 

dikembangkan dengantepat.UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3menjelaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkandan membentuk watak serta 
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peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berkhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, 

mandiri dan menjadi warganegara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.Tujuan tersebut merupakan rumusan mengenai 

kualitas manusiaIndonesia yang harus dikembangkan oleh setiap 

satuan pendidikan. 

Rumusan tujuan pendidikan nasional inilah yang menjadi 

landasan pengembangan karakter bangsa. Dimana, pendidikan 

karakter bersifat terusmenerus dan berkelanjutan(continuous)dimulai 

dari pendidikan usia diniagar terinternalisasi dengan baik dalam diri 

anak didik.Program konkret Kemendiknas dalam membangun 

karakter bangsayakni dengan menggalakkan program dan kegiatan 

pendidikan karakter pada seluruh satuan dan kewarganegaraan, baik 

kurikuler maupun ekstra,merevitalisasi kembali kelompok mata 

pelajaran kepribadian agar menjadisumber progresif, dengan member 

dan memperkuatvalue of character &value of orientation for the 

future mengembangkan program pendidikankarakter dan anekaragam 

pelatihan yang tepat dan efektif. 

Landasan dasar pendidikan karakter adalah nasionalisme 

denganmemberikan orientasi nilai (value of orientation) bagi 

kemajuan peradaban bangsa dan Negara kedepan dengan 

mengintegrasikan semangat nasionalisme dengan kebutuhan kemajuan 

bangsa di masa depan.Sehingga dengan pendidikan karakter inilah 

terciptanya satu perubahandari sekadar good menjadi great yang 

dibutuhkan bagi kesuksesan membangun peradaban bangsa di masa 

depan. Great character, great personality, and great achievement for 

the futuredapat dijabarkan secara konkrit. Sejatinya kepribadian dan 

citra diri bangsa menjadi kekuatan etos,semangat etik dan moral yang 

diharapkan bagi kemajuan bangsa ini dimasadepan. 
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KESIMPULAN 

a. Penyebab memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme 

pemudadikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal seperti kekecewaan pemuda terhadap kinerja pemerintah, 

sedangkan factor eksternal seperti arus globalisasi yang membawa 

pengaruh negatif.  

b. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda 

dibutuhkan peran aktif semua lapisan masyarakat. Tidak hanya 

pemerintah tetapi juga lingkungan keluarga dan pendidikan. 

c. Memudarnya rasa nasionalisme dapat mengancam dan 

menghancurkan bangsa Indonesia. Hal itu terjadi karena 

ketahanan nasional akan menjadi lemah dan dapat dengan mudah 

ditembus oleh pihak luar. 

d. Penanaman jiwa nasionalisme serta penguatan karakter bangsa 

bagiseluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia akan 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka 

mewujudkan NKRI yangkuat dan kokoh serta berkepribadian. 

e. Pemerintah dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi 

muda bangsa melalui system pendidikan yang membentuk 

karakter generasimuda. Sehinga kepribadian dan citra diri bangsa 

menjadi kekuatan etos, semangat etik dan moral yang dapat 

membantu bagi kemajuan bangsa inidi masa depan.  

  

SARAN 

Dari hasil pembahasan yang telah penulis bahas, 

penulismemberikan saran kepada semua pihak, khususnya pemuda 

untuk lebihmeningkatkan rasa nasionalisme terhadap Negara 

Indonesia, karena pemuda adalah calon penerus perjuangan dan 

pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Selain itu, penulis 

memberikan saran kepadamasyarakat dan pemerintah untuk saling 

bersinergi dalam mengupayakan peningkatan nasionalisme di 

kalangan pemuda 
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HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT 

SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA YANG TIDAK BISA 

DIKURANGI 

 

Oleh : Jalaluddin 

 

 

 

 
Abstract 

The impact of the larger amount of exploited coal causes enormous 

environmental damage. This sociological legal research finds that coal 

mining activities have caused human rights abuses because of the loss of a 

good and healthy environment for society. Whereas according to Article 28H 

of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia that every 

person has the right to live in a good and healthy environment. Also in 

Article 9 paragraph (3) of Act No. 39 of 1999 on Human Rights states that 

everyone has the right to live in a good and healthy environment. 

Furthermore, this study found, human rights violations that occurred because 

the act relating to the management of this mining environment is not 

enforced. Both acts relate to environmental management in its mining 

process as well as laws relating to environmental management after coal 

mining activities by mining companies. This happens because the law 

enforcement apparatus does not take appropriate action as set forth in the 

related law. Interviews and observation data shows that law enforcement 

officers are a part related to coal mining activities in South Kalimantan. The 

law enforcement authorities take advantage of non-compliant companies to 

the law relating to the management of the mining environment resulting in 

environmental degradation and human rights violations. It seems that cases 

like this do not just happen in Indonesia, even in other countries. Therefore, 

the right to a good and healthy environment should be promoted as an non 

derogable right. 

Key words: State, good and healthy environment, non-derogable right. 
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LATAR BELAKANG 

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak fundamental bagi 

manusia. Hak itu melekat untuk memperkuat konstruk kehidupan 

manusia. Hak atas lingkungan hidup yang bersih termasuk dalam 

kategori generasi ketiga hak asasi manusia. Ada tiga jenis hak dalam 

kategori ini, yaitu right to development, right to peace, dan right to a 

clean environment (Tomuchat, 2003). Namun sayang sekali hak atas 

lingkungan hidup ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup, 

terutama dari pihak pemerintah dan perusahaan. Akibatnya selalu 

terjadi pencemaran lingkungan hidup dalam aktivitas pertambangan, 

seperti pertambangan batu bara. 

Batu bara yang juga disebut sebagai “emas hitam” ini 

merupakan salah satu komoditi perdagangan yang menggiurkan dan 

menjanjikan bagi setiap orang yang ingin mendapat keuntungan besar 

tanpa melihat dampak  yang ditimbulkannya. Di Kalimantan Selatan 

dan Indonesia pada umumnya, pertambangan batu bara mempunyai 

peranan penting dalam perekonomian dari dulu sampai sekarang. 

Namun demikian, batu bara, selain  mendatangkan modal bagi 

pembangunan, di pihak lain lokasi pertambangan batu bara agar tetap 

layak dan bersahabat dengan kehidupan secara berkesinambungan 

sering diabaikan. Begitu juga aturan yang mesti ditaati sebagai norma 

pengelolaan sumber daya alam sering diabaikan sehingga terjadi 

pencemaran lingkungan hidup.  

Pencemaran lingkungan hidup sekarang ini sangat 

mempengaruhi aspek hak hidup, hak atas ekonomi, hak atas 

kesehatan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, serta hak asasi 

manusia lainnya.  Pencemaran  lingkungan hidup pada umumnya 

disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang  mengabaikan dan 

melanggar undang-undang  tentang pengaturan  aktivitas 

pertambangan. Contohnya,  pertambangan batu bara di Kalimantan 

Selatan telah merusak lingkungan hidup, menyebabkan kehidupan 

masyarakat menjadi rusak. Kerusakan tersebut dalam aspek 

lingkungan hidup, ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan yang 

menyebabkan masyarakat menderita (Jalaluddin, 2012).  
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Uraian di atas mendeskripsikan, walaupun hak atas lingkungan 

hidup itu merupakan hak asasi yang fundamental namun dalam 

konsepsi dan implementasinya belum mendapatkan tempat yang ideal. 

Karena itu mungkinkah hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat ini dijadikan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi? 

  

LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SEBAHAI HAK 

ASASI MANUSIA 

Manusia merupakan faktor utama sebagai penyebab kerusakan 

dan pencemaran lingkungan hidup (Sonny Keraf, 2010). Dengan 

perilaku manusia seperti itu maka fenomena alam yang luar biasa 

terjadi di mana-mana dalam beberapa dekade terakhir ini. Fenomena 

alam itu seperti perubahan cuaca yang sangat ekstrem disertai banjir 

besar, tanah longsor, badai topan, dan kekeringan. Hal itu merupakan 

petunjuk dari terjadinya perubahan lingkungan hidup secara global 

yang mengancam kehidupan manusia sendiri (Masjhur, 2007). 

Sebaliknya, yang dikehendaki adalah lingkungan hidup yang bersih 

dan sehat, yaitu lingkungan hidup yang bebas dari segala degradasi 

yang dapat mengancam kelestarian hidup, kesehatan, penghidupan, 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan (Roni Giandono, 2005). 

Dalam kawasan kabupatenal, pertama kali pengaturan ketiga 

hak itu termaktub dalam African Charter on Human and People 

Rights (ACHPR) tanggal 27 Juni 1981. Secara khusus mengenai hak 

atas lingkungan hidup, Pasal 24 ACHPR menyatakan, All peoples 

shall have the right to a general satisfactory environment favourable 

to their development. Sayangnya pasal ini belum menegaskan 

kekuatan pencapaian standar pemenuhan hak atas lingkungan hidup, 

namun paling tidak di situ kelihatan kesinambungan antara tiga 

elemen pokok, yaitu negara, rakyat dan kelompok-kelompok strategis 

dalam negara (Brems, 2001).  

Deklarasi ini mengakui lingkungan hidup sebagai hak asasi 

manusia, yaitu hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan 

sehat, serta membebankan kewajiban untuk memelihara lingkungan 
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hidup dan sumber kekayaan alam hingga dapat dinikmati oleh 

generasi-generasi yang akan datang (David Hunter, 2007, Syahrul 

Machmud, 2007). Berarti penegasan bahwa lingkungan hidup sebagai 

hak asasi manusia menemukan momentumnya pada Deklarasi 

Stockholm ini. Pasal pertama deklarasi itu menyatakan, man has the 

fundamental rights to freedom, equality and adequate conditions of  

life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and 

well-being, and the bears a solemn responsibility to protect and 

improve the environment for present and future generations... (Sand, 

2004).  

Begitu pentingnya momentum itu Dinah Shelton menyatakan 

bahwa several dozen international treaties adopted science Stockholm 

Conference call upon states to take specific measures to ensure that 

the public is adequately informed about environmental risks, 

including health risks, posed by specific activities. In iddition to the 

right to information, the public is also given broad rights of 

participation in decision-making and access to remedies for 

environmental harm (Dinah Shelton, 2002). 

Klaus Toefler, Direktur Ekskutif Program Lingkungan hidup 

Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa Deklarasi Stockholm 

sangat tepat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami 

perlindungan lingkungan hidup yang berimplikasi kepada pemenuhan 

hak asasi manusia. Toefler menyatakan human rights can not be 

secured in a degraded or polluted environment. The fundamental right 

to life is treatened by soil degradation and deforestation and by 

exposures to toxic chemicals, hazardous wastes and contamenated 

drinking water. Environmental conditions clearly help to determine 

the extent to which people enjoy their basic rights to life, health, 

adequate food and housing, and traditional livehood and culture. It is 

time to recognize that those who pollute or destroy the natural 

environment are not just commiting a crime against nature, but are 

violating human rights as well. (Dinah Shelton, 2002).  

Setelah Deklarasi Stockholm dilanjutkan dengan pertemuan 

Montevideo. Pertemuan ini merupakan ad hoc meeting of senior 
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goverment officials expert in environment law pada tanggal 28 

Oktober hingga 6 November 1981. Pertemuan ini membuat kerangka, 

metode, dan program, meliputi usaha-usaha tingkat  internasional, 

nasional dan daerah bagi pengembangan serta peninjauan secara 

berjenjang terhadap hukum lingkungan dalam Systemwide, Medium 

Term Environment Programme United Nation Environment 

Programme (Syahrul Machmud, 2007). 

Menindaklanjuti hasil-hasil yang telah diputuskan dalam 

konvensi Stockholm 1972 pada tahun 1983, PBB membentuk World 

Commission on Environment and Development (WCED). Ini adalah 

untuk memenuhi keputusan Sidang Umum PBB bulan Disember 1983 

Nomor 38/161. Sebagai komisi (lembaga) yang bebas, WCED 

melakukan tugas inventigasi dan memberikan berbagai saran dan 

masukan tentang masalah-masalah global (Syahrul Machmud, 2007).  

WCED telah menyampaikan laporan dengan tajuk Our Common 

Future yang berisi hasil penyelidikan terhadap aktivitas  dan program 

lingkungan terpadu berkenaan dengan masalah-masalah pembangunan 

ekonomi pada tingkat internasional, nasional dan daerah (Syahrul 

Machmud, 2007 dan J. Bhagwati, 1995). 

Di samping menyampaikan laporan itu, WCED juga 

mengajukan usul agar dilaksanakan pertemuan internasional untuk 

membicarakan masalah-masalah lingkungan global dalam kaitannya 

dengan pembangunan berkelanjutan. Usulan itu diterima oleh Sidang 

Majelis Umum PBB dengan resolusi nomor 44/228. Implementasi 

daripada resolusi itu, maka United Nation Conference on Environment 

and Development (UNCED) dilaksanakan di Rio de Jeneiro, Brazil. 

Deklarasi Rio de Jeneiro merupakan deklarasi yang dibuat 

dalam konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan di Rio 

de Jeneiro, Brazil pada tanggal 3 hingga 14 Juni 1992. Ini merupakan 

konferensi yang menakjubkan dan terbesar dalam sejarah pertemuan 

tingkat internasional. Pertemuan dihadiri oleh 17 negara dan 

pemerintahan, 15.000 orang termasuk wakil-wakil pemerintah yang 

dipimpin oleh kepala negara atau pemerintahan, dihadiri oleh tidak 
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kurang daripada 9.500 wartawan dan diikuti oleh 1.200 Lembaga 

Swadaya Masyarakat (NGO).  

Persetujuan yang penting dari konferensi Rio de Jeneiro, yaitu 

adanya kesedaran yang jamak dari  masyarakat dunia untuk mampu 

mewariskan planet bumi dengan lingkungan yang lestari kepada 

generasi-generasi masa depan. Hal itu bermakna bahwa negara dan 

pemerintahan di seluruh dunia mempunyai kewajiban untuk komitmen 

pada terjaminnya pemenuhan lingkungan yang baik dan sehat sebagai 

hak asasi manusia (right to good and healthy environment). Komitmen 

itu dapat dibaca pada Pasal 4 Deklarasi Rio yang  menegaskan, in 

order to achieve sustainable development, environmental protection 

shall constitute on integral part of the development process and 

cannot be considered in isolation from it (Salleh, 2002). 

Seiring dengan itu, masyarakat internasional juga telah 

membuat gagasan penting kesedaran lingkungan. Pada bulan 

September tahun 2000, 147 negara dari 190 negara peserta PBB waktu 

itu telah menetapkan salah satu agenda terpenting dalam Milennium 

Development Goals (MDGs) adalah ensure environmental 

sustainability (Majda El Muhtaj, 2008). Jadi, dapat difahami bahwa 

kesedaran masyarakat akan begitu pentingnya lingkungan bukan lagi 

normativiti lokal, melainkan sebuah konstruk kehidupan bersama. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengakui hak atas 

lingkungan sebagai hak asasi manusia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 

28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.  

Undang-Undang Dasar merupakan norma utama (grand norm) 

dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepadanyalah 

semua isi peraturan perundangan mengacu baik ia undang-undang 

maupun peraturan di bawah undang-undang.  

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi 

“setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.  
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 menegaskan bahwa, “ lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia dan makhluk hidup yang lain”. Melalui konsep ini, kemudian 

muncul istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 tersebut dalam Pasal 1 ayat 

(3) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan berwawasan 

lingkungan hidup itu ialah “usaha sadar dan terencana, yang 

memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam 

proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan 

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.  

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air menyatakan bahwa, “negara menjamin hak setiap orang 

untuk mendapatkan air bagi keperluan dasar minimum sehari-hari bagi 

memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif”. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1) dinyatakan 

“setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang 

sehat dan baik”. Hak tersebut sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2),  

berkaitan pula dengan hak terhadap informasi lingkungan hidup dan 

peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 

5 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut 

dinyatakan bahwa “hak atas informasi lingkungan hidup merupakan 

suatu konsekuensi logis dari hak berpristasi dalam pengelolaan 

lingkungan hidup yang berlandaskan asas keterbukaan. Hak terhadap 

informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan 

keberdampakan peranan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di 

samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk 

membenarkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sihat. 

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat ini 

dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan 

dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan 

tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti 
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dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan 

penilaian hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan 

penataan mahupun pemantauan perubahan kualiti lingkungan hidup 

dan rancangan tata ruang”. 

Undang-undang tersebut telah memberi peluang yang sangat 

luas kepada masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan 

lingkungan hidup. Hal itu dimaksudkan agar hak-hak masyarakat 

terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat benar-benar dapat 

dipenuhi. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup, 

umpamanya Pasal 44 menyatakan “setiap penyusunan peraturan 

perundangan pada peringkat nasional dan daerah wajib 

memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Pasal 47 ayat (1) 

undang-undang tersebut menyatakan “setiap usaha dan atau kegiatan 

yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan 

hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau 

kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko 

lingkungan hidup”. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan “setiap 

orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan 

dengan peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.  

Sebagai hak, maka pasal itu menunjukkan bahwa informasi 

lingkungan hidup merupakan suatu hak masyarakat untuk dipenuhi 

dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal lain yang juga 

mengatur soal informasi adalah Pasal 10 huruf h yang menyatakan 

bahwa, “dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah 

berkewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan 

menyebarluaskannya kepada masyarakat. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum sosiologis ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitan ini adalah Kampung Ness 15 Desa 

Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Provinsi 
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Kalimantan Selatan. Kampung Ness 15 Desa Tatakan dijadikan 

sebagai fokus tempat penelitian ini karena di sini beroperasi 

perusahaan tambang batu bara dan terjadi semua kerusakan, seperti 

tercemarnya air sungai, air sawah, kolam ikan, rusaknya perkebunan 

karet, sawah, dan pencemaran udara. Pelanggaran terhadap hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat itu berdampak kepada tidak 

terpenuhinya hak atas ekonomi, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, 

bahkan hak atas kenyamanan beribadah juga terganggu. Data 

didapatkan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan. 

Wawancara dilakukan dengan penduduk dan pihak menejemen 

perusahaan. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap wilayah yang 

terdampak racun batu bara. 

 

HASIL PENELITIAN 

Salah satu dampak yang cukup besar akibat pertambangan batu 

bara adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Seringkali 

para pelaku pertambangan ini melupakan upaya antisipasi atau 

penanggulangan dampak yang merusak lingkungan hidup, dan hal ini 

diperparah lagi dengan kelemahan penegakkan hukum. Contoh yang 

pasti adalah terdapat lubang-lubang besar yang menimbulkan 

kubangan air berkandungan asam tinggi. Tingkat asam ini disebabkan 

oleh bekas galian batu bara memiliki kandungan bahan beracun 

seperti besi, sulfat, mangan, dan lain-lain. Zat-zat ini akan memberi 

dampak buruk bagi tanaman di sekitarnya. 

Masih banyak lagi dampak yang ditimbulkan akibat 

pertambangan batu bara  yang tidak menghiraukan lingkungan hidup. 

Sangat penting sekali adanya kesedaran daripada pihak pelaku 

pertambangan dan masyarakat tentang kesehatan dan keberlangsungan 

lingkungan hidup. Selain itu, tidak lupa peranan besar dan tegas dari 

negara dan pemerintah dalam menghadapi dan memperingatkan para 

pelaku pertambangan batu bara yang nakal.  

Eksploitasi batu bara dengan kapasitas yang terus naik, ternyata 

tidak berkorelasi dengan peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini cukup jelas terlihat pada 
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pembangunan Rumah Sakit Datu Sanggul (rumah sakit utama di 

kabupaten Tapin) yang terlaksana begitu lambat dan tersiuk-siuk, 

yang semestinya dapat terwujud dalam waktu singkat karena nilai 

(harga) batu bara terus mengalami peningkatan dan kapasitas juga 

terus meningkat. Jika mengacu pada hasil eksploitasi batu bara 

kabupaten Tapin, maka rumah sakit jenis A seharusnya sudah dapat 

diwujudkan karena keberadaannya sangat berhubungan dengan 

kecepatan perubahan sosial dan budaya dengan berbagai risiko 

penyakit akibat perubahan bentang alam, yaitu cenderung pada 

bencana. 

Begitu juga pendidikan yang masih merupakan permasalahan 

yang dihadapi Kabupaten Tapin. Hal ini terlihat dari keluhan pihak 

Dinas Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa tingkat keahlian atau 

keterampilan tenaga kerja lokal yang hanya dihargai sebagai sekuriti 

dan selebihnya sebagai buruh upahan dalam pertambangan ini. Untuk 

posisi yang memerlukan keterampilan khusus, lebih banyak ditempati 

tenaga kerja dari luar daerah. Bagaimana mungkin hal seperti ini 

menjadi realitas di Kabupaten Tapin yang tidak seharusnya terjadi jika 

mengacu besarnya jumlah batu bara yang diekspor keluar, sementara 

untuk membekali tenaga kerja lokal agar menjadi tenaga terampil 

tidak sanggup. 

Pertambangan batu bara merupakan industri yang mengandung 

risiko mempercepat kerapuhan sosial dan budaya serta lingkungan 

hidup, karena bidang ini begitu cepat berdampak perubahan yang 

hanya memperhitungkan pada nilai ekonomi dan mengabaikan nilai 

lain. Kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi dan menjadi beban 

warga masyarakat seperti pencemaran air sungai, air sawah, tanah 

karet dan pencemaran kampung yang semakin luas dan dalam intensiti 

sering terjadi. perusahaan pertambangan tidak akan merasakan 

kerugian akibat kerusakan lingkungan dan kerapuhan sosial budaya, 

tetapi warga masyarakat dan pemerintah daerah terus menghadapi 

kerugian dengan menanggung berbagai biaya yang terus meningkat 

nilainya.Sisa cucian batu bara yang tertampung dalam kolam sangat 

berbahaya karena mengandung logam-logam beracun yang jauh lebih 

berbahaya dibandingkan proses pemurnian pertambangan emas yang 
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menggunakan zat beracun. Proses pencucian dilakukan untuk 

menjadikan batu bara lebih bersih dan murni sehingga memiliki nilai 

jual tinggi. Proses ini dilakukan karena pada saat eksploitasi 

dilakukan, biasanya batu bara bercampur tanah dan batuan lain yang 

mengurangi kemurnian batu bara. Supaya lebih mudah dan murah, 

dibuat kolam untuk pencucian. Kolam penampung itu berisi air cucian 

yang bercampur lumpur (sisa batu bara bekas pencucian). Apabila sisa 

itu bercampur dengan air sungai dan air sungai itu digunakan oleh 

masyarakat secara terus-menerus, maka gejala penyakit itu biasa akan 

tampak setelah bahan beracun itu terakumulasi dalam tubuh manusia. 

Unsur-unsur yang ada di dalamnya seperti beranu menyebabkan 

penyakit kulit, gangguan pencernaan, paru-paru dan penyakit kanker 

otak.  

Berbeda dengan tailing dari sisa pertambangan emas, unsur 

berancun dari logam berat yang ada dalam sisa pertambangan batu 

bara jauh lebih berbahaya. Sayangnya, hingga kini tidak ada 

penerbitan atau informasi dari perusahaan pertambangan tentang 

bahaya sluge terhadap masyarakat di sekitar pertambangan.  

Data hasil pengamatan lainnya tentang dampak negatif 

pertambangan batu bara adalah terjadinya penurunan secara tajam 

kemampuan masyarakat berbelanja untuk memenuhi keperluan primer 

mereka, yaitu untuk makan jika dibandingkan dengan ketika 

masyarakat masih mempunyai pendapatan dari produksi kebun karet 

dan hasil pertanian padi. Kebun karet dan pertanian padi mereka tidak 

lagi banyak menghasilkan uang sehingga ekonomi masyarakat sangat 

lemah.  

Akibat kebun karet mereka tidak menghasilkan uang dan 

bahkan mati satu demi satu, maka para petani karet ini harus menjual 

kenderaan untuk menutupi keperluan  hidup sehari-hari. Ada juga 

yang harus mengambil simpanannya dari bank, rata-rata untuk 

keperluan biaya pendidikan anak-anak. Mereka mengatakan, 

bagaimana selanjutnya kehidupan mereka karena telah kehilangan 

sumber pendapatan untuk menyambung hidup. Mungkin kata mereka, 
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anak-anak mereka harus berhenti sekolah karena tidak ada lagi biaya 

yang dapat diberikan. 

Jadi begitu mengerikan jika hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat tidak terpenuhi karena akan berdampak tidak dapat 

dipenuhinya hak-hak asasi manusia bidang lainnya. Sebab lingkungan 

hidup yang baik dan sehat menjadi pondasi, wadah dan konstruksi 

bagi pemenuhan bidang hak asasi manusia lainnya. 

  

DISKUSI 

Di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 

sekarang ini, harapan dan cita-cita keadilan sosial terasa semakin 

sukar terwujud. Bahkan, boleh dikatakan bahwa cita-cita tersebut 

semakin hari semakin dilupakan. Banyak gejala dalam masyarakat 

yang menampakkan bagaimana bangsa yang menyebut secara 

eksplisit keadilan sosial dalam ideologi Pancasila-nya, seolah-olah 

tidak menghiraukan lagi cita-cita kebaikan bersama (common good) 

tersebut. Salah satu contoh nyata adalah soal kebijakan pertambangan 

batu bara yang bukannya membawa kesejahteraan, tetapi membawa 

kesengsaraan dan malapetaka bagi masyarakat. Fakta di lapangan 

membuktikan bahwa pertambangan batu bara itu mengancam 

kesejahteraan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 

Kebijakan pertambangan batu bara itu telah gagal mewujudkan cita-

cita keadilan sosial sebagaimana yang telah banyak terjadi di beberapa 

negara lain (Rivkin, 2010). Pertambangan batu bara menyebabkan 

pendapatan para petani menurun karena kerusakan tanah-tanah 

pertanian mereka bahkan terjadi perubahan pada tanah pertanian 

menjadi kawasan pertambangan (Prajna Paramita Mishra dan Ayan 

Kumar Pujari). 

Karena itu, secara emosional dikatakan bahwa pertambangan 

batu bara itu merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan logam dan 

mineral dengan cara menghancurkan gunung, hutan, sungai, laut, dan 

penduduk kampung. Ada pula yang mengatakan bahwa pertambangan 

batu bara merupakan suatu kegiatan yang paling merusak  alam dan 

kehidupan sosial, yang dimiliki orang kaya dan menguntungkan orang 
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kaya. Ada juga yang mengatakan bahwa pertambangan batu bara 

merupakan industri yang banyak menyebarkan mitos dan kebohongan. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, terdapat sejumlah unsur yang 

sudah pasti melekat pada pertambangan batu bara, yakni adanya 

tindakan penghancuran, kerusakan, kebohongan, mitos-mitos, dan 

keuntungan untuk segelintir orang tertentu (orang kaya). Daya 

rusaknya, baik terhadap lingkungan hidup maupun kehidupan sosial 

masyarakat, dinilai terlampau berisiko (Khalid Muhammad, 2009). 

Hakim Christoper Weeramantry (mantan Hakim Agung 

Amerika Serikat) pernah menulis bahwa perlindungan lingkungan 

hidup adalah bahagian penting dari doktrin hak asasi manusia 

kontemporer, karena ia adalah sine qua non berbagai hak asasi 

manusia seperti hak terhadap kesehatan dan hak untuk hidup. Hal ini 

hampir tidak diperlukan untuk menjelaskannya, karena kerusakan 

lingkungan hidup dapat merusak dan melemahkan semua hak asasi 

manusia yang telah dinyatakan dalam Deklarasi Universal dan 

instrumen hak asasi manusia yang lain (Anton dan Shelton, 2008). 

Dengan kata lain, melakukan aktivitas yang berdampak besar bagi 

kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kehidupan manusia 

terganggu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 

Tujuan penataan setiap konsep hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi membawa masalah sosial dan nilai implikasinya, 

karena hukum internasional sebagian besar dianggap sebagai undang-

undang antarnegara dan bahwa hak-hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi juga berlaku walau kehidupan suatu negara dalam 

bahaya. Maka wajar jika hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

itu harus diidentifikasikan sebagai hak intrinsik hak asasi manusia 

(Teraya Koji, 2001). 

Hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia yang tidak 

dapat dikurangi ini diatur dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk 

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 

dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
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adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun. Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia, menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan 

“dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa 

bersenjata, dan atau keadaan darurat. Sedangkan, derogable rights 

adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi 

pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hal yang sama 

juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 

Menurut Panel Tingkat Tinggi, Sekretaris Jenderal Perserikatan 

Bangsa-Bangsa tentang ancaman, tantangan dan perubahan bahwa 

degradasi lingkungan adalah salah satu ancaman paling serius 

terhadap stabilitas dunia dan memerlukan tindakan tegas untuk 

menghindari konflik yang berpotensi menghancurkan (Galizzi, 2006). 

Secara normatif, sebenarnya kesadaran akan hak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah semakin kuat. Itu dapat 

dibuktikan dengan banyaknya negara di dunia memasukkan hak atas 

lingkungan hidup ke dalam konstitusi negara. Namun pemberlakuan 

hak lingkungan dalam konstitusi di suatu wilayah tidak meningkatkan 

kemungkinan bahwa negara lain di wilayah yang sama akan 

mengakomoder hak lingkungan hidup dalam konstitusi negaranya. 

Tentu saja ini sangat tergantung dengan keadaan suatu negara, terkait 

dengan budaya demokrasi, keadaan lingkungan hidup, tuntutan rakyat 

dan lain-lain. Tetapi India menjadi contoh negara yang baik berkenaan 

dengan hak atas lingkungan. Hak atas lingkungan hidup sebagai mana 

dapat dilihat pada Pasal 21 Konstitusi India diinterpretasikan sebagai 

hak fundamental yang lebih kuat, yang menjamin hak hidup yakni 

meliputi hak untuk menikmati air dan udara bebas polusi untuk 

menikmati kehidupan yang penuh. Bahkan itu dapat dijalankan oleh 

negara bagian (Gellers.  
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bertitik tolak dari data dan diskusi maka dapat disimpulkan, 

bahwa sangat urgen untuk menginisiasi agar hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat dapat didorong menjadi hak yang tidak 

dapat dikurangi, terutama ketika negara-negara dalam keadaan stabil. 

Kesimpulan ini juga didukung oleh kenyataan bahwa lingkungan 

hidup yang baik dan sehat itu menjadi pondasi dan konstruksi bagi 

terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya. Misalnya hak atas 

kesehatan, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, bahkan hak atas hidup, 

agar hak hidup dapat dinikmati sepenuhnya. 

Direkomendasikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk 

mengakomodasi dan mengembangkan wacana untuk meperkuat 

gagasan menjadikan hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi 

salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.   
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NASIONALISME POLITIKUS DAN PENGUASA 

 

Oleh : Deden Koswara 

  

  

1. Fakta bahwa semangat nasionalisme semakin luntur pada generasi 

milenial, dimana generasi milineal telah memiliki pola pikir dan 

pola tindak dalam pola hidup (life style) yang sangat berbeda 

dengan generasi sebelumnya. Akibat globalisasi  dan gaya hidup 

materialisme telah menjadikan generasi milenial memiliki pola 

hidup serba instan dan cenderung bebas nilai. Pada kondisi ini 

wajar jika muncul banyak keprihatinan banyak pihak terhadap 

fenomena ini. Berkaca pada lunturnya semangat nasionalisme 

pada generasi milenial, maka tidak mengherankan pula jika 

banyak orang yang lebih fokus untuk menumbuhkan kembali 

semangat nasionalisme pada generasi milineal  

2. Muncul pertanyaan, apakah luntrunya semangat nasionalisme ini 

hanya terjadi pada generasi milenial? Bagaimana dengan generasi 

sebelumnya? Terutama terhadap para politikus dan penguasa, 

apakah semangat nasionalisme mereka semangat nasionalisme 

yang tinggi dan sempurna, hingga tidak pernah menjadi sorotan 

dan kritik terhadap mereka? 

3. Lunturnya semangat nasionalisme pada generasi milenial tidak 

lebih berbahaya dari lunturnya semangat nasioalisme para 

politikus dan penguasa. Bahkan lebih buruk dan berbahaya jika 

semangat nasionalisme itu luntur dan hilang dari para politikus 

dan penguasa! Karena pada hakikatnya nasib bangsa dan negara 

ini berada pada genggaman politikus dan penguasa. Salah mereka 

dalam mengambil kebijakan, maka rusaklah seluruh bangsa dan 

negara. 

4. Pada tahun 2010, Eva Kusuma Sundari seorang politikus PDIP 

melansir bahwa ada 76 Undang-Undang merupakan hasil 
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intervensi asing. Menurut Eva, temuan ini diperolehnya dari 

sumber Badan Intelijen Negara. Puluhan UU dengan intervensi 

asing itu dilakukan dalam 12 tahun pasca reformasi. Inti dari 

intervensi ini adalah upaya meliberalisasi sektor-sektor vital di 

Indonesia. Contohnya,  UU tentang Migas, Kelistrikan, Pebankan 

dan Keuangan, Pertanian, serta sumber Daya Air. Dan  semua UU 

yang disinyalir merupakan intervensi asing merupakan UU usulan 

Pemerintah. 

5. Dampak dari kebijakan yang tidak mencerminkan semanggat 

nasionalisme adalah banyaknya sumber daya alam yang dikuasai 

pihak Asing. Bahkan penguasaan Asing dalam sektor minyak dan 

gas mencapai 95 persen sebagaimana diungkap Pengamat 

ekonomi Ikhsan Nurdin Nursi. Dan PT Chevron asal AS menjadi 

salah satu penguasa terbesar migas di Indonesia yang mengambil 

porsi 44 persen. Selain Chevron, terdapat perusahaan asing yang 

ikut menikmati kekayaan alam Indonesia. Antara lain, Total E&P 

(10 persen), Conoco Phillips (8 persen), Medco Energy (6 persen), 

China National Offshore Oil Corporation (5 persen), China 

National Petroleum Corporations (2 persen), British Petroleum, 

Vico Indonesia, dan Kodeco Energy masing-masing satu persen. 

Sedangkan Pertamina, perusahaan BUMN hanya mendapatkan 

porsi 16 persen. 

6. Dalam penanam modal, Undang-Undang memberi keleluasaan 

pada pihak Asing untuuk dapat memiliki hak guna usaha 

mencapai 95 tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang lagi hingga 

95 tahun, sehingga total keseluruhannya adalah 190 tahun! 

7. Berlarut-larutnya kasus P.T. Freeport Indonesia dalam 

pembangunan smelter serta lemahnya Pemerintah dalam 

mengambil alih tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia 

yang jelas-jelas sudah hampir habis masa kontraknya, bukankah 

hal tersebut jelas menunjukkan betapa lemahnya semangat 

nasionalisme penguasa dan politikus? 

8. Oleh karena itu, selain membenahi dan memperbarui semangat 

nasionalisme generasi milenial, yang tidak kalah penting lagi 
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adalah membenahi dan merperbarui semangat nasionalisme para 

politikus dan penguasa. Karena di tangan merekalah nasib, 

kedaulatan dan kehormatan negara dipertaruhkan. 
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PENERAPAN PRINSIP TOLERANSI BERAGAMA DALAM 

KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

 

Oleh: Muhammad Ananta Firdaus 

  

 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk individu dan juga sebagai 

makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga dituntut untuk 

mampu berinteraksi dengan individu / manusia lain dalam rangka 

memenuhi kepentingannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam 

masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-

kelompok yang berbeda, seperti perbedaan kepercayaan / agama, 

suku, ras dan sebagainya. 

Dalam menjalani kehidupan sosial manusia tidak bisa 

dihindarkan dari kemungkinan adanya perbedaan yang bisa terjadi 

antar kelompok masyarakat. Dalam rangka menjaga persatuan dan 

kesatuan dalam masyarakat maka diperlukan sikap saling menghargai 

dan menghormati, sehingga tidak terjadi perbedaan yang dapat 

menimbulkan pertikaian atau perselisihan. 

Isu toleransi dan keberagaman saat ini menjadi isu yang 

menarik perhatian  masyarakat, terutama dalam tahun-tahun politik 

saat ini. Isu toleransi terus saja dihembuskan oleh berbagai pihak. 

Banyak kasus yang berkaitan dengan isu toleransi ini, diantaranya, 

kasus Meilina yang mengeluhkan volume suara azan di Tanjungbalai 

Sumatera Utara yang di vonis 1,5 tahun penjara oleh pengadilan, 

dimana pasca keluhan Meilina tersebut, sejumlah kelenteng dan vihara 

sempat menjadi objek kemarahan masyarakat disana.  

Berbagai kasus persekusi yang melibatkan sejumlah tokoh 

agama dan tokoh masyarakat, semisal persekusi yang dilakukan 

terhadap sejumlah ulama semisal, Felix Siauw di sejumlah tempat di 

Indonesia, Ustadz Khalid Basalamah yang di persekusi dilarang 
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menyampaikan pengajian,  sampai kepada pelarangan dakwah kepada 

Ustadz Abdul Shomad, terakhir penghadangan terhadap Habib Bahar 

bin Smith di Manado yang dilakukan oleh sekelompok ormas 

setempat, yang hendak menghadiri kegiatan Haul ayahanda beliau di 

Manado, dan yang baru saja terjadi adalah peristiwa pembakaran 

bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oleh oknum ormas 

tertentu, hal ini tentu saja menimbulkan ragam aksi dan reaksi di 

masyarakat, walaupun sampai saat ini belum ditemukan titik terang 

dalam penyelesaiaannya. Fenomena ini kalau terus dibiarkan sudah 

tentu akan mengancam kebhinekaan di Indonesia dan menjadi contoh 

yang tidak baik untuk generasi yang akan datang. 

Di sisi lain juga, diakui atau tidak arus media informasi yang 

saat ini sangat bebas turut serta memberikan andil bagi terciptanya 

suasana yang tidak kondusif tersebut, banyak kasus juga bermunculan 

melalui berbagai media Online baik Facebook, Whatsapp, dan 

berbagai media lainnya yang terus saja menghembuskan berbagai isu-

isu bernada SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), hal ini 

terlihat misalnya pada kasus penghinaan ajaran agama tertentu di 

berbagai medsos. 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, 

bahkan dapat dikatakan terbesar di dunia, dimana kemudian 

memunculkan aksi dan reaksi yang beragam pula menyikapi hal 

tersebut  

Ada pihak-pihak yang mengembuskan opini (gerakan massa) 

aksi bela Islam sebagai tindakan intoleran, mengganggu kebinekaan, 

memecah belah persatuan, bahkan mengancam eksistensi Pancasila 

dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Termasuk dalam hal ini pada kasus yang melibatkan seorang 

pejabat publik yang sempat membuat reaksi besar dari umat Islam, 

sehingga dituding umat Islam lah yang membuat “kegaduhan”. 

Padahal sumber kegaduhan itu berangkat dari pernyataan dan sikap 

seorang pejabat publik yang sejatinya adalah pemimpin masyarakat 

tersebut, yang dinilai telah menistakan Alquran, tidak peka terhadap 

keberagaman, acap kali bersikap sarkastis, agresif, dan ofensif. 
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Melalui makalah ini diharapkan dapat sedikit membantu 

bagaimana seharusnya mengambil sikap toleransi di tengah 

keberagaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia, khususnya 

terkait dengan toleransi beragama. 

  

JAMINAN TERHADAP HAK KEBEBASAN BERAGAMA    

Hak kebebasan untuk beragama adalah hak yang sudah lama 

dikenal dan kemudian dikukuhkan secara universal melalui Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini secara tegas 

disebutkan sebagai hak yang paling dasar (basic human rights), hak 

yang tidak dapat dikurangi atas nama dan/atau karena alasan apapun 

(non derogable rights).  

Pengakuan terhadap hak beragama didasarkan pada satu asas 

yang fundamental, yaitu penghargaan dan penghormatan terhadap 

martabat manusia. Sebagai hak yang nonderogable, ia tidak bisa 

ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi 

apa pun, termasuk selama dalam keadaan bahaya, seperti perang sipil 

atau invasi militer. 

Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan 

beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 

Jaminan terhadap hak beragama, tidak hanya berupa perlindungan atas 

pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga harus menjamin ekspresi 

keagamaan yang merupakan bagian dari peribadatan dan ritual 

keagamaan. 

Atas dasar penghormatan tersebut, diperkuat dengan 

fondasional sejarah Indonesia merdeka sebagai negara yang ber-

Ketuhanan Yang Maha Esa terutama sila pertama Pancasila dan Pasal 

29 Ayat (1), negara berkewajiban melindungi setiap agama dari upaya 

penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. Negara juga 

mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin 
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hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang 

menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang 

penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan.  

Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan 

setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam 

menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan 

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.   

  

PENEGAKAN WIBAWA HUKUM DAN PENGEMBANGAN 

SIKAP TOLERANSI 

Dalam menyikapi hal ini dalam sudut pandang hukum 

diharapkan adanya penegakan hukum, yang pada hakikatnya 

merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili 

kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang 

telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak 

dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum 

sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan 

hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat 

tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi 

perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat 

mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu 

menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the 

books”. Termasuk dalam berbagai kasus diatas, penegakan hukum 

dianggap hal yang penting yang mencegah terjadinya pelanggaran 

hukum oleh warga masyarakat. 

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban 

tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk 

menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, 

maka pengadilan harus senantiasa mengedapkan empat tujuan hukum 
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di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan 

apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk 

kesejahteraan masyarakat”. 

Dengan demikian, pada akhirnya tidak hanya dikatakan sebagai 

Law and Order (Hukum dan Ketertiban) tetapi telah berubah menjadi 

Law, Order dan Justice (Hukum, Ketertiban, dan Ketenteraman). 

Adanya dimensi keadilan dan ketenteraman yang merupakan 

manifestasi bekerjanya lembaga pengadilan, akan semakin 

mendekatkan cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat. 

Adanya penegakan wibawa penegak hukum tersebut, 

hendaknya mendorong kita semua untuk mengembangkan sikap 

keberagamaan yang mengedepankan kerukunan antarumat beragama. 

Hal ini tercermin dari penghargaan dan penghormatan umat beragama 

terhadap eksistensi agama-agama di Indonesia.  

Di antara pilar kerukunan antarumat beragama setiap orang 

dituntut untuk menghormati agama dan nilai ajarannya. Sehingga 

umat beragama dapat hidup berdampingan secara damai (peacefull 

coexistency), secara harmonis, dalam suasana kekeluargaan, dan 

saling bekerjasama dalam kebaikan. 

Dalam ajaran Islam, sikap toleransi dan sekaligus prinsip 

kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi. Hal ini dapat kita 

temukan dalam Firman Allah SWT: Lakum diinukum waliya diiin. 

Bagiku agamaku dan bagimu agamamu (QS. Al-Kafirun: 6), yang 

menegaskan hakikat toleransi dalam beragama.  

Selanjutnya Islam menegaskan tidak boleh ada pemaksaan 

untuk masuk agama Islam, apalagi agama yang lain, yakni dalam 

firman Allah: ”Laa ikraaha fiddiin” (QS. Al-Baqarah [2]: 256). 

Ajaran Islam jelas memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama 

selain Islam dan keberadaan penganut-penganutnya.  

Bahkan dalam lapangan kehidupan kita diperintahkan untuk 

berinteraksi dan bekerja sama dalam kebaikan. Penulis yakin ajaran 

agama lain juga menekankan pentingnya kerukunan antarumat 
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beragama melalui sikap toleransi, penghormatan, dan kasih sayang di 

antara manusia.  

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang 

tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau 

menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Sikap 

toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk 

sosial dan akan menciptakan adanya kerukunan hidup. 

Indonesia adalah negeri yang beraga, beragam bahasa, suku, 

agama dan sebagainya. Keragaman itulah yang membuat bangsa kita 

kaya akan budaya, adat istiadat dan nilai luhur bangsa. Dalam wadah 

Bhinneka Tunggal Ika, maka seluruhnya melebur dalam satu rumah 

yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, landasan 

dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, berarti Pancasila 

merupakan sumber nilai bagi segala penyelenggaraan negara baik 

yang bersifat kejasmanian maupun kerohanian. Hal ini berarti bahwa 

dalam segala aspek penyelenggaraan atau kehidupan bernegara yang 

materiil maupun spiritual harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat 

dalam sila-sila Pancasila secara bulat dan utuh. 

Dalam kaitannya dengan sila Ketuhanan yang maha Esa 

mempunyai makna bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup 

bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. 

Karena sejak awal pembentukan bangsa ini, bahwa negara Indonesia 

berdasarkan atas Ketuhanan. Maksudnya adalah bahwa masyarakat 

Indonesia merupakan manusia yang mempunyai iman dan 

kepercayaan terhadap Tuhan, dan iman kepercayaan inilah yang 

menjadi dasar dalam hidup berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. 

Agama merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara 

hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung 

bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Oleh kerenanya, agama tidak dapat dipaksakan atau dalam menganut 

suatu agama tertentu itu tidak dapat dipaksakan kepada dan oleh 

seseorang. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

itu berdasarkan atas keyakinan, karena menyangkut hubungan pribadi 
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manusia dengan Tuhan yang dipercayai dan diyakininya. Yang ingin 

diwujudkan dan dikembangkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 

Pancasila adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, 

toleransi, serta terjalinnya kerjasama antara pemeluk-pemeluk agama 

dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat tercipta 

dan selalu terbinanya kerukunan hidup di antara sesama umat 

beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 

mewujudkannya, perlu adanya pemahaman yang utuh dan menyeluruh 

terhadap Pancasila dan sila-sila yang terkandung di dalamnya. 

  

MENCEGAH INTOLERANSI  

Kerukunan antarumat beragama perlu dirawat. Merawatnya 

dengan berbagai macam cara, tapi yang terpenting cara itu harus 

didasari atas kesadaran bersama untuk menjaga segala potensi yang 

merusak bagunan kerukunan berupa sikap intoleransi.  

Sikap intoleransi ini diantaranya diekspresikan dengan sikap 

yang ofensif terhadap ajaran agama tertentu, tidak peka dalam berucap 

dan bersikap terkait nilai dan ajaran agama tertentu, serta komunikasi 

yang agresif—tidak asertif—dalam hubungan bermasyarakat yang 

multiagama. Pada tingkat yang lebih memprihatinkan sikap tersebut 

bisa berupa penodaan/penistaan terhadap agama dan keseluruhan nilai 

ajarannya.  

Bersyukur negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas 

tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak 

bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. Oleh 

karena itu, tidak boleh ada di negara ini sikap dan perbuatan yang 

menghinakan, menodai, dan menistakan agama.  

Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan 

ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara 

konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama.  

Adalah UU Nomor 1/PNPS/1965 pada Pasal 1 yang 

menyatakan dengan jelas larangan penodaan agama, yaitu “Setiap 

orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, 
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menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan 

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 

melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-

kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.” 

UU Penodaan Agama juga memuat ketentuan untuk 

memperingatkan orang, penganut, anggota dan/atau pengurus 

organisasi yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari pokok-

pokok ajaran agama. Keputusan untuk memperingatkan tersebut dapat 

diambil berdasarkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri 

Dalam Negeri, dan Jaksa Agung. Apabila dinilai masih terus 

melanggar, maka perseorangan tersebut dapat dipidana.  

UU ini pernah di-uji materi-kan (judicial review) ke Mahkamah 

Konstitusi pada 2009. Namun MK justru menguatkan keberadaannya.  

Para penggugat mendasarkan argumen mereka pada prinsip kebebasan 

yang potensial dilanggar dengan UU tersebut. MK menilai UU 

larangan penodaan agama tetap diperlukan dalam konteks Indonesia 

sebagai negara relijius (religious nation). Pembatasan kebebasan 

beragama dapat dilakukan dengan alasan ketertiban umum (public 

order) untuk menghindari terjadinya kekacauan dan membahayakan 

masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan nasional.  

MK juga memberikan justifikasi bahwa penodaan agama masih 

merupakan tindak pidana di banyak negara dunia. Selain itu, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a menyatakan 

dengan jelas “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 

tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 

perasaan atau melakukan perbuatan: (a) Yang pada pokoknya bersifat 

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama 

yang dianut di Indonesia; (b) Dengan maksud agar supaya orang tidak 

menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.”  

Dalam ranah media informasi internet juga diatur dalam UU 

ITE, dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi: “Setiap Orang dengan 

sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
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kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan 

antargolongan (SARA).” 

Termasuk juga dalam rancangan KUHP sendiri pada, Pasal 349 

ayat (1) RUU KUHP berbunyi: "Setiap orang yang menyiarkan, 

mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau 

memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui 

sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar 

atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun’. 

Dengan seluruh instrumen tersebut, Indonesia menghendaki 

satu hubungan keberagamaan yang saling menghormati dan 

menghargai eksistensi agama dan nilai ajarannya. Oleh karena itu, 

setiap warga negara wajib mengembangkan sikap yang arif dan 

bijaksana, mengedepankan kepekaan dan toleransi dalam hubungan 

antarumat beragama. 

  

PENUTUP 

Prinsip toleransi merupakan salah satu prinsip yang dimiliki 

oleh masyarakat Indonesia, penerapan prinsip ini di tengah 

masyarakat Indonesia yang majemuk, dirasakan menjadi penting 

keberadaannya, adanya perbedaan jangan dipandang sebagai sebuah 

perpecahan, namun dipandang sebagai sebuah pemersatu bangsa, 

sebagaimana semboyan Bhineka Tunggal Ika, dengan keberagaman 

inilah yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.   
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NASIONALISME DAN WARGA NEGARA DITINJAU DARI 

REALITAS SOSIAL  MASYARAKAT DI DAERAH 

PERBATASAAN 

 

Oleh : Reja Fahlevi 

  

  

PENDAHULUAN 

Saya teringat delapan tahun silam, ketika saya masih kuliah S1 

di suatu siang diperpustakan kampus.  Saya mebrowsing internet dan 

membaca sebuah tagline berita diharian Kompas yang berjudul “2000 

WNI jadi Warga Malaysia”. Bagi saya hal ini tentu sangat 

mengejutkan. Berita yang bersumber dari pernyataan Ketua Himpunan 

Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan HR Thalib itu, juga 

menyebutkan bahwa “warga Kalimantan Barat yang berpindah 

wilayah dan kewarganegaraan itu sebagian besar berasal dari Desa 

Suruh Tembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. 

Sebagian lagi berasal dari beberapa desa di Kabupaten Bengkayang”. 

Alasan Pindah kewarganegaraan dari penduduk perbatasan itu, 

dikarenakan sarana-sarana umum di tetangga kampong negeri jiran itu 

sangat baik dibandingkan dengan yang tersedia di kampung sendiri.  

Tentunya ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji 

serta dianalis bersama-sama, apakah benar nasionalisme warga negara 

Indonesia (masyarkat) disana tergadai hanya dikarenakan motif 

sarana-sarana umum disana lebih baik (ekonomi).  

  

NASIONALISME DAN WARGA NEGARA SEBAGAI 

REALITAS SOSIAL  

Dari pemberitaan di atas saya melihat ada ancaman sebuah 

jurang yang sangat terjal. Secara gambling, realitas sosial yang ada di 

desa-desa yang terletak di kawasan perbatasan, di Kabupaten 

Entikong itu, karena sebuah proses tertentu mengalami kemiskinan 
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yang cukup akut. Keakutan kemiskinan diperbatasan itu antara lain 

disebabkan karena sarana penghubung seperti jalan dan alat 

transportasi memang sangat minim, yang membuat desa-desa ini 

menjadi daerah terpencil dan jauh dari pusat kegiatan di republik. 

Celakanya, desa-desa yang dari perspektif Indonesia terisolasi 

(terpencil), ternyata bertetangga dengan desa-desa di Sarawak yang 

makmur. Kemiskinan akut yang dialami oleh penduduk di desa-desa 

di daerah perbatasan sana ini segera akan menjadi abosolut ketika 

dibandingkan dengan kemakmuran penduduk desa-desa tetangga yang 

secara geografis termasuk negara bagian Sarawak. Saya kira sudah 

komplitlah alasan mereka untuk pindah ke desa-desa tetanggan yang 

merupakan daerah Sarawak dan sekaligus berganti kewarganegaraan 

menjadi Warga Negara Malaysia (Migrasi Penduduk).  

Nasionalisme dan Warga negara, merupakan dua hal yang tidak 

terpisahkan, dan keduanya merupakan bagian penting dari sebuah 

negara-bangsa yang memiliki kedaulatan atas wilayah dan 

warganegaranya. Nasionlaisme dan Warga negara diartikan sebagai 

kualitas-kualitas mental atau psikologis yang melekat pada warga 

negara sebuah negara, dan bukan pada negaranya sendiri. Oleh karena 

itu, kuat dan lemahnya rasa nasionalisme dari warga negara sebuah 

negeri, sekaligus mencerminkan kuat atau lemahnya ketahan budaya 

yang dimiliko warga negara yang bersangkutan.  

Jadi perpindahan warga masyarakat dari Kalimantan Barat ke 

Sarawak, menurut saya tidak bisa dilihat begitu saja sebagai ancaman 

bagi kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Peristiwa mengalirnya 

penduduk atau migrasi itu harus dilihat sebagai indicator atau 

petunjuk dari sebuah persoalan yang justru harus diperhatikan secara 

lebih serius, terutama oleh para pengelola negara. 

Masalah-masalah yang serius itu adalah masalah-masalah 

kemiskinan, keterpencilan, dan perasaaan penduduk disana yang 

merasa tidak disantuni oleh negara. Kemiskinan, keterisolasian, dan 

merasa ditelantarkan inilah sumber ancaman paling nyata dan yang 

sesungguhnya dihadapi, jika para pengelola negara mau membuka 
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mata dan telinga terhadap pemahanan yang lebih kontemporer tentang 

konsep-konsep keamanan. 

Konsepsi tentang keamanan (security) telah demikian 

berkembang tidak lagi terbatas pada konsep keamanan yang bersifat 

tradisional. Bukankah telah lama berkembang pemahaman tentang apa 

yang disebut sebagai non traditional security thearts, ancaman 

terhadap keamanan yang bersifat nontraditional. Mobilitas penduduk 

atau migrasi merupakan salah satu bentuk yang dianggap sebagai 

ancanman yang bersifat non-tradisional. 

  

HUBUNGAN KEWARGANEGARAAN DENGAN NEGARA 

Sukar untuk dibantah bahwa dorongan untuk mencari 

penghidupan yang lebih baik merupakan penyebab paling besar dari 

perpindahan penduduk, baik yang bersifat internal maupun 

internasional. Oleh karena itu sejak awal perlu dipahami bahwa 

migrasi (perpindahan) penduduka di Kalimantan Barat menjadi Warga 

negara Malaysia bukanlah sekedar faktor ekonomi, meskipun sulit 

disangkal bahwa dorongan ekonomi lah yang paling sering menonjol 

menyebabkan terjadinya migrasi (perpindahan Penduduk).  

Secara sederhana, jika kita melihat migrasi dan perubahan 

ekonomi. Maka faktor perubahan ekonomilah yang paling berdampak, 

hal ini tercermin dalam bentuk ketimpangan ekonomi antarwilatah 

atau antar negara. Sederhanaya akan menjadi pendorong migrasi 

penduduk dari wilayah yang ekonominya kurang berkembang kea rah 

ekonominya yang jauh berkembang.  

Mengutip pendatnya Henl Schulte Nordholt dalam sebuah 

esainya sedikit menyinggung isu kewarganegaraan di Indonesia dalam 

konteks transformasi politik pasca-Soerharto. Nordholt melihat bahwa 

rendahanya rasa kewarganegaraan (sense of citizenship) terutama 

terkait dengan kemampuan negara dalam menegakakn hukum namun 

yang tidak kalah pentingnya adalah jika negara belum mampu 

menyejahterakhkan secara ekonomi warga negaranya. Perpindahan 

penduduk, meskipun akan tetap ada pada masa apapun, yang kita lihat 
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sekarang ini lebih dikarenakan negara belum mampu menciptakan 

kesejahteraan nagi warganegaranya.  

Perpindahan penduduk dari satu negara ke negera lain (migrasi) 

tidaklah hanya sekedar migrasi tenaga kerja, namun juga merupakan 

migrasi dari warga negara yang memiliki identitats sosio-kultural 

tertentu, yang berbeda dengan warga negara yang menjadi penduduk 

setempat yang juga memiliki identitas sosio-kultural tertentu. 

Mungkin disinilah relevansi dari pengamatan Henk Schulte Nordholt 

tentang kemampuan negara untuk menegakkan hukum secara adil bagi 

setiap warga negara. 

  

KESIMPULAN 

Contoh yang diberikan pada awal tulisan tentang mengalirnya 

penduduk dari desa-desa di Entikong ke desa-desa yang lebih makmur 

di Sarawak jelas menujukkan tipisnya rasa nasionalisme yang dimiliki 

oleh penduduk yang pindah ini, juga sekaligus mencerminkan 

lemahnya tehanan budaya dari masyarakat Indonesia yang bermukim 

di wilayah tersebut. Pindahnya penduduk di sana meskipun dari sudur 

jark barangkali hanya beberapa kilometer saja, namun perpindahan 

yang tampaknya sederhana ini memiliki implikasi yang sangat besar 

dalam konteks kedaulatan sebuah negara-bangsa yang bernama 

Indonesia. Karena pendudukn tidak hanya pindah secara geografis 

namun juga kewarganegaraan (citizenship). Mereka tidak saja pindah 

tempat tinggal tetapu juga pindah kewarganegaraan menjadi warga 

negara Malaysia.  
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PEMENUHAN HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA 

 

Oleh : Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H 

  

  

PENDAHULUAN 

Kenyataan sosial dan budaya menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia adalah bangsa yang bersifat religius, bangsa yang agamis, 

bangsa yang beragama, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Kehidupan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 

kehadiran dan perkembangan agama-agama besar yaitu Islam, Budha, 

Hindu, dan Kristen (Protestan dan Katolik), dan Konghuchu. Oleh 

karena itu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial dan 

budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi, diwarnai, dan dijiwai 

oleh nilai-nilai agama dan karena itu pula, maka kehidupan beragama 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. 

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa di antara konstitusi-

konstitusi tertulis pelbagai negara di dunia, UUD 1945 sebagaimana 

telah mengalami 4 perubahan di masa reformasi dan diberi nama baru 

menjadi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat kata-

kata „Tuhan‟ dan „Agama‟ paling banyak di dunia. Kata „Allah‟ 

disebut 2 kali, „Tuhan‟ 2 kali, kata „Agama‟ disebut 10 kali, kata 

„kepercayaan‟ 2 kali, kata „keimanan‟ disebut 1 kali, kata „ketakwaan‟ 

juga 1 kali, perkataan „Yang Maha Esa‟ disebut 2 kali, dan perkataan 

„Yang Maha Kuasa‟ 1 kali. Artinya, meskipun ketika disahkan pada 

tanggal 18 Agustus 1945, pernah terjadi pencoretan 7 kata dari naskah 

Pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta 22 Juni 

1945, tetapi jumlah kata-kata yang mencerminkan ide tentang Tuhan 

dan agama tetap sangat banyak dan bahkan terbanyak di dunia. 

Sifat religius bangsa Indonesia ini sudah mengkristal dengan 

baik. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar 

Negara yang sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
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Kemudian mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut dipertegas 

lagi pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

bunyinya “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak 

dasar warga Negara Indonesia yang dilindungi dan dijamin oleh 

Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, hak memeluk 

agama atau kepercayaan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan 

universal, melekat pada diri setiap manusia, sejak ia dilahirkan. 

Indonesia negara yang berasaskan Pancasila, yang tediri dari beberapa 

agama yang diakui oleh Pemerintah, dan disisi lain masih banyak pula 

aliran kepercayaan yang masih menjadi pertentangan bahkan menjadi 

pemicu terjadinya kekerasan dan konflik diantara anak bangsa yang 

memiliki keimanan dan kepercayaan yang berbeda. Negara Pancasila 

merupakan Negara kebangsaan yang religius yang harus melindungi 

dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka 

untuk mengedepankan hukum yang adil dan bijaksana serta 

menjunjung nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila adalah dasar dan 

ideologi negara yang merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur) 

bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tak bisa digantikan. Ia 

sangat cocok dengan realitas bangsa Indonesia yang plural dan ia 

menjadi tempat bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang 

semula mungkin saling bertentangan secara diametral. 

Keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan aspek 

paling penting dalam kehidupan manusia. Keimanan atau kepercayaan 

akan adanya Tuhan tidak hanya ada di Indonesia, tetapi sudah 

merupakan hal yang diyakini secara universal oleh seluruh umat 

manusia di dunia. Atas dasar pemikiran inilah kemudian hak untuk 

memeluk dan menjalankan ajaran agama atau kepercayaan menjadi 

salah satu bagian dari hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri ada 

begitu banyak agama dan kepercayaan yang hidup dan berkembang di 

tengah masyarakat, mulai dari kepercayaan animisme dan dinamisme, 

hingga masuknya ajaran Islam ke Indonesia pada abad ketujuh atau 

kedelapan masehi langsung dari Arab melalui para pedagang yang 

datang ke Indonesia ketika itu. Namun saat ini negara hanya mengakui 

enam agama di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Protestan, Hindu, 
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Budha, dan Khonghucu. Pengakuan hanya terhadap enam agama 

tersebut diikuti dengan penjaminan oleh negara bahwa agama dan 

kepercayaan lain tetap dapat melaksanakan ajaran agama atau 

kepercayaannya di Indonesia dan hak-hak asasi para pemeluknya juga 

akan tetap dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh negara. 

Namun, persoalan tidak hanya berhenti disitu saja. Banyak pula 

berkembang pemahaman untuk tidak beragama dan tidak 

Berkeyakinan. Pertanyaannya, Apakah Hak untuk tidak beragama dan 

tidak Berkeyakinan dapat dilegitimasi keberadaannya di Indonesia ? 

  

PANCASILA, UUD 1945, DAN NILAI KETUHANAN 

Dalam catatan sejarah, Pancasila telah memiliki 6 (enam) 

rumusan yang mengandung nilai pokok (core value) dan norma yang 

berlain-lainan yaitu : 1. Pancasila yang diucapkan Bung Karno pada 

tanggal 1 Juni 1945, 2. Pancasila yang dirumuskan oleh “Panitia 

Delapan dan “Panitia Sembilan” yang tercantum di alinea 4 Piagam 

Jakarta yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian 

disetujui oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

(BPUPK) pada tanggal 11 Juli 1945, 3. Pancasila yang disahkan oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 

Agustus 1945 sebagai bagian dari Mukaddimah Konstitusi RIS, dan 5. 

Pancasila yang tercantum di Dekrit Presiden tahun 1959 yang 

menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan 

merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut. 

Rumusan “Pancasila 1 Juni yang diucapkan oleh Bung Karno 

berbeda jauh dengan rumusan “Pancasila 18 Agustus” dalam hal 

hirarki norma (axiological hierarchy of norms). Pada tanggal 22 Juni 

1945 “axiological hierarchy nya berubah, nilai moral, yaitu 

“Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diangkat 

keatas, dijadikan Norma Utama (norma normarum). Setelah disetujui 

oleh rapat pleno BPUPK yang hanya terdiri dari wakil-wakil dari Jawa 

saja, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI yang meliputi wakil-wakil 

dari seluruh Indonesia mengubah rumusan Pancasila dengan 

mengurangi “tujuh kata” (“dengan kewajiban menjalankan syariat 
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Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dan menambahkan „tiga kata” 

(“Yang Maha Esa”). Jadi, rumusan Pancasila yang sah adalah 

rumusan PPKI, rumusan dari wakil-wakil seluruh rakyat Nusantara 

setelah Prokalamasi Kemerdekaan Indonesia. 

Pencantuman 7 kata itu dalam rumusan Piagam Jakarta yang 

kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945, boleh jadi, pada awalnya 

belum mengandung makna ideologis yang kaku di kalangan umat 

Islam sendiri. Namun, adanya penolakan terhadap ke-7 kata itu oleh 

golongan masyarakat non-Muslim kemudian, menggambarkan adanya 

respons ideologis dan pada gilirannya membuat makna kata „syari‟at 

Islam‟ juga mengalami ideologisasi. Proses ideologisasi perkataan 

“syari‟at Islam” ini mirip dengan perkembangan makna kata Islam itu 

pada mulanya ketika dipakai pertama kali sebagai nama oleh Syarikat 

Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905. 

  

KEBEBASAN UNTUK TIDAK BERAGAMA DAN 

BERKEYAKINAN 

Masalah yang muncul dalam kaitannya dengan kebebasan 

beragama dan berkeyakinan adalah mengenai apakah Indonesia dapat 

meligitimasi keberadaan aliran yang tidak beragama dan tidak 

Berkeyakinan. 

Dalam hubungan antara Tuhan dan Agama, ada empat 

kemungkinan cara pandang yang hidup dalam praktik di dunia dan 

juga di Indonesia. Pertama, pengertian bertuhan itu dipandang identik 

dengan beragama, atau sebaliknya orang yang beragama pasti juga 

bertuhan; Kedua, ada pula orang yang bertuhan dalam arti percaya 

kepada adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi tidak percaya kepada 

agama apapun juga. Paham demikian inilah yang dalam filsafat biasa 

disebut „theism‟ atau „desime‟; Ketiga, ada pula orang yang percaya 

kepada agama tertentu, tetapi tidak mengenal konsep tentang Tuhan. 

Bahkan mereka sendiripun tidak perduli apakah Tuhan itu memang 

ada atau tidak, yang penting mereka percaya kepada agama tertentu 

yang tumbuh dalam sejarah. Keempat, ada pula orang yang tidak 

percaya akan adanya Tuhan, dan tidak percaya dan bahkan ingin 
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membebaskan diri dari agama atau „freedom from religions‟. Yang 

terakhir ini disebut „atheis‟. 

Menurut Jimly Asshiddqie persyaratan kebertuhanan dan 

keberagamaan bagi penyelenggara negara dan warga negara biasa 

haruslah dibedakan.  Untuk itu, dapat dipertimbangkan adanya 6 

(enam) kemungkinan gradasi pandangan mengenai hubungan 

konstitusional antara Tuhan, agama, dan negara dalam hal ini, yaitu:  

a. Bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik atau 

kenegaraan wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

meskipun tidak beragama; tetapi sebagai warga negara biasa, 

boleh percaya dan boleh juga tidak percaya kepada Tuhan, boleh 

beragama, boleh juga tidak. 

b. Bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik, wajib 

percaya kepada Tuhan YME dan juga harus beragama, meskipun 

agama yang belum dikenal masyarakat; tetapi sebagai warga 

negara biasa diberi kebebasan untuk percaya tuhan atau tidak, 

beragama ataupun tidak beragama, termasuk percaya terhadap 

aliran yang dinilai orang lain sebagai aliran sesat. 

c. Bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik, wajib 

percaya kepada Tuhan YME dan juga harus beragama 

sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; tetapi sebagai 

warga negara biasa dijamin kebebasannya untuk bertuhan atau 

tidak, beragama ataupun tidak. 

d. Bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik, wajib 

percaya kepada Tuhan YME dan juga harus beragama 

sebagaimana yang dikenal luas dalam masyarakat; dan sebagai 

warga negara biasa juga harus percaya kepada Tuhan YME dan 

juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam 

masyarakat, bukan aliran sesat. 

e. Bahwa setiap orang yang menduduki jabatan publik, harus 

percaya kepada Tuhan YME dan menganut salah satu agama yang 

diakui oleh Pemerintah atau yang diberikan pelayanan 
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administrasi sebagaimana mestinya; tetapi sebagai warga negara 

biasa boleh menganut agama apa saja asalkan bukan aliran sesat.\ 

f. Bahwa setiap orang, selama menduduki jabatan publik, harus 

menganut agama tertentu; tetapi sebagai warga masyarakat biasa 

boleh menganut agama apa saja, asal bukan aliran sesat. 

Lebih lanjut, Asshiddqie berkesimpulan bahwa untuk 

kepentingan membangun peri-kehidupan berbangsa yang rukun dan 

damai, tentu kita tidak boleh ekstrim dalam pilihan sikap dan 

pandangan. Alternatif yang mungkin dipandang lebih ideal tetapi tetap 

realistis dalam hal ini adalah pandangan ke-3 (c), yaitu bahwa setiap 

orang yang menduduki jabatan publik, wajib percaya kepada Tuhan 

YME dan juga harus beragama sebagaimana yang dikenal luas dalam 

masyarakat; tetapi sebagai warga negara biasa, dijamin kebebasannya 

untuk percaya kapada tuhan atau tidak, dan untuk ber agama ataupun 

tidak percaya kepada sesuatu agama apapun. 

Dalam konteks demikian, meskipun warga negara biasa 

diperbolehkan untuk tidak percaya agama dan tidak percaya tuhan. 

Namun, untuk sebagai negara yang berketuhanan yang maha esa, 

maka negara harus hadir untuk menumbuhkan rasa keinginan untuk 

memeluk agama bagi seluruh rakyat indonesia. 
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KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN MENYAMPAIKAN 

KRITIK DALAM PERSFEKTIF WARGA NEGARA SERTA 

NASIONALISME SUATU DILEMA INKONSISTENSI 

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN. 

 

Oleh : Daddy Fahmanadie SH, LL.M. 

  

 

Sejak Kurang Lebih Dua tahun Terakhir ini menjelang Pesta 

Demokrasi tahunan dimana Bangsa Indonesia akan melakasanakan 

pesta demokrasi yaitu Pemilihan presiden dan pemilihan legislative ini 

masyarakat indonesia sebagai warga negara tentu akan terlibat 

langsung dalam proses demokrasi ini tidaklain sebagai society 

mandatory atau pemegang amanah langsung atas kedaulatan dengan 

kata lain yang lebih sempit pemegang hak pilih atau hak suara. dalam 

dimensi yang berbeda seiring dengan dinamika bangsa Indonesia yang 

akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut banyak fenomena sosial 

dan hukum di masyarakat yang terdeskripsi menjadi suatu peristiwa 

atau kasus–kasus yang tentunya sangat menyita perhatian oleh 

masyarakat tidak hanya  dikalangan menengah juga dikalangan elite 

termasuk para akademis, proses dinamika tersebut dan fenomena 

sosial dimasyarakat tampak jelas tergambar melalui informasi media 

massa yang terkonstruksi seperti ada hubungan sehingga ketika kita 

melihat, membaca atau mendengar berita di media massa atau media 

sosial serta televisi terkait banyak kasus dan problematika yang tentu 

menjadi perhatian bahkan menjadi hal ihwal yang sangat menarik 

untuk didiskusikan atau di Perbincangkan. 

Kebebasan berpendapat dan menyampaikan Kritik adalah salah 

satu persoalan yang akhir –akhir ini menarik untuk di bahas , Masalah 

ini tidak lepas dari persoalan kondisi sosial, ekonomi dan bahkan 

politik yang mewarnai bangsa Indonesia pada era reformasi hingga 

sampai kepada era dimana Revolusi industri 4.0 ini  masalah  

kebebasan berpendapat tidak terlepas dari perkambangan  arus 
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informasi yang tidak hanya secara konvensional tetapi juga melalui 

transformasi  pengaruh  sarana Informasi dan tekhnologi / IT .  

Secara yuridis Kebebasan Berpendapat atau menyampaikan 

pikiran baik lisan maupun tulisan di akomodir oleh UU dasar 1945 

yaitu konstitusi kita. Tepatnya Pasa 28(E) ayat 3 yang menyatakan, 

“Setiap orang berhak atas Kebebasan berserikat,berkumpul,dan 

mengeluarkan . kemerdekaan mengeluarkan pendapat  merupakan 

sebagian dari Hak asasi manusia”   

Bahkan tertuang dalam Deklarasi  Universal Hak Asasi manusia  

pada  pasal 19 yang dalam poin utamanya menegaskan bahwa 

kebebasan berpendapat dan menyampaikan pikiran adalah kebebasan 

yang dilindungi UU dan diberi juga  dengan batas Undang –Undang 

sebagai sarana penyeimbang dalam pemenuhan hak dan kewajiban . 

aplikasi per  wujudan  kehendak warga negara secara bebas dalam 

menyampaikan pikiran secara lisan,tulisan dan sebagainya harus tetap 

dipelihara dengan baik agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik 

infrastruktur maupun suprastruktur  tetap terbebas dari penyimpangan 

atau pelanggaran hukum  yang bertentangan dengan makud,tujuan, 

dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan 

hukum  sehingga tidak menciptakan Disintegrasi sosial, tetapi justru 

harus dapat  menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat serta 

sesuai dengan Pedoman Internasional yaitu pasal 29 Deklarasi 

universal Hak-Hak asasi manusia, Pelaksanaan kebebasan 

berbendapat atau menyampaikan pendapat/kritik baik lisandan tulisan 

sejak era orde baru dan reformasi di Indonesia Sudah  berkembang 

dengan  dinamika yang berbeda pada era reformasi dan oleh presiden 

Abdurahman wahid kebebasan menyampaikan pendapat mendapatkan 

attensi yang sangat tinggi dengan  di Undangkannya  UU  No 9 tahun 

1998 ttg kebebasan menyampaikan pendapatPendapat , Saat ini 

Kebebasan menyampaikan Pendapat pikiran baik lisan maupun tulisan 

mengalami perkembangan  yang menjadi perhatian di masyarakat 

ketika dihadapkan dengan Ujaran kebencian atau Hate speech yang 

kemudian menimbulkan reaksi masyarakat Indonesia, juga ketika 

terjadi Hoax atau false information problemtika ini sebenarnya bisa 
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saja dalam praktek dilapangan berkorelasi tetapi dalam kontek 

konsep,teori dan impelementasi sebenarnya berbeda. 

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam tulisan maupun 

pikiran sebenarnya dalam konteks konsep menurut penulis lebih dekat 

dengan Opini atau pernyataan yang disampaikan oleh pikiran 

seseorang tentang objek atau sesuatu yang menjadi perhatian Publik 

atau individu yang kemudian dimensinya lebih dekat kepada aspek 

Hak asasi manusia dan sense of human being aspek moralism sangat 

kental dalam hak kebebasan menyampaikan berpendapat tersebut. 

Sementara Ujaran kebencian atau Hoax didasari  atas  informasi yang 

di sampaikan atau pernyataan yang disampaikan namun menjadi 

fitnah atau hoax ketika informasi itu menyimpang atau menimbulkan 

efek negative di masyarakat atau terhadap individu jadi  Ujaran 

kebencian dan hoax dalam ruang dan tempat terkorelasi dengan 

kebebasan menyampaikan berpendapat baik lisan maupun tulisan 

namun dari sisi penerapan ini berbeda bahkan menjadi konflik tidak 

hanya secara praktis namun juga dalam koridor akademis, sementara 

dalam  persfektif Hukum terutama hukum pidana  Asas merupakan 

aspek fundamental terhadap implementasi kebebasan dari penegakan 

hukum itu sendiri  Kepastian Hukum adalah asas spesifik yang di anut 

oleh hukum pidana yang juga lebih dikenal sebagai prinsip legalitas 

sehingga ketika menerapkan hukum itu harus benar benar menjadi 

manfaat dan adil, mengacu kepada kasus diatas yang harus di fahami 

adalah bahwa kebebasan berbendapat (freedom of speech) sebenarnya  

adalah perbuatan yang berdiri sendiri sehingga sifatnya subjektif 

sementara Hoax dan ujaran kebencian itu tidak berdiri sendiri, lebih 

provokatif atau muncul kemudian setelah pesan atau informasi  

disebar di masyarakat,  bahwa kemudian itu salah menurut hukum 

tentu jika apa yang disampaikan melawan hukum atau tidak benar 

tetapi apakah kemudian tidak ada batasan tentu ada batasan sejauh 

mana batasan tersebut maka dilihat dalam persfektif Unsur dan aturan 

yang mengikat kedalam suatu perbuatan tersebut, secara teknis 

pemenuhan kepastian hukum harus erperan dalam menghadapi  

permasalahan ini sehingga ada rasa keadilan dimasyarakat yang 

sekarang terlihat penegakan hukum terhadap masalah ini menjadi 
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serampangan atau menyimpangi kaidah kepastian hukum padahal 

kepastian hukum  memang bisa saja menjadi disimpangi ketika terjadi 

pelanggaran ham berat misalnya akan tetapi dalam hal kebebasan 

berpendapat tentu pendekatan objektif lah yang harus menjadi 

parameter untuk melihat bahwa menyampaikan pendapat,aspirasi dan 

kritik itu juga menjadi hak fundamental seorang warga negara yang 

baik, dan di akui secara univrersal sehingga prinsip keha-hatian 

penting dalam menyelesaikan hal ini ketika berhadapan dengan 

hukum . sebagai akademisi hukum saya sangat prihatin terhadap 

lemahnya resistensi pemerintah dan penegak hukum dalam melihat 

masalah kebebasan berpendapat ini lebih lagi di era informasi dan 

teknologi yang mana media sosial juga menjadi sarana informasi yang 

sangat mutakhir dalam memasuki era revolusi industri 4,0 ini. 

Ketidakpastian muncul ketika kasus kebebasan berpendapat ini 

terjadi dalam polemik ruang Privat oleh suatu individu yang 

memberikan pendapat atau  pikiran katakanlah kasus Prita dengan 

rumah sakit OMNI misalnya yang akhirnya putusan PK oleh MA 

membebaskan Prita mulya sari  Putusan kasus prita menjadi penting 

dalam catatan perbaikan hukum di inidonesia sebab kasus Prita 

merupakan kebebasan berekspresi yang ada dalam ruang lingkup 

kebebasan  tidak berubahberpendapat.sementara kasus lain misalnya 

ada sesorang menyampaikan pendapat atau tulisan atas suatu peristiwa 

yang bisa saja peristiwa itu dia alami tau tidak dia alami akan tetapi 

apa yang disampaikan berdasarkan ekspresi sunyektif seseorang 

tersebut maka dalam konteks kebebasan berpendapat hal tersebut 

wajar sepanjang kemudian ruang kebebasan berpendapat tadi tidak 

berubah atau disimpangi sebagai ujaran kebencian ,hoax atau 

dianggap pencemaran nama baik ilustrasi sederhana misalnya ada 

suatu peristiwa dimasyarakat kemudian beredar informasi kedalam 

ruang Publik lalu seseorang menyampaikan pendapat atau aspirasi 

atau expresinya terhadap peristiwa tadi  melalui suatu tulisan atau 

pikiran apakah kemudian lantas seseorang tersebut dapat dihukum 

kerena ikut menciptakan hoax atau ujaran kebencian ketika informasi 

sudah beredar kedalam ruang publik padahal Informasi yang muncul 

berada diruang publik itu menjadi informasi yang ada sebagai media 
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massa yang pengaturannya dalam hukum positif kita saat ini di atur 

melalui UU no 40 tahun 1999 tentang  Pers sehingga member atau 

menyampaikan informasi dimasyarakat itu juga dilindungi oleh UU, 

secara kontek sosial dan hukum menyampaikan pendapat atas suatu 

peristiwa adalah hal yang biasa dan menjadi negative apabila misalnya 

menjadi suatu pernyataan yang kemudian memilik tendensi negative 

dengan tujuan tertentu dengan contoh misalnya seseorang adalah 

sebagai koruptor atau disebut Si A mencuri dompet B padahal 

kenyataannya sesorang bukan koruptor atau bukan lah pencuri pelaku 

utamanya berbeda jika kemudian orang lain yang tau atau mendengar 

tetang peristiwa itu lalu menyampaikan objektif misal “seseorang 

disebut tanpa nama atau menggunakan kata oknum/inisial atau hanya 

dengan kalimat diduga yang dalam  tujuannya objektif tidak ada 

tujuan negative atau dengan katalain “menuduh” jikapun faktanya 

tidak benar maka konstruksinya menjadi fitnah atau pencemaran 

dengan pasal 310 KUHP  sedangkan penyampaian informasi ini 

sebenarnya adalah UU pers atau UU penyiaran  atau UU ITE , akan 

tetapi dilemma ini kemudian menjadi benturan yang ada dilapangan 

oleh penegak hukum dalam menerapkan penegakan hukum ketika 

muncul masalah ,  ketidakjelasan menterjemahkan norma dalam setiap 

Undang-undang juga menjadi faktor ketidakpastian hukum oleh 

aparatur negara yang akhirnya konflik keadilan terjadi dalam dimensi 

penegakan hukum terutama dalam hal kebebasan menyampaikan 

pendapat dan kritik yang konstruksinya selalu di mindsetkan 

berkorelasi signifikan dengan ujaran kebencian dan hoax hal ini 

berdampak negative sehingga mekanisme kontrol publik atau control 

individu akan  menjadi tidak adalagi karena penegakan hukum yang 

serampangan yang juga menimbulkan distorsi terhadap Nasionalime  

banyak peristiwa yang muncul sehingga bisa memicu konflik 

dimasyarakat apabila penegakan hukum menjadi serampangan dan 

tanpa mengedepankan Kepastian Hukum,. Hak dan jaminan 

perlindungan Warga oleh negara sebenarnya sangat mengikat ini 

dilandasi oleh Teori Kontrak Sosial yang lebih beresensikan upaya 

menemukan dasar pembenar yang rasional bagi eksistesi  negara dan 

hak-hak warga negara  (daripada merupakan upaya untuk 

mendeskripsikan terbentuknya kehidupan bernegara sepanjang 
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prosesnya kesejarahannya yang factual, ) ini penulis kutip dalam 

penjelasan Profesor Soetandyo guru besar Universitas airlangga , 

bahwa hak pada hakikatnya adalah kebebasan warga negara untuk 

berbuat apapun  demi terselenggaranya kehidupan pribadi yang 

sejahtera.Hak macam ini dinyatakan bersifat kodrati, yang olehsebab 

itu menurut nalarnya tidak berasal dari sumbermanapun kecuali kodrat 

kelahiran manusia sebagai manusia itu sendiri. Kontrak sosial 

bukanlah Sumber Hak, melainkan hanya Postulat yang bermaksud 

menegaskan saja adanya hak kodrati warga yang asasi, yang dalam 

kehidupan bernegara tetap terlindungi dan dijamin tidak akan 

diingkari oleh siapapun. Ketika bahwa hak-hak itu diperoleh melalui 

kesepakatan kontraktual maka mereka yang melanggar kesepakatan 

misalnya melakukan kejahatan yang berhakikat melanggar hak orang 

lain harus dianggap telah meninggalkan kesepakatan , sehingga hilang 

haknya dan akan serta merta mendapat hukuman . menjadi warga 

masyarakat negara tidaklah Cuma memperoleh jaminan perlindungan 

hak-haknya sendiri akan tetapi juga dibebani kewajiban untuk 

menjamin  hak hak warga yang lain, maka rasionalitasnya dari sinilah 

datangnya kepahaman bahwa  hak seseorang akan berkonskwensi 

pada datangnya kewajiban orang lain,dan sebaliknya,bahwa kewajiban 

seseorang itu merupakan konsekwensi adanya hak orang lain. 

Kesimpulan, Bahwa kebebasan meyampaikan pendapat atau 

kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang 

sangat strategis dalam menopang jalannya kehidupan demokrasi, Hak 

ini dijamin dan  dilindungi negara. Namun  dalam Rezim hukum dan 

hak asasi manusia, selain menjamin kebebasan berekspresi ini, negara 

juga menjamin hak individu atas kehormatan atau reputasi. 

dalam banyak kasus Pengadilan  lebih memilih mendahulukan 

hak atas reputasi daripada mempertimbangkan keduanya secara 

seimbang dan seksama. Perlindungan terhadap hak atas reputasi 

tidak boleh mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

Dikaitkan pembangunan Bidang hukum yang meliputi materi 

hukum,aparatur hukum,sarana dan prasarana hukum dan hak asasi 

manusia, Pemerintah berkewajiban mewujudkan dalam bentuk 

sikap politik yang aspiratif terhadap keterbukaan dalam 
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pembentukan  dan penegakan hukum. Dengan Titik tolak  

pendekatan perkembangan hukum yang dari sisi kepentingan 

nasional maupun adari sisi kepentingan  hubungan antar bangsa 

maka kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasarkan 

kepada lima asas yang antara lain adalah Asas Kepastian Hukum 

dan Keadilan. 
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