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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

LEMBAGA PENGKAJIAN

SAMBUTAN

pr

.g

o.

id

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 DiscussionFGD) dengan Topik Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi
Manusia hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan
Universitas Jember, Jember, Provinsi Jawa Timur dapat kita
selesaikan tepat waktu.

w

w

.m

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.

w

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokokpokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang
pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam
rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga
Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian
tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat,
dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil
akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan
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Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan
MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.
Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif,
selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga
Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga
menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk
setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI
mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan
lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar
dan narasumber terpilih di daerah.
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Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok
Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Jember,
Jember, Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada 9 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.

w

.m

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Jawa
Timur diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai
berikut: Syamsul Bahri, Ahmad Farhan Hamid, Jakob Tobing dan Ali
Masykur Musa.

w

w

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Provinsi Jawa Timur
ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain
yaitu Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Kalimantan Selatan. Hasil
Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsiprovinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini
dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua
pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas
dan kewenangan konstitusionalnya.
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Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat
memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Pengkajian MPR RI
Ketua,
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Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,
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Wakil Ketua,

Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

.m
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Wakil Ketua,
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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.

o.

id

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokokpokok 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.

.m

pr

.g

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.

w

w

w

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.
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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.

w

w

w
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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
2
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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.
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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.

w

w

w

.m

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 kasuskasus 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 innovasi 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
Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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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 UUD NRI Tahun 1945.
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o.

id

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 :

pr

Ayat (1). Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

.m

Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
pengidupan yang layak bagi kemanusiaan.

w

w

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

w

Pasal 28 berbunyi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
ditetapkan dengan undang-undang.
Berdasarkan rumusan pasal-pasal tentang warga Negara yang
terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut dapat dilihat bahwa
konstitusi tidak hanya memberikan hak-hak tertentu kepada warga
Negara tetapi pada saat bersamaan memberikan juga kewajibankewajiban. 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
4

Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM

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.

o.

id

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.

.m

pr

.g

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki
pandangan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia, yang
bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur
budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan UUD NRI
Tahun 1945.

w

w

w

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 yang kemudian dituangkan dalam Pasal 28A
sampai Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan pelaksanaannya antara
lain dijabarkan kedalam UU no 39 Tahun 1999 tentang HAM serta
perundang-undangan lainnya.
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).
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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
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.

w

w

w
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Hak dan kewajiban asasi manusia perlu disosialisasikan secara
konsisten untuk membangkitkan kesadaran warga negara akan hakhak 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 Jember,
Provinsi Jawa Timur, Jumat, 9 November 2018 diperoleh sejumlah
pokok pikiran dan rekomendasi sebagai berikut;

.m

pr

.g

o.

id

1. Generasi muda kita terdiri dari Generasi Y dan Generasi Z. Jika
digabungkan, disarankan menjadi Generasi T (Tarnsisi) atau
Generasi N (Net) yang memiliki dua karakter yang berbeda satu
sama lain, namun mempunyai sisi yang sama.
2. Kegamangan yang dirasakan oleh generasi X dan Baby Boomer
disebabkan karena perbedaan karakter dan perbedaan sosiohistoris yang melatarbelakangi generasi-generasi ini. Karena
perbedaan tersebut, diperlukan adanya rasa saling pengertian.
3. Merekomendasi kepada MPR untuk mengambil langkahlangkah bijaksana berkenaan dengan kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara terhadap Generasi T sebagai Penerima
Estafet tongkat kepemimpinan yang akan datang antara lain
sebagai berikut;

w

w

w

a. MPR segera memfasilitasi Kongres Pemuda III,
b. MPR segera melakukan perubahan status dengan
meningkatkan dari status dari Lembaga Negara menjadi
Lembaga Tertinggi Negara untuk melakukan kontrol kepada
Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya.
c. MPR memfasilitasi perubahan sistim pendidikan di
Indonesia untuk peningkatan kualitas lulusan dalam
kaitannya dengan persaingan global.
d. MPR memfasilitasi Gerakan Wajib Militer.
4. Sikap cinta kepada tanah air merupakan fitrah manusia yang
tidak bisa ditawar. Karena merupakan fitrah, maka tidak perlu
diperdebatkan lagi antara Islam dan Nasionalisme. Keduanya
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
5. Peningkatan kualitas kewarganegaraan dan penegakan HAM
yang stabil dapat dilakukan dengan cara memelihara institusi
Ekonomi yang bersifat inklusif, yaitu institusi ekonomi yang
Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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7.

membebaskan warganya dan mengikutsertakan mereka dalam
kegiatan ekonomi, tanpa paksaan, tanpa hambatan dan tanpa
diskriminasi latar belakang apapun. Institusi ini menjamin hak
kepemilikan individu.
Peningkatan kualitas kewarganegaraan dan HAM juga dapat
dilakukan dengan mendorong terwujudnya institusi politik yang
bersifat inklusif, yaitu institusi yang memberi hak kepada
warganya untuk terlibat langsung dalam pemerintahan secara
pasif dan aktif, tanpa adanya diskriminasi, akan memastikan
bahwa para politisi dapat bekerja sunguh-sungguh melayani
rakyat.
Nasionalisme pemuda dan bahkan kelompok demografi lainnya,
dapat luntur karena pengaruh globalisasi dan perkembangan
teknologi informasi. Namun hal itu dapat terjadi juga karena
Nasionalisme sempit (Chauvinisme) di kalangan pemuda itu
sendiri.
Peningkatan nasionalisme pemuda/Millenial dapat dilakukan
melalui proses internaliasi lewat pendidikan formal, yang
sekaligus bisa dilibatkan dalam kegiatan yang promotif
meningkatkan semangat nasionalisme.
Pemimpin pada level manapun dapat menjadi role-model bagi
peningkatan semangat nasionalisme. Role Model perlu hadir
untuk
memberitahu
bagaimana
mengimplementasikan
nasionalisme.
Mengembalikan kembali kedudukan MPR RI sebagai lembaga
tertinggi negara untuk menghidupkan kembali Garis Besar
Haluan Negara ( GBHN ) dalam rangka memberikan roadmap
pembangunan dalam bidang politik, hukum, sosial dan budaya
jangka panjang.
Kemandirian ekonomi menjadi syarat mutlat untuk menaikkan
dan membangkitkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan
bernegara Indonesia. Kemandirian ekonomi ini diwujudkan
dengan merevitalisasi implementasi Pancasila dan UUD 1945
(khususnya Pasal 33) dalam wujud memperkuat Sistem
Ekonomi Pancasila sebagai system terbaik yang diterapkan di
Indonesia.

11.
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12. Strategi pengembangan ekonomi adalah dengan industri
berbasiskan penggunaan sumberdaya domestik melimpah dan
berbeda dengan Negara lain (seperti sumberdaya hutan) yang
mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif tinggi, serta
gerakan nasional cinta tanah air cinta produk Indonesia yang
massif dan berkesinambungan.
13. Menghadapi
globalisasi
dengan
dampaknya,
upaya
meningkatkan rasa nasionalisme
bisa dilakukan dengan
pengembangan
budaya
lokal
melalui
pendekatan
pengembangan masyarakat yang dilakukan melalui identifikasi
elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya.
Hal ini penting dilakukan karena tradisi budaya lokal
merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa
nasionalisme dan membantu memberikan rasa identitas suatu
bangsa.
14. Pengembangan budaya lokal ini penting karena pengaruh
globalisasi dapat memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal dan
dalam titik ekstrem dapat mencabut akar budaya lokal dalam
kehidupan sehari-hari. Strategi pengembangan budaya lokal
bisa dilakukan melalui pelestarian dan penghargaan atas budaya
loka, melestarikan dan menghargai budaya asli dan
mengembangkan partisipasi budaya bagi masyarakat setempat.
Menerima nilai dari luar penting untuk memperkaya budaya
bangsa, tapi kita tidak boleh melupakan nilai lokal sebagai
wujud jati diri bangsa.
15. Nasionalisme bersifat dinamis perlu selalu dipupuk
dikembangkan dimasyarakatkan serta didukung institusi politik
ekonomi dan social budaya dan hankam. Hak asasi manusia
merupakan materi dari naskah UUD negara modern demikian
pula hak dan kewajiban warga negara merupakan materi pokok
yang dinilai perlu diatur dalam setiap UUD dan dalam semua
paham konstitusi negara modern di dunia.
16. Tiga cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif
mempunyai cara dan porsinya masing-masing dalam memupuk
nasionalisme, penegakan HAM serta pemenuhan hak warga
negara. Ketiganya harus seiring berjalan dan bersinergi dengan
cara strategi merawatnya masing-masing.
Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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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 Jember di
Hotel Aston, Jember, Provinsi Jawa Timur, Jumat, 9 November 2018.
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Narasumber I: Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
- Harapan kepada generasi bangsa masa depan. Siapakah
generasi itu? Saya menamainya Generasi T (Transisi).
Kegamangan Generasi Tua ( X dan Baby Boomers ) kepada
Gen. T karena perbedaan generasi. Perbedaan generasi
disebabkan oleh perbedaan socio-historis
- Kekuatan besar dari Generasi T adalah kemauan untuk
berubah dan membuat sejarah.
- MPR memfasilitasi generasi T untuk membuat sejarah
misalnya konferensi pemuda III untuk mendiskusikan
konstitusi dan ideologi.
- Kita harus memahami karakter antar generasi sehingga saat
kebijakan dibuat dapat memfasilitasinya,
- Revitalisasi semangat generasi T dalam revolusi industri ke 4.
Saya mulai dari program dunia melalui Sustainable
Development Goals 2015.
- MPR perlu mengembalikan statusnya sebagai lembaga
tertinggi. Membutuhkan GBHN. MPR diubah menjadi
lembaga tertinggi negara untuk memutuskan hal hal
fundamental negara, bukan lagi lembaga negara.
- Perlu ada restorasi dibidang pendidikan karena adanya
kekhawatiran budaya instan.
- Tujuan bangsa Indonesia adalah keadilan sosial, namun ada
tantangannya diantara lain; Terorisme, radikalisme dan
ekstrimisme yang membahayakan integrasi bangsa. Narkoba
yang memotong generasi dan korupsi serta human trafficking
yang menghancurkan mentalitas generasi.
- Pertanyannya, bagaimana tidak saling memahami antar
kelompok? Perlu adanya rekonsiliasi antar kelompok.
10
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Perlu adanya peningkatan kualitas daya saing dalam generasi
bangsa.
.
Narasumber II: Dr. KH. Abdullah Syamsudin
- Saat kita membicarakan Islam dan nasionalisme. Ada
beberapa kelompok yang menolaknya. Kalau kita ingin
mencari dasar nasionalisme dalam Islam, tidak bisa dicari
istilah tepat dalam bahasa Arab. Nasionalisme, kalau kita
terjemahkan secara sempit adalah cinta tanah air.
- Al Watoniyah dalam bahasa Arab, adalah cinta tempat
kelahiran. Ini adalah fitrah manusia. Cinta kepada tanah air
merupakan fitrah manusia yang tidak ditawar, sehingga kalau
fitrah tidak perlu diperdebatkan lagi.
- KH. Hasyim Asy’ari tidak pernah berkata Hubbul Waton
Minal Iman adalah hadits. Namun mencintai tanah air melalui
dakwah atau pendidikan disejajarkan dengan pahala berjihad
dalam berperang.
- Semangat nasionalisme menghasilkan spirit yang mengkristal
untuk melawan kolonialisme dan penjajahan. Ada spirit untuk
menolak imperialisasi, kolonialisasi terhadap negara lain, ini
sejalan dengan ajaran agama.
- Kenapa perlawanan berhasil tahun 1945? Sebab perlawanan
sebelumnya dilakukan sporadis, kedaerahan dan alat
sederhana. Baru adanya konsolidasi dan Sumpah Pemuda dan
membentuk organisasi modern dengan mempelajari
kekalahan. Disitulah keberhasilan dicapai kala menyatukan
kesamaan bahasa dan tujuan.
- Tidak pada tempatnya apabila ada kelompok yang menolak
hubungan antara nasionalisme dan agama.
- Ada dua pola keberagaman di Indonesia; ada intrinsik dan
ekstrinsik. Instrinsik lebih menjadi something to use but not to
left yang lebih simbolik dan menjadikan komoditas untuk
eksistensi identitas. Berbeda dengan kelompok Ekstrinsik
yang lebih driving comprehensive sehingga menjadikan
agama sebagai inspirasi.
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Narasumber III: Dr. Soetomo
- Nasionalisme akan memberi roh pada penegakan HAM dan
kualitas kewarganegaraan Indonesia. Masalahnya 35%
Penduduk Indonesia usianya 13-35 Tahun Bagaimana cara
internalisasi nasionalisme dalam tiga generasi Indonesia itu
sangat berbeda.
a) Pertama implementasi melalui perjuangan kemerdekaan
b) Kedua melalui menikmati sejarah masa lalu dan
perkembangan teknologi
c) Ketiga, generasi millenial sering dikatakan redup
nasionalismenya. Karena pokok bahasan mereka adalah
kapital, modal dan segmentasi pasar.
- Tantangan selanjutnya adalah globalisasi yang akan memisah
sekat-sekat negara secara teritori namun tetap terasa dekat.
Sehingga
ideologi
Pancasila
akan
dipertanyakan
keberlanjutannya. Generasi ini yang perlu kita bina
Nasionalismenya.
- Pengaruh dari Globalisasi dan Teknologi ini adalah ingin
cepat dan instan.
Untuk meningkatkan nasionalisme generasi milenial ini yang
diperlukan adalah role model atau keteladanan, lantas
keteladanan siapa? Generasi Millenial ini mengalami krisi
keteladanan dan senang dengan dunia maya. Role Model perlu
hadir untuk memberitahu bagaimana mengimplementasikan
nasionalisme.
- Sistem pendidikan deducted dan tidak mempromosikan
masalah sosial di lingkungannya. Kalau kita ajak demikian
maka akan terbangun nasionalisme, karena gen. millenial suka
dengan fakta.
- Selain generasi yang redup ini, kita dihadapkan pada
degradasi sebagai bangsa. Setiap hari kita membaca konflik
dan perpecahan. Kita perlu supremasi hukum yang didorong
oleh kolaboratif pluralisme yang artinya penegakan hukum
bergandengan dengan kekuatan masyarakat yang tidak
anarkis.
- Negara gagal karena konflik karena tidak bisa mengelola
sistem politik dan ekonomi.
12
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Warga negara baik karena perkembangan ekonomi baik.
Ekonomi yang baik harus didorong pemerintah oleh institusi
ekonomi yang insklusif ( Pengambilan kebijakan berbasis
interaksi pada masyarakat ) dimana rakyat difasilitasi misal
peningkatan kompetensi dan kualitasnya.
Secara sederhana, kualitas kewarganegaraan dan penegakan
HAM baik jika, diantaranya, penduduknya punya rasa
nasionalisme yang baik.

id

Pemikiran dari para narasumber itu kemudian dibahas dan
diperkaya oleh sejumlah pembahas. Dari para pembahas, diperoleh
sejumlah pokok pikiran dan pandangan sebagai berikut;
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Dr. Jani Januar, MT
- Bagaimana membangun harmonisasi antara nasionalisme dan
HAM untuk memperkuat Kewarganegaraan? Melihat
nasionalisme harus dari berbagai sisi.
- Solusi yang bisa dilakukan meliputi tiga hal:
a. Melakukan perbaikan toleransi terhadap kondisi yang
terjadi, jadi tidak mencari menang sendiri tapi saling
memahami,
b. Hukum yang berkeadilan, persoalan ketidakadilan sangat
hangat di masyarakat, tuntutan kedepan akan sangat kuat,
c. Satu konsep membangun model komunikasi ideologis,
kita mencoba bahwa tidak terjadi kesenjangan antar
generasi. Kita harus mulai berdialog antar generasi.
Caranya dengan membangun autenticity, langsung, jujur
pada inti pembicaraan tanpa manipulasi. Selanjutnya,
harus ada respon komunikasi yang baik dan keterlibatan
yang total para peserta komunikasi. Terakhir, ada spirit of
mutuality dimana komunikasi yang baik harus
digambarkan sebagai subjek.
- Ini harus kita coba karena kita sudah harus masuk pada
revolusi industri ke 4. Mau tidak mau harus kita hadapi. Yang
penting kata kuncinya pada persoalan kreativitas, bagaimana
kita menumbuhkan industri kreatif.

Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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Dr. Anastasia Murdyastuti
- Makalah yang saya buat lebih ke cara melindungi.
- Di era globalisasi ada nilai baru dan nilai lama hilang.
Mungkin ada gesekan dan tambahan.
- Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai ke-Indonesiaan.
- Peran partai sangat besar untuk menjaga nilai-nilai. Hal itu
utamanya ditentukan oleh pejabat-pejabat negara.
- Nilai-nilai pada pancasila harus tertanam di generasi
manapun.
- Semua kebijakan negara adalah hukum yang mengandung
nilai-nilai. Semua hukum ditentukan DPR. Harus ada
kebijakan yang jelas siapa aktor-aktornya dalam menjaga
nilai.
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Pernyataan-pernyataan para pembahas itu kemudian ditanggapi
oleh para narasumber sebagai berikut;
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Dr. KH Abdullah Syamsudin
- Kita saat ini masuk ke era digital dan menghadapi generasi
milenial yang pola pikirnya positivistik berbasis Sains dan
Teknologi (Sain-Tek)
- Ketika persoalan tidak bisa dijawab oleh Sain-Tek maka
masyarakat akan kembali pada nilai-nilai agama.Namun,
agama harus dihadirkan secara rasional. Kemajuan Sain-Tek
akan memantapkan masyarakat untuk membutuhkan agama.
Kedepan, perlu menempatkan agama secara proporsional
dalam sistem pendidikan nasional.
Dr. Soetomo
- Nasionalisme itu adalah keharusan melihat segala sesuatu
seiringan dengan kepentingan nasional.
- Penegakan HAM itu, tidak semua hak dilaksanakan, harus
melihat unsur sosiologisnya.
- Penegakan HAM banyak didorong oleh LSM dalam negeri
dan luar. Keduanya memiliki tujuan beda dan kepentingan
yang berbeda.
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Pusat kebudayaan itu adalah tokoh role model yang berbasis
dukungan yang kuat. Tokoh itu kebanyakan berasal dari kaum
religius.
Kesepakatan yang berbasis masyarakat yang membangun
partai politik. Sama halnya BPUPKI dan PPKI yang
merumuskan diktum nasionalisme, namun ada kekuasaan
yang sulit diwujudkan.
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Prof. Dr. Dominikus Rato
- Semua masalah yang kita diskusikan bersumber dari
kegamangan.
- Konstitusi dari amandemen 1 sampai 4 keluar dari kultur yang
ada di masyarakat kita dengan memberi ruang liberalisme
yang besar. Kultur Indonesia kekeluargaan dan gotong
royong, tetapi kita saat ini melaksanakan individualisme.
- Jiwa kita yang berkultur Indonesia sudah hilang. Kewajiban
kita untuk mendidik generasi penerus. Silahkan mengikuti
perkembangan dunia namun tetap mempunyai kultur
Indonesia.
- Pemerintah adalah bapak, tanah adalah ibu pertiwi.
- Dalam falsafah Indonesia itu adalah dwitunggalisme yaitu dua
realitas yang bertentangan namun bersandingan. Misalnya
Nasionalisme dan Internasionalisme.
- Pendidikan harus mengutamakan proses selain output.
- Indonesia tidak bisa lepas dari nilai-nilai Proklamasi. Selain
itu, jangan sampai Pembukaan konstitusi diamandemen
karena ada bangsa Indonesia didalamnya.
- Kita butuh nilai luar untuk memperkaya bangsa, namun kita
harus mempertahankan nilai asli bangsa Indonesia.
Al Khanif, Ph.D
- Negara tidak perlu melanggar hukum, untuk melakukan
kejahatan terhadap warga negaranya. Karenanya, jarang
pelanggaran HAM yang dilakukan Negara dianggap sebagai
pelanggaran hukum.
- Saya tidak percaya Indonesia bisa jatuh karena persoalan
HAM.
Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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Indonesia sudah banyak meratifikasi konvensi-konvensi
pemenuhan hak warga negara, namun pemenuhannya kurang.
Ada kesan pula bahwa terjadi pembiaraan terhadap
pelanggaran HAM.
Saat ini, masih banyak orang yang belum mendapatkan HAM
nya. Karenanya, pola pembangunan dilakukan, salah satunya
dengan Otonomi Daerah. Namun pelaksanaan Otda itu masih
mengandung banyak celah yang harus ditutup.
Kalau kita bicara HAM, kita tidak boleh membicarakan
golongan, berbicara HAM adalah Manusia. Radikal itu boleh,
asal hanya pemikiran saja. Yang perlu dijaga adalah, tidak
boleh radikalisme pemikiran itu diikuti tindakan.
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Dr. Agus Luthfi
- Kita saat ini terkesan bebas nilai, artinya penurunan nilai nilai.
Nilai-nilai jelek belum ditinggalkan, tapi kita melompat ke
nilai baru.
- Nasionalisme harus berangkat dari kemandirian ekonomi
dengan
implementasi
nilai-nilai
Pancasila.
Jadi,
permasalahannya adalah ekonomi.
- Bagaimana gerakan cinta tanah air, produk lokal digerakan
secara masif dan berkelanjutan.
- Strategi perkembangan Industri menjadi syarat untuk maju

w

Dr. Jayus
- Apa yang sudah kita punya harus kita rawat. Tiga cabang
kekuasaan harus mempunyai strategi merawat apa yang sudah
kita punyai itu dan harus bersinergi
Totok Sudaryanto, SH, MS
- Nasionalisme mengalami kemunduran, namun disisi lain
nasionalisme adalah konsep yang dinamis.
- Terkait dengan HAM, hal itu menjadi naskah inti setiap
konstitusi modern.
- Hak warga negara pemenuhannya harus diatur.
- Hak warga negara maupun asing sama sama dilindungi
negara. Orang Asing harus dilindungi sesuai aturan
keimigrasian yang berlaku.
16
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HAM berbeda dengan Hak Warga Negara. Persoalan ini harus
dirinci kembali dalam konstitusi.

Iwan Rachmad Soetijono, SH. MH.
- Konstitusi menggambarkan peradaban bangsa.
- Demokrasi dulu kita terpimpin, era Soeharto demokrasi
Pancasila kemudian Soeharto dijatuhkan di era reformasi. Di
konstitusi tidak dijelaskan bagaimana bentuk demokrasi kita.
Apakah demokrasi kita liberal karena tidak memilik label.
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Dr. Nurul Gufron SH. MH
- Nasionalisme terancam jika Negara berada dalam kondisi
tidak makmur dan banyak ketidakadilan.
- Ketika ketidakadilan masih marak kita harus takut bahwa
nasionalisme terancam.
- Penafsiran agama bukanlah pilihan benar dan salah. Itu hanya
khasanah pemikiran.
- Sepanjang politisi tidak dewasa dalam memanfaatkan
keberagaman maka nasionalisme akan menjadi ancaman.

w

w

w

Dr. Miqdad
- NKRI sudah final dan Pancasila tidak perlu diperdebatkan.
- Ketika ekonomi sakit dan meminjam IMF belum tentu
masalah akan teratasi.
- Berbicara ekonomi, konstitusi sudah mengatur. Indonesia
tidak sama dengan Amerika. Demokrasi Ekonomi itu harus
seperti apa? Ekonomi kerakyatan harus digerakan.
- Kami mendorong adanya restrukturisasi ekonomi, apakah
penguatan ekonomi kerakyatan atau pembiaran. Negara harus
hadir. Saat ini yang dirasa, kekayaan negara hanya dimiliki
oleh segelintir orang.
Dr. Y.A Triana
- Teroris sudah dijatuhi pidana, begitu keluar penjara paham
radikalisme tidak hilang.
- Keluarga teroris harus diberi pendidikan psikologis dan
terorisnya dideradikalisasi di penjara.
Nasionalisme, Warga Negara, dan HAM
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Hukum Pidana telah gagal dalam menjalani misinya
melindungi masyarakat

Dr. Cora Elly Novianti
- Bagaimana kita membangun nasionalisme terhadap diri kita
sendiri dan anak anak kita.
Dr. Ardiyanto
- Kita harus mengarah pada keteladanan. Elit harus memberi
contoh nasionalisme karena kultur bangsa Indonesia lebih
mengarah kepada ketokohan.
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Dr. Pairan
- Pergeseran generasi & perspektif agama. Saat ini yang
dominan adalah budaya Positivistik (lebih mempercayai
kebenaraan yang jelas). Pasti agama agak terpinggirkan.
- Kita terperangkap dengan kebudayaan global melalui
kapitalisme transaksional. Maka generasi apapun pasti akan
tercabut dari budayanya,
- Nasionalisme perlu dikembangkan melalui media (dan
menjadi tantangan bersama). Generasi apapun tidak bisa
memahami nasionalisme apabila tidak diformat dalam media
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Dr. Hobri
- Pemerataan keadilan masih belum teratasi.
- Pendidikan Nasionalisme dan karakter perlu diperbaiki. Perlu
ada elemen identitas yang nanti menjadi pedoman bagi para
pemuda yang dapat merakit bangsa kita sendiri.
Dr. Anwar
- Nasionalisme perlu ada identitas, tidak boleh dilepaskan
dengan nasional interest yang mewujudkan sebuah
peradabaan. Serta adanya etika politik yang perlu ditegakkan..
Nasionalisme bisa tegak apabila masyarakat politiknya
mempunyai etika politik yang baik dan outputnya adalah
masyarakt yang paham akan nasionalisme.
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Beberapa anggota Lembaga Pengkajian MPR yang hadir juga
memberikan tanggapan sebagai berikut;
Dr. Ali Masykur Musa
- Kami menginginkan masukan apakah sistem kenegaraan kita
sudah di luar jalur atau kelewatan.
- Kami ingin guidance tentang apa yang harus dilakukan MPR
kedepan.
- Kami ingin meminta masukan terkait nasionalisme, hak hak
dan kewajiban warga negara serta pemenuhan HAM.
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Jakob Tobing
- Kita harus kembali melihat nasionalisme, melihat bagaimana
kita sebagai bangsa (nation).
- Kita harus menghargai HAM kita dan orang lain.
- Kemudian ada pembatasan HAM yang dilakukan oleh hukum,
bukan dengan kekuasaan.
- Ada cara untuk mengubah konstitusi, jangan dilakukan
dengan cara inkonstitusional.
- Sistem MPR diusulkan oleh Moh. Yamin yang bersumber dari
negara komunis dan nasionalis.
- Demokrasi, Negara Hukum adalah hal yang diperdebatkan
dan tidak ada jawaban yang satu.
- Negara Indonesia yang majemuk membutuhkan partai politik
yang
mengintegrasikan
kepentingan
masing-masing
kelompok.
- Kita harus mempromosikan demokrasi konstitusional, sesuai
Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945.
- Demokrasi dan Hukum harus saling berjalan beriringan.
Dr. Ahmad Farhan Hamid
- Nasionalisme bisa dilihat dari bahasa. Kita memiliki bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan.
- Sampai dengan sekarang belum ada negara yang terdegradasi
karena akibat dari teknologi
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REVITALISASI SEMANGAT GENERASI T (TRANSISI)
MENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh : Dominikus Rato

PERSOALAN KEBANGSAAN DAN SEMANGAT GENERASI T
(GEN T = TRANSISI)
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Pada era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
telah terjadi lompatan teknologi yang demikian tinggi (hitech),
terutama di bidang teknologi informasi telah membawa dampak yang
sangat cepat terhadap pembentukan, pelaksanaan, penegakan, dan
bekerjanya hukum, sehingga perlindungan hukum bagi masyarakat,
perempuan dan anak-anak, serta generasi muda perlu senantiasa dikaji
dan dievaluasi. Di sisi lain, NKRI telah menetapkan tujuannya yaitu
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana Sila V
Pancasila dan hendak direalisasikan melalui Pembangunan Nasional.
Akan tetapi, sebagaimana dipahami bersama bahwa jalan menuju
Tujuan Nasional yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
ini selalu ada ancaman (disintegrasi), gangguan (narkoba,
perdagangan orang), hambatan (kualitas sumber daya manusia yang
masih rendah), serta tantangan (perdagangan bebas dan degradasi
semangat nasionalisme).

Gambar Tujuan Nasional Indonesia dengan Hambatannya
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Pada tanggal 21 Oktober 2015 masyarakat dunia melalui PBB
telah menetapkan Tujuan Bersama Pembangunan Berkelanjutan
melalui sebuah program kerja yang disebut Sustainable Developement
Goals
yang
disingkat
SDGs
(Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan/TPB). SDGs ini merupakan kelanjutan dari MDGs
(Millenium Development Goals) yang dirancang pada tahun 2000 –
2015. Oleh karena ada beberapa target yang belum terpenuhi dan telah
membawa dampak pembangunan dunia yang sangat tepat dan
bermanfaat, maka MDGs diteruskan menjadi SDGs.
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SDGs mempunyai 17 Tujuan dengan 232 Indikator. Di antara
17 tujuan dan 232 indikator itu 4 diantaranya benar-benar tidak ada
pada MDGs yaitu: 1) Tujuan 9 (SDGs 9) meliputi industri, inovasi,
dan infrastruktur; 2) Tujuan 10 (SDGs 10) yaitu mengurangi
ketimpangan; 3) Tujuan 11 (SDGs 11) meliputi pembangunan
masyarakat dan kota; dan 4) Tujuan 16 (SDGs 16) yaitu hukum dan
tata laksana yang meliputi perdamaian, keadilan, dan institusi yang
kuat. SDGs 16 ini terdiri dari 12 target (hukum dan tata laksana)
dengan 23 indikator. Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka
Pemerintahan Jokowi telah berupaya menetapkan cara kerjanya
melalui Program Nawacita, sekalipun disana sini belum terlaksana,
sebab memang tidak dapat dilaksanakan hanya dalam 1 periode saja.
Dengan demikian, keberlangsungan pembangunan yang sejalan
dengan SDG‟s ini perlu didukung oleh semua komponen bangsa,
terutama kaum muda.

Gambar Indonesia dalam Program Kerja SDG‟s
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia
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Pada saat ini, banyak orang tua yang merasa sangat prihatin
dengan sikap kaum millenia. Mengapa prihatin? Keprihatinan ini
disebabkan oleh sikap acuh tak acuh generasi ini terhadap siatuasi dan
kondisi bangsa yang membutuhkan dukungan semangat dari kaum
muda ini sebagai penerima estafet kehidupan berbangsa dan
bernegara. Kondisi yang dimaksud seperti korupsi, eksploitasi sumber
daya alam dan sumber daya manusia, perdagangan orang, disintegrasi
bangsa, proxi war, ekstrimisme, terorisme, radikalisme, narkoba,
sektarianisme, dan primordialisme. Bahkan mereka juga tidak mau
tahu dengan kondisi saat ini bahwa di antara sesama warga negara
saling tidak percaya, saling curiga, egoisme. Mereka lebih suka
dengan gadget dari pada ngobrol dengan orang tua, sebab dianggap
kurang asyik, kolot, tidak ada informasi baru buat mereka, dan tidak
membawa keuntungan finansial.

Gambar Tantangan yang harus dihadapi
Kegalauan orang tua atas keterlibatan aktif kaum muda memang
wajar, sebab perbedaan generasi dan dengan demikian ada perbedaan
cara pandang, pola pikir, dan orientasi. Oleh karena itu, perlu
memahami siapa kaum muda yang disebut kaum millenia ini. Apakah
mereka ini kaum millenial saja? Jawabannya: TIDAK.
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Istilah millenia ini sebetulnya tidak tepat untuk generasi ini
pada saat ini, sebab di saat ini ada 2 generasi yang perlu mendapatkan
perhatian serius, yaitu generasi Y dan Z, bukan hanya generasi
millenia saja. Oleh karena itu, perlu dicarikan istilah lain untuk
generasi yang sedang dibahas ini. Siapakah mereka dan bagaimana
karakter generasi-generasi ini, dan tindakan apa yang perlu dilakukan
agar generasi-generasi ini memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa
ini ke depan. Untuk sementara terminologi Generasi Transisi atau Gen
T diusulkan. Gen T terdiri dari Gen Y (millenia) dan Gen Z (alpha).
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Yang dimaksud dengan Generasi T atau Gen T (Transisi)
adalah manusia kelahiran di masa transisi dari abad 20 ke abad 21.
Generasi T ini terdiri dari 2 generasi masing-masing adalah generasi Y
atau sering disebut generasi Millenia dan Generasi Z atau sering
disebut generasi Alpha. Generasi T sebagai generasi transisi memang
memiliki karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu
Generasi X apalagi Generasi Baby Boomer apalagi Generasi Pasca
Perang Dunia.
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Perubahan generasi dalam kurun waktu 15-20 tahun terakhir
demikian cepat. Ketika orang belum memahami apa dan siapa
generasi Y atau milenia, kini muncul generasi Z atau generasi Alpha,
bahkan ada yang membedakan Gen Z dengan Alpha. Generasi Y saat
ini paling tua berusia 36 atau 37 tahun dan yang paling muda berusia
23 atau 24 tahun. Generasi sebelumnya adalah generasi X telah sangat
tertinggal jika dibandingkan dengan generasi Y ini. Jika generasi X
masih menggunakan CD Player, Cassette atau Vinyl dan suka pada
musik cadas/rock n roll, maka generasi Y hal-hal itu sudah
ketinggalan zaman, apalagi dibandingkan dengan generasi Baby
Boomer dan Pasca Perang Dunia.
Siapa Generasi Y atau Millenia dan siapa pula generasi Z atau
Generasi Alpha? Generasi millenia atau generasi Y ini adalah
kelompok manusia yang lahir antara tahun 1980-an hingga 1997-an.
Disebut millenia karena satu-satunya generasi yang pernah melewati
masa millenium ke-2 sejak teori generasi Karl Mannheim dicetuskan
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pada tahun 1923. Kategorisasi generasi ini berawal dari kelahiran
Teori Generasi oleh Karl Mannheim itu.

id

Karl Manheim menulis sebuah buku berjudul “The Problem of
Generation.” Dalam bukunya ini Karl Mannheim mengkonstruksi
teori generasi, yang menurutnya manusia-manusia di dunia ini akan
saling mempengaruhi dan membentuk karakter yang sama karena
melewati masa sosio-historis yang sama pula, sehingga jika tidak
melewati masa sosio-historis yang sama atau berbeda, maka mereka
akan membentuk karakter yang berbeda pula sekalipun saling
mempengaruhi. Dengan kata lain, manusia kelahiran Generasi X
dengan manusia millenia atau Generasi Y memiliki karakter yang
berbeda, sekalipun mereka saling mempengaruhi, apalagi antara
Generasi Baby Boomers II dengan Generasi Milenia.
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Berdasarkan teori Karl Manheim inilah, Sosiolog Bias-Amerika
membagi manusia berdasarkan generasi, yaitu: Generasi Era Depresi,
Generasi PD II, Generasi Pasca PD II, Generasi Baby Boomer I,
Generasi Baby Boomer II (Generasi Jones), Generasi X, Generasi Y
atau Generasi Millenia, dan Generasi Z atau Generasi Alpha.
Pembagian ini biasanya berdasarkan rentang waktu tahun kelahiran.
Akan tetapi, indikator tahun kelahiran inipun berbeda-beda menurut
para ahli, sehingga belum jelas dan pasti, namun tidak jauh berbeda.
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Pada tahun 2012 Bruce Holovitz seorang jurnalis
memperkenalkan Generasi Z, kriteriapun belum jelas, akan tetapi
sudah mulai dikenal sejak digunakan dalam suatu presentasi oleh
sebuah Agen Pemasaran, yaitu Sparks and Honey yang viral tahun
2014 lalu. Disana rentang umur yang digunakan untuk Generasi Z
adalah anak-anak yang lahir tahun 1995 – 2014, Badan Statistik
Canada mengukur generasi ini dengan kelahiran 1993 – 2011,
McCrindle Research di Australia menetapkan anak-anak kelahiran
1995 – 2009, sedangkan MTV menetapkan kelahiran sesudah tahun
2000 sebagai Generasi Z. Mengapa disebut generasi Z?
Generasi Z, ukurannya adalah internet, oleh karena itu
Indonesia menetapkan anak-anak kelahiran 1995 – 2016 sebagai
Generasi Z, karena internet masuk ke Indonesia pada tahun 1993.
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Mereka ini sudah beranjak dewasa dan pertama kali ikut pemilu.
Mereka ini juga sering disebut generasi zaman now. Menurut Hellen
Katherina, dari Nielsen Indonesia mengatakan bahwa generasi ini
adalah masa depan Indonesia, sehingga para pelaku ekonomi, bisnis,
industri, bahkan politik dan hukum harus memahami pola-pola
perilaku generasi ini, jika mereka ingin merebut hatinya. Jumlah
mereka sekitar 5 – 7 juta, sekalipun tidak begitu banyak dibanding
generasi Y, namun mereka sangat piawai dalam soal medsos.
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Ciri-ciri Generasi Z, a.l berpikiran terbuka, menyukai kampanye
yang kekinian, sanat cerdas, asyik dengan teknologi, selalu
menghendaki perubahan sosial, hemat, dan sanggup berkompromi.
Mereka juga lebih suka gadget karena lebih praktis dan berkaitan
dengan intensitas penggunaan perangkat. Secara umum media sosial
menjadi sumber informasi utama, rata-rata mereka menonton TV
kurang dari 2 jam sehari, apalagi membaca koran atau buku teks.
Generasi Z ini, semua serba instan, pesan makanan, jasa bersih-bersih
rumah, tiket nonton di bioskop, bahkan mengisi pulsa pun cukup
dengan 1 klik saja.
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Sedangkan Generasi Y di seluruh dunia hampir mencapai
jumlah 1.8 miliard, dan 1 % (18 juta) dari jumlah itu ada di Indonesia
atau 1,2 % di Asia Tenggara. Mereka ini termasuk usia-usia produktif,
sehingga perputaran ekonomi berada di tangan mereka. Di tangan
merekalah terjadi perubahan Mark Zuckerberg (Pendiri Facebook)
yang kini berusia 32 tahun. Facebook lahir di tangan mereka yang
menjelma menjadi salah satu media sosial terbesar paling berpengaruh
yang pernah ada. YouTube berubah menjadi sesuatu yang lumrah
dalam kehidupan sehari-hari. Musik tidak perlu lagi menggunakan
cassette, compact disc, atau vinyl. Jam kerja tidak lagi monoton mulai
pkl. 07.00 sd 16.00, cara kerja ini dianggap sebagai eksploitasi tenaga
kerja manusia. Pergi ke kantor tidak lagi harus pakai dasi, pakaian
perlente ala Executif Muda di generasi X.
Pergerakan generasi dari X ke Y, melahirkan generasi Z, yang
kini berusia 20 – 22 tahun dan lebih akrab dengan teknologi. Karakter
mereka: lebih tidak fokus dari generasi Y (milenial), tetapi lebih
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia
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serba-bisa, lebih terbuka, lebih cepat mengantisipasi dunia kerja (bisa
mencari uang sambil makan bakso), sehingga lebih wirausahawan jika
dibandingkan dengan Generasi Y (millenial). Mereka sudah siap
menginvasi generasi Y dan menggilas generasi X. Generasi Z ini lebih
banyak ahli terdidik, lebih akrab dengan teknologi, lebih gesit dan
serba bisa sehingga disebut generasi multi-tasking.

KEBIJAKAN YANG DIPERLUKAN UNTUK GENERASI T
ATAU GENERASI NET (GEN N)
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Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah memahami karakter
masing-masing generasi. Banyak kegagalan dunia usaha menggaet
Generasi Z karena tidak memahami karakter generasi ini, dan masih
sering disamakan dengan karakter Generasi Y atau Millenia, padahal
kedua generasi ini sangat berbeda. Sebagaimana diungkapkan
sebelumnya bahwa Generasi Y atau Millania lebih suka dengan
penampilan daripada penghasilan, suka membuat sejarah dan diberi
peran penting, dan diperhatikan (manja). Bagi mereka penghasilan
memang penting, tetapi yang lebih penting adalah kepercayaan dan
perubahan. Sedangkan generasi Z lebih berterung terang, santai, instan
namun mereka sangat peduli dengan keadaan dan sangat
memperhatikan orang tua. Mereka lebih suka bersenang-senang
dengan penghasilan mereka sendiri yang diperoleh melalui gadget.
Mereka mampu menggunakan gadget mereka untuk berteman,
mencari uang, meraup keuntungan dan hiburan. Mereka tidak suka
membuat heboh (sejarah dan perubahan), tetapi santai namun
menghasilkan, sehingga sangat bertolak belakang dengan Generasi Y.
Perbedaan karakter inilah yang harus dipahami, sehingga ketika
membuat kebijakan, maka kebijakan itu diselaraskan dengan karakter
masing-masing. Kebijakan yang sama untuk karakter yang berbeda
akan kurang bermanfaat. Kebijakan diambil haruslah dengan
bijaksana, tidak emosional, dan tidak memaksakan kehendak.
Persamaan karakter kedua generasi ini adalah santai dan tidak mau
diatur apalagi dipaksa. Penerimaan keadaan, karakter kedua generasi
ini lebih santai, namun jika Generasi Y lebih suka diberi peran untuk
26
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membuat sejarah dan perubahan, sedangkan Generasi Z lebih spontan
dan apa adanya. Mereka ini lebih realistik, dan sangat saintis terutama
dengan teknologi informasi.
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Jika dilihat dari konteks pekerjaan, saat ini Generasi Y sudah
memasuki era kemapanan, misalnya eksekutif muda, manajer, owner
yang berpenghasilan menengah dan tinggi. Artinya dalam beberapa
hal mereka ini sudah bisa mandiri. Oleh karena itu, perlu diberi ruang
untuk mengekspresikan diri, pengejawantahan ego, yang mampu
menciptakan perubahan dan membuat sejarah. Misalnya di bidang
pendidikan dilakukan treaser study dari masing-masing perguruan
tinggi untuk mengetahui seberapa besar ruang gerak mereka setelah
lulus, sehingga kepada mereka diberi kesempatan untuk memberikan
sumbangan pemikiran dalam perubahan kurikulum PT masingmasing.
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Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI
perlu membuka ruang kebijakan khusus untuk generasi Y (millenia)
ini, yaitu memberi ruang kepada mereka untuk membuat sejarah dan
melakukan perubahan. Misalnya memberi ruang untuk melakukan
Sumpah Pemuda III demi keberlangsungan NKRI, ideologi Pancasila,
konstitusi UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam
bingkai Budaya Gotongroyong yang disebut Panca Habitat Rumah
Bersama NKRI. APHA (Asosiasi Pengajar Hukum Adat) Indonesia
siap bekerja sama dengan MPR untuk menggalang Pemuda Adat
untuk tujuan ini.

w

Keselamatan bangsa bukan hanya tugas dan kewajiban MPR
tetapi suluruh komponen anak bangsa termasuk Masyarakat Adat.
APHA Indonesia telah bekerja sama dengan KY dan DPD untuk
melakukan kajian terhadap hukum adat. Oleh karena itu, jika MPR
berkehendak yang sama, APHA Indonesia siap bekerja sama Kongres
Pemuda Adat.
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Gambar Panca Habitat Rumah Bersama NKRI
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MPR saat ini mempunyai kedudukan tidak sekuat sebagaimana
sebelum Reformasi, sehinggga apa yang ditetapkan diputuskan oleh
lembaga ini seolah-olah hanya sebagai panduan bagi Pemerintah
bukan untuk masyarakat. Masyarakat merasa tidak terikat pada
Ketetapan MPR ini. Oleh karena itu, status MPR ini harus
dikembalikan ke fungsinya semula yaitu menjadi Majelis
Permusyawaratan Rakyat seluruh Indonesia yang mempunyai
kedudukan tertinggi di negeri ini untuk mengawasi semua Lembaga
Tinggi Negara terutama DPR. Lembaga ini harus memiliki status
hukum lebih tinggi daripada Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.
Bagaimana caranya? Harus dilakukan melalui sebuah gerakan sosial
extra yudisial, seperti Kongres Pemuda atau sejenisnya. Bahkan jika
mungkin, misalnya Presiden Jokowi jika terpilih menjadi Presiden 2
Periode melakukan Dekrit Presiden III yang didukung oleh seluruh
Komponen Bangsa untuk Kembali ke UUD 1945, yaitu UUD sebelum
amandemen, dengan tetap mempertahankan produk hukum berkenaan
dengan pranata dan Lembaga-Lembaga Negara hasil Reformasi yang
sangat fungsional seperti MK, KPK, KY, ORI (Ombudsman), dan
DPD.

28

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

Dalam Kongres Pemuda ini mewajibkan kepada Negara untuk
melakukan Restorasi demi keselamatan dan keberlangsungan NKRI.
Pandangan ini berawal dari sikap bahwa lebih baik berpikir positif,
bertindak cepat dan tepat daripada galau dan risau. Saling memahami
merupakan tindakan yang tepat daripada saling menyalahkan, dengan
demikian MPR sebagai orang tua NKRI ini perlu segera mengambil
sikap dan tindakan serta kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan
eksistensi bangsa dan negara tercinta ini.
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Mengapa hal ini diusulkan? Sebagaimana diketahui bersama
bahwa Generasi T atau Generasi Net ini sangat acuh dengan
kehidupan sosial-politik. Akan tetapi, ada hal positif dari Generasi Y
bahwa mereka ini sangat konsen dengan perubahan, yaitu perubahan
yang menguntungkan mereka, keterlibatan mereka dalam proses
sejarah sangat ditunggu-tunggu sebagaimana Peristiwa Reformasi
tahun 1998 lalu. Sedangkan untuk Generasi Z, mereka sangat
mencintai keluarga. Sekalipun mereka sangat acuh tak acuh dengan
lingkungan sosial-politik, namun sangat memperhatikan keluarga.
Kemanjaannya mengikat mereka pada kecintaan pada keluarga. Jika
negara ini diibaratkan dengan keluarga, maka pandangan yang
demikian ini mampu menarik keterlibatan Generasi Z pada
keselamatan bangsa dan negara NKRI sebagai Rumah Bersama.
Generasi Y dan Z, dengan segala kelebihan dan kekurangannya,
mereka adalah anak bangsa yang perlu diberi pemahaman dan peran
melalui suatu kegiatan bersama tentang pentingnya Tritunggal
Komponen Negara dan Panca Habitat Rumah Bersama NKRI.
Tritunggal Komponen Negara, meliputi: Proklamasi, Pancasila, dan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1045, dengan penjelasan sbb:
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Gambar Tritunggal Komponen NKRI
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Keberadaan atau eksistensi Tritunggal Komponen Negara
NKRI ini terdiri dari Proklamasi, Pancasila, dan Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 sangat penting dan urgen yang mendorong MPR RI
untuk tidak melakukan Amandemen terhadap Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Sebab jika Pembukaan UUD NRI 1945 diamandemen,
maka NKRI yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1945 ini bubar,
Pancasila sebagai Dasar Negara kehilangan maknanya. Sebab di
dalam Pembukaan UUD NRI 1945 terdapat Proklamasi, Pancasila,
Tujuan Nasional, Dasar Hukum Konstitusi, Dasar Hukum Bentuk
Negara, Dasar Hukum Bentuk Pemerintah dan Sistim Demokrasi.
Sehingga dengan diamandemennya Pembukaan UUD NRI Tahun
1945, maka ketiga komponen NKRI beserta isi dari ketiga komponen
itu telah teramandemenkan pula. Kesadaran seperti ini yang perlu
disosialisasikan kepada generasi penerus bangsa ini. Mengapa?
Setiap negara di dunia akan saling berebut membuat warga
negaranya sejahtera. Kesejahteraan sebuah negara membutuhkan dana
sebagai bekal materiel warga negaranya. Jika sebuah negara memiliki
keterbatasan sumber daya, maka sebagaimana sejarah telah
membuktikan akan terjadi eksploitasi kekayaan alam (sumber daya)
negara lain. Tidak hanya itu, setiap negara tentu mempunyai penganut
ideologi, Ideologi Barat yang sangat ekspansionis dan materialistis
adalah kapitalisme dengan segala corak, manifestasi dan karakternya.
Di dalam kapitalisme itu terkandung ideologi pasar yang disebut
liberalisme, laisser fair laisser passer, laisser fair laisser alle. Sebagai
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sebuah ideologi, selalu berubah corak dan bentuknya, namun
karakternya tetap sama yaitu rakus.
Jika kaum muda kita tidak sadar akan hal ini, maka suatu saat
ekonomi ini akan dikuasai oleh kaum kapitalis ini. Saat ini saja,
perang dagang antara Amerika dan Cina telah membuat nilai rupiah
tergerus, sekalipun tidak sempat membuat kondisi ekonomi nasional
menjadi guncang, namun kondisi ini sering dijadikan senjata lawan
politik mengeksploitasinya demi kepentingan politik.
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Ideologi lain yaitu Internasionalisme yang mirip dengan
kosmopolitanisme pada zaman Yunani Kuno yang menghendaki
sebuah negara dunia dengan kekuasaan tunggal dibawah satu
kekuasaan. Saat ini ideologi Internasionalisme ini sedang mengincar
saat yang tepat untuk mengambil alih kekuasaan yang pernah
dinikmati selama 10 tahun Pemerintahan SBY lalu. Kelompok ini
sebagaimana diketahui seperti Hisbul Tahir Indonesia, Jamaah
Islamiyah, bersama onderbouwnya itu dengan menghalalkan secara
cara untuk merebut kekuasaan. Jika hal ini terjadi, maka sesal
kemudian tidak berguna. Tindakan preventif harus segera diambil.

WARGA NEGARA: HAK DAN KEWAJIBANNYA

w

w

w

Secara kosmologis, falsafah Bangsa Indonesia ini adalah
harmoni. Mengapa harmoni? Harmoni itu bermakna bahwa dalam
realitas itu harus ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan.
Dalam cara pandang Indonesia yang demikian, realitas ini bersifat
monodualisme atau dwitunggalisme atau juga disebut linggayonisme
atau binari-oposisi. Artinya dalam cara pandang bangsa Indonesia
dimana realitas ini bersifat mono tetapi dua, dua tetapi mono (two in
one) atau tunggal tetapi plural, plural tetapi tunggal. Konsep itu
bermaksud memahamkan bahwa dalam satu realitas terdapat dua sifat
yang saling bertentangan namun saling fungsional satu sama lain.
Misalnya sia – malam, tinggi – rendah, laki-laki – perempuan, terang
– gelap, hak – kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban merupakan satu
realitas yang saling fungsional atau bermakna satu terhadap yang lain,
sehingga kehilangan satu merupakan ketimpangan bagi yang lain.
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Dalam paham binari-oposisi ini realitas yang saling berlawanan tetapi
saling melengkapi, berdampingan, isi-mengisi, kuat-menguatkan harus
tetap ada. Kehilangan sisi yang satu menyebabkan sisi lain menjadi
dominan, dan ini sangat berbahaya. Dominan sisi yang satu
menimbulkan sifat dan sikap yang menguasai satu terhadap yang lain
dan berdampak pada eksploitasi sisi yang kuat terhadap yang lemah.
Itulah ketimpangan dimana tidak ada keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan atau harmoni. Kondisi yang demikian itulah yang
disebut kegamangan, kegalauan atau kegelisahan atau keprihatinan.

HARMONI DARI KEGAMANGAN DI BIDANG PENDIDIKAN

w

w
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Disamping kondisi sebagaimana digambarkan pada awal tulisan
ini, dimana para mahasiswa kita merupakan generasi Z dan dosendosen muda merupakan generasi Y yang didominasi oleh sifat dan
sikap yang instan, ada kondisi lain pendukung kondisi kegamangan
ini. Jika dilihat dari segi waktu, mereka ini merupakan generasi
transisi yang secara alami selalu diliputi oleh kegamangan. Akan
tetapi, kegamangan juga dapat dilihat dari perspektif kosmologis.
Kegamangan di bidang pendidikan, jika berangkat dari cara pandang
kosmologis, ada ketimpangan antara hak dan kewajiban mahasiswa,
dosen, dan tata laksana pendidikan. Di kalangan mahasiswa ada
ketimpangan antara hak dan kewajiban, demikian dosen dan birokrasi
kampus.

w

Jika dilihat dari aspek birokrasi, semua kebijakan telah
dikonsepkan dan diaplikasikan. Konseptualisasi dan aplikasi konsep
pendidikan selalu dipertaruhkan dalam perdebatan politik yang
memang semata-mata untuk kesejahteraan warga negara. Oleh karena
itu, orientasi diskusi ini diarahkan pada harmoni hak dan kewajiban
mahasiswa dan dosen sebagai warga negara. Ada kelemahan pokok
dalam Reformasi dan Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yaitu
memberi ruang Liberalisme yang sangat luas kepada warga negara,
sehingga Paham Neolib memperoleh habitatnya di negeri ini. Apakah
ini salah? Jawabannya mungkin ya mungkin juga tidak, bergantung
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cara kita memandangnya, sebab konteks sosial politik pada saat itu
memang menghendaki kondisi seperti ini.
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Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Reformasi yang
digulirkan pada Tahun 1998 dilakukan oleh Generasi Y (millenia)
yang sangat instan. Dalam pengertian ini, bagi mereka yang penting
Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan, tanpa menyiapkan konsep
konstitusi yang jelas. Reformasi dilakukan oleh Generasi Y, namun
konsep konstitusinya disusun oleh Generasi X bahkan Generasi Baby
Boomer. Dari konsepsi yang terbaca, kelihatan bahwa Generasi Y
hanya diperalat oleh Generasi X dan Generasi Baby Boomers.
Keterlibatan Generasi Y dalam Pembentukan Konstitusi tidak ada,
karena pada saat itu mereka sedang duduk di bangku kuliah. Generasi
Y baru merasakan kelemahan-kelemahan itu setelah mereka menjadi
Anggota Legislatif atau Eksekutif, bahwa ada yang salah dari
Konstitusi hasil Reformasi, misalnya masuknya Neolib dalam
Konstitusi, Kebebasan yang berlebihan, dan rendahnya saling
menghormati antar generasi, dominasi Legislatif yang menyebabkan
instabilitas pemerintahan.
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Liberalisasi di bidang ekonomi dan politik berdampak pada
bidang pendidikan, dimana HAM yang sangat ekstrim membuat guruguru tidak mampu mengendalikan perilaku murid yang nakal dan
instan. Jika ada guru keras terhadap murid, maka issue HAM menjadi
momok bagi guru. Demikian juga dalam dunia Pendidikan Tinggi.
Mahasiswa yang berasal dari Generasi Z ini selalu berorientasi pada
gadget, cara memperoleh ilmu secara instan, sehingga sumber
bacaannya pun dari internet yang belum tentu valid dan dapat
dipertanggungjawabkan keilmiahannya, sehingga lahirlah generasi
plagiasi.
Kurikulum yang dibangun secara konseptual sangat bagus,
namun lemah dalam aplikasinya. Sebab mahasiswa tidak pernah
membaca buku literatur, apalagi melakukan penelitian dan kajian,
mereka ingin nilai bagus tanpa belajar keras, ingin cepat lulus tanpa
kualitas keilmuan yang mumpuni. Keprihatinan ini memang beralasan
karena zamannya memang demikian. Akan tetapi, kondisi ini tidak
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boleh menjadi alasan pembenar untuk tidak melakukan revitalisasi
mental dan rekonstruksi pola pikir serta cara pembelajaran. Misalnya
kewajiban membuat Dokumen Pembelajaran seperti Capaian
Pembelajaran berbasis KKNI dan RPS oleh Program Studi dan SAP
oleh Dosen. Proses pembelajaran masih bersifat formalitas, belum
menyentuh substansi.
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Formalisme Pendidikan telah membentuk mentalitas yang
instan, kualitas SDM yang rentan terhadap persaingan global, miskin
konsep dan sebagainya. Ketidak lulusan mahasiswa karena memang
tidak layak untuk diluluskan, namun kepada dosennya diberi label
dosen killer, tidak berperikemanusiaan, ketinggalan zaman, bahkan
dipertanyakan keahliannya “ini yang goblok mahasiswa atau
dosennya.” Dosen-dosen yang tidak mau ribet, keputusan yang paling
mudah adalah mahasiswa diluluskan. Kelulusan siswa dan mahasiswa
yang terlalu mudah telah meruntuhkan wibawa pendidikan dan
berdampak pada rendahnya kualitas luaran.
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Lalu apa yang harus dilakukan? Reformulasi di bidang
pendidikan harus segera dilakukan, misalnya kemudahan dalam
meluluskan siswa dan mahasiswa perlu ditinjau kembali. Untuk
kurikulum, menurut saya secara konseptual sudah sangat sangat
bagus. Yang perlu diperbaiki adalah pada proses pembelajaran, pola
penilaian, literasi dan sumber baca.
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w

Beban administrasi yang dibebankan pada guru dan dosen telah
mengurangi ruang dan waktu mereka mempersiapkan materi ajar,
proses pembelajaran, penilaian, dan tanggungjawab ilmiah. Pola
pendidikan yang monolitik dimana mahasiswa tidak diberi kebebasan
berpendapat juga turut mempengaruhi kualitas pendidikan. Dosen
mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti pola pikir, paradigma, dan
teori serta konsepnya tanpa ada ruang kebebasan akademik juga perlu
dipikirkan ulang. Penekanan pada pendidikan dengan pola multi polar
adalah ketepatan logika yang wajib dipertanggungjawabkan.
Pendidikan pada dasarnya adalah proses pendewasaan baik
pendewasaan pola pikir maupun kedewasaan mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dipelajarinya
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dalam koridor ilmiah. Oleh karena itu, mimbar kebebasan akademik
adalah kebebasan yang bertanggungjawab, bukan kebebasan tanpa
pola dan konsep. Kebebasan yang bertanggungjawab artinya
kebebasan mimbar itu tidak bebas nilai, melainkan pada kebebasan
yang berorientasi pada nilai pokok dimana Perguruan Tinggi sebagai
Lembaga Pembentuk Peradaban Manusia, pembentukan mental dan
moral peserta didik yang dimulai dari diri pendidik itu sendiri. Dengan
demikian, perlu ada lembaga khusus seperti peradilan akademik
(Badan Kehormatan atau Lembaga Pengawal Profesi) dimana
kurikulum, proses pembelajaran, dokumen pembelajaran dan perilaku
dosen dapat digugat baik keahliannya, mentalitas dan moralitasnya,
sebab dalam pendidikan tidak hanya mentranformasi sains, teknologi
dan seni tetapi juga mengajarkan tentang tanggungjawab dan
keteladanan.

pr
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HARMONI DALAM KEGAMANGAN DI BIDANG HUKUM
DAN PEMERINTAHAN
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Berdasarkan pola pikir atau cara pandang kosmologis itu, dalam
bidang hukum dan pemerintah selalu ada kegamangan dimana hukum
negara terlalu dominan terhadap hukum rakyat (hukum adat),
sehingga menimbulkan eksploitasi realitas oleh hukum negara
terhadap hukum rakyat. Demikian pula dalam bidang pemerintahan
dimana politik lebih dominan daripada hukum, sehingga penegakan
hukum dikendalikan oleh kepentingan politik. Kondisi ini
menimbulkan pesimisme rakyat terhadap hukum dan pemerintahan
yang dibanguna oleh negara. Pesimisme ini menimbulkan acuh tak
acuh dari masyarakat kepada negara jika ada suatu peristiwa yang
mendesak pemerintah/negara. Pesimisme ini menjadi sumber dari
ketidakpercayaan masyarakat kepada negara atau pemerintah dan
dapat berujung pada revolusi.
Penegakan hukum yang tebang pilih dimasa keterbukaan ini
dapat menimbulkan ketidakpercayaan. Kondisi ini sering
digunakan/dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang tidak suka
kepada negara dan pemerintah untuk mendegradasikan kepercayaan
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rakyat. Hidup dan berkembangnya aliran garis keras atau ekstrimisme
berawal dari degradasi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah yang
mewakili negara.
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Hukum dan politik dari suatu negara merupakan nafas dari
kehidupan warga negara. Sebab di dalam hukum dan politik itu ada
hak dan kewajiban warga negara sehingga hukum dan politik lahir
secara langsung dari ideologi. Jika hukum dan politik tidak lahir dari
dan bertentangan dengan ideologi, maka kehidupan warga negara
secara langsung pula memperoleh dampaknya. Ideologi merupakan
habitat hidup dari hukum dan politik, sedangkan hukum dan politik
merupakan habitat hidup dari hak dan kewajiban warga negara dimana
hak dan kewajiban warga negara secara politik diatur di dalam hukum
(lihat Panca Habitat Rumah Bersama NKRI dan Tritunggal
Komponen NKRI).
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Jika ada keprihatinan atau kegamangan di bidang hukum dan
politik, apa yang harus dilakukan? Dengan memperhatikan Panca
Habitat Rumah Bersama NKRI dan Tritunggal Komponen NKRI,
maka pemahaman tentang kedua hal itu perlu dilakukan, terutama
kepada Generasi Y dan Z. Pemahaman ini selain melalui pendidikan
formal yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan,
perlu dipikirkan pendidikan nonformal yaitu Latihan Kepemimpinan
dan Wajib Militer.

w

HARMONI
DALAM
KEGAMANGAN
DI
PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK

BIDANG

Kualitas sumber daya manusia (tenaga kerja) selalu berkaitan
dengan tingkat pendidikan, kualitas out put (lulusan), penguasaan
tingkat pengetahuan, teknologi, dan ketrampilan. Sebagaimana
dikemukakan sebelumnya bahwa pendidikan di Indonesia masih
sebatas formalitas, mengejar ijasah daripada pengetahuan, pembatasan
masa studi sehingga kelulusannya dipercepat tanpa memperhatikan
kualitas out put. Ini adalah bagian dari sejarah produk kebijakan
Generasi Baby Boomers dan Generasi X di awal Orde Baru yang
dikenal dengan NKK dan BKK. Pada masa itu, Pemerintah sangat
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takut dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa dibuat sibuk di kampus
tanpa melibatkan diri dalam politik praktis. Hal ini yang harus
direnungkan kembali bahwa kebijakan masa lalu belum tentu sesuai
dengan
masa
kini.
Kualitas
output
menjadi
sumber
kagalauan/kegamangan/keprihatinan di bidang pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
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Kebijakan masa itu berkenaan dengan transformasi dari era
agraris ke era industrialisasi. Kebutuhan tenaga kerja skill di sektor
industri memaksa Pemerintah membuat terobosan di bidang
pendidikan untuk menyiapkan tenaga terdidik dan tenaga trampil
dalam jangka pendek. Sehingga mahasiswa yang kuliah harus
diperpendek masa studinya karena di masyarakat mambutuhkan
tenaga terdidik dan tenaga trampil. Masa ini telah terjadi transformasi
dari era industrialisasi ke era hi tech terutama teknologi informasi dan
transformasi. Sehingga sumber daya manusia sebagai tenaga kerja
yang diproduksi harus sesuai dengan zaman hi tech ini.
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Kegalauan atau kegamangan atau keprihatinan di bidang
pekerjaan dan penghidupan yang layak memang wajar, karena banyak
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh migran Indonesia yang
dikirim ke luar negeri. Pengiriman TKI atau buruh migran ini sering
tanpa dokumen atau dilakukan oleh biro-biro gelap/tanpa ijin sehingga
terkesan terjadi perdagangan orang. Nasib buruh migran Indonesia di
luar negeri sangat memprihatinkan karena sering diperlakukan tidak
adil dimana tidak ada harmoni antara kewajiban dan hak. Banyak
tenaga kerja Indonesia yang diperdagangkan, di hukum mati,
dijadikan budak sex, dan sebagainya. Mengapa?
Jawabannya adalah sumber daya manusia TKI ini tidak
memiliki kualitas sehingga daya saingnya rendah. Ada sebuah tulisan
yang menarik di sebuah koran nasional yang membandingkan antara
tenaga kerja Keperawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Di
rumah sakit tersebut, gajinya tinggi, kualitas pelayanannya bagus,
intinya bahwa rumah sakit ini menjadi rujukan bagi pasien dari
berbagai negara ASEAN. Ketika saat penerimaan tenaga keperawatan
ada 2 orang perempuan, yang satu dari Indonesia dan satunya lagi dari
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Philipina. Keduanya sama-sama tamatan D3 Keperawatan terkenal di
negaranya masing-masing. Namun, ketika pemberian gaji/honorarium,
perawat yang berasal dari Indonesia diberi gaji lebih rendah daripada
perawat asal Philipina. Mengapa? Karena perawat Philipina disamping
ijasah ada sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi perawat,
sedangkan perawat Indonesia hanya mempunyai ijasah tanpa sertifikat
profesi. Dengan demikian, perawat asal Indonesia adalah seorang
pekerja kesehatan sedangkan perawat asal Philipina seorang perawat
kesehatan profesional. Kesadaran ini sudah diatur dalam Kurikulum
Berbasis KKNI dan Sertifikat Profesi Pendamping Ijasah atau Surat
Keterangan Pendamping Ijasah. Di Negara lain hal ini sudah menjadi
kebutuhan, di Indonesia masih menjadi angan-angan.
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Kualitas sumber daya manusia di era global ini tidak hanya
sekedar ijasah, apalagi ijasah dari PT di Indonesia yang mana
pelaksanaan proses pembelajaran masih sebatas kewajiban yang
formalistis belaka. Introspeksi ini perlu, sekalipun bukan
mempermalukan diri sendiri, tetapi sebuah renungan yang perlu
dipikirkan untuk melakukan perubahan yang fundamental.
Formalisme pendidikan sangat merendahkan kualitas sumber daya
manusia, terutama dalam persaingan global ini. Generasi Z saat ini
memiliki semangat yang luar biasa pada teknologi informasi melalui
gadget, sehingga sumber bacanyapun dari gadget, padahal hasil
kajian, penelitian, teori-teori, konsep-konsep ilmiah dari internet ini
belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, banyak hoax, dan
sampah, karena proses input datanya tidak divalidasi dan
dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, sumber daya manusia
kita, yaitu Generasi Z ini memperoleh pengetahuan dari internet itu.
Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan baru di bidang
pendidikan karena berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia.
Kebijakan di bidang pendidikan tentang pembatasan waktu
kuliah (8-16 Semester) dan mahasiswa mesti lulus perlu
dipertimbangkan kembali jika kualitas sumber daya manusia yang
menjadi prioritas. Jika ada keberatan tentang kebijakan ini, maka
sebaiknya SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijasah) diganti
dengan sertifikat profesi. Sertifikat profesi ini memang cocok dengan
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fakultas yang keilmuannya aplikatif seperti kesehatan (kedokteran,
kedokteran gigi, keperawatan), teknik, teknologi pertanian, fisika,
akuntan, dan kependidikan. Sedangkan yang lain sepertinya agak sulit
karena fakultas hanya menyiapkan keilmuannya, sedangkan sertifikat
profesi disiapkan oleh Instansi dimana ia bekerja. Seperti Fakultas
Hukum sertifikat profesi Lawyers dikeluarkan oleh Peradi.

HARMONI DALAM KEGAMANGAN DI BIDANG BELA
NEGARA
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Seperti di bidang-bidang lainnya, bidang bela negara pada
warga negara Indonesia ini hak sekaligus kewajiban. Selama ini hak
dan kewajiban bela negara seolah-olah hanya untuk orang-orang
tertentu yang berminat menjadi TNI dan Polri saja. Di Perguruan
Tinggi, Resimen Mahasiswa sebagai organisasi kemahasiswa yang
membidangi minat bela negara ini sangat rendah, jika dibandingkan
dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya seperti pencinta
alam, musik/kesenian, paduan suara dan olahraga.
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Jika diperhatikan pada Gambar 4. Panca Habitat Rumah
Bersama NKRI, semangat kaum muda merupakan tembok/dinding
yang
memberikan
perlindungan
warga
negaranya
yang
beranekaragam. Semangat kaum muda ini senantiasa diberi nutrisi
dari nilai-nilai sosial budaya yaitu semangat gotong royong dan
kekeluargaan. Invansi nilai-nilai asing selalu yang dihancurkan
terlebih dahulu adalah kaum muda sebagai penerus bangsa. Sebab
tembok/dinding yang lemah mampu merubuhkan semangat
isi/penghuninya yaitu warga negara. Indonesia dikenal sebagai negara
yang memiliki semangat kekeluargaan dan gotong royong yang lahir
dari nilai sosial budaya bangsa. Kelemahannya adalah rasa disiplin
yang rendah dari kaum muda ini.
Sisi lain dari rendahnya kualitas sumber daya manusia
Indonesia adalah kedisiplinan. Orang-orang Indonesia ini adalah
manusia yang manja sebagaimana lagu Koes Plus “Bukan Lautan
Hanya Kolam Susu.” Tongkat kayu dibuang dapat menjadi tanaman
sumber bahan makanan, seperti ubi kayu, tebu, buah naga, kacangNasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia
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kacangan tidak perlu ditanam, dibuang begitu saja dapat tumbuh
subur. Alam sungguh-sungguh memanjakan penduduk Indonesia
dengan keindahan dan kesuburannya. Kondisi alam yang serba subur
inilah membuat bangsa Indonesia ini rendah dalam hal disiplin, baik
disiplin waktu, disiplin administrasi, dan disiplin organisasi. Generasi
Y dan Z sangat rendah dalam soal disiplin itu, karena disiplin
merupakan pembatas kebebasan mereka.
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Di sisi lain, sebagaimana sejarah telah membuktikan bahwa
keindahan dan kesuburan ini selain memberi berkah, tetapi sekaligus
sumber mala petaka karena menjadi rebutan bangsa-bangsa untuk
menjajah dan menguasai. Kondisi ini pada dasarnya sudah dimengerti
oleh orang tua-tua Generasi Baby Boomer dan Generasi X yang
mengalami atau setidak-tidaknya pernah mendengar langsung dari
pelaku sejarah. Sedangkan Generasi Y dan Z yang hidup di era
modern ini, pandangan mereka tentang penjajahan dan penderitaan
sangat rendah. Jika mereka ini diberi tahu atau diajari, jawabannya „itu
masa lalu,‟ sudah selesai, sudah kuno.
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Kedua sikap ini melekat pada Generasi Y dan Generasi Z. Oleh
karena itu, kedua generasi ini perlu diberi kesadaran tentang bela
negara. Negara Indonesia sudah mempunyai UU No. 3 tentang
Pertahanan Negara. Hak dan kewajiban bela negara bagi kaum muda
diatur dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 tersebut. Dalam Pasal 9
ayat (2) dikatakan bahwa “Keikutsertaan warga negara dalam upaya
bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan
melalui:
a. Pendidikan kewarganegaraan;
b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara
sukarela atau secara wajib; dan
d. Pengabdian sesuai dengan profesi.”
Pasal 9 ayat (2) huruf b diatas seharus ditafsirkan sebagai wajib
militer bagi sitiap warga negara, terutama kaum muda. Latihan yang
diberikan adalah dasar-dasar kemiliteran, terutama berkaitan dengan
kedisiplinan, menghormati hukum, sadar sebagai warga negara, dan
seterusnya sebagaimana diatur dalam Perpu (UU. Pr.P) No. 66 Tahun
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1958 tentang Wajib Militer, yang hingga kini belum dicabut atau
diubah, jo. UU No. 20 Tahun 1982 yang telah diubah dengan UU No.
1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3368). Kedua ini sudah waktunya diterapkan.
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KESIMPULAN
Dari uraian singkat diatas, sampailah pada beberapa simpul,
yaitu:
a. Generasi muda kita terdiri dari Generasi Y dan Generasi Z, jika
digabungkan disarankan menjadi Generasi T (Tarnsisi) atau
Generasi N (Net) yang memiliki dua karakter yang berbeda satu
sama lain, namun mempunyai sisi yang sama.
b. Kegamangan yang dirasakan oleh generasi X dan Baby Moomer
disebabkan karena perbedaan karakter karena perbedaan sosiohistoris yang melatarbelakangi generasi-generasi ini.
c. Karena perbedaan latar belakang sosio-historis ini dibutuhkan
saling pengertian.
d. Oleh karena itu, FGD ini memberi rekomendasi kepada MPR
untuk mengambil langkah-langkah bijaksana berkenaan dengan
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara terhadap Generasi T
sebagai Penerima Estafet tongkat kepemimpinan yang akan
datang.
REKOMENDASI
a. MPR segera memfasilitasi Kongres Pemuda III,
b. MPR segera melakukan perubahan status dengan meningkatkan
dari status dari Lembaga Negara menjadi Lembaga Tertinggi
Negara untuk melakukan konstrol kepada Lembaga-Lembaga
Tinggi Negara lainnya.
c. MPR memfasilitasi perubahan sistim pendidikan di Indonesia
untuk peningkatan kualitas lulusan dalam kaitannya dengan
persaingan global.
d. MPR memfasilitasi Gerakan Wajib Militer.
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ISLAM DAN NASIOANALISME DI INDONESIA:
PERSPEKTIF IDEOLOGI DAN SEJARAH
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Nasionalisme adalah suatu sikap politik dan sosial dari
kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa,
wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Mereka merasakan
adanya kesetiaan yang mendalam terhadap kelompok-kelompok yang
lain dalam satu bangsa. Nasionalisme merupakan suatu paham
kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua
elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta
terhadap tanah air, bangsa dan negara serta idiologi dan politik.
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Sebagai suatu Paham, Nasionalisme pada awalnya lahir di Barat
(Eropa) sekitar abad ke-15 Masehi, lalu berkembang dan menjalar ke
dunia lain, terutama di Timur (Asia dan Afrika) pada sekitar abad ke20. Paham nasionalisme tumbuh dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat suatu bangsa, kemudian mengental dalam kehidupan
politik kenegaraan yang berwujud nation-state (negara bangsa) dan
bertujuan untuk mempersatukan suatu bangsa.

w

Namun secara umum, sebenarnya jauh sebelum paham
nasionalisme tersebut masuk dan mempengaruhi masyarakat suatu
bangsa, pada bangsa-bangsa tersebut telah ada nilai-nilai universal
yang berlaku, dianut oleh masyarakat dan menjadi unsur pemersatu di
antara mereka. Nilai-nilai itu adalah agama dan keyakinan. Nilai-nilai
agama telah mempengaruhi dan membentuk umat pemeluknya merasa
senasib sepenanggungan dan memiliki kedekatan emosional dalam
persaudaraan dengan mengabaikan perbedaan suku dan keturunan.
Persatuan yang dilandasi oleh semangat kesamaan agama ini sangat
kentara, terutama dalam agama Islam. Akibatnya bagi kaum
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muslimin, kehadiran paham nasionalisme ini mau tidak mau harus
bersentuhan dengan nilai-nilai agama Islam yang telah lebih lama
berada di tengah-tengah masyarakat muslim saat itu, sehingga terdapat
ragam respon dari kalangan umat Islam dalam menyikapi
nasionalisme ini. Di antara mereka ada yang menerima dan ada yang
apriori, bahkan ada yang menolak. Maka dari sinilah diskursus antara
nasionalisme dan agama Islam dimulai.

id

Polemik tentang nasionalisme dan Islam sudah diperbincangkan
dalam gagasan pan-Islamisme. Sebagian reformer muslim
menganalisa, bahwa penyebab kemunduran kaum muslimin bukan
karena kelemahan atau kekurangan internal kaum muslimin,
melainkan adanya imperialisme agresif yang dilancarkan oleh Kristen
Eropa untuk menghancurkan Islam.
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Sebagian pemikir politik muslim menggagas bahwa
nasionalisme yang murni adalah nasionalisme yang berwatak Eropa
modern dan sekuler. Mereka yakin bahwa hanya nasionalisme model
Eropa yang dapat dijadikan energi untuk melakukan perubahan sosial
dan politik di dunia Islam. Sebaliknya, hal tersebut dibantah oleh yang
lain, bahwa paham nasionalisme dengan berbasis material “negarabangsa” yang hanya berpatok pada kriteria etnisitas, kultur, bahasa
dan wilayah, akan mengabaikan agama sebagai sebuah ikatan sosial.
Penafian agama dalam perumusan nasionalisme macam ini yang
menimbulkan kritik pedas dari kalangan aktivis Islam. Mereka
percaya, inilah yang menyebabkan lemahnya dunia Islam dalam
menggalang kesatuan di antara mereka. Bahkan ada yang beranggapan
bahwa Islam tidak kompatibel dengan nasionalisme, karenakeduanya
saling berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis
bangunan komunitas ditolak Islam. Basis-basis ini hanya bersifat
nasional-lokal, sedangkan Islam mempunyai tujuan kesatuan
universal. Kemudian spirit nasionalisme berupa sekularisme yang
menghendaki pemisahan tegas antara agama dan politik bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam.
Namun ada sebagian pemikir muslim yang bersikap netral,
mereka tidak mau menerima begitu saja paham nasionalisme sekuler
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ala Barat, dan juga tidak serta merta menolak konsep nasionalisme
secara keseluruhan. Kelompok ini memiliki pandangan yang berbeda.
Bagi mereka, nasionalisme sejati, yakni suatu paham yang
memperhatikan kepentingan seluruh warga bangsa tanpa kecuali,
adalah bagian integral dari konsep “Pemerintahan Madinah” yang
dibangun oleh Nabi Muhammad Saw bersama para sahabatnya.
Dengan kata lain, paham nasionalisme yang dipahami demikian tidak
bertentangan dengan Islam, justru menjadi bagian yang tak
terpisahkan dalam konsep ajaran Islam secara keseluruhan. Bertolak
dari diskursus tersebut di atas, maka menjadi sangat menarik untuk
mengkaji lebih komprehensip lagi tentang relasi antara paham
nasionalisme dan ajaran Islam, Khususnya di Indonesia sebagai
negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yang pada
gilirannya dapat memunculkan konsep nasionalis religius yang
relevan dengan Keberlangsungan dan keutuhan NKRI.
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DEFINISI
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Istilah nasionalisme berasal dari suku kata dalam bahasa Inggris
nation yang berarti bangsa, maksudnya yaitu unit politik yang
mandiri, atau suatu kelompok teritorial dengan hak-hak
kewarganegaraan yang sama, yang mempunyai karakteristik sama,
yang membedakaannya dengan kelompok-kelompok lainnya.
Sedangkan istilah nasionalisme (Inggris = nationalism) itu sendiri
berarti suatu gerakan ideologis yang bertujuan untuk mencapai dan
memelihara suatu pemerintahan sendiri, dimana para anggota
menganggapnya sebagai bangsa yang aktual atau potensial
(Soekanto,1985: 326-327).
Nasionalisme pada umumnya didefinisikan sebagai cinta
kepada suatu bangsa atau tanah air. Namun sesungguhnya,
nasionalisme mempunyai arti yang jauh lebih luas dari pada sekedar
cinta kepada suatu bangsa atau tanah air. Sepanjang sejarah, kelompok
besar orang-orang yang memiliki identitas budaya (bahasa, tradisi dan
sejarah), mereka memiliki semangat rasa kebangsaan yang kuat.
Semangat nasionalisme juga termasuk kepercayaan, yaitu bangsa yang
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mampu mandiri sebagai sebuah negara otonom. Otonomi
didefinisikan sebagai bangsa yang memiliki pemerintahan sendiri
secara mandiri. Lalu aspek lain dari nasionalisme adalah keinginan
yang kuat untuk mandiri dalam mencapai otonomi pemerintahan
sendiri (Adam Metcalf, 2003: t.hlm.).
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Rupert Emerson (1960: 95) mendefinisikan nasionalisme
sebagai komunitas orang-orang yang merasa bahwa mereka bersatu
atas dasar elemen-elemen penting yang mendalam dari warisan
bersama dan bahwa mereka memiliki takdir bersama menuju masa
depan. Sejalan dengan Rupert Emerson, menurut Ernest Renan,
nasionalisme adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh
perasaan pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau untuk
membangun masa depan bersama. Ernest Renan juga menyebut
nasionalisme sebagai kehendak untuk bersatu (le dwsire
d’entreensemble). Hal ini menuntut kesepakatan dan keinginan yang
dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup bersama. Nasionalisme
ini juga diartikan sebagai nasionalisme anti kolonialisme. Benedict
Anderson (2001: 111-112) melontarkan gagasannya tentang imagined
communities (komunitas-komunitas yang dihayalkan). Konsep ini
menarik, karena ia, dengan menggunakan pendekatan Durkheimian,
mengklaim bahwa nasionalisme berakar dari sistem budaya dalam
suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama
lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa
dikonstruksi melalui hayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme.
Daniel Dhakidae dalam karya monumentalnya, “Cendekiawan dan
Kekuasaan”, menggunakan konsep masyarakat yang digagas oleh
Benedict Anderson yang disebut oleh Daniel Dhakidae dengan
“Komunitas-komunitas Terbayang”.
Dalam konsep Benedict Anderson, nasionalisme terbentuk dari
adanya suatu hayalan akan suatu bangsa yang mandiri dan bebas dari
kekuasaan kolonial, suatu bangsa yang diikat oleh suatu kesatuan
media komunikasi, yakni bahasa. Faktor kesamaan bahasa serta
kesamaan pengalaman bersama yang ditimbulkan oleh karya-karya
sastra, menghasilkan suatu imagined communities yang didasari oleh
perasaan senasib dan sepenganggungan. Daniel Dhakidae menyatakan
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bahwa merumuskan nation (bangsa atau tanah air) sebagai suatu
kolektivitas politik adalah kesalahan awal yang berbahaya dalam
konsekuensi politik dan administratif. Sebagai contoh, di Jerman,
Hitler telah melakukan kesalahan itu ketika ia merumuskan
nasionalisme bangsa Jerman dalam arti yang ia pahami sendiri, bahwa
nasionalisme adalah kesatuan suatu bangsa yang berdasarkan tanah
dan darah (eine Nation von Boden und Blut). Maksudnya adalah
semua yang setanah dan sedarah (seketurunan) adalah Jerman dan
semuanya adalah “kolektivitas politik” yang harus berada di bawah
satu kepemimpinan (ein Fuehrer), yaitu Hitler sendiri. Pemahaman
Hitler bahwa nation senantiasa berada dalam batas wilayah yang
sama, koterminur dengan “wilayah politik” lalu pemahaman tersebut
diimplementasikan dalam sebuah gerakan, justru hal itu menjadi awal
bencana baginya, yaitu ketika ia menganeksasi Austria dengan
bayangan bahwa Hongaria harus termasuk menjadi bagiannya.
Sementara itu, menurut Nielsen, walaupun istilah "nasionalisme"
memiliki berbagai arti, namun cecara garis besar meliputi dua
fenomena; Pertama, suatu sikap sadar dan peduli dari anggota
masyarakat sebuah bangsa terhadap identitas mereka, bahwa mereka
adalah bagian dari anggota bangsa tersebut. Kedua, bahwa anggota
masyarakat bangsa tersebut berjuang bersama untuk mencapai dan
mempertahankan beberapa bentuk kedaulatan politik (Nielsen 1998:
9).

w

TINJAUAN HISTORIS
Jika ditinjau dari latar belakangnya, keberadaan paham
nasionalisme secara umum dapat dilihat pada sejarah nasionalisme di
Barat (Eropa). Nasionalisme muncul dan berkembang di Barat sejak
abad ke-15 Masehi. Namun hal yang sama tidak dirasakan oleh Timur
(Asia dan Afrika). Di Timur, paham nasionalisme muncul pada abad
ke-19 Masehi, pada saat itu kolonialisme oleh bangsa Barat (Eropa)
marak di Asia dan Afrika. Munculnya semangat nasionalisme di
Eropa dapat ditelusuri kembali pada sejarah feodalisme dan bagian
awal dari renaissance. Feodalistik adalah desentralisasi, yakni
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kekuatan masyarakat yang tersebar, tidak menyatu di satu tempat yang
stabil. Renaissance di Eropa baru dibangun berdasarkan ide politik
untuk perubahan dari negara-negara bagian. Hal ini timbul dari
periode feodal pada abad pertengahan. Terjadinya politik motivator
menyebabkan dampak besar terhadap pergantian kepemimpinan dan
pembentukan pemerintahan baru. Nasionalisme bangsa bangsa di
Eropa mengalami kejayaannya pada periode abad ke-19 Masehi,
mereka bersatu dengan baik dari berbagai kelompok dan etnis.
Bangsa-bangsa di Eropa yang menjalin kesatuan karenanasionalisme
ini akhirnya memasuki masa imperialisme. Secara politik, sosial, dan
ekonomi mereka mengambil alih kekuasaan atau menjajah negaranegara lemah di Asia, Afrika, Timur Tengah, danAmerika Latin.
Paham nasionalisme yang berkembang di Eropa ini lebih cenderung
kepada paham nasionalisme sekuler. Mereka memisahkan paham
nasionalisme dengan paham dan ajaran agama. Gerakan nasionalisme
yang berasal dari paham nasionalisme sekuler tersebut kemudian
diimplementasikan dengan aksi politik mereka. Gerakan nasionalisme
dan aksi politik ini pada mulanya bertujuan untuk mempersatukan
negara-negara Barat (Eropa) dan memecah belah bangsa bangsaTimur
(umat Islam) yang tersebar di berbagai negara dengan asumsi
perbedaan bahasa, RAS dan budaya, agar umat Islam lemah dan
mudah dijajah. Namun realitasnya terbalik, gerakan nasionalisme
yang dihasung kaum imperialis dan masuk ke dunia Islam pada abad
ke-19 Masehi justru menyadarkan kaum muslimin untuk bangkit dan
melepaskan diri dari kungkungan penjajahan
kaum imperialis Barat. Oleh umat Islam, nasionalisme
digunakan sebagai alat pemersatu untuk melawan penjajahan.
Kemudian pada abad ke-20 Masehi, negara-negara yang di bawah
kekuasaan imperialisme Barat (Eropa) mengalami gerakan
nasionalisme yang tujuannya untuk menghapus pengaruh kekaisaran
Eropa dan mendirikan negara sendiri secara otonom atau mendirikan
negara merdeka yang berdaulat. Akhirnya umat Islam pun bangkit,
dengan semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan untuk
melepaskan diri dari penjajahan kolonial Eropa yang diilhami oleh
semangat nasionalisme Islam. Muncullah gerakan-gerakan
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pembaharuan yang dipelopori oleh para mujaddid (tokoh-tokoh
pembaharu) di berbagai negara Islam.
Paham nasionalisme ini juga masuk dan berkembang di
Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, India/Pakistan, Iran, Irak,
Kuait, Palestina, Aljazair, Sudan, Yaman, Mesir dan negaranegara lain
yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masuknya paham
nasionalisme ini berimplikasi dengan terjadinya aksi-aksi politik
bangsa-bangsa tersebut untuk membebaskan negaranya dari
penjajahan kolonial Eropa.
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ISLAM DAN NASIONALISME DI INDONESIA: DOKTRIN
DAN KEKUATAN PEMBEBASAN

w

w

w

.m

pr

.g

o.

Menurut Soekarno, nasionalisme atau perasaan nasionalistis itu
“menimbulkan rasa percaya akan diri sendiri, rasa yang mana adalah
perlu sekali untuk mempertahankan diri di dalam perjuangan
menempuh keadaan-keadaan, yang mau mengalahkan kita.(Soekarno,
1965 :3-4)” Dikatakan juga bahwa “Nasionalisme itu ialah suatu
iktikad; suatu keinsyafanrakyat, bahwa rakyat itu ada satu golongan,
satu „bangsa‟!” (Soekarno, 1965 :2). Dalam perkembangannya,
nasioalisme Indonesia tidak saja ditujukan untuk melawan
kolonialisme Barat, tetapi untuk melawan semua bentuk kolonialisme,
tidak peduli Barat atau Timur. Di sini Islam sebagai kekuatan
pembebas tidak saja bergandengan dengan nasionalisme itu, tetapi
sekaligus memberikan fondasi spiritual yang kokoh kepadanya. Watak
ini selama Perang Dunia II tidak dipahami dengan baik oleh Jepang
yang masih berpikir bahwa nasionalisme Indonesia hanyalah anti
Barat, tidak anti Jepang. Kesalahapahaman ini telah menempatkan
pasukan Jepang pada posisi ruwet dan rumit dalam berhubungan
dengan tokoh-tokoh nasionalis yang sebagian besar menganut Islam.
Islamlah selama berabad-abad yang mengobarkan semangat anti
penjajahan ini, baik dalam teori maupun dalam praktik,seperti telah
disinggung di atas.
Sebelum diurai lebih jauh tentang hubungan nasionalisme
dengan Islam, kita perlu terlebih dahulu mempunyai pemahaman yang
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memadai tentang Islam sebagai kekuatan pembebas berhadapan
dengan kebijakan kolonial Belanda terhadap gerakan-gerakan Islam
selama empat dekade pertama abad ke-20. Bahkan sebenarnya bila
ditelusuri lebih mendalam tentang akar sejarah perlawanan Islam
terhadap sistem penjajahan, kita dapat memulainya sejak munculnya
V.O.C. (Vereenigde Oost-Indische Companie, Kompeni Hindia
Timur) pada permulaan abad ke-17. V.O.C. sebagai usaha dagang
yang telah mengeksploitasi sumber-sumber pribumi “melalui cara
perniagaan (a mercantile way)”bahkan telah sejak semula mendapat
permusuhan dari umat Islam di Indonesia. (JD. Legge, 1964 :67)
Permusuhan itu sudah bercorak laten yang sewaktu-waktu akan
muncul ke permukaan. Secara doktrin, Islam dan sistem penjajahan
adalah dua sisi sangat berlawanan.
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V.O.C. memulai debut perdagangannya di nusantara pada 1602
dan berakhir pada 1799. Selama hampir 200 tahun ini, aparatus
kolonial Belanda tidak pernah merasa tenang bila berurusan dengan
komunitas-komunitas Muslim di Indonesia. “Pada berbagai kejadian”,
tulis Benda, “konsolidasi bagi perluasan kekuasaan mereka terancam
oleh ledakan-ledakan perlawanan yang diilhami Islam, baik yang
dipimpin oleh penguasa-penguasa Indonesia yang telah mengikuti
iman Nabi, atau pada tingkat lokal, oleh para ulama yang
fanatik....”Fanatisme di sini hendaklah ditafsirkan sebagai refleksi
logis dari kecintaan mereka terhadap kemerdekaan serta kebencian
mereka terhadap kekuasaan dan dominasi asing. Asing dalam
perspektif ini tidak saja asing dalam arti agama, tetapi juga asing
dalam arti bangsa. Terlihat di sini semangat agama telah menyatu
dengan semangat bangsa, sekalipun pengertian bangsa pada waktu itu
sama maknanya dengan suku bangsa, seperti bangsa Jawa, bangsa
Aceh, bangsa Minang, bangsa Menado, bangsa Bugis.
Perlawanan terhadap sistem kolonial dalam skala besar terjadi
pada abad ke-19. Perang Padri (1821-1837), perang Diponegoro
(1825-1830), perang Aceh (1872-1912), dan banyak yang lain, adalah
di antara bentuk perlawanan yang berskala besar itu dengan korban
yang sangat besar pula pada pihak-pihak yang bertarung. Melihat
tahun-tahun perlawanan di atas dapatlah dipahami mengapa misalnya
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sejarawan T. Ibrahim Alfian menolak mitos yang sering kita dengar
bahwa Indonesia telah dijajah Belanda selama 350 tahun karena tidak
cukup alasan untuk menerimanya(T. Ibrahim Alfian, 1981:34). Tokoh
bangsa Mohammad Natsir (1908-1993) juga menolak angka siluman
350 tahun itu sebab itu hanya berlaku bagi sebagian kecil wilayah
nusantara,
khususnya
pada
daerah-daerah
tertentu
di
Jawa(Mohammad Natsir, 1976 :4). Aceh sendiri seperti terlihat pada
angka di atas hanyalah sempat dijajah Belanda selama 30 tahun (19121942), daerah tersingkat yang pernah berada di bawah sistem
penjajahan. Orang Aceh pantas punya kebanggaan sejarah untuk
kenangan heroik yang luar biasa itu.
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Setelah menyadari panasnya bumi permusuhan Muslim
terhadap kolonialisme Belanda, C.Snouck Hurgronye sering
mengungkapkan: “... sebuah pemerintahan kafir pada hakekatnya
adalah ilegal di mata Islam.”( G.H. Bousquet,1940 : 19). Oleh sebab
itu, bagi seorang Muslim, berjuang melawan setiap tipe kolonialisme
sama artinya dengan berjuang di jalan Allah, sebagaimana al-Qur‟an
memang mewajibkan untuk itu. Strategi jangka panjang mereka
adalah kekuatan Belanda harus terusir dari nusantara dan
kemerdekaan penuh harus direbut kembali! Gagasan inilah yang
tertanam dalam diri umat Islam, sekalipun mereka selalu gagal
mewujudkannya sampai bulan Agustus 1945. Kegagalan ini tidak sulit
untuk dilacak sebab-sebabnya yaitu terutama keunggulan penguasaan
musuh dalam teknik perang dan persenjataan modern, sesuatu yang
tak tertandingi oleh persenjataan yang dimiliki pejuang-pejuang
Muslim dalam berbagai kontak senjata. Terlihat di sini bahwa do‟a
panjang dengan persenjataan ala kadarnya seja sering benar
dilumpuhkan musuh. Tambahan lagi, pecahnya perlawananperlawanan yang diilhami Islam itu hampir selalu bersifat lokal dan
sporadis. Tidak pernah dalam bentuk kesatuan yang menyeluruh,
karena memang pada waktu itu kita belum lagi mengenal konsep
kebangsaan seperti dicanangkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Inilah di
antara sisi-sisi lemah dari perlawanan sporadis itu.
Belajar dari kegagalan demi kegagalan untuk mendapatkan
kemerdekaan dari kekuasaan asing pada abad ke-19, dengan
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kedatangan abad ke-20, umat Islam telah merubah strategi
perjuangannya dari bentuk perang fisik kepada bentuk gerakan sosioagama dan sosio-politik. Dari pihak musuh, umat Islam banyak juga
mengambil pelajaran, seperti membentuk organisasi-organisasi
modern dalam rangka menyiapkan umat untuk mencapai tujuan
jangka panjang. Asumsi dasarnya adalah bahwa tanpa sebuah umat
yang cerdas akan sulit sekali mereka memahami arah perbuatan
zaman. Melalui organisasi ini umat dilatih untuk berjuang secara
teratur, berencana, dan menggunakan rasio sehat. Terjadilah proses
pencerdasan, pencerahan dan pencairan berpikir. Dalam iklim kolonial
pada masa itu, muncullah pergerakan Islam modern ini jelas
merupakan sebuah terobosan sejarah. Umat ini memang sudah terlalu
lama hidup dalam kebekuan berpikir. Jati dirinya telaah remuk, lahir
batin. Organisasi-organisasi ini dengan gaya dan caranya masingmasing pada dataran praksis sepenuhnya bersifat nasionalistik,
sekalipun mereka tidak menganut filsafat nasionalisme dalam makna
memberhalakan negara-bangsa, seperti yang diajarkan Hegel dan
Rousseau( Ronald H. Nash, 1969 :86). Umat Islam cukup sadar bahwa
setiap pemberhalaan terhadap negara dan bangsa sama artinya dengan
memasukkan diri ke dalam kubangan syirik, dosa besar yang tak
terampuni. Betapa pun rendahnya pendidikan umat pada waktu itu,
dosa syirik ini telah mereka kenal. Pendewaan negara-bangsa
termasuk syirik politik.
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Di antara gerakan Islam modern yang muncul selama tiga
dekade awal abad ini adalah SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, alIrsyad, Persis (Persatuan Islam), NU (Nahdlatul Ulama), JIB (Jong
Islamieten Bond), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Selain itu
muncul pula beberapa organisasi Islam lokal di beberapa tempat
dengan sifat khasnya masing-masing. Sekalipun berbagai, tujuannya
satu: bagaimana menyiapkan dan mencerdaskan umat untuk
menghadapi masa depan yang bebas dari sistem penjajahan asing.
Semua organisasi di atas tetap bertahan sampai sekarang, sekalipun
beberapa di antaranya pernah mengalami alih fungsi menjadi partai
politik seperti NU dan Perti, untuk kemudian kembali lagi
kepadabentuk semula. SI juga beberapa kali mengalami alih fungsi
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itu, sementara Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persis tetap bertahan
dalam kepribadian aslinya. Dalam arti radius pengaruh, maka
Muhammadiyah dan NU adalah yang terbesar dibandingkan dengan
mitranya yang lain itu.
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Selain gerakan-gerakan yang berbasiskan Islam di atas, muncul
pula gerakan-gerakan kultural-pendidikan dan politik yang tidak
menjadikan agama sebagai pembimbing langkahnya, sekalipun
sebagian besar tokohnya adalah penganut Islam. Contoh untuk ini
dapat disebutkan seperti BU (Budi Utomo), IP (Indische Partij), PKI
(Partai Komunis Indonesia), Taman Siswa, PI (Perhimpunan
Indonesia) di negeri Belanda dan PNI (Partai Nasional Indonesia).
Sama halnya dengan gerakan-gerakan Islam di atas, yang tersebut
terakhir ini memakai payung nasionalisme atau marxisme/sosialisme.
Mereka juga mencita-citakan terbentuknya sebuah Indonesia yang
merdeka dan berdaulat.Kecuali PKI yang selalu bersandar pada
kekuatan asing, semua gerakan kebangsaan di atas bertumpu pada
kekuatan sendiri. PKI pada saat dibubarkan pada 1966 lantaran
melakukan makar politik, keterkaitannya dengan negara asing tidak
pernah lepas, apakah itu Moskow atau Beijing. Dengan demikian
konsepnya tentang kedaulatan bangsa adalah kedaulatan di bawah
payung asing. Inilah tragedi yang melekat pada partai yang menyebut
dirinya sebagai partai paling radikal dan revolusioner itu.
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SI pada masa awal kelahirannya adalah salah satu kekuatan
politik Indonesia yang paling hebat. Berawal dari SDI (Sarekat
Dagang Islam) yang berdiri pada 1911, di bawah kepemimpinan
H.O.S. Tjokroaminoto (1883-1934) SI pada 1912 mengubah dirinya
menjadi partai politik.Dan jadilah SI sebagai partai tertua dalam
sejarah Indonesia. Alumnus dari Sekolah Administratur Belanda,
Tjokroaminoto adalah Muslim pertama di Indonesia yang menyatakan
Islam sebagai “faktor pengikat dan sebagai simbol nasionaldalam
perjalanan menuju kemerdekaan penuh. (Donald E. Smith, 1971: 102).
Dari perspektif ini, SI adalah gerakan politik nasional pertama yang
terbuka bagi semua tanpa memandang suku, bahasa dan latar belakang
sejarah. Orang tentu akan sulit membandingkan SI dengan BU (berdiri
1908) yang membatasi keanggotaannya pada priyayi Jawa dan
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kemudian Madura, sementara pemimpin-pemimpinnya berasal “dari
eselon puncakaristokrasi Jawa.” (George McTurnan Kahin, 1970: 65)
Barulah pada awal 1930-an BU terbuka untuk semua rakyat Indonesia.
Berbeda dengan BU, SI adalah partai rakyat biasa yang dipimpin oleh
kaum intelektual Muslim, sesuatu yang baru dalam sejarah umat Islam
Indonesia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa SI didirikan pada
16 Oktober 1905, tiga tahun sebelum BU, tapi kesulitan kita adalah
menemukan dokumen tertulis untuk fakta semacam itu. Tetapi pada
sisi lain memang tidak diragukan lagi bila dibandingkan dengan BU,
SI sudah sejak awal bercorak nasional, sekalipun kemudian keputusan
politik menetapkan bahwa BU-lah sebagai pelopor kebangkitan
nasional.
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Sampai memisahnya unsur kiri dari partai ini pada 1921, SI
adalah gerakan politik terbesar dan paling menarik di Indonesia.
Setelah ditinggal kekuatan komunis, SI tidak pernah lagi mampu
memulihkan masa lampaunya yang hebat itu. Kejadian ini merupakan
pengalaman tragis dari gerakan politik nasional yang mula-mula itu.
Pada waktu sekarang, SI masih bersama kita tapi dalam postur yang
kecil, sukar dibandingkan misalnya dengan Muhammadiyah dan NU
yang memiliki “imperium” keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan
dalam skala besar. Tetapi SI tidak akan pernah dilupakan orang
sebagai gerakan nasional pertama yang menjadikan Islam sebagai
basis ideologinya. Kemudian, seperti telah disinggung di atas, SI
kemasukan unsur kiri. Melalui kegiatan politik tokoh-tokoh kiri
Belanda seperti H.J.F.M. Sneevliet (1883-1942), J.A. Brandsteder, P.
Bergsma, pada dekade kedua abad ini, beberapa pemimpin SI,
khususnya cabang Semarang, berhasil „dimerahkan‟. Islam kini harus
bergumul dengan marxisme yang pada waktu itu mulai berada di atas
angin, lebih-lebih setelah V.I.Lenin (1870-1924) berjaya dengan
Revolusi Oktobernya pada 1917. Pada 1926/1927 PKI dengan
persiapan seadanya dan dengan kepemimpinan yang terbelah
mengadakan pemberontakan di Jawa dan di Sumatera. Pemberontakan
ini dengan mudah dapat ditindas (Ruth T. McVey, 1965:14).
AkibatnyaPKI dibubarkan dan pemimpin-pemimpinnya dibuang ke
Digul atau melanglangbuana selama beberapa tahun di Rusia, Cina,
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Asia Tenggara, dan Eropa. Sekalipun ideologi kiri terusir dari
Indonesia, SI, sekali lagi, tidak mampu lagi memperbaiki citra dirinya
sebagai partai pelopor kebangkitan rakyat tertindas. Peluang ini
digunakan Soekarno (1901-1970) dan kawan-kawannya untuk
mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada 4 Juli 1927 dengan
mengembangkan ideologi nasionalisme sekuler radikal. Secara politik,
Soekarno ingin mendamaikan Islam, marxisme, dan nasionalisme,
demi persatuan bangsa untuk mempercepat tercapainya kemerdekaan
((Soekarno, 1965 :1-4).
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Paham nasionalisme dikembangkan untuk mempersatukan
semua elemen yang ada pada suatu bangsa yang didasarkan pada rasa
cinta terhadap tanah air, bangsa, negara, idiologi dan politik. Ia
merupakan suatu sikap politik dan sosial dari masyarakat yang
mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan citacita dan tujuan. Paham nasionalisme lahir di Eropa sekitar abad ke-15
M., kemudian berkembang ke Timur (Asia dan Afrika) pada abad ke20 M.
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Jauh sebelum paham nasionalisme masuk dan mempengaruhi
dunia Timur, khususnya di Indonesia di sana sudah ada nilai-nilai
Islam yang universal, yang berlaku dan dianut oleh masyarakat
muslim serta menjadi unsur pemersatu di antara mereka. Nilai-nilai
Islam telah mempengaruhi dan membentuk kaum muslimin merasa
senasib sepenanggungan dan memiliki kedekatan emosional dalam
persaudaraan dengan mengabaikan perbedaan suku bangsa dan
keturunan. Bagi kaum muslimin, kehadiran paham nasionalisme ini
bersentuhan langsung dengan nilai-nilai Islam yang telah lebih lama
berada di tengah-tengah mereka.
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REVITALISASI NASIONALISME UNTUK PENINGKATAN
KUALITAS KEWARGANEGARAAN DAN IMPLEMENTASI
PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA

Oleh : Dr. Sutomo, M.Si.

PENDAHULUAN
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Eksistensi dan keberlanjutan kehidupan suatu bangsa dan
negara terletak pada kapasitas generasi muda dalam menggali potensi
dirinya dihadapkan dengan perannya sebagai warga negara yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya nasional untuk
kesejahteraan rakyat. Disatu sisi lain, sejarah telah membuktikan
bahwa pemuda punya andil besar dalam menggerakkan lokomotif
sejarah Indonesia. Banyak momentum sejarah yang menentukan lahir
dan gerak maju bangsa ini lahir dari pergulatan kaum muda:
Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, dan Proklamasi
Kemerdekaan. Mereka yang meracik gagasan nation di awal abad 20
kebanyakan adalah anak-anak muda berusia di bawah 30 tahun. Hanya
Dr Wahidin Soedirohoesodo yang berusia sepuh: 56 tahun. Sisanya,
seperti Tirto Adhi Suryo, Sutomo, Tjipto Mangungkusumo, Suwardi
Suryaningrat, adalah anak-anak berusia 20-an tahun.

w

Dinamika kekinian menunjukkan adanya gejala peran pemuda
yang dianggap meredup, yang dapat kita temui dengan banyak
pemuda yang tersesat di jalan yang salah, yakni maraknya
individualistik dan hedonisme, konsumerisme, hingga terjerat
narkoba. Tidak sedikit juga yang terseret dalam bujuk rayu
fundamentalisme dan terorisme, bahkan tidak sedikit juga yang
bersikap apatis di hadapan berbagai persoalan kebangsaan. Padahal
Berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) 2013 jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai
265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki
dan 131,88 juta jiwa perempuan. Yang termasuk dalam pemuda
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berjumlah 34,4 %, yakni penduduk Indonesia yang tergolong
dalam umur 15-34 tahun. Yang juga dikenal dengan sebutan
Millennial, peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang
lahir diantara tahun 1980 an sampai 2000 an sebagai generasi
millennial. Jadi bisa dikatakan generasi millennial adalah generasi
muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 – 34 tahun.
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Generasi Millenial kita mendapat tantangan baru yang berbeda
dengan generasi yang sebelumnya, yakni arus globalisasi dan
perkembangan teknologi informasi yang mendekatkan makna dunia
dalam interaksi, bangsa-bangsa yang jauh di belahan dunia dinilai
dekat di dunia maya mereka. Globalisasi dan perkembangan teknologi
informasi berdampak pada bentuk imajinasinya tentang sebuah
komunitas bersama bernama bangsa, yang dapat terjadi sangat
berbeda dengan generasi muda di permulaan abad 20-an yang
kandungan nasionalismenya ditempa oleh sejarah bangsa dalam
merebut kemerdekaan (sejarah dan nasib serta generasi yang
memperjuangkan modernisasi dengan industrialisasi berbasis revolusi
hijau (pertanian). Sedangkan Golbalisasi dengan kapitalismenya telah
berkontribusi pada watak individualisme dan konsumerismenya,
sedangkan perkembangan TI juga dapat menjadi propaganda ideologi
yang kurang berkenan di Indonesia, misalnya aktivitas ISIS di
Indonesia.
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Sehingga yang perlu kita bahas adalah apakah dengan
perkembangan dunia yang makin terglobalisasi, makin terasa serba
dekat akibat perkembangan teknologi, nasionalisme Indonesia
menjadi konsep politik yang usang ?
Pada sisi lain, negara Republik Indonesia dan pemuda Indonesia
juga dihadapkan pada tantangan adanya gejala degradasi sebagai
bangsa dengan meningkatnya konflik-konflik antar etnik, antar agama,
dan fenomena disintegrasi lainya. Nasionalisme muncul karena
adanya persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan
nasib yang sama. Hans Kohn berpendapat bahwa nasionalisme adalah
suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada
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negara dan bangsa. Sementara itu, Ernest Renant menyatakan,
nasionalisme ada ketika muncul keinginan untuk bersatu.
http://alvara-strategic.com/generasi-millennial-indonesiatantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/.
Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi
berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut :
1. Kalimantan barat
Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan
etnik melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari
tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai,
Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas
pada tanggal 19 Januari 1999
2. Kalimantan Tengah
Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara Madura dan
Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan
anteretnis di Kalimantan Tengah. Sampai sekarang pun pengunsi
Sampit masih menjadi masalah pemerintahan.
3. Sulawesi Tengah
Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso
berkembang menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh
perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan
sedang mabuk dengan Ahmad Ridwan (Islam) didekat Masjid
Darussalam pada tenggal 26 Desember 1998.
4. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2012
Konflik ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 2012 hingga 29
Oktober 2012. Yang menjadi penyebab konflik adalah saat ada dua
gadis yang berasal dari Desa Agom diganggu oleh sekelompok
pemuda yang berasal dari desa Balinuraga. Kedua gadis ini sedang
naik sepeda motor kemudian diganggu hingga kedua terjatuh dan
mengalami luka-luka. Sontak kejadian ini memicu amarah dari warga
desa Agom. Mereka kemudian mendatangi Desa Balinuraga yang
mayoritas beretnis Bali dengan membawa sajam dan senjata. Bentrok
pun tak terhindarkan hingga menewaskan total 10 orang.
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5. Konflik Sosial yang terjadi di Tolikara Tahun 2016
Konflik terjadi karena pembagian bantuan dana respek antar
distrik yang dirasa tidak adil. Konflik ini menimbulkan korban jiwa
dan kehilangan harta benda. Selain itu, konflik juga menyebabkan
sebagian warga mengungsi dan terjadi penjarahan.
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6. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, NTT
Tahun 2013
Konflik sosial yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2013 di Desa
Wulublolong dan Desa Lohayong II Kecamatan Solor Timur
Kabupaten Flores Timur Provinsi NTT. Penyebabnya adalah saling
rebut material yang berada di batas desa yang diklaim oleh kedua
warga desa sebagai pemilik. Konflik menimbulkan kerugian materi,
korban jiwa serta sebagian warga mengungsi.
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7. Konflik Sosial yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah Tahun
2016
Merupakan konflik dalam bidang pertambangan. Terjadi antara
Semen Indonesia dengan warga masyarakat Pegunungan Kendeng,
Rembang Jawa Tengah. Penyebabnya adalah berbagai kejanggalan
yang telah dilakukan oleh Semen Indonesia seperti masalah Amdal
yang tidak sesuai dan hak ekonomi.
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8. Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar, NTB
Tahun 2013
Konflik sosial yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2013 di
Desa Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupatan Sumbawa Besar,
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Konflik ini menyebabkan banyak
warga masyarakat yang mengungsi.
9. Konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku
Konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Saparua, Kabupaten
Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Merupakan konflik yang sering
terjadi dan berkelanjutan. Konflik menyebabkan kerugian materi.
10. Konflik sosial yang terjadi di Aceh Singkil, Tahun 2015
Aksi pembakaran beberapa gereja yang terjadi tanggal 13
Oktober 2015 di Aceh Singkil diawali dengan demonstrasi yang
dilakukan oleh remaja Muslim. Mereka menuntut pemerintah
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setempat untuk melakukan pembongkaran terhadap sejumlah gereja
yang dianggap tidak memiliki izin. Karena tensi yang tinggi, sebanyak
600 orang kemudian memutuskan melakukan pembakaran terhadap
beberapa gereeja yang ada. Konflik ini mengakibatkan 1 orang tewas
dan 4 orang luka-luka.
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11. Konflik sosial yang terjadi di Tolikara, Tahun 2015
Banyak pihak yang berpendapat bahwa konflik sosial yang
terjadi di Tolikara ini tidak hanya berlatar belakang agama, namun
juga masalah kesenjangan ekonomi serta keamanan. Konflik yang
terjadi saat Hari Raya Idul Fitri ini berawal dari penyerangan yang
dilakukan oleh sekelompok orang kepada warga yang tengah
melakukan Sholat Id. Aksi ini berlanjut pada pembakaran masjid,
bangunan rumah serta kios yang ada di sekitarnya
(https://guruppkn.com/contoh-konflik-sosial-dalam-masyarakat).
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Konflik-konflik di atas sebagian juga berkaitan dengan Hak
Azasi Manusia, kepemudaan, dan penghormatan kewarganegaraan,
dan kepemudaan dalam mempraktekkan nasionalisme.
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Berdasarkan gejala-gejala di atas maka rumsusan masalah yang
diajukan adalah bagaimana menanamankan nasionalisme dalam diri
penduduk sehingga dapat berkontribusi pada kualitas kewarganegaraan dan implementasi penegakkan HAM ?
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PEMBAHASAN

Nasionalisme pemuda terbangun dari interaksi dengan lainnya.
Nasionalisme pemuda jaman dulu terbangun karena terlibat dalam
sejarah kebangsaan dalam memperoleh kemerdekaan, dan setelahnya
adalah interaksi dengan pelaku perjuangan kemerdekaan. Pemuda
yang lahir pada tahun 1965 hingga tahun 1980 mememupuk
nasionalisme dari para pelaku sejarah, terlepas nasioalisme atau
relegius, sehingga pelaku sejarah dapat dijadikan model dalam
memupuk nasionalisme. Perkembangan kepribadian pemuda yang
berinteraksi dengan yang lain akan memungkinkan adanya berbagai
konsekuensi perkembangan kepribadian yang ditimbulkan.
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Konsekuensi itu sendiri dapat berupa tingkah laku baru, persepsi baru,
ataupun bentuk penghayatan yang tanpa disadari akan tersimpan
dalam memori dan pengetahuan pemuda. Apabila proses interaksi itu
berlangsung secara terus menerus akan menghasilkan tindakan
memperkuat (reinforcement) pemuda yang meneladani.
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Chorus (Ubaidillah Achmad, 2015) menegaskan, bahwa
terjadinya keteladanan karena adanya minat pemuda selama
berlansungnya proses peniruan, seperti proses pengaguman terhadap
hal – hal yang akan ditiru. Alasanya, tanpa adanya proses internalisasi
terhadap yang ditiru, maka tidak akan terjadi proses peniruan,
sehingga proses imitasi tidak akan terjadi. Ini artinya, jika tidak ada
pemahaman dan pengertian yang mendalam terhadap hal – hal yang
ingin diimitasi, maka tidak terjadi keteladanan. Jadi, prose imitasi itu
tergantung pada tingkat perkembagan pemuda, taraf intelegensi, dan
struktur kepribadiannya. Karenanya, keteladanan pemimpin itu bisa
terjadi melalui proses imitasi yang diterima secara social. Proses
imitasi secara social ini yang kemudian akan membentuk kepribadian
pemuda dalam masyarakat. Dari sini menjadi jelas, bahwa pemimpin
yang tidak terima secara sosial dengan sendirinya tidak akan
berkembang dalam proses interaksi sosial ini. Karenanya, keteladanan
merupakan metode yang dapat berfungsi untuk pengembangan
kepribadian para pemimpin dan warga masyarakat – masyarakat yang
dipimpin. Keteladanan mencakup hal : self-identification adalah
mengambil alih nilai – nilai (values) dari tokoh yang dikagumi untuk
kemudian dijadikan nilai-nilai pribadi (personas values) yang
berfungsi sebagai pedoman dan arah pengembangan diri. Adapun,
imititaion adalah usaha untuk menampilkan diri dan berlaku seperti
penampilan dan perilaku orang yang dikagumi (idola)
Pertanyaan utama sekarang adalah bagaimana mendapatkan
nasionalisme pemimpin penunjang kemakmuran?
Hasan (1999: 191) Keteladanan dan nasionalisme pemimpin
penunjang reformasi haruslah dilihat dari perspektif pemimpin dalam
membangun kesejahteraan masyarakat. Keteladanan dan nasionalisme
seorang pemimpin merupakan kebutuhan masyarakat yang harus
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diperjuangkan bersama. Sebab, jika kebutuhan masyarakat tidak
diperjuangkan, akan memudahkan kelompok kepentingan merebut
kepemimpinan negeri ini yang akan berdampak pada kesengsaraan
masyarakat yang dipimpin. Mekanisme yang dapat ditempuh adalah
(1) Pemimpin tidak segera menetapkan program pembangunan yang
memperioritaskan kemanusiaan, maka akan menambah problem
kepemimpinan pada skala nasional dan
(2) Keteladanan dan
nasionalisme pemimpin harus ditekankan untuk merumuskan prinsip
pengambilan kebijakanyan lebih mencerminkan kebutuhan
masyarakat secara luas. Titik berat pengambilan kebijakan harus
disesuaikan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan bagi
seluruh warga Negara.
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Adapun, proses eksternal akan terjadi melalui reward dan
punishment. Dalam teori Skinner, salah seorang tokoh behavioristik,
menjelaskan bahwa tingkah laku responsif manusia akan terus
berlangsung bila ada rewad sebagai penguat reinforcement yang
mengeringi tingkah laku tersebut. Dalam kondisi tertentu, adanya
model reinforcement keteladanan bisa terjadi selama tingkah laku
yang diteladani dinilai menginspirasi dan memotivasi sikap tindakan
dan pikiran orang yang meneladani. Jadi proses terjadinya keteladanan
selalu berhubungan antara tingkah laku yang diteladani (to-bemodeled) dan tingkah laku yang meneladani. Dengan demikian untuk
memupuk nasionalisme generasi millelnial adalah dengan memberi
penghargaan kepada pemuda yang telah berprestasi sesuai dengan
kondisinya, hal tersebut dapat merangsang diri pemuda yang
bersangkutan sehingga dapat menjadi model bagi yang lain. Tetapi
perlakuan tersebut harus berkelanjutan sehingga tidak memupus
harapan. Menurut peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Kebudayaan LIPI Ibnu Nadzir Daraini, generasi sekarang
mendefinisikan nasionalisme lebih pada hal-hal nyata. Serta hal-hal
kecil yang bisa dilakukan di lingkungan masing-masing. Sehingga
penghargaan tersebut tidak saja pada bidang olahraga tetapi juga
penghargaan kepada pemuda yang mampu memberi problem sosial di
lingkungannya, misalnya pemuda yang merintis bank sampah,
pemuda yang menginisiasi pemanfaatan potensi lokal menjadi produk
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dan mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Tetapi juga
sebaliknya, bila ada pemuda yang melakukan distruktif juga perlu
mendapat hukuman tanpa pandang bulu latar belakangnya, tanpa
tebang pilih. Sehingga dapat memupuk kepositpan pada diri pemuda
lainnya.
Saya kira proses eksternal yang masih ampuh adalah dengan
menanamkan melalui pendidikan formal tetapi juga diiringi dengan
praktek-praktek yang mempropmosikan nasionalisme dengan cara
alternatif sebagai berikut :

o.
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Pertama, sebagai masyarakat sadar teknologi, pemuda bisa
menjadi “cyber army” dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan
nasionalisme Indonesia yang progressif di jagad maya. Termasuk
sebagai agen kontra-propaganda terhadap ideologi berbasis kebencian
SARA dan terorisme yang mengancam NKRI.
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Kedua, sebagai bagian dari “warga sosial”, pemuda bisa
menjadi kelompok sosial yang aktif menggalang kegiatan-kegiatan
yang menumbuhkan kesadaran nasionalisme, perlunya merawat NKRI
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
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Ketiga, Pemuda adalah kelompok sosial yang relatif terdidik.
Menurut data BPS tahun 2014, sebanyak43,78 persen pemuda
Indonesia mengenyam pendidikan menengah ke atas. Dan hanya 4,67
persen yang tidak/belum tamat SD. Disamping sebagai penyumbang
gagasan bagi kemajuan bangsa, kaum muda bisa memperkaya
gagasan-gagasan
nasionalisme
Indonesia,
terutama
dalam
menyelaraskannya dengan semangat zaman. Seperti dikatakan
Sukarno: “Jangan bikin kepalamu menjadi perpustakaan. Pergunakan
pengetahuanmu untuk diamalkan.”
Keempat, pemuda bisa menjadi kekuatan sosial yang mengawal
setiap pemerintahan secara kritis. Di satu sisi, bisa memberikan
sokongan ketika pemerintahan berjalan di atas Pancasila dan
Konstitusi (UUD) 1945). Di sisi lain, bisa berdiri sebagai kekuatan
kritis ketika pemerintahan terlihat melenceng dari mandat Rakyat,
Pancasila dan UUD 1945.
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Kelima, kaum muda bisa berada di garda depan dalam
mempercepat terwujudnya cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa. Misalnya melalui gerakan-gerakan pengajaran
gratis kepada rakyat (sekolah gratis), gerakan literasi, dan
pemberantasan buta-huruf ( masih ada 6 juta rakyat Indonesia yang
buta huruf) https://www.merdeka.com/peristiwa/begini-pandangangenerasi-millenial-arti-nasionalisme.html.
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Dalam arah ke depan untuk meningkatkan kualitas
kewarganegaraan dan penegakan HAM, maka yang perlu dilakukan
adalah adanya penegakan supremasi hukum sebagai hasil hasil
kolaborasi dari berbagi institusi politik pluralis dan kekuatan koalisi
yang mendukung pluralisme. Supremasi hukum yang mengandung
konsep bahwa semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama,
hanya bisa diterima jika para pemangku kepentingan bisa duduk
semeja dalam posisi setara dengan kukasaan politik. Munculnya
banyak pihak yang berbagi kekuasaan di atas meja harus diatur dan
dikontrol dengan undang-undang dan regulasi yang berlaku adil bagi
semua pihak, untuk mencegah salah satu pihak mendominasi
kekuasaan dan mencederai prinsip-prinsip dasar pluralisme
(Acemoglu & Robinson, 2017:355-356). Supremasi hukum yang
sudah melekat pada tradisi dan institusi, bukan hanya berfungsi
untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut tetapi juga
menciptakan semacam siklus atau lingkaran kebijakan, yaitu
proses munculnya sejumlah umpan balik positif yang melindungi
kewibawaan berbagai instusi dari beragam usaha untuk
melemahkannya.
Ethridge dan Handelman (2016:26-27) Hampir di semua tempat
(negara), selalu ada ketidaksepakatan mengenai hakikat dan batasan
hak azasi manuisa, dan bahkan ketika rakyat setuju bahwa hak-hak
tertentu harus dihormati, tetapi mereka seringka berbeda soal kapan
dan dalam konteks seperti apa hak-hak tersebut pantas untuk
dikurangi. Sehingga ada banyak konflik politik yang melibatkan
perselisihan mengenai hak azasi manusia.
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Buyung Nasution (2013) bahwa komitmen terhadap apa yang
sekarang disebut sebagai hak-hak asasi manusia itu merupakan benang
merah yang menjadi serat dari keseluruhan perjuangan bangsa untuk
memerdekakan manusia Indonesia pada zaman penjajahan, dari status
budak atau koeli yang dijajah menjadi manusia Indonesia yang bebas
merdeka sedangkan pada pasca terbentuknya Negara Indonesia,
berwujud pemerdekaan dari belenggu kekuasaan bangsa sendiri yang
otoriter dan dari berbagai keterbelakangan yang merendahkan
martabat manusia Indonesia. Semuanya itu ditujukan untuk
mengangkat harkat dan martabat manusia Indonsia. Tujuan
mengangkat harkat dan martabat setiap manusia Indonesia inilah yang
saya maksudkan sebagai perspektif perjuangan Hak Asasi Manusia di
Indonesia yang dengan sendirinya harus dipahami sebagai komitmen
Nasional. Namun demikian, setelah jatuhnya rezin otoriter dan
represif Soeharto, peranan dan aktifitas mereka yakni sebagian LSMLSM dan/atau aktivis HAM luar negeri yang kini bekerja di berbagai
pelosok Indonesia haruslah dikaji ulang. Karena tidak semua memiliki
motivasi dan tujuan semata-mata memperjuangkan dan menegakkan
HAM, melainkan tidak mustahil memiliki agenda lain (hidden
agenda) yang lebih jauh, yakni mendarong bagian dari masyarakat
kita, satuan wilayah suku-suku, agama, dan daerah-daerah tertentu
untuk memisahkan diri dari keutuhan bangsa, negara dan wilayah
territorial Indonesia. Terhadap sebagian LSM-LSM atau aktivis HAM
asing yang memiliki motifasi dan tujuan memecah belah atau
memisahkan suku bangsa, agama dan atau daerah-daerah Indonesia,
menurut hemat saya, kita harus bersikap tegas dan mengambil
tindakan preventif.
Kualitas kewarganegaraan dan penegakan HAM juga bisa stabil
dengan cara memelihara institusi Ekonomi yang bersifat inklusif,
yaitu institusi ekonomi yang membebaskan warganya dan
mengikutsertakan mereka dalam kegiatan ekonomi, tanpa
paksaan, tanpa hambatan dan tanpa diskriminasi latar belakang
apapun. Institusi ini menjamin hak kepemilikan individu. Lawan
dari institusi tersebut adalah ekstraktif, yang mengekang warganya
untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memanipulasi
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kegiatan ekonomi tersebut untuk kepentingan elite. Dalam institusi ini,
hak-hak kepemilikan umumnya dikuasai kelompok tertentu atau
dikuasai oleh negara. Selain perbedaan institusi ekonomi, menurut
Acemoglu dan Robinson (2014), institusi politik juga amat berperan
dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Institusi politik yang
bersifat inklusif, yaitu institusi yang memberi hak kepada
warganya untuk terlibat langsung dalam pemerintahan secara
pasif dan aktif, tanpa adanya diskriminasi, akan memastikan
bahwa para politisi dapat bekerja sunguh-sungguh melayani
rakyat.

id

Dengan adanya pemeliharaan institusi ekonomi inklusif dan
instiusi politik yang insklusif maka sangat berpeotensi kualitas
kewarganegaraan dan implmentasi HAM akan lebih berhasil.
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Kualitas kewarganegaraan dan implementasi HAM dapat
dilakukan dengan penegakan hukum yang didukung dengan
memelihara institusi ekonomi inklusif dan institusi politik yang
insklusif, artinya negara harus bisa menjamin tumbuh kembangnya
ekonomi berbasis potensi rakyat dan lingkungan sehingga mampu
meningkatkan hak dan kewajibannya secara baik. Hal tersebut juga
diiringi dengan pemeliharaan institusi politik insklusif. Pemliharaan
institusi politik inklusif dengan institusi ekonomi inklusif mempunyai
hubungan resiprokal.

w

KESIMPULAN
Nasionalisme pemuda dan bahkan yang lainnya dapat luntur
karena pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi,
tetapi dapat terjadi juga karena Nasionalisme sempit (Chaofisisme)
dari kalangan pemuda itu sendiri.
Untuk meningkatkan nasionalisme pemuda/Millenial dapat
dilakukan melalui internaliasi melalui pendidikan formal, yang
sekaligus dilibatkan dalam kegiatan yang promotif peningkatan
semangat nasionalisme.
Pemimpin pada level manapun dapat menjadi role-model
bagi peningkatan semangat nasionalisme.
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MEMBANGKITKAN SEMANGAT NASIONALISME
MELALUI KEMANDIRIAN EKONOMI
Oleh : Agus Luthfi
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Munculnya generasi milenial telah memunculkan kekuatiran di
kalangan masyarakat Indonesia bahwa semangat nasionalisme yang
dimiliki para pejuang kemerdekaan kita telah luntur, hal ini ditandai
dengan perubahan kepribadian, pola pikir, life style, pola konsumsi
serta berkecenderungan bebas nilai. Perubahan ini disebabkan antara
lain oleh factor ekternal (disamping faktor internal) berupa globalisasi,
persaingan dan perubahan teknologi yang demikian cepat (khususnya
teknologi komunikasi dan informasi). Perkembangan teknologi ini
bersifat positif dan sekaligus memungkinkan bersifat merusak tatanan
masyarakat dan ekonomi yang lama yang telah mapan, misalnya
munculnya taxi online, ojek online, penjualan barang online, dan lainlainnya.
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Saat ini barang import banyak membanjiri Indonesia, baik
barang Industri (seperti sepatu, mobil, motor dan alat-alat rumah
tangga) maupun produk pertanian (seperti beras, garam, kedelai,
bawang dan daging serta lain-lainnya). Sementara laju ekport relative
lambat, sehingga menyebabkan terjadinya deficit transaksi berjalan.
Sebagai contoh data BPS mencatat bahwa Nilai ekspor Indonesia Juli
2018 mencapai US$16,24 miliar atau meningkat 25,19 persen
dibanding ekspor Juni 2018. Demikian juga dibanding Juli 2017
meningkat 19,33 persen. Nilai impor Indonesia Juli 2018 mencapai
US$18,27 miliar atau naik 62,17 persen dibanding Juni 2018,
demikian pula jika dibandingkan Juli 2017 meningkat 31,56 persen.
Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama
Januari–Juli 2018 ditempat oleh Tiongkok dengan nilai US$24,83
miliar (27,39 persen), Jepang US$10,45 miliar (11,53 persen), dan
Thailand US$6,34 miliar (6,99 persen).
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

67

Di sisi lain, adanya perang dagang antara China dan USA, Turki
dengan USA, serta kebijakan tingkat suku bunga USA juga
berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya
melemahkan rupiah terhadap USD, sehingga menembus batas
psikologis 1 USD = 15.000,- IDR. Bahkan pernah mencapai titik
terendah pada tanggal 9 dan 11 Oktober 2018 sebesar 1 USD = 15.243
IDR. Walaupun menguat lagi pada awal Nopember 2018 bahkan
mencapai 1 USD = 14.590 IDR pada tanggal 7 Nopember 2018, yang
disebabkan karena adanya pemilu sela di USA. Hal ini
menggambarkan rentannya perekonomian Indonesia yang banyak
dipengaruhi oleh factor ekternal.
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Dalam prakteknya perekonomian di Indonesia lebih banyak di
dominasi oleh para pemilik modal yang menanamkan sahamnya
bahkan membuka lapangan pekerjaan. Para pemilik modal tersebut
banyak didominasi oleh penanam modal asing. Sementara itu para
pengusaha kecil justru semakin terpuruk karena belum mampu
bersaing dan masih sempitnya ruang gerak untuk berkembangnya
usahanya. produk-produk luar negeri yang membanjiri Indonesia
semakin menutup langkah para pengusaha kecil seperti Usaha Kecil
Menengah (UKM). Hal ini berdampak pada tingginya kesenjangan
social, ekonomi dan kemiskinan yang ditandai oleh Gini Ratio 0,38
dan angka kemiskinan 9,85% (tahun 2018).
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Adanya perdagangan bebas terutama hadirnya AFTA (ASEAN
Free Trade Area) APEC (Asia-Pasific Economic Coorporation)
menjadi tantangan (sekaligus peluang) tersendiri bagi para pengusaha
kecil Indonesia. Adanya perdagangan bebas tidak hanya
mendatangkan produk, tetapi semakin menjamurnya para pemilik
modal asing yang menanamkan modalnya untuk melakukan usaha di
Indonesia. Jika tidak hati-hati akan menyebabkan munculnya
dominasi asing yang berlebihan, sehingga kita menjadi penonton
dinegeri sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu
mandiri, tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia,
khususnya Negara-negara besar, seperti USA, China, Jepang dan lainlainnya. Nasionalisme di bidang ekonomi harus ditingkatkan yang
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akan berdampak positif pada nasionalisme dalam berbangsa dan
bernegara.
NASIONALISME MELALUI BIDANG EKONOMI
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Nasionalisme (dalam kamus Bahasa Indonesia) diartikan
sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri;
sifat kenasionalan -- makin menjiwai bangsa Indonesia; kesadaran
keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual
bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan
identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat
kebangsaan. Sedangkan Nasionalisme melalui ekonomi, diartikan
sebagai meningkatkan semangat kebangsaan melalui ekonomi,
pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan bidang ekonomi serta
semangat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
Nasionalisme Ekonomi, menurut Gita Wirjawan pada masa
Yunani kuno, ada kepercayaan bahwa manusia dilahirkan dengan
naluri thymos, yakni kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan
yang sering kali diwujudkan dengan semangat membela kelompok,
suku bangsa, atau kota. Sifat naluriah ini tampak pula dalam suatu
konsep yang kerap disebut nasionalisme ekonomi. Setiap negara tentu
selalu mengedepankan kepentingan nasional, dan karena itu konsep
nasionalisme ekonomi bisa ditemukan di negara mana pun, bahkan di
AS yang dianggap selalu berorientasi ”pasar bebas”, Slogan ”buy
American” atau panggilan untuk mengonsumsi produk-produk AS
(Kompas.com - 07/10/2010), Nasionalisme ekonomi bangsa Jepang
dan Korea Selatan yang fanatic mengkonsumsi barang-barang
produksi mereka sendiri, serta Nasionalisme model China yang
menyebar di berbagai Negara, tempat perantauan penduduk mereka,
misalnya munculnya kampung china atau kota China (China Town).
Upaya mendorong konsumsi produk nasional ini juga dilakukan di
Indonesia, walau masih terbatas dan belum menunjukkan pengaruh
signifikan, bahkan cenderung stagnan.
Untuk memastikan bahwa nasionalisme ekonomi di Indonesia
bisa benar-benar mencapai kepentingan nasional, semangat
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia
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nasionalisme ekonomi ini perlu diterapkan serta disikapi secara bijak
dan pada porsinya. Penerapan nasionalisme ekonomi yang kurang
tepat justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada
akhirnya tidak sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Oleh Karena itu, sudah saatnya Indonesia
merevitalisasi nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dan mengimplementasikan dalam kehidupan
sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi, yaitu Sistem Ekonomi
Pancasila (SEP).
SEP adalah sebuah system yang tidak bebas nilai karena dijiwai
oleh Pancasila khususnya sila pertama dan kelima. Manurut Emil
Salim, SEP merupakan system ekonomi yang menyeimbangkan
dominasi/kepentingan Negara dan swasta, antara kekuatan modal dan
kekuatan buruh dimana semuanya aktifitas ekonominya harus dijiwai
oleh nilai nilai Agama (sila pertama). Inilah keistimewaan SEP
dibandingkan dengan system ekonomi liberalisme/kapitalisme
maupun system sosialisme/komunisme.
SISTEM EKONOMI
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MEREVITALISASI IMPLEMENTASI
PANCASILA
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Bangsa Indonesia saat ini, sudah seharusnya mengimplementasikan secara maksimal Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) berasas
kepada kedaulatan rakyat. Karena dengan semakin berkembang
liberalism (neoliberalisme) dan semakin derasnya arus globalisasi
yang ditandai dengan perdagangan bebas, menyebabkan Indonesia
harus mampu bersaing dengan Negara lain. Namun dalam kenyataan,
adanya tanda-tanda bahwa perkembangan perekonomian Indonesia
secara umum yang diletakkan oleh para pendiri Negara Republik
Indonesia menampakkan menjauh dari nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila, khususnya Sila 1, 3 dan 5.
 Sila kesatu : Ketuhanan Yang Maha Esa
 Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
 Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
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Makna sila kesatu adalah : 1) Percaya dan taqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmaisng menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2) Hormat
dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan
penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina
kerukunan hidup. 3) Saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing 4) Tidak
memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 5)
Frasa Ketahuan Yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus
memiliki agama monoteis namun frasa ini menekankan ke-esaan
dalam beragama. 6) Mengandung makna adanya Causa Prima (sebab
pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 7) Menjamin peenduduk untuk
memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. 8)
Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan dan
iman warga negara dan mediator ketika terjadi konflik agama. 9)
Bertoleransi dalam beragama, dalam hal ini toleransi ditekankan
dalam beribadah menurut agama masing-masing.
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Manusia sebagai makhluk yang ada di dunia ini seperti halnya
makhluk lain diciptakan oleh penciptaannya. Pencipta itu adalah
Causa Prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya.
Manusia sebagai makhluk yang dicipta wajib menjalankan perintah
Tuhan dan menjauhi laranganNya. Dalam konteks ekonomi, maka
dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya
dijamin terdapat nilai-nilai transaksi ekonomi sesuai agama masingmasing. Bahkan penduduk Indonesia fanatic terhadap agama yang
dianutnya, patuh pada tokoh-tokoh panutannya, misalnya warga NU
yang fanatic dan patuh pada kiai serta berbagai aliran lainnya yang ada
di Indonesia. Ini adalah kekuatan yang bisa dialihkan dan
dikembangkan untuk fanatic dan patuh pada produk-produk yang
dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Kekuatan ini sulit ditemukan di
Negara lain.
Implementasi sila 1 Pancasila dalam bertindak dan bertingkah
laku, khususnya dalam bidang ekonomi akan menciptakan kejujuran
dalam bertransaksi, saling menghargai satu usaha dengan usaha
lainnya yang diwujudkan dengan integrasi ekonomi, kemitraaan
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ekonomi saling membantu dan saling melengkapi satu dengan lainnya.
Sehingga terwujud cinta tanah air dalam bidang ekonomi.
Cinta tanah air dalam bidang ekonomi dalam rumusan tersebut
sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yang perwujudannyamengarah
pada suatu sistem ekonomi yang paling tepat sesuai dengan iklim
ekonomi Indonesia, yaitu SEP. Hal ini didukung oleh potensi
(kekayaan) yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sebagian besar
potensi Indonesia adalah kekayaan pada sumberdaya alam, baik hutan,
daratan dan lautan.
Potensi kekayaan sumber daya alam tersebut merupakan
endowment factor yang tersedia melimpah dan berbeda dengan
Negara lain, apabila dikembangkan menjadi produk, akan
menghasilkan produk unggulan yang akan mempunyai keungulan
komparatif maupun keunggulan kompetitif. Persainganpun dengan
Negara dunia ketiga, seperti Brasil dan Peru, India yang memiliki luas
hutan hujan tropis yang besar. Dimana dalam hutan ini terdapat ribuan
potensi (biodiversity) yang dapat dikembangkan menjadi produkproduk unggulan, oleh karena itu harus memperkuat research.
Pemberdayaan masyarakat yang berbasis kepada kearifan local
dengan mengolah potensi yang dimiliki di daerah masing-masing yang
dapat diusahakan menjadi sebuah produk tentu akan mendorong laju
pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan tersebut jelas harus diiringi
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlunya
gerakan yang bersifat nasional dalam implementasi nilai-nilai
Pancasila sila ketiga berupa cinta tanah air, cinta Bahasa Indonesia
dan semangat ini berkembang pada aspek ekonomi, dengan mencintai
produk-produk Indonesia, mencintai produk-produk yang diproduksi
dengan berbasiskan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Indonesia.
Penjabaran sila ketiga ini adalah : 1) Mampu menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, 2) Sanggup dan rela
berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; 3)
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, 4) Mengembangkan rasa
kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, 5) Memelihara ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, 6)
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Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, 7)
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
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Sila ketiga adalah sila yang menonjolkan persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia. Jadi, pengamalan yang tepat adalah jika kita
sebagai bangsa Indonesia dapat menghormati keberagaman produk
yang ada yang dihasilkan di Indonesia dengan asas persatuan Bhineka
Tunggal Ika, maka sebagaimana teori perdagangan internasioanal
yang menunjukkan bahwa manfaat perdagangan adalah karena adanya
perbedaan selera antar Negara, dengan banyaknya suku bangsa yang
ada di Indonesia dengan berbagai produk yang dihasilkan, maka
pertukaran itu bias berkembang di dalam Negara persatuan di
Indonesia, dan bisa membangun bangsa kita dengan maksimal karena
inti dari kebangkitan adalah persatuan
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Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berlaku
dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun
spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang
menjadi Rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan
Republik Indonesia maupun Warga Negara Indonesia yang berada di
luar negeri. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia berarti
bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam
bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Keadilan
sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialistis atau
komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam
Sila ke- 5 bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan
masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat
hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah
komponennya masyarakat.
Keadilan social mengandung arti tercapainya keseimbangan
antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena
kehidupan manusia itu meliputi jasmani dan kehidupan rohani, maka
keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan
hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan hakiki
kehidupan rohani secara seimbang. Adapun penjabaran nilai sila
kelima Pancasila adalah sebagai berikut : 1) Mengembangkan
perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana
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kekeluargaan dan kegotongroyongan, 2) Mengembangkan sikap adil
terhadap sesama, 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban,
4) Menghormati hak orang lain, 5) Suka memberi pertolongan kepada
orang lain agar dapat berdiri sendiri, 6) Tidak menggunakan hak milik
untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, 7)
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat
pemborosan dan gaya hidup mewah, 8) Tidak menggunakan hak milik
untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, 9)
Suka bekerja keras, 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, 11) Suka
melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.
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Maknanya bahwa usaha ekonomi Indonesia tidak bebas nilai,
karena harus dapat dipertanggungjawabkan di samping kepada Tuhan
yang Maha Esa, tetapi juga harus memperhatikan usaha atau
kelompok usaha serta individu yang masih kekurangan, mikro dan
kecil. Kelompok ini manjadi penyangga pada terjadi krisis ekonomi,
namun sulit berkembang karena berbagai keterbatasan
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Implementasi ketiga sila tersebut akan menumbuhkan
nasionalisme dan mewujudkan keadilan yang lebih merata akan
pencapaian tingkat kesejahteraan serta akan memunculkan sikap yang
mengedepankan nilai-nilai moral dan agama dalam setiap usaha
dan/atau aktifitas.

w

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PASAL 33
UUD 1945
Model pembangunan ekonomi sesuai dengan UUD 1945
melibatkan Koperasi, BUMN (BUMD) dan Swasta. Pasal 33 UUD
1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33
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Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional” (Pasal 33 Ayat 4). Ayat (1) mewadahi kepentingan
Koperasi, ayat (2) lebih mencerminkan kepentingan Negara dalam
pengelolaan sumberdaya yang dapat diwujudkan melalui pengelolaan
BUMN, BUMD dan bermitra dengan swasta, sedangkan ayat (3)
mewadahi kepentingan swasta yang tidak Nampak nyata pada Pasal
33 sebelum adanya amandemen.

EKONOMI
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Jadi untuk meningkatkan nasionalisme melalui ekonomi, harus
memperkuat kelembagaan ekonominya dengan memberi akses dan
berbagai kemudahan bagi pengembangan kelembagaan ekonomi dan
usaha ekonomi yang mandiri, efisien dan efektif, produktif, dan
kemitraan serta berkelanjutan dengan mendahulukan badan usaha
(pengusaha) dalam negeri berbasiskan sumberdaya domestic.
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Beberapa ekonom menekankan sentimen eksternal sebagai
akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar, hal ini menunjukkan
rentannya perekonomian Indonesia. Namun demikian, tidak bias
dinafikkan bahwa sentiment dalam negeri (internal) turut serta
berkontribusi pada pelemahan nilai tukar, terutama defisit transaksi
berjalan (current account deficit/CAD).
Termasuk didalamnya, bagaimana perusahaan tidak menyeluruh
melakukan lindung nilai (hedging) terhadap nilai tukar, tidak serta
merta memunculkan kesadaran pribadi yang memunculkan gerakan
tukar dolar dengan rupiah, dan gerakan cinta negeri cinta produk
Indonesia, serta masih tingginya ketergantungan berbagai komoditi
strategis dari import, termasuk BBM disamping komoditas pertanian
dan industri.
Kemandirian ekonomi adalah kata kunci keberhasilan untuk
membebaskan diri dari pengaruh (yang berlebihan) dari factor
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ekternal. Untuk mencapai kemandirian ekonomi tentunya diperlukan
strategi yang bersifat holistic “utuh menyeluruh” dalam melihat dan
merumuskan solusi kebangsaan. Kemandirian ekonomi tidak bias
diwujudkan hanya dengan kebijakan ekonomi, tetapi diwujudkan juga
dengan semangat cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai agama
dan keadilan social. Produk yang dihasilkan adalah produk yang
mampu bersaing dipasar domestic maupun internasional, yaitu produk
industry yang berbasiskan pada sumberdaya domestik, seperi
sumberdaya
hutan
yang
kaya
akan
berbagai
potensi
(megabiodiversity), dan sumberdaya kelautan. Pengembangan potensi
ini diperkirakan akan memiliki pesaing yang relative seimbang,
karena sesama Negara sedang berkembang.
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Karena persoalan melemahnya nasionalisme banyak
dipengaruhi oleh factor ekonomi, maka kemandirian di bidang
ekonomi menjadi syarat mutlak akan mampu membangkitkan
nasionalisme masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
PENUTUP
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Salah satu keberhasilan sebuah bangsa dan Negara adalah jika
rakyatnya makmur dan sejahtera. Peningkatan kualitas hidup manusia
di sebuah Negara dapat terlihat bila kemakmuran dan kesejahteraan
terwujud. Lunturnya nasionalisme tidak terlepas dari lemahnya
kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia. Oleh
karena itu, kemandirian ekonomi menjadi syarat mutlat untuk
menaikkan, membangkitkan rasa nasionalisme dalam berbangsa dan
bernegara Indonesia. Kemandirian ekonomi ini diwujudkan dengan
merevitalisasi implementasi Pancasila dan UUD 1945 (khususnya
Pasal 33) dalam wujud memperkuat Sistem Ekonomi Pancasila
sebagai system terbaik diterapkan di Indonesia, strategi
pengembangan ekonomi dengan industry berbasiskan penggunaan
sumberdaya domestic yang melimpah dan berbeda dengan Negara lain
(seperti sumberdaya hutan) yang mempunyai keunggulan komparatif
dan kompetitif yang tinggi serta gerakan nasional cinta tanah air cinta
produk Indonesia yang massif dan berkesinambungan.
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PENGARUSUTAMAAN KEPASTIAN KEADILAN
DALAM KONTEKS PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DI INDONESIA
Oleh : Al Khanif

PERMASALAHAN HUKUM
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Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
menemukan setidaknya ada 46 kebijakan Pemerintah Daerah di Jawa
Barat yang terindikasi bermuatan norma-norma diskriminatif dan
bertentangan dengan prinsip-prinsip utama hak asasi manusia (HAM),
khususnya hak beragama dan berekspresi. Dalam pemantauan selama
tujuh tahun hingga Tahun 2016, Komisi Nasional Perempuan (KP)
juga menemukan setidaknya ada sekitar 421 peraturan daerah di
seluruh Indonesia yang mengandung norma-norma diskriminatif
terhadap perempuan dan kelompok rentan. Jumlah tersebut meningkat
drastis mengingat berdasarkan pemantauan KP yang selesai Tahun
2010, hanya ada sekitar 154 peraturan diskriminatif. Semakin
banyaknya regulasi dan kebijakan diskriminatif tersebut tentu
membahayakan proses pemajuan HAM atau bahkan mungkin
membawa kemunduran pengarusutamaan HAM di Indonesia.

w

Sebagai dampak dari adanya kebijakan negara diskriminatif
tersebut, beberapa kelompok masyarakat di berbagai daerah,
khususnya minoritas masih belum terbebas dari rasa takut. Jumlah
kelompok atau individu sebagai korban perundungan, diskriminasi
maupun persekusi jumlahnya juga cenderung meningkat, menyebar di
beberapa daerah. Misalnya, regulasi terkait pendirian tempat ibadah di
Kabupaten Manokwari yang melarang pendirian tempat ibadah selain
Kristen jika sudah ada gereja di lokasi tersebut. Sebaliknya, agamaagama minoritas selain Islam juga menghadapi kesulitan birokrasi
untuk mendirikan tempat ibadah di masyarakat mayoritas Muslim.
Beberapa dari mereka juga mengalami perundungan, pengusiran dan
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kekerasan fisik lainnya seperti yang dialami umat Kristiani di Singkil
Aceh, di Bekasi Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya.
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Selain harus menghadapi regulasi yang diskriminatif, sebagai
masyarakat juga masih belum mendapatkan hak untuk mendapatkan
keamanan dan sekaligus untuk mendapatkan perlindungan dari
pemerintah. Mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian karena
ketidakhadiran negara sebagai pemangku kewajiban hak asasi
manusia dan juga karena adanya regulasi yang berpotensi dijadikan
alasan oleh kelompok tertentu maupun pemerintah untuk
mendiskriminasi atau memperkusi hak-hak dasar mereka. Acara
Kebaktian Natal oleh umat Kristen juga dihentikan secara paksa oleh
Pembela Ahlus Sunnah (PAS) di Gedung Sabuga Bandung yang baru
terjadi akhir-akhir ini.
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Beberapa daerah lainnya juga menerapkan regulasi yang
diskriminatif terhadap kelompok minoritas karena dasar dari
dikeluarkannya kebijakan tersebut bermuatan politis untuk
mendapatkan simpati dari mayoritas. Model-model kebijakan seperti
ini tentu juga berpotensi menghambat proses pengarusutamaan HAM
di Indonesia karena prinsip utama desentralisasi memberi otoritas
pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi daerah dengan syarat
tidak bertentangan dengan regulasi nasional. Kewenangan daerah ini
bisa menjadi persoalan ketika regulasi-regulasi bermasalah tersebut
masih berlaku dan hanya sedikit yang dibatalkan oleh pemerintahan
pusat melalui berbagai macam kebijakan. Terlebih lagi jika komitmen
pemerintah daerah untuk mengimplementasikan norma-norma HAM
masih belum memenuhi standar seperti yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, yakni tanggungjawab pemerintah/negara untuk
tidak hanya mengintervensi hak-hak sipil dan politik melainkan juga
mengakui/menghormati, melindungi dan memenuhi HAM sebagai
upaya untuk melakukan pemajuan HAM di seluruh wilayahnya.
Pemenuhan terhadap standar implementasi HAM ini sangat
diperlukan karena persoalan HAM di masyarakat bisa sangat beragam
sehingga dibutuhkan kehadiran negara/pemerintah untuk menjaga
pemenuhan hak-hak tersebut. Seringkali persoalan sosial tersebut
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menyangkut pelanggaran terhadap pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan,
pekerjaan, kehidupan yang layak dan hak-hak sipil lainnya. Beberapa
indikasi dari “ketidakhadiran negara” dalam pemenuhan HAM ini
adalah masih sangat terbatasnya regulasi daerah yang berdimensi
HAM dan juga semakin banyaknya regulasi-regulasi daerah yang
bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Selain karena alasan “moralitas
maupun agama”, persaingan antar daerah untuk menarik investasi juga
berdampak pada regulasi yang melupakan nilai-nilai HAM dan
mengeliminasi keadilan substansial. Dalam implementasinya,
regulasi-regulasi daerah tersebut juga seringkali berdampak pada
perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok rentan yang pada
umumnya tidak mempunyai modal hukum dan politik yang kuat.
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Berbagai insiden yang mengorbankan kelompok rentan tersebut
mengindikan ketidakhadiran negara sekaligus menegaskan masih
banyak individu maupun kelompok masyarakat yang belum terbebas
dari rasa takut. Sudah seharusnya negara sebagai pemangku kewajiban
melindungi semua hak-hak dasar warga negara termuat dalam pasal
30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (HAM). Hal ini disebabkan dalam berbagai persoalan HAM,
kehadiran negara/pemerintah multak diperlukan. Hal ini disebabkan
dalam prinsip hukum umum dalam HAM, negara/pemerintahlah yang
mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Berbagai instrumen HAM baik nasional maupun internasional
menegaskan bahwa jika ada konflik sosial atau persoalan HAM maka
diperlukan kehadiran negara sebagai pihak yang punya
tanggungjawab atau pemangku tanggungjawab untuk memenuhi hakhak dasar warga negara. Artinya, dalam konteks HAM, negara adalah
objek yang mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak dari
subjek/pelaku - dalam hal ini adalah individu-individu yang hidup di
wilayahnya. Argumentasi ini dikuatkan oleh komentar umum Komite
HAM PBB bidang Hak Sipil dan Politik yang mengatakan bahwa
kewajiban negara tidak hanya sebatas menghormati HAM melainkan
juga berkewajiban untuk menjamin semua individu yang hidup di
wilayah negara tersebut bisa menikmati hak-hak mereka.
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Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, tulisan ini akan
mengkaji beberapa strategi untuk memaksimalkan pemajuan HAM di
Indonesia. Yang pertama akan menganalisis mengkaji perlunya model
peradilan inklusif untuk menguji regulasi-regulasi yang dianggap
tidak memajukan HAM, baik regulasi nasional maupun lokal. Strategi
kedua adalah terkait dengan memaksimalkan sinergi antar
institusi/lembaga sosial. Hal ini diperlukan mengingat tanggungjawab
negara untuk memajukan HAM merupakan tanggungjawab yang
besar. Tulisan ini juga akan mengkaji pentingnya pengaturan regulasi
khususnya harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah sehingga
kedepannya persoalan regulasi tidak akan membebani lembaga
peradilan untuk melakukan uji materi terkait regulasi-regulasi produk
daerah yang bermasalah.
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PERADILAN INKLUSIF
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Michael D. Giblert (2017) meyakini bahwa “sebuah hukum
(regulasi) yang stabil meskipun tidak populer dan tidak adil dianggap
masih lebih baik dari sebuah hukum yang adil dan populer namun
tidak stabil.” Argumentasi Gilbert ini ditafsirkan dari pendapatnya
Aristotales yang mengatakan kebiasaan mengubah norma-norma
(hukum) meskipun hanya ringan dianggap oleh Aristoteles sebagai
sebuah kejahatan. Hal ini dikarenakan perubahan hukum dapat
menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum di masyarakat.
Pendapat Gilbert dan Aristoteles tersebut relevan untuk memahami
hukum di Indonesia mengingat desentralisasi dan otonomi daerah
yang telah berlangsung selama hampir dua dekade ternyata
menyebabkan kompleksitas hukum.
Pasca dicabutnya kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri
untuk membatalkan regulasi di daerah yang dianggap bermasalah oleh
Mahkamah Konstitusi, perlu ada mekanisme pengujian terhadap
regulasi-regulasi tersebut, sebuah mekanisme yang tidak hanya
menguji secara prosedural melainkan juga substansial mengingat
norma-norma yang diajukan menyangkut hak-hak dasar dan
fundamental warga negara.
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Di beberapa negara, mekanisme uji materi terhadap regulasi
yang dianggap bertentangan dengan atau melanggar hak-hak dasar
warga negara menjadi bagian penting dari komitmen negara untuk
memenuhi tanggungjawabnya sebagai pemangku kewajiban
pemenuhan HAM. Didalam praktiknya, ada dua model pengujian
yang dapat dilakukan oleh oleh lembaga peradilan, yakni model
epistemologis dan fungsionalis. Model epistemologi menekankan
pentingnya penafsiran lembaga peradilan terhadap norma-norma
didalam produk legislasi yang diuji karena konstitusi atau peraturan
perundang-undangan pada umumnya ditulis dalam kerangka norma
yang umum. Perlu ada penafsiran dari lembaga peradilan karena
sebagai sebuah aturan, peraturan-peraturan khusus mungkin
memunculkan penafsiran-penafsiran berbeda sehingga mengakibatkan
pertentangan pendapat apakah peraturan-peraturan tersebut konsisten
dengan norma-norma yang lebih kuat.
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Model fungsionalis sebaliknya lebih menekankan otoritas
lembaga peradilan untuk membatalkan sebuah regulasi yang dianggap
lebih banyak mengandung kejahatan daripada pemenuhan hak-hak
dasar dan fundamental warga negara. Ronald Dworkin misalnya
mengatakan mekanisme funsionalis masih mempunyai keuntungan
karena lembaga peradilan tidak semata memastikan jawaban yang
lebih baik secara hukum melainkan juga merestrukturisasi diskusi
publik terkait sebuah hak dengan meletakkan prinsip-prinsip
pemikiran terkait hak tersebut.
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Landasan filosofis pentingnya asas peradilan terbuka adalah
agar para pihak dapat mengemukakan pendapat mereka dan juga
untuk mempertegas argumen-argumen para pihak sebelum hakim
menentukan putusan. Di banyak negara maju seperti Amerika Serikat,
prinsip keadilan dalam mekanisme judicial review menjadi salah satu
prinsip penting mekanisme peradilan karena norma yang sedang
dipersoalkan menyangkut hak-hak dasar dan fundamental warga
negara sehingga diperlukan mekanisme peradilan yang adil dan
terbuka.
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Mekanisme peradilan terbuka juga sangat penting untuk
menjaga integritas sistem peradilan yang dijalankan oleh sebuah
lembaga peradilan karena masyarakat memerlukan kepastian proses
peradilan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan mereka.
Lembaga peradilan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat
selama mekanisme peradilan dijalankan secara tertutup. Aktifitas
dunia peradilan yang kompleks seperti di Indonesia akan menghadapi
persoalan serius ketika lembaga peradilan menerapkan mekanisme
hukum acara yang tertutup karena masyarakat mencurigai para hakim
yang menguji perkara melakukan diskresi-diskresi untuk menetapkan
hukum-hukum yang tidak adil.
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Mekanisme peradilan memang berbeda-beda di setiap negara.
Namun secara garis besar dapat dibedakan kedalam dua kelompok
besar, yakni mekanisme peradilan dengan sistem anglo-saxon seperti
di Inggris dan Amerika yang menggunakan model penuntutan dan
mekanisme peradilan Eropa Kontinenal yang menggunakan model
penyelidikan dalam mekanisme peradilan pidana.
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Di berbagai negara, model sinergi pemerintah dan masyarakat
ini diterapkan terutama ketika kebijakan negara tersebut memuat
substansi yang berdampak signifikan terhadap hak-hak dasar
masyarakat. Di Cile misalnya, pemerintah setempat mulai Tahun 2001
sudah bersinergi dengan masyarakat untuk merealisasikan Program
Pemanfaatan Air Sungai Molinos dengan melibatkan Suku Asli
Aymara agar mereka mampu mengakses dan mengontrol pemanfaatan
dari program tersebut. Pemerintah lokal Nejapa Elsavador yang
bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sukses
meningkatkan partisipasi masyarakat setempat untuk mengontrol dan
mengakses distribusi air. Model sinergi antara negara dengan
masyarakat juga sudah ada di India dimana Mazdoor Kisan Shakti
Sangathan (MKSS), yang terlibat dalam berbagai kampanye terhadap
hak atas informasi, berhasil meningkatkan transparansi informasi bagi
masyarakat miskin.
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Di banyak negara maju, sistem keterlibatan masyarakat
terhadap kebijakan negara, terutama yang bersifat fundamental dan
penting bagi masyarakat, pada umumnya sangat signifikan. Selain
karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan sudah
terbangun dengan baik, sistem demokrasi dan tradisi-tradisi
kewarganegaraan (citizenship) juga menjadikan partisipasi publik
sebagai salah satu elemen penting proses demokrasi di suatu negara.
Di Inggris misalnya, perubahan kebijakan negara terhadap hak
kesehatan sebagai hak fundamental warga negara tidak akan dilakukan
oleh pemerintah tanpa keterlibatan warga negara. Pemerintah Inggris
sejak 2006 secara resmi menerapkan program keterlibatan masyarakat,
baik secara individu maupun kelompok, untuk turut serta
memperbaiki sistem National Health System (NHS). Di beberapa
negara dengan tingkat pendidikan politik yang sudah maju,
menghilangkan atau mengurangi partisipasi publik dalam proses
penentuan kebijakan negara seringkali berdampak signifikan terhadap
keberlangsungan pemerintahan di negara tersebut.
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Partisipasi publik di bidang pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat di negara-negara berkembang pada umumnya lebih
kompleks. Selain karena faktor kurang kuatnya infrastruktur negara
untuk mendukung program-program pemenuhan hak-hak dasar warga
negara, faktor pengetahuan masyarakat terhadap program-program
pemerintah pada umumnya juga sangat terbatas. Padahal dalam
konteks tersebut, pemerintah tentu tidak akan mampu merealisasikan
program-program yang menyasar hak-hak dasar masyarakat karena
keterbatasan input informasi dan persoalan yang ada di masyarakat.
Oleh karena itu, keterlibatan warga negara, baik sebagai perwakilan di
pemerintahan lokal dan pusat maupun relawan dan aktivis
sosial/kemanusiaan sangat menentukan dalam menentukan efektifitas
pemerintahan. Melibatkan banyak unsur masyarakat juga akan sangat
mungkin meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga membuat
pemerintahan lebih dipercaya oleh masyarakat.
Di Indonesia, negara pada dasarnya telah memberikan ruang
yang cukup terhadap partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam
beberapa jenis kebijakan pemerintah yang menyasar hak-hak dasar
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warga negara. Mekanisme pengujian terhadap produk kebijakan
negara, partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan akses terhadap
keadilan jauh lebih baik dibanding dengan era sebelum Reformasi.
Namun hak asasi manusia dalam arti luas adalah mazhab baru dalam
sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia yang kemudian
menyebabkan pemenuhan terhadapnya sangat lamban. Seringkali
realitas ini juga bersinggungan dengan dikotomi universalisme versus
relativisme, minoritas mayoritas, pribumi dan asing, serta tradisi yang
mengakar kuat di masyarakat. Sehingga pada akhirnya kemampuan
negara untuk memenuhi hak-hak dasar dan fundamental warga negara
sangat terbatas. Perlu kerja bersama dari berbagai unsur masyarakat
untuk memaksimalkan kebijakan-kebijakan negara yang berbasis
pemenuhan hak-hak dasar warga negara dan individu-individu lain
yang berada di yurisdiksi Indonesia.
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Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah di era otonomi
adalah memberlakukan harmonisasi peraturan baik yang bersifat
vertikal maupun horizontal. Yang dimaksud dengan harmonisasi
peraturan vertikal adalah penyesuaian peraturan daerah dengan
peraturan dari pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah diberi
kewenangan untuk mengeluarkan produk perundang-undangan,
namun semangat dan substansinya tidak dibenarkan bertentangan
dengan peraturan dari pemerintah pusat seperti konstitusi, undangundang maupun peraturan pemerintah sebagai peraturan yang lebih
tinggi.
Wacana tersebut mengharuskan kebijakan atau produk hukum
yang diberlakukan di pemerintah daerah haruslah mengandung unsur
pelengkap dan penguat dari instrumen nasional dan internasional.
Perda dan semua jenis peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah
daerah tidak boleh menjadi penghalang implementasi dari HAM.
Misalnya, Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 55/2012 yang
melarang penyebaran agama yang dianggap sesat merupakan
instrumen hukum yang sangat potensial untuk dipolitisir oleh
84

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

kelompok tertentu, utamanya kelompok mayoritas terhadap minoritas.
Beberapa daerah lain juga mengeluarkan peraturan daerah yang
dianggap bertentangan dengan semangat dan nilai HAM. Peraturanperaturan sejenis ini muncul karena adanya dinamika politik dan
sosial di wilayah tersebut sehingga memaksa pemimpin daerah untuk
mengambil kebijakan yang bertentangan dengan HAM. Seringkali
kebijakan seperti ini merugikan kelompok minoritas dan rentan yang
pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran HAM.
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Selain yang bersifat vertikal, pemerintah daerah juga
berkewajiban untuk melakukan harmonisasi horizontal diantara
peraturan daerah agar tidak memunculkan konflik hukum terkait
pemenuhan HAM di daerah. Kedua jenis harmonisasi itu menjadi
penting karena dijadikan oleh pemerintah daerah untuk mengeksekusi
kebijakan. Selain itu juga bisa dijadikan oleh masyarakat untuk
menuntut hak-hak dasar seperti yang telah diatur dalam peraturan
tersebut maupun mengajukan revisi/perbaikan terhadap perundangundangan yang dimaksud untuk keperluan perbaikan pemenuhan
HAM.
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Dalam rangka melakukan penyiapan regulasi, harmonisasi
produk hukum daerah dan evaluasi produk daerah berspektif HAM,
maka pemerintah daerah perlu membentuk tim kajian dan penyusun
produk hukum. Untuk peraturan daerah, berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, sebelum diundangkan, terhadap
Raperda harus dilakukan evaluasi, klarifikasi dan fasilitasi ke Biro
Hukum Provinsi dan Kemendagri. Akan tetapi, untuk produk hukum
berupa peraturan bupati, SK Bupati, Instruksi Bupati dan produk
hukum lainnya, mekanisme itu tidak perlu dilalui. Untuk itu, sangat
diperlukan sebuah tim kajian yang salah satu fungsinya dalah
melakukan evaluasi terhadap semua produk hukum daerah yang
belum berspektif HAM.
Berdasarkan realitas tersebut, maka sebuah kebijakan yang
diambil oleh pemerintah daerah dianggap baik jika kebijakan tersebut
tidak mengandung unsur diskriminasi dan juga tidak bertentangan
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dengan harmonisasi vertikal dan horisontal. Hal ini disebabkan prinsip
nondiskriminasi, bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan
perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi,
merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan dengan perlindungan
hak asasi manusia. Meskipun instrumen internasional maupun
nasional tidak mendefinisikan “diskriminasi”, namun bisa ditafsirkan
bahwa diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian,
pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit,
keturunan atau kebangsaan atau sukubangsa, yang mempunyai
maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan,
pencapaian atau pelaksanaan, atas dasar persamaan, hak asasi manusia
dan kebebasan dasar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya
atau bidang kehidupan masyarakat yang lain.
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Senada dengan ketentuan instrumen internasional, diskriminasi
juga sudah diatur dalam instrumen hukum nasional Indonesia.
Misalnya, menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, didefinisikan sebagai setiap pembatasan,
pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung
didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,
etnik, kelompok, golongan.
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Jika melihat ketentuan tentang diskriminasi tersebut, bisa
disimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah harus memastikan
semua kebijakannya harus terbebas dari unsur diskriminasi, baik
diskriminasi berbasis ras, jenis kelamin, maupun ciri-ciri fisik lainnya.
Salah satu cara untuk mengurangi potensi munculnya kebijakan yang
diskriminatif, setiap pemerintah daerah bisa menyediakan
modul/panduan bagi perangkat daerah untuk mengimplementasikan
HAM. Harapannya mereka mampu menerapkan nilai-nilai HAM
termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Tentu saja modul tersebut dapat digunakan juga untuk sosialisasi dan
diseminasi bagi masyarakat sehingga mereka bisa memahami nilainila HAM.
Untuk menguji apakah sebuah kebijakan pemerintah daerah
diskriminatif atau tidak bisa dilakukan dalam tiga aras. Pertama,
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tujuan pembentukan kebijakan daerah. Pengujian ini dapat dilakukan
dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) atas
kebijakan daerah maupun melalui analisis persepsi penggagas dan
pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan tentang tujuan kebijakan
daerah tersebut. Kedua, dampak yang ditimbulkan akibat kehadiran
dan pelaksanaan kebijakan di Pemda Bondowoso. Hal ini dapat
dilakukan melalui metode observasi, wawancara dengan pihak-pihak
yang menjadi target pelaksanaan kebijakan daerah maupun analisis
persepsi masyarakat pada umumnya. Ketiga, praktik berdemokrasi
dalam proses perumusan kebijakan. Perhatian utama diberikan pada
sejauh mana warga negara, tanpa kecuali, dapat berpartisipasi secara
aktif dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan yang
merupakan bagian dari hak konstitusionalnya dalam pemerintahan
(Pasal 28D (3) UUD Negara RI 1945).
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Produk regulasi pemerintah daerah lainnya yang juga harus
memperhatikan perspektif HAM adalah regulasi tentang jaminan
untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, bersih dan aksesibel untuk
semua masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah punya
tanggungjawab untuk mengeluarkan regulasi tentang penyediaan
ruang-ruang publik yang ramah terhadap anak, perempuan menyusui,
kaum difabel maupun orang lanjut usia. Seringkali persoalan
penyediaan ruang publik yang ramah terhadap semua kalangan ini
tidak dipikirkan secara matang sehingga mengakibatkan ketersediaan
ruang publik yang terbatas. Misalnya, masyarakat yang tinggal di
pinggiran harus pergi ke kota untuk bisa merasakan nyamannya alunalun sebagai salah satu fasilitas publik. Padahal seharusnya mereka
tidak perlu datang jauh-jauh ke kota untuk bisa merasakan nyamannya
alun-alun andaikata Pemda mempunyai alun-alun di setiap desa atau
di setiap kecamatan. Untuk mewujudkan penyediaan ruang publik
yang merata tentu pemda membutuhkan regulasi sebagai payung
hukum untuk menciptakan Bondowoso yang ramah HAM.
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KEPASTIAN KEADILAN VS. KEADILAN HUKUM?
Seringkali pelanggaran HAM mendapatkan legitimasi hukum
karena negara masih menyimpan dan memberlakukan regulasi yang
mengandung kejahatan. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Raz:
negara tidak perlu melanggar hukum untuk melakukan kejahatan
terhadap warga negaranya ketika tindakan negara tersebut
mendapatkan pembenaran dari peraturan perundang-undangan yang
mengandung norma-norma kejahatan tersebut.
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Dalam konteks ini, kejahatan yang dilakukan oleh negara
sesungguhnya menjadi sebuah kejahatan paripurna karena dilakukan
melalui prosedur aturan hukum. Harus ada upaya bersama dari semua
elemen bangsa untuk memutus kemungkinan terjadinya kejahatan
tersebut dengan mengimplementasikan prinsip penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan HAM. Jika tidak, norma-norma
kejahatan yang ada didalam regulasi tersebut dapat terus digunakan
oleh negara untuk melakukan kejahatan terhadap warga negaranya.
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Hingga saat ini, mekanisme uji materi regulasi yang
mengandung kejahatan atau yang bertentangan dengan prinsip HAM
sebagian sudah diakomodir oleh negara melalui mekanisme pengujian
di Mahkamah Konstitusi. Namun hasil pemantauan KOMNAS HAM
dan KP menunjukkan otoritas MK tidak berlaku karena pengujian
regulasi terhadap UU berada dibawah otoritas Mahkamah Agung.
Sayangnya hingga sekarang MA masih memberlakukan mekanisme
pengujian regulasi yang tertutup. Perlu adanya mekanisme pengujian
regulasi secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap integritas
MA semakin meningkat.
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PERLINDUNGAN SEMANGAT NASIONALISME, WARGA
NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
(PENDEKATAN DARI ASPEK KEBIJAKAN PUBLIK)
Oleh : Dr. Anastasia Murdyastut, MSi

PENDAHULUAN
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Pembentukan negara Indonesia ini diperjuangkan melalui
proses yang panjang dan memakan korban harta benda dan nyawa
para pahlawan untuk melepaskan dari penjajahan yang dialaminya.
Melihat kondisi geografis yang terdiri banyak pulau yang saling
terpisah dan keanekaragaman yang kompleks dari masyarakatnya
(suku bangsa, bahasa, etnis, budaya dan lain sebagainya), menjadi
permasalahn tersendiri dan bukan hal yang mudah dalam
mempersatukan Indonesia dalam sistem nasional dan pemerintahan
nasional yaitu Indonesia. Untuk mempersatukan Indonesia dengan
satu tekad dan semangat perjuangan yaitu hanya satu tujuan yaitu
membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut
menunjukkan bahwa ada semangat nasionalisme yang tinggi di
kalangan masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk negara
kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kemerdekaan memberikan kebebasan bagi pemerintahannya
dan warganya untuk menata dan memanjukan negaranya serta
melindungi warga negara atas hak-haknya melalui kebijakan yang
mengatur pola perilaku, sikap, dan tindakan dalam pemerintahan,
pelayanan dan pemerintahan. Seiring perkembangan suatu negara
akan diikuti tuntutan yang lebih kompleks yang semula hanya ingin
lepas dari penjajah dan membangun negara dengan pemerintahannya
yang baik, namun dalam pengelolaannya sering terjadi
ketidaksesuaian, sering timbul konflik akibat perebutan kekuasaan,
arogansi kekuasaan, Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang
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menyebabkan kelambanan pelayanan atau kesenjangan. Hal tersebut
bisa mengakibatkan timbulnya korban (fisik maupun non fisik) atau
bahkan kematian. Mereka yang mendapatkan perlakuan tidak adil atau
tidak puas akan mengalami kebencian, kesakitan atau bahkan
menimbulkan perbuatan yang bisa meresahkan masyarakat. Peristiwa
orde lama melalui peristiwa jatuh bangunnya kabinet, peristiwa G30S
PKI, dilanjutkan peristiwa reformasi, dan isu terakhir yang
berkembang seperti isu radikalisme, sparatisme, primodialisme
menunjukkan contoh yang mengakibatkan timbulnya perpecahan
bangsa dan ini bukti adanya gejala penurunan rasa nasionalisme dan
lemahnya perlindungan warga negara dan hak asasi manusia.
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Banyak kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan maupun keputusan sebagai
perlindungan atas semangat nasionalisme, warga negara dan HAM,
sebagaimana terkafer dalam UUD 1945 maupun peraturan/keputusan
lainnya, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dijalankan secara
maksimal. Kebijakan belum dilaksanakan secara konsistennya akibat
masih terdapatnya kelemahan SDM, peralatan, ketahanan wilayah, dll.
Sistem pemerintahan belum mampu mengimplementasikan kebijakan
yang bisa mengkafer seluruh kepentingan dan keinginan masyarakat
agar tetap menjaga dan memajukan Indonesia. Apalagi dengan
perkembangan arus globalisasi yang ditandai kemajuan IPTEK dan
komunikasi menjadi sangat fital yang mampu merubah dan mengkikis
semangat nasionalisme, menggoyah WN dan HAM karena software
dengan konten yang tidak mengarah pada kebangsaan dan berbasis
teknoloi tepatguna.
Masyarakat menghendaki perubahan secara instan dan cepat
dalam memenuhi keinginannya, sementara pemerintah melalui
kebijakannya memiliki keterbatasan dala memecahkan masalah.
Rendahnya UMR, ketidakadilan hukum, diskriminasi, lambat dan
mahalnya pelayanan menunjukkan fenomena kurang maksimalnya
implementasi kebijakan dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Model
top down masih mendominasi, sementara model butom up dengan
pelibatan masyarakat masih memiliki ruang yang sangat kecil untuk
berpartisiasi dalam implementasi kebijakan. Kekecewaan itulah bisa
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menggoyah semangat nasionalisme dan perlindungan warga negara
dan HAM.

id

Membangun negara yang melindungi semangat nasionalisme,
warga negara dan HAM dalam mewujudkan good governance
menjadi dambaan setiap negara. Kebijakan menjadi instrument
penting dalam menanggulangi lunturnya rasa nasionalisme dan
perlindungan atas warga negara dan HAM. Kebijakan yang
dirumuskan belum mampu mengkafer permasalahan yang ada,
sementara dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan maksud dari
kebijakan tersebut, sehingga memerlukan pemikiran lebih jauh. Good
Governance yang menghendaki prinsip partisipasi, transparansi,
keadilan dan pertanggungjawaban melalui kebijakan namun
dampaknya belum tercapai secara maksimal.

w

w

w
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Pendekatan kebijakan yang dimulai sejak paradigma V dimana
kebijakan menjadi focus utama dalam administrasi publik dan
lokusnya pada masalah-masalah publik, sehingga kebijakan menjadi
penting dalam pengelolaan bangsa dan negara. Kebijakan mengalami
revitalisasi yang dulu memperhatikan kepentingan kekuasaan
sekarang menjadi kepentingan publik. Kebijakan dituntut untuk
memahami dimensi nasionalisme, warga negara dan HAM yang unik,
terus berkembang dan sangat kompleks beragam serta
multidimensional. Semua itu akan menentukan arah kebijakan,
sasaran kebijakan dan jenis program yang akan dijalankan untuk
mewujudkan good governance. Tiga pilar itu sebagai kunci sebuah
kebijakan akan melahirkan strategi peningkatan jiwa dan semangat
nasionalisme, perlindungan WN dan HAM melalui kemampuan
membangun negara kesatuan RI menuju keadilan dan kesesjahteraan.
Dalam rangka mewujudkan negara kesatuan
dan tata
pemerintahan yang baik melalui kebijakan maka topik ini relevan
untuk dibahas. Kesenjangan teoritis dan praktis perlu dipecahkan,
sebab jika tidak maka akan membawa dampak buruk yaitu terjadinya
distrust sehingga keberadaannya negara bisa terancam yaitu birokrasi
pemerintahan akan dipertanyakan atau bahkan digugat oleh
masyarakat. Berdasarkan kondisi itulah maka pembahasan kebijakan
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perlindungan semangat nasionalisme, warga negara dan HAM ini
menjadi sangat urgen untuk dipecahkan agar tercipta bangsa dan
negara yang sesuai kepentingan publik.

SEMANGAT NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAK
ASASI MANUSIA (HAM) SEBAGAI PEMERSATU BANGSA
a. Nasionalisme

id

Secara fungsional nasionalisme sebagai faham yang timbul
karena adanya persamaan nasib, sejarah dan kepentingan untuk hidup
bersama sebagai satu bangsa. Nasonalisme dipandang sebagai ideologi
pemelihara negara dan bangsa.

w

.m

pr

.g

o.

Semangat nasionalisme adalah semangat yang dimiliki setiap
orang yang merupakan bagian dari bangsa yaitu menjunjung tinggi
derajad dan martabat bangsa. (Eriksen, 1993) yang menjelaskan pada
3 hal dalam nasionalisme yaitu: otonomi nasional, kesatuan nasional
dan identitas nasional artinya bahwa nasionalisme menjadi ideologi
yang harus tertanam pada sanubari seluruh bangsa secara otonom
sebagai suatu negara, pemersatu bangsa dan beridentitas tersendiri
yang berbeda dengan negara lain dalam menjamin warga negara dan
HAM.

w

w

Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai
ideologi negara. Perumusan pancasila sebagai ideologi negara
dimaksudkan seagai dasar dalam menjamin dan melindungi hakhaknya dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan lingkungannya.
Dulu semangat nasionalisme begitu bergelora melalui
penjuangan mewujudkan negara yang merdeka, bahkan sebelumnya
yaitu dengan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 manjadi bukti
tingginya semangat nasionalisme. Dalam perkembangan waktu
generasi muda mampu merubah (agent of change) yang dulu kurang
baik menjadi baik. Pemuda menjadi berpikir lebih cerdas, terbuka dan
toleransi terhadap perubahan sehingga perlu melestarikan semangat
nasionalisme sampai anak cucu. Karena nasionalisme merupakan roh
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yang mampu menggerakkan elemen masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebab jika semangat nasionalisme tidak
melekat dalam sanubari anak bangsa apapun status sosialnya dan
ekonminya,
hankam maka memungkinkan sekali nasionalisme
sekarang banyak terkoyak-koyak oleh berbagai hal sehingga bisa
merubah tatanan kehidupan.
Nasionalisme memiliki 2 unsur:
1. Kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dari bebagai
suku, bahasa, budaya, etnik, dll.
2. Kesadaran bersama satu bangsa dalam menghapus segala bentuk
pensubordinasian penjajahan dan penindasan di Indonesia
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pr
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Nasionalisme sebagai sarana menumbuhkan semangat
perlawanan terhadap imperialism barat yang buruk. Nasionalisme
menjadi peletak dasar terciptanya perubahan masyarakat kearah
pandang bangsa Indonesia. Dalam suatu organisasi apapun jiwa
nasionalisme bisa ditumbuhkan oleh pemimpin intelektual yang
memperoleh pengaruh positif yang komitmen terhadap pengetahuan,
perubahan dan perkembangan. Menumbuhkan semangat ini terus
berkembang karena pengikutnya lebih memilih masa depan dengan
jiwa patriotik .

w

b. Warga Negara

w

w

Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari suatu
penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang
tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, sekalipun
yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan
tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum
internasional. Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau
bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara
dari negara itu. WNI adalah seseorang yang diakui oleh UU sebagai
warga negara Republik Indonesia (UU No. 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia).
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Pasal 26 ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa warga
negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu (1) Warga negara asli
(pribumi) yaitu penduduk asli negara tersebut. (2) Warga negara
asing (vreemdeling) yaitu suku bangsa keturunan bukan asli Indonsia
yang telah disyahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
menjadi WNI. Dalam pasal 27 ayat 1,2,3 dan pasal 28 UUD 1945
mengatur kedudukan, hak dan kewajiban serta kebebasan berpendapat
bagi warga negara. (http://id.m.wikipedia.org, diakses 5/10-2018).

.m

c. Hak Asasi Manusia (HAM)
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Negara mensyaratkan warga negara sebagai anggotanya yang
dipenuhi dan dilindungi segala kepentingannya, serta memiliki
kewajiban agar negara mampu berkembang, karena negara yang maju
sangat ditentukan kualitas warga negaranya baik dari sisi karakter,
ekonomi, sosial-budaya dan hankam. Perimbangan hak dan kewajiban
menjadi kunci menentukan keberhasilan kemajuan bangsa. Kewajiban
memenuhi hak bagi pemerintah dan menyadarkan kewajiban bagi
warganya harus ditanamkan bagi setiap warga negara karena akan
mendorong semangat nasionalisme dalam mempertahankan
kedaulatan rakyat.

w

w

w

Istilah HAM sebenarnya merupakan hasil pemikiran para ahli
yang ingin menjaga hak-hak manusia agar tercipta kondisi rasa adil
yang bersifat abadi. Keadilan alam (nature justice) merupakan
kumpulan norma-norma hukum alam (nature law) dan memuat
prinsip-prinsip umum yang bersumber pada manusia. Sejarahnya
bahwa ketika pemerintahan sangat absolute dimana semua didasarkan
kepentingan kekuasaan atau raja, maka pemikir seperti Montesqieau,
John Locke mendukung sistem negara hukum dan HAM. Dimana
setiap manusia memiliki hak kondrati dan negara perlu melindungi
hak tersebut.
Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati dan dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah pada setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia.
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(https://brainly.co.id. Diakses 5 /11/2018). HAM ditulis dalam
perjanjian internasional 1948 dan ditandantangani hampir negara di
seluruh dunia. Di Negara Indonesia mempunyai tugas untuk
menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, instrumen hukum
yang melindungi HAM setiap WNI melalui UUD 1945, UU No 39
tahun 1999 tentang HAM dan Perpres No. 40 Tahun 2004 tentang
Rencana Aksi Nasional HAM.
Unsur-unsur hak adalah meliputi:

.g

o.

id

1. Hak mengidentifikasi suatu pihak sebagai pemiliknya, dimana
pemiliknya cukup satu orang saja
2. Hak adalah untuk kebebasan atau keuntungan
3. Hak mengidentifikasi pihak lain yang berperan untuk
ketersediaan kebebasan atau keuntungan hak tersebut
4. Bobot hak menentukan urutan arti pentingnya dalam
hubungannya dengan norma-norma lain.

w

w

w
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Perlindungan HAM dan pelaksanaan kewajiban dilakukan agar
memelihara nasionalisme dalam upaya bela negara dan menjaga
terpeliharanya HAMdalam kehidupan bernegara untuk menjamin
persatuan bangsa yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan konsepsi
HAM setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara harus dijabarkan dalam kebijakan yang dituangkan dalam
peraturan perundangan maupun sistem hukun nasional sehingga
dijamin dan dilindungi oleh UU jika tejadi pelanggaran akan dapat
sangsi.
Karena dengan terjaminnya HAM maka semangat
persaudaraan, kekeluargaan maka setiap orang tidak akan saling
melanggar.

IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN
PERLINDUNGAN
NASIONALISME, WARGA NEGARA DAN HAM
Sejak kebijakan menjadi ranah ilmu sosial dan cara pengukuran
dari hasil- hasil kebijaksanan telah dibuat, aspek ini menjadi perhatian
penting bagi birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan
masyarakat (Public Affairs). Pendekatan ini menjadi dasar bahwa
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kebijakan publik dan kepentingan publik sangat menentukan suatu
tujuan pemerintahan akan tercapai. (Wahab, 2008). Kebijakan
menurut Nugroho (20012) adalah cara sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan program atau
melalui formalitas kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan
publik tersebut.
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Persoalan nasionalisme, warga negara dan HAM menjadi
masalah publik yang sangat krusial di era globaisasi ini yang
dikawatirkan terjadi pergeseran atau hilangnya nilai yang mencirikan
suatu bangsa dan mengarah ke ideologi lain. Mengikisme jiwa dan
semangat nasionalisme dan banyaknya perlakuan kekerasan/
diskriminasi kepada manusia terus diperjuangkan sebagai upaya untuk
mengembalikan hak dan integritas oleh pemerintah dan berbagai pihak
sebagai wujud kinerja implementasi kebijakan sebagaimana tertuang
dalam berbagai peraturan perundang-udangan yaitu UUD 1945, UU
NRI tahun 1945 tentang Warga Negara, TAP MPR XVII/MPR/1998
dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

w

w
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Persoalan nasionalisme, warga negara dan HAM bukan lagi
menjadi masalah privat namun sudah menjadi isu publik yang harus
dipecahkan melalui kebijakan publik yang menggambarkan terobosan
hukum. Apakah terobosan itu aplikatifnya sesuai dengan kebutuhan
dan harapan. Masalah publik akan tampil menjadi kebijakan publik
menurut Widodo (2006:56) jika:

w

1. Dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada
banyak orang
2. Mendapatkan perhatian dari policy maker
3. Sesuai dengan platform politik (program politik)
4. Kemungkinan besar dapat dipecahkan.
Kebijakan dilaksanakan secara kelembagaan oleh berbagai
elemen negara yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Komitmen
negara dalam perlindungan jiwa nasionalisme, warga negara dan
HAM belum dilakukan secara maksimal karena berbagai kendala
akibat derasnya arus globalisasi yaitu IPTEK dan media komunikasi
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mampu memberi pengaruh besar terhadap nilai-nilai kehidupan
sehingga mentransformasi pada nilai barat yang tidak sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945. Perubahan yang terjadi adalah pragmatisme
dan konsumerisme, gaya hidup merupakan dampak yang paling nyata
dari perkembangan budaya masyarakat dunia.
Dibutuhkan pemerintah yang inovatif dalam merespon
perubahan agar kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi
tentram. Kebijakan pemerintah yang inovatis akan dapat memenuhi
kebutuhan yang berbeda dan selalu berubah pada masayarakat
modern. (Osborne, 2010).
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Terjadinya tindakan diskriminatif, kekerasan, ketidakpuasan,
disintegrasi dan lainnya lambat laum akan membentuk ideologi dan
kultur baru sebagai bentuk arogansi, kesombongan, kesewenangwenangan, ketidakadilan yang secara langsung mempengaruhi
kebijakan. Munculnya isu kemiskinan dan kesenjangan menimbulkan
ketidakpuasan atau pemerintah yang terkesan kurang perhatian bisa
membuat gesekan atau kekerasan. Nasionalisme terbentuk dari
interaksi elemen dalam suatu bangsa terhadap lingkungan, sejarah dan
cita-cita. Ini merupakan persoalan sistem, struktur dan hilangnya jiwa
dan semangat nasionalisme dan perlindungan warga negara dan HAM
itu sendiri.

w

w

Untuk melindungi jiwa dan semangat nasionalisme, warga
negara dan HAM perlu penghentian jangka pendek yaitu penolakan
faham selain Pancasila dan UUD 1945, memperkuat kelembagaan
untuk berdiskusi dalam mensikapi perkembangan dan perubahan saat
ini dan yang akan datang, serta mulai berani membuka setiap ada
gerakan melawan Pancasila dan UUD 1945 dan sebagai pelindungnya
adalah adanya kebijakan sebagai dasar tindakan menjaga semangat
nasionalisme, warga negara dan HAM.
Strateginya adalah dengan mengintegrasikan nasionalisme,
warga negara dan HAM menjadi bagian integral dalam kebijakan
publik, dengan memperhatikan pengalaman sejarah, kultur, aspirasi
dan permasalahan sehingga bisa mencapai hasil dan dampak yang
mengarah keadilan dan kesejahteraan. Pertimbangan reformasi
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kebijakan perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan dan
melibatkan citizenship untuk memberi kebebasan di bidang politik,
kebebasan berpikir yang mengarah kemajuan bangsa dan negara.
Perkembangan kebijakan perlu diimbangi dengan empowering,
enlighting, education warganya dalam berbagai aspek dalam good
governance. Weiss (2000) menyatakan bahwa dalam Good
Governance yang pentig adalah consensus building dan akomodasi
keputusan sebagai basis membangun sinergi antara state, private dan
civil society melakukan kajian dan kategorisasi masalah untuk
menentukan kebijakan yang bersifat partisipatif sehingga
menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
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Kebebasan (teknologi dan politik)
Keterbukaan (ekonomi) menembus dinding batas-batas negara
Demokrasi (sistem pemerintahan)
Mendudukkan kembali hakekat manusia sesuai kodrat, harkat,
dan martabatnya (HAM)

pr

1.
2.
3.
4.

id

Keterlibatan masyarakat dalam masalah publik memberikan
konsekwensi pergeseran dalam bentuk:

.m

Banyak lembaga yang dibentuk untuk perlindungan nasionalisme,
warga negara dan HAM yaitu:

w

w

w

1. Lembaga pendidikan melaui kurikulum dan pendidikan karakter,
sehingga makin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan
harapan dan sikap kritis dalam “Politik Etika”
2. RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM ) melalui Komite
Nasional di seluruh Indonesia bahwa setiap lembaga pemerintah
berkewajiban melindungi, memajukan semangat nasionalisme,
perlindungan warga negara dan HAM.
3. Komisi Nasional HAM. Komnas HAM merupakan sebuah komisi
independen yang sederajad dengan lembaga negara lain yang
memiliki wewenang untuk menyelidiki setiap laporan pelanggaran
HAM
4. Komisi Kepolisisan Nasional (Kompolnas) merupakan komisis
nasional yang langsung melapor kepada presiden dan yang
menerima setiap rekomendasi dan laporan masyarakat mengenai
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kepolisian, penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi,
pelayanan buruk, diskriminasi tindakan deskresi yang menyalahi
aturan.
5. Citizen (masyarakat. LSM/NGO) yaitu kontrak masyarakat
dengan pemerintah dimana masyarakat terlibat dalam upaya
meningkatkan semangat nasionalisme dan perlindungan warga
negara dan HAM yang berbentuk lembaga sosial peduli bangsa.
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Meskipun terkadang masih terdapat hambatan yaitu struktur
birokrasi yang prosedural dan keterbatasan sumber daya (manusia,
biaya, fasilitas), budaya patrimonial, sistem dan komitmen. Namun itu
jangan dijadikan persoalan yang berkepanjangan dan terus
diperjuangkan dengan perubahan kebijakan untuk memperbaikinya.
Masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati
dirinya melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur
budaya bangsa. Kebijakan publik sangat membutuhkan sturktur legal,
memiliki tujuan yang jelas dan konsisten serta pelaksana yang
memiliki profesional dan komitmen serta didukung kelompok politik.
Maka implementasi kebijakan yang efektif jika memperhatikan
substansi kebijakan yang semestinya, memperhatikan kebutuhan
penerima kebijakan, didukung implementor yang kompeten dan
didukung partisipasi publik dengan tentap memperhatikan nilai yang
berlaku.
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Upaya yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan kebijakan yang
mampu menguak makna substantif nilai-nilai kearifan lokal.
Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalam setiap
aktualisasi pergaulan, pekerjaan dan pembangunan, beserta nilai-nilai
budaya lain yang menyertainya secara konsisten dan komitmen yang
tinggi. Kebijakan diformulasikan berdasarkan data dan informasi yang
valid tanpa kebohongan sesuai etika sosial yang berlaku. Harga diri
diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi dijadikan modal dasar
bagi segenap unsur bangsa sesuai nilai yang berlaku di seluruh elemen
bangsa yang majernuk masing-masing merajut kebhinnekaan,
kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh,
perlindungan warga negara dan HAM. Kebijakan sebagai faktor
utama yang mampu menanamkan nilai- nilai yang perlu dibumikan
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dan disebarluaskan ke dalam seluruh kehidupan masyarakat sehingga
menjadi identitas kokoh bangsa yang terjamin hak dan kewajibannya.
Nasionalisme, WN dan HAM merupakan tiga hal yang tidak
bisa dipisahkan dimana jika negara mau maju dan sejahtera sangat
tergantung sejauhmana semangat nasionalisme masyarakatnya mampu
mempetahankan negara dan menjaga WN serta hak-haknya.
Implementasi kebijakan atas perlindungan jiwa nasionalisme warga
negara dan HAM sudah berjalan baik meskipun belum maksimal
karena prinsip good governance terkait partisipasi, transparansi,
accountabilitas belum dilaksnakan secara maksimal.

id

PENUTUP
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Implenentasi kebijakan perlindungan semangat nasionalisme,
warga negara dan HAM untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia
perlu melibakan semua unsur atau elemen bangsa sesuai dengan
kewenangan dan kapasitasnya sebagai implementor utama maupun
pendukungnya bekerjasama dalam mengintegrasikan seluruh nilai dan
dimensi, kepentingan dan keinginan kedalam implementasi kebijakan
sehingga mengarah pada peningkatan nilai dan jiwa nasionalisme
perlindungan warga negara dan hak-haknya secara menyeluruh dan
mendasar.
Kinerja
implementasi
kebijakan
perlindungan
nasionalisme, warga negara dan HAM diukur sejauhmana kemajuan
bangsa mencapai keadilan dan kesesjahteraan dan harus
memperhatikan dimensi struktur, jaringan serta potensi serta menjalin
komunikasi baik dan konsisten sesuai perkembangan sehingga
menjadi bangsa yang kuat. Meskipu hambatan struktur, budaya dan
keterbatasan sumberdaya masih ditemui, namun pemerintah perlu
menjalankan strategi dengan pendekatan kultur, kepentingan/
kebutuhan dan pelatihan atau pendidikan bagi implementor sehingga
mampu menjadikan bangsa yang lebih baik.
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PERKEMBANGAN PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI
MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Oleh : Dr. Cora Elly Noviati S.H., M.H.

LATAR BELAKANG MASALAH
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Negara sebagai atuan Pemerintahan dan Hak Asasi Manusia
(HAM) seharusnya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Masing-masing mempunyai
spirit yang sama dalam melihat hakekat manusia sebagai subjek. Spirit
itu pula yang kemudian yang melahirkan semangat yang baru yakni
semangat Nasionalisme, semangat yang semestinya menjadi simbol
komitmen seluru bangsa terhadap realitas sejarah masa lampau, kini
dan yang akan datang.

w

.m

Hak-hak asasi manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal
dengan sebutan sebagai berikut : droit de l’home (Perancis) yang
berarti hak manusia, human right (Inggris) antau mensen rechten
(Belanda), yang dalam bahasa Indonesia disalin menjadi hak-hak
kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia.

w

w

Pengertian ini mengandung arti bahwa HAM merupakan
karunia Alloh Yang Maha Pencipta kepada hambanya. Mengingat
HAM itu adalah karunia Alloh, maka tidak ada badan apapun yang
dapat mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak
ada seorangpun diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada
kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya
Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak
memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu
sistem hukum nasional maupun internasional. Sekalipun tidak ada
perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap
eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM yang bersifat teistik
ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki dalam
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kehidupan manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan
manusia bersifat sekuler dan positivistik, maka eksistensi HAM
memerlukan landasan yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur
kehidupan manusia
Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap
negara mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai
dengan perjalanan hidup bangsanya, meskipun demikian sifat dan
hakikat HAM di mana-mana pada dasarnya sama juga.

RUMUSAN MASALAH

id

Makalah ini akan merumuskan beberapa hal yang berkaitan
tentang perkembangan HAM di Indonesia, yaitu :

.m

pr
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1. Pembentukan HAM atas dasar sifat Nasionalisme warga negara
Indonesia
2. Perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1908 sampai
dengan sekarang
3. Penegakan HAM di Indonesia

w

PEMBENTUKAN HAM DI INDONESIA

w

w

Berbeda dengan di Inggris dan Perancis yang mengawali
sejarah perkembangan dan perjuangan hak asasi manusianya dengan
menampilkan sosok pertentangan kepentingan antara kaum
bangsawan dan rajanya yang lebih banyak mewakili kepentingan
lapisan atas atau golongan tertentu saja. Perjuangan hak-hak asasi
manusia Indonesia mencerminkan bentuk pertentangan kepentingan
yang lebih besar, dapat dikatakan terjadi sejak masuk dan bercokolnya
bangsa asing di Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Sehingga
timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah.
Dengan demikian sifat perjuangan dalam mewujudkan tegaknya
HAM di Indonesia itu tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang
hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan
menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh. Hal ini tidak
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berarti bahwa sebelum bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan
bangsa asing, tidak pernah mengalami gejolak berupa timbulnya
penindasan manusia atas manusia. Pertentangan kepentingan manusia
dengan segala atributnya (sebagai raja, penguasa, bangsawan,
pembesar dan seterusnya) akan selalu ada dan timbul tenggelam
sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Hanya saja di bumi
Nusantara warna pertentangan-pertentangan yang ada tidak begitu
menonjol dalam panggung sejarah, bahkan sebaliknya dalam catatan
sejarah yang ada berupa kejayaan bangsa Indonesia ketika berhasil
dipersatukan di bawah panji-panji kebesaran Sriwijaya pada abad VII
hingga pertengahan abad IX, dan kerajaan Majapahit sekitar abad XII
hingga permulaan abad XVI

w

w
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Hingga kemudian diskursus tentang HAM memasuki babakan
baru, pada saat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan rancangan UUD pada
tahun 1945, dalam pembahasan-pembahasan tentang sebuah konstitusi
bagi negara yang akan segera merdeka, silang selisih tentang
perumusan HAM sesungguhnya telah muncul. Di sana terjadi
perbedaan antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan
Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak lain. Pihak yang
pertama menolak dimasukkannya HAM terutama yang individual ke
dalam UUD karena menurut mereka Indonesia harus dibangun sebagai
negara kekeluargaan. Sedangkan pihak kedua menghendaki agar UUD
itu memuat masalah-masalah HAM secara eksplisit.

w

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus
1945, Panitya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan
sidang untuk mengesahkan UUD 1945 sebagai UUD negara Republik
Indonesia. Dengan demikian terwujudlah perangkat hukum yang di
dalamnya memuat hak-hak dasar/asasi manusia Indonesia serta
kewajiban-kewajiban yang bersifat dasar/asasi pula. Seperti yang
tertuang dalam Pembukaan, pernyataan mengenai hak-hak asasi
manusia tidak mendahulukan hak-hak asasi individu, melainkan
pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa. Hal ini
seirama dengan latar belakang perjuangan hak-hak asasi manusia
Indonesia, yang bersifat kebangsaan dan bukan bersifat individu.
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Sedangkan istilah atau perkataan hak asasi manusia itu sendiri
sebenarnya tidak dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan,
batang tubuh, maupun penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan
adalah pencantuman dengan tegas perkataan hak dan kewajiban warga
negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat. Baru setelah UUD
1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua, istilah hak asasi
manusia dicantumkan secara tegas.
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Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah mengalami
perubahan konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS (1949),
yang di dalamnya memuat ketentuan hak-hak asasi manusia yang
tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan 33. Sedangkan setelah
konstitusi RIS berubah menjadi UUDS (1950), ketentuan mengenai
hak-hak asasi manusia dimuat dalam Pasal 7 sampai dengan 34.
Kedua konstitusi yang disebut terakhir dirancang oleh Soepomo yang
muatan hak asasinya banyak mencontoh Piagam Hak Asasi yang
dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu The Universal
Declaration of human Rights tahun 1948 yang berisikan 30 Pasal.

w

w

w
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Dengan Dekrit Presiden RI tanggal 5 juli 1959, maka UUD
1945 dinyatakan berlaku lagi dan UUDS 1950 dinyatakan tidak
berlaku. Hal ini berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak
asasi manusia Indonesia yang berlaku adalah sebagaimana yang
tercantum dalam UUD 1945. Pemahaman atas hak-hak asasi manusia
antara tahun 1959 hingga tahun 1965 menjadi amat terbatas karena
pelaksanaan UUD 1945 dikaitkan dengan paham NASAKOM yang
membuang paham yang berbau Barat. Dalam masa Orde Lama ini
banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 yang suasananya diliputi penuh pertentangan antara
golongan politik dan puncaknya terjadi pemberontakan G-30-S/PKI
tahun 1965. Hal ini mendorong lahirnya Orde Baru tahun 1966
sebagai koreksi terhadap Orde Lama. Dalam awal masa Orde baru
pernah diusahakan untuk menelaah kembali masalah HAM, yang
melahirkan sebuah rancangan Ketetapan MPRS, yaitu berupa
rancangan Pimpinan MPRS RI No. A3/I/Ad Hoc B/MPRS/1966, yang
terdiri dari Mukadimah dan 31 Pasal tentang HAM. Namun rancangan
ini tidak berhasil disepakati menjadi suatu ketetapan.
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Kemudian di dalam pidato kenegaraan Presiden RI pada
pertengahan bulan Agustus 1990, dinyatakan bahwa rujukan Indonesia
mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab” dalam kesatuan dengan sila-sila Pancasila lainnya.
Secara historis pernyataan Presiden mengenai HAM tersebut amat
penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual
HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila
yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Meskipun demikian, secara Ideologis, politis dan konseptual, sila
kedua tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM,
karena konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan
liberalisme yang secara ideologis tidak diterima.

w

w

w
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Perkembangan selanjutnya adalah dengan dibentuknya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan
Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.
Pembentukan KOMNAS HAM tersebut pada saat bangsa Indonesia
sedang giat melaksanakan pembangunan, menunjukkan keterkaitan
yang erat antara penegakkan HAM di satu pihak dan penegakkan
hukum di pihak lainnya. Hal ini senada dengan deklarasi PBB tahun
1986, yang menyatakan HAM merupakan tujuan sekaligus sarana
pembangunan. Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan
sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas
pembangunan itu sendiri. Dan menjadi tugas badan-badan
pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan HAM
sebagai fokus pembangunan.
Guna lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM
di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (organisasi maupun
lembaga), telah diusulkan agar dapat diterbitkannya suatu Ketetapan
MPR yang memuat piagam hak-hak asasi Manusia atau Ketetapan
MPR tentang GBHN yang didalamnya memuat operasionalisasi
daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia
yang ada dalam UUD 1945.
Akhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secara
adanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu
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selama Sidang Istimewa MPR yangberlangsung dari tanggal 10
sampai dengan 13 November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4
tanggal 13 November 1988, telah diputuskan lahirnya Ketetapan MPR
RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian
Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi lahirnya
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan
pada tanggal 23 september 1999.
Undang-Undang ini kemudian diikuti lahirnya Perpu No. 1
Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi
UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

o.

id

Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah pula lahir UU No.
9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal
26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI Tahun 1999 No. 165.

.g

Di samping itu, Indonesia telah merativikasi pula beberapa
konvensi internasional yang mengatur HAM, antara lain:
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w
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1. Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui UU No.
5 Tahun 1998.
2. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68
Tahun 1958.
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
wanita, melalui UU No. 7 Tahun 1984.
4. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, melalui Keppres No. 36
Tahun 1990.
5. Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun
1997, yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara.
6. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras Tahun
1999, melalui UU No. 29 Tahun 1999.
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PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA
1. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )
 Boedi Oetomo

Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo
telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah
kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa.
Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan
berserikat dan mengeluarkan pendapat.
 Perhimpunan Indonesia
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id

Lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib
sendiri.
 Sarekat Islam

pr
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Menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh
penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi
rasial.

.m

 Partai Komunis Indonesia

w

w

Sebagai partai yang berlandaskan paham Marxisme lebih
condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu – isu
yang berkenan dengan alat produksi.

w

 Indische Partij

Pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk
mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama
dan hak kemerdekaan.
 Partai Nasional Indonesia

Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.
 Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia

Menekankan pada hak politik yaitu hak untuk mengeluarkan
pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan
berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk turut
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dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum
kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara
Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan
Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM yang
terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak
persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,
hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran
dengan tulisan dan lisan.
2. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang ) Periode 1945 –
1950

Periode 1950 – 1959

w

3.

w
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Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada
hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi
politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan
pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat
legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan
masuk kedalam hukum dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45.
komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan
dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah
selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan
partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat Pemerintah
tanggal 3 November 1945.

w

Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia
dikenal dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran
HAM pada periode ini menapatkan momentum yang sangat
membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat
demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di
kalangan elit politik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan
pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “
pasang” dan menikmati “ bulan madu “ kebebasan. Indikatornya
menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima aspek. Pertama, semakin
banyak tumbuh partai – partai politik dengan beragam ideologinya
masing – masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi
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betul – betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum
sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana
kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau
dewan perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat
menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan
melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima,
wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang
kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan
ruang kebebasan.
4. Periode 1959 – 1966

.m

5. Periode 1966 – 1998
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Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah
sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno
terhaap sistem demokrasi Parlementer. Pada sistem ini (demokrasi
terpimpin) kekuasan berpusat pada dan berada ditangan presiden.
Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan
inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun dalam
tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi
pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

w

w

w

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke
Soeharto, ada semangat untuk menegakkan HAM.Pada masa awal
periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu
seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang
merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk
wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar
Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil
( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula
dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS
melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan
dituangkan dalam piagam tentang Hak – hakAsasiManusiadanHak –
hak serta KewajibanWarga negara. Sementara itu, pada sekitar awal
tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM
mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi
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dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan
represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya
restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam
ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak
sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal
HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih
dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu
sikap defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu
HAM seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat
untukmemojokkan.
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Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.Meskipun
dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran,
pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama
dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga Swadaya
Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang concern terhadap
penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui
pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan
pelanggaran HAM yang terjadi seprtikasus Tanjung Priok, kasus
Keung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan
sebagainya.Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode
1990-an Nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena
terjadi pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensive
menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan
dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah
terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan
KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini
bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta
member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal
pelaksanaan HAM.
6. Periode 1998 – sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan
dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di
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Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap
beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan
pemajuan dan perlindungan HAM.Selanjutnya dilakukan penyusunan
peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan
HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di
Indonesia. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya
norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan
penegakan HAM diadopsi dari hokum dan instrument Internasional
dalam bidang HAM.
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Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui
dua tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan
secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa
penentuan perundang–undangan tentang HAM seperti amandemen
konstitusi Negara ( Undang–undangDasar 1945 ), ketetapan MPR (
TAP MPR ), Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan
ketentuan perundang–undangan lainnya.

PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

w

w

w
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Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional
positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya
KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM
dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun
2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih menyegarkan
iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan
keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara
egaliter. Disadari atau tidak, dengan adanya political will dari
pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi
terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi
yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap
tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan
tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum
dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor
penentu (determinant) yang mendukung tegaknya HAM.
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Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia
selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus,
baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun
dalam realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan
pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain
adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang
pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan
dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang
lain.
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Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue
mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah
yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena
memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari
yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat (gross human
right violation). Di samping itu juga karena gigihnya organisasiorganisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan
perlindungan HAM






Membunuh anggota kelompok.
Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok.
Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya.
Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok.
Memindahkan secara paksaan anak-anak dari kelompok tertentu
ke kelompok lain.
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Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 7 UU No. 26
Tahun 2000 meliputi kejahatan genocide (the crime of genocide)
dan kejahatan terhadap kemanusiaan(crime against humanity).
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama,
dengan cara :
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Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas
atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan,
pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan,
penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara
paksa dan kejahatan apartheid
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Munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat telah
melahirkan kesadaran kolektif tentang perlunya perlindungan HAM
melalui instrumen hukum dan kinerja institusi penegak hukumnya.
Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat atau yang
mengandung unsur adanya pelanggaran HAM yang selama ini tidak
tersentuh oleh hukum, sebagai akibat dari bergulirnya reformasi
secara perlahan tapi pasti mulai diajukan ke lembaga peradilan.
Lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan HAM, merupakan forum
paling tepat untuk membuktikan kebenaran tuduhan-tuduhan adanya
pelanggaran HAM di Indonesia. Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun
1999 secara tegas menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran
HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan
Umum. Hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM
yang berat menurut Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, dilakukan
berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini.

w

Dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia patut disambut
gembira, karena diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia
di mata internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan
political will untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM
berat. Seiring dengan itu upaya penegakkan HAM di Indonesia
diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
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PENUTUP
HAM adalah persoalan yang bersifat universal, tetapi sekaligus
juga kontekstual. Setiap negara mempunyai sejarah perjuangan dan
perkembangan HAM yang berbeda, oleh karena itu konsepsi dan
implementasi HAM dari suatu negara tidak dapat disamaratakan.
Adanya HAM menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, di
mana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan
yang tak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan
menimbulkan pelanggaran HAM, dan Islam telah memberikan
pedoman yang sangat jelas mengenai masalah ini.
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Perkembangan dan perjuangan dalam mewujudkan tegaknya
HAM di Indonesia terutama terjadi setelah adanya perlawanan
terhadap penjajahan bangsa asing, sehingga tidak bisa dilihat sebagai
pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan
tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia
secara utuh.
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Dewasa ini, meskipun ditengarai banyak kasus pelanggaran
HAM berat di Indonesia, tetapi secara umum Implementasi HAM di
Indonesia, baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai
menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya
regulasi hukum HAM melalui peraturan perundang-undangan. Di
samping itu telah dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya
menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi.
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MODEL PEMBELAJARAN INTEGRATIF: NASIONALISME,
WARGA NEGARA, DAN HAK ASASI MANUSIA
DI KALANGAN GENERASI MILENIAL
Oleh : Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.

PENDAHULUAN
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Setelah mencermati kerangka acuan focus group discussion,
saya tertarik untuk menulis judul di atas dengan berbagai
pertimbangan. Kesatu, dalam persepsi saya, Lembaga Pengkajian
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia membutuhkan
masukan dan pendapat yang berkaitan dengan tiga isu sekaligus, yaitu:
persoalan mulai lunturnya nasionalisme (terutama di kalangan
generasi milenial) yang dikaitkan dengan kualitas karakter dan kondisi
kehidupan sosial, ekonomi, dan politik warga negara yang perlu
didukung oleh perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM)
dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kewajiban asasi dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, bahwa perlu dicari
dan dikaji tentang model pembelajaran integratif yang dapat menjadi
salah satu solusi proses pembentukan karakter warga negara, terutama
untuk kalangan generasi milenial sehingga mereka mampu
mengemban tugas sebagai pemegang kepemimpinan negara pada
masa yang akan datang; termasuk melakukan inventarisasi berbagai
kendala dalam pelaksanaannya. Ketiga, bahwa saya bermaksud untuk
berbagi pengalaman tentang sebuah upaya menanamkan nasionalisme
kepada warga negara agar tumbuh dan meningkat kesadaran dalam
rangka perlindungan dan pemajuan HAM, yang pada gilirannya akan
muncul generasi yang memiliki karakter kuat untuk menghadapi
persaingan di era globalisasi, dengan prinsip think globally – act
locally.
Berdasarkan uraian di atas, ada dua isu penting yang relevan
dengan tema focus group discussion, yaitu:
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1. bagaimana cara mengintegrasikan materi tentang nasionalisme
kepada warga negara agar tumbuh dan meningkat kesadaran
tentang perlindungan dan pemajuan HAM dalam pembelajaran
untuk generasi milenial?
2. apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan model
pembelajaran integratif tersebut?

PEMBAHASAN
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Sesuai dengan penjelasan dalam pendahuluan, bahwa berbagi
pengalaman yang saya maksud didasarkan atas interaksi dalam
pembelajaran. Dua isu penting di atas akan saya berikan uraian yang
didasarkan atas persepsi untuk menyatukan materi kuliah PCL dan
PKN, yang menurut pengamatan saya, terdapat irisan antara
keduanya.
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INTEGRASI MATERI NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAM DALAM PEMBELAJARAN UNTUK GENERASI
MILENIAL

w

w

w

Saya sebagai Pengampu Matakuliah Umum (MKU), dalam hal
ini Pendidikan Pancasila (PCL) dan Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN), sudah berlangsung sekitar delapan semester (empat tahun)
terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2014/2015. Seiring
dengan berjalannya waktu, saya semakin menemukan bentuk dan
teknik menginternalisasi sekaligus mengintegrasikan materi yang
disampaikan untuk dua matakuliah tersebut. Berawal dari keyakinan
bahwa terdapat irisan dan saling mengisi antara materi/bahan ajar PCL
dan PKN, kemudian saya memutuskan untuk melakukan
penggabungan tiga sampai empat kelas MK PCL dan PKN dalam satu
“forum temu ilmiah” yang masing-masing kelas memperoleh
kesempatan yang sama untuk mempresentasikan makalah kelas. Nama
forum temu ilmiah tersebut berganti-ganti setiap semester, bergantung
kepada tema yang diangkat. Untuk forum temu ilmiah Semester Gasal
Tahun Akademik 2018/2019, sebagaimana semester yang lalu, saya
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memberi nama: SARASEHAN-SILATURAHMI – KEBANGSAANRELIGIUS dengan tema Gotong Royong dalam rangka Mewujudkan
Kepemimpinan yang Demokratis Menuju NKRI yang Aman-Damai,
Adil-Makmur, dan Sejahtera.
Berdasarkan nama forum temu ilmiah dan tema tersebut, maka
ditentukan subtema sebagai berikut.
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1. Menjaga Keutuhan NKRI dari Pengaruh Radikalisme dan
Intoleransi.
2. Strategi Meraih Suara Pemilih Pemula dalam Iklim Pemilu yang
Demokratis.
3. Penegakan Hukum yang Konsisten dalam rangka Pemberantasan
Korupsi dan Narkoba.
4. Menangkal Isme-isme yang Bertentangan dengan Pancasila:
Pendekatan Religius-Humanis-Komprehensif.
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Empat subtema di atas ditentukan berdasarkan materi/bahan
ajar dua MK PCL dan PKN, yang dijelaskan kepada mahasiswa per
kelas selama 4-5 tatap muka perkuliahan. Setelah penyampaian materi
oleh Dosen Pengampu, dilakukan diskusi kelas (antarkelompok), yang
setiap kelompok menyusun makalah sesuai dengan materi/bahan ajar
(mulai tatap muka ke-6 sampai ke-10) yang sekaligus sebagai forum
untuk memberi penilaian dalam rangka Ujian Tengah Semester.
Selanjutnya dilaksanakan diskusi antarkelas sebagaimana uraian di
atas.

w

Setiap kelas wajib membentuk Tim Perumus yang bertugas
menyusun dan memresentasikan makalah kelas. Penyusunan makalah
kelas dilakukan selama 4-5 pekan, yang dalam hal tersebut Tim
Perumus wajib menyampaikan hasil kerjanya dalam setiap tatap muka
(mulai tatap muka ke-11 sampai ke-14/15) untuk memperoleh saran
dan masukan dari anggota kelas sehingga benar-benar merupakan
hasil kerja seluruh anggota kelas.
Perlu dikemukakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan
perkuliahan merupakan mata-rantai yang saling menunjang terhadap
penguasaan materi/bahan ajar, kemampuan individu dan kerja sama
dalam tim, juga untuk penumbuhan sikap dan keterampilan. Oleh
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karena itu, saya mendesain perkuliahan dengan melakukan tiga
kategori penilaian kinerja, yaitu: individu, kelompok, dan kelas.
Berdasarkan capaian pembelajaran MK PCL dan PKN, irisan
materi/bahan ajar keduanya terdapat pada pokok bahasan Integrasi
Bangsa, Identitas Nasional, dan Hak dan Kewajiban Negara dan
Warga Negara. Agar lebih jelas hal-hal apa saja yang saya
maksudkan, berikut diuraikan materi/bahan ajar tersebut.

INTEGRASI BANGSA DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
Individu, Masyarakat, Hukum, dan Negara
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Dalam rangka mengawali penjelasan empat konsep di atas,
Dosen memberi pertanyaan: (i) apa yang dimaksud empat konsep
tersebut dan (ii) bagaimana hubungan empat konsep tersebut dalam
kaitannya dengan pembahasan tentang Integrasi Bangsa dan Identitas
Nasional? Dosen meminta persepsi mahasiswa, kemudian menjelaskan empat konsep yang dimaksud, sebagai berikut.

w
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Sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, penjelasan diawali
dengan adagium ubi societas ibi ius. Adagium itu untuk menjelaskan
tentang terbentuknya norma dalam kehidupan individu yang kemudian
bermasyarakat dan selanjutnya membentuk negara. Paling tidak
terdapat empat norma dalam kehidupan manusia, yaitu: agama,
kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Proses terbentuknya keempat
norma, kecuali norma agama, berawal dari kesepakatan, baik antarindividu, antara individu dan masyarakat, maupun antarmasyarakat.
Untuk membahas tentang kesepakatan yang kemudian melahirkan
negara, saya menggunakan Teori Perjanjian Masyarakat (TPM)
sebagai pisau analisis yang dikemukakan oleh tiga tokoh, yaitu:
Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan J.J. Rousseau.
Teori Asal Mula Negara dikemukakan oleh banyak tokoh,
mulai zaman Yunani Kuno (Socrates, Plato, Aristoteles, Epicurus, dan
Zeno) sampai Teori Modern (Kranenburg dan Logemann). Sementara
itu, tiga tokoh di atas hidup pada Abad XVII (Hobbes dan Locke) dan
pada Abad XVIII (Rousseau), yang untuk dua abad tersebut dikenal
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dengan Zaman Berkembangnya Hukum Alam. Walaupun tiga tokoh
Teori Perjanjian Masyarakat memberikan penjelasan yang berbedabeda, tetapi mereka sepakat bahwa sebelum adanya persekutuan
hukum tertinggi, yang disebut juga Negara, terjadi dua tahapan, yaitu:
pactum uniones ( kesepakatan untuk bersatu) dan pactum subjektiones
(kesepakatan untuk memilih pemimpin negara).

id

Setelah mahasiswa memperoleh penjelasan di atas, kemudian
mereka diminta berpendapat tentang pertanyaan: apakah dalam proses
kelahiran NKRI mengalami dua tahapan sebagaimana dimaksud
dalam teori di atas? Jika tidak, apa argumentasinya; dan jika ya, harus
dijelaskan tentang kapan dan bagaimana cara terjadinya dua tahapan
tersebut?!

o.

Pembahasan Proses Kelahiran NKRI (Perspektif TPM)
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Saya sebagai Dosen menunjuk 6-10 orang mahasiswa untuk
mengemukakan pendapat sesuai dengan jawaban atas pertanyaan
pekan sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, jawaban mahasiswa
bervariasi, yang setiap variasi dicatat di papan tulis. Keragaman
jawaban mereka mengindikasikan bahwa sumber bahan bacaan yang
dijadikan acuan juga banyak sehingga melahirkan perspektif yang
berbeda.
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Dalam konteks lahirnya NKRI, tampaknya mengikuti dua
pactum tersebut. Kapan terjadinya pactum uniones? Setelah mengkaji
dan mencermati proses kelahiran NKRI, dapat saya nyatakan bahwa
kesepakatan untuk bersatunya warga bangsa Nusantara didahului oleh
Gerakan Boedi Oetomo 1908, karena sepak terjang gerakan itulah
timbul kesadaran warga bangsa Nusantara untuk berjuang melawan
penjajah dengan pola yang baru. Pola lama, perjuangan secara
kedaerahan ditinggalkan, kemudian membentuk organisasi yang
bersifat menyeluruh seantero Nusantara, dengan tekad bersatu teguh–
bercerai runtuh. Kesadaran untuk bersatu itu, sudah dapat dikatakan
sebagai cikal bakal kesepakatan untuk bersatu, yang dua puluh tahun
kemudian tercetuslah Soempah Pemoeda 1928. Sumpah Pemuda, saya
katakan sebagai wujud konkrit keinginan dan kesepakatan warga
bangsa Nusantara untuk bersatu, yang menegaskan satu nusa, satu
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bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Tujuh belas tahun kemudian,
kesepakatan untuk bersatu mencapai puncaknya, yaitu pada waktu
Soekarno dan Hatta, atas nama bangsa Indonesia, dengan ridho
ALLAH SWT, mengumandangkan PROKLAMASI. Sejak itulah
terjadi perubahan fundamental, yaitu beralihnya kekuasaan Hindia
Belanda kepada kekuasaan rakyat dan bangsa Indonesia dan pada saat
yang sama beralih pula dari sistem hukum kolonial menjadi sistem
hukum nasional (Indonesia). Oleh karena itu, Proklamasi merupakan
tekad dan semangat bangsa Indonesia yang dinyatakan kepada bangsa
lain UNTUK BERSATU dalam wadah NKRI yang merdeka,
berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan PANCASILA.
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Lantas, kapan terjadinya pactum subjektiones? Berdasarkan
dokumen negara yang dikutip oleh Mohammad Tolchah Mansoer,
menyatakan sebagai berikut.
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Pada tanggal 18 Agustus 1945, menjelang jam 16.00,
sebelum schorsing sidang, Ketua berkata: “Dengan ini, tuan-tuan
sekalian, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia serta
peraturan peralihan telah syah ditetapkan. Sekarang kita
beristirahat sebentar … “
Lebih lanjut ditegaskan oleh Tolchah, bahwa:

w
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Dengan demikian, sejak pada tanggal 18 Agustus 1945
kita telah mempunyai Undang-undang Dasar, dan telah pula
dipilih Presiden dan Wakil Presiden.

w

Satu-satunya lembaga kekuasaan yang ada dan diakui pada
waktu itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan, dan kemudian
Presiden dan Wakil Presiden.
Dan ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia di
dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh
Bung Karno sampai kepada membicarakan fasal-fasal Aturan
Peralihan, Bung Karno menyatakan hendaknya didahulukan
membicarakan rancangan fasal 3 Aturan Peralihan tentang
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan alasan
masyarakat dan Pers sedang menanti-nanti. Akhirnya pada saat
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itu juga dengan aklamasi Bung Karno dipilih sebagai Presiden
dan Bung Hatta sebagai Wakil Presiden.
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Sejalan dengan uraian di atas, saya berpendapat bahwa
terjadinya pactum subjektiones (kesepakatan untuk memilih
pemimpin) terjadi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia, tepatnya pada saat Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia secara resmi dan aklamasi memercayakan kepemimpinan
NKRI kepada dwitunggal Bung Karno dan Bung Hatta. Saya juga
menegaskan kepada mahasiswa bahwa terjadinya pactum uniones
dalam konteks lahirnya NKRI, HANYA SATU KALI DAN TIDAK
AKAN ADA pactum uniones lainnya; sebab, jika ada kehendak untuk
melakukan pactum uniones selain Proklamasi, dapat dinyatakan
sebagai kehendak untuk makar dan bermaksud mengubah NKRI yang
sudah menjadi konsensus bersama. Untuk itu, NKRI tidak akan
pernah bubar dan harus tetap dipertahankan sampai kapanpun serta
sampai titik darah penghabisan.
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w
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Berbeda dengan pactum uniones, untuk pactum subjektiones
dapat terjadi berkali-kali sesuai dengan norma dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
Berkaitan dengan pactum subjektiones, saya meminta kepada
mahasiswa untuk menyebut dan menyusun pemimpin Indonesia dari
waktu ke waktu sesuai dengan periodenya yang disertai dengan dasar
pemilihan dan atau pengangkatannya.

w

Pembahasan tentang Kepemimpinan Indonesia
Sebagaimana pada pekan-pekan sebelumnya, sebelum
menjelaskan materi kuliah, saya menunjuk 6-10 orang untuk
mengemukakan jawaban sesuai dengan data yang diperoleh. Pada
dasarnya jawaban mereka seragam, tetapi masih ada yang berbeda
tahun tentang awal kepemimpinan Soeharto. Oleh karena itu, saya
lantas menyampaikan penjelasan sebagai berikut.
Sebelum saya berkomentar atas jawaban mahasiswa, saya kutip
pernyataan Alwi Wahyudi yang menjelaskan tentang konsep
kepemimpinan, yaitu:
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Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup bersama
masyarakatnya. Dalam strata kehidupan masyarakat, keberadaan
pemimpin merupakan keniscayaan, sejak dari kehidupan
keluarga sampai dengan kehidupan bernegara. Negara dan
pemimpin ibarat satu mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat
dipisahkan. Di mana ada negara di situ pasti ada pemimpin
(penguasa). Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu state of
mind and state of the spirit (sikap alam pikiran dan alam
kejiwaan), yang merasa terpanggil untuk memimpin dengan
segala macam ucapan perbuatan dan perilaku hidup untuk
mendorong dan mengantarkan yang dipimpin ke arah cita-cita
luhur bersama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

.m

pr

.g

o.

Demikian pula halnya dengan Indonesia; sebagaimana sudah
pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa pemilihan Soekarno-Hatta
sebagai pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) Republik Indonesia
didasarkan atas Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Hanya saja,
kemudian ada perbedaan jawaban ketika membahas tentang mulainya
kepemimpinan Soeharto. Menurut saya, Soeharto sebagai pemimpin
Indonesia dapat dilihat dari dua sisi/pendekatan, yaitu: de facto dan de
jure.

w

w

w

Secara de facto, Soeharto memimpin Indonesia sejak adanya
Surat Perintah Sebelas Maret Tahun 1966; kemudian pada Sidang
MPRS tahun 1967 Soeharto diberi mandat sebagai Presiden Republik
Indonesia yang kedua (tanpa didampingi oleh Wakil Presiden)
sebagai-mana perintah UUD 1945. Baru pada tahun 1973, Soeharto
dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, adalah pemimpin Indonesia
secara de jure, karena dipilih oleh MPR yang legitimate.
Kepemimpinan Soeharto berlangsung sampai tahun 1998, yang
pada waktu itu mengundurkan diri karena desakan rakyat yang
dimotori oleh mahasiswa sebagai agent of change. Bacharuddin Jusuf
Habibie menjabat Presiden Republik Indonesia yang ketiga setelah
mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang sesudah itu
Indonesia memasuki Era Reformasi. Pemimpin berikutnya adalah
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K.H. Abdur-rahman Wahid sebagai Presiden keempat dan Megawati
Soekarnoputri (1999-2001) kemudian dilajutkan oleh Megawati
Soekarnoputri sebagai Presiden kelima dan Prof Dr. H. Hamzah Haz
(2001-2004). Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono sebagai
Presiden keenam memimpin Indonesia selama dua periode, bersama
M. Jusuf Kalla (2004-2009) dan bersama Prof. Dr. H. Boediono,
M.Ec. (2009-2014). Presiden ketujuh, Ir. H. Joko Widodo dan Wakil
Presiden ke-10 dan ke-12, M. Jusuf Kalla, adalah pemimpin Indonesia
sampai dengan saat ini. Siapa pemimpin Indonesia pada tahun 2019?
Identitas Nasional

w
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Identitas, dalam bahasa Inggris identity memiliki pengertian:
ciri, tanda, atau jati diri (dalam hal ini melekat pada seseorang,
kelompok, atau sesuatu sehingga membedakan dengan yang lain). Jika
digabung dengan kata nasional, dapat diartikan ciri, tanda, atau jati
diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan
negara lain. Identitas nasional Indonesia lahir bersamaan dengan
proses integrasi bangsa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Joko
Suryo, yang menyatakan bahwa lahirnya identitas nasional suatu
negara dapat ditinjau dari dua faktor, yaitu faktor objektif (meliputi
geografis, ekologis, dan demografis) dan faktor historis (aspek sosial,
politik, dan budaya).

w

w

Identitas Nasional menjadi salah satu topik makalah kelompok
yang dipresentasikan dalam diskusi kelas. Setelah presentasi
kelompok yang membahas “urgensi identitas nasional”, saya memberi
komentar atas jalannya diskusi kelas dan makalah. Kemudian saya
menjelaskan pula bahwa Identitas Nasional NKRI dapat dibedakan ke
dalam dua kategori, yaitu: yang diatur dan ditegaskan oleh konstitusi
dan yang tidak terdapat dalam norma konstitusi. Berkaitan dengan
Pancasila dan Konstitusi sebagai identitas nasional, saya meminta
mahasiswa untuk mencari Keputusan Presiden yang menetapkan Hari
Lahir Pancasila dan Hari Konstitusi sehingga mereka menyadari
bahwa dua hal itu sudah memiliki dasar hukum dan mereka juga
mengerti tentang latar belakang penetapan masing-masing.
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Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Sebagaimana materi identitas nasional, materi ketiga ini juga
menjadi salah satu topik makalah kelompok. Setelah presentasi
makalah kelompok, saya mengemukakan pendapat sebagai penjelasan
materi. Penjelasan tentang materi tersebut pada prinsipnya mengacu
kepada norma dalam UUD NRI 1945, dengan asumsi bahwa
mahasiswa mampu mencermati adanya hak negara, kewajiban negara,
hak warga negara (baik di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya sebagai HAM yang perlu mendapat perlindungan dan
pemajuan oleh negara), serta kewajiban warga negara.
Hak dan Kewajiban Negara
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Hak negara dapat disebut pula dengan hak menguasai negara
(HMN). Konsep itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
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Tidak banyak teori maupun konsep yang secara tuntas
menjelaskan pengertian tentang HMN atas sumber daya alam. Secara
terbatas penjelasan tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
yang lebih populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Dalam Pasal 1 UUPA disebutkan bahwa:

w

w

w

1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh
rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia,
sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan
ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan
nasional.
Berdasarkan Pasal 1 ayah (1) dan (2) tersebut, diperoleh
pengertian bahwa bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah
Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa
sebagai keseluruhan menjadi hak pula dari bangsa Indonesia.Dengan
demikian, tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.
Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan daerah atau pulau
yang bersangkutan. Dengan pengertian tersebut, hubungan bangsa
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Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan
semacam hak ulayat bila keadaan tersebut diangkat pada tingkatan
paling atas, yaitu tingkatan yang mengenai seluruh wilayah negara.
Sumber-sumber alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa
merupakan salah satu unsur pendukung utama bagi kelangsungan
hidup dan peningkatan kemakmuran bangsa sepanjang masa. Oleh
karena itu, pemberian karunia tersebut harus diartkan pula sebagai
amanat, yakni berupa beban tugas untuk mengelolanya dengan baik,
bukan saja untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasigenerasi yang akan datang. Tugas-tugas mengelola berupa mengatur
dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah dan sumber daya
alam lainnya menurut sifatnya termasuk bidang hukum politik.
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Tugas kewajiban mengelola sumber daya alam yang menurut
sifatnya termasuk bidang hukum publik, tidak mungkin dilaksanakan
sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia. Penyelenggaraannya oleh
bangsa Indonesia, sebagai pemegang hak dan amanat tersebut, pada
tingkatan yang tertinggi dikuasakan pada negara Republik Indonesia,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat [1] UUPA).
Pemberian kuasa tersebut dituangkan oleh wakil-wakil bangsa
Indonesia ketika dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
NRI 1945 dengan kata-kata; “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian, jelas bahwa
dalam hubungannya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk
kekuasaan seluruh rakyat, negara bertindak dalam kedudukannya
sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat
tertinggi. Adapun yang terlibat sebagai petugas bangsa tersebut bukan
hanya penguasa legislatif dan eksekutif, tetapi juga penguasa
yudikatif.
Hubungan hukum dalam UUD NRI 1945 dirumuskan dengan
istilah “dikuasai” yang di dalamnya mempunyai sifat sebagai
hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2. Dalam Pasal 2
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ayat (2) diberikan rincian kewenangan hak menguasai negara berupa
kegiatan sebagai berikut.
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa.
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Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan, dan
menyeleng-garakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut, oleh
UUPA diberikan suatu interprestasi otentik mengenai hak menguasai
negara yang dimaksudkan oleh UUD NRI 1945 sebagai hubungan
hukum yang bersifat publik semata-mata. Dengan demikian, tidak
akan ada lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam Pasal
UUD tersebut.
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Hak menguasai negara memiliki struktur hak seperti struktur
hak-hak pada umumnya. Mereka yang berbicara atau membuat asumsi
mengenai hak sesungguhnya berbicara atau membuat asumsi
mengenai salah satu bagian dari keluarga konsep moral dan politik
pada dasarnya bersifat formal dan relasional. Konsep-konsep itu
mengungkapkan hubungan inti yang kompleks antara berbagai istilah
menyangkut empat pernyataan mengenai (1) subjek, (2) substansi, (3)
landasan, dan (4) tujuan hak. Oleh karena itu, masuk akal untuk
mengajukan pertanyaan: siapa yang berhak, berhak untuk apa, atas
dasar apa, dan untuk tujuan apa? Biasanya, mereka yang
menggunakan istilah ini, tidak mempertimbangkan semua aspek dari
keempat hal yang saling berkait itu dan biasanya mereka tidak
mengetahui bila aspek-aspek itu ada.
Pada dasarnya, hubungan relasional sangat penting dalam upaya
memahami hakikat dari suatu hak. Dapat dibayangkan apa yang
terjadi bila istilah “hak” digunakan tanpa menyesuaikan dengan
persyaratan relasional ini. Adakah hak yang tidak melekat pada siapa
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pun, bahwa hak memang ada begitu saja, seolah-olah jatuh dari pohon
pada musim gugur dan bertunas kembali pada musim semi, apa reaksi
kita bila mendengar seseorang yang mengatakan bahwa manusia
memang mempunyai hak tetapi bukan hak untuk sesuatu apa pun. Hak
hanyalah untuk hak. Demikian pula dengan klaim bahwa manusia
punya hak, tetapi tidak karena titah alam, rasio, moral atau penguasa,
hak milik seseorang, sama seperti orang itu memiliki gigi. Makna hak
tidak dapat dipisahkan dari makna legimitasi. Demikian pula hak
harus mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu, agar pernyataan
mengenai hak dapat dimengerti maka pernyataan itu harus
diungkapkan dalam kerangka empat aspek di atas. Untuk itu,
pernyataan mengenai hak harus dapat menjawab empat peranyaan,
yakni siapa yang berhak, berhak atas apa, atas dasar apa, dan untuk
tujuan apa?
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Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa HMN harus
dipahami dalam hubungan relasional antara beberapa aspek dari hak
seperti yang dikatakan oleh Ian Shapiro. Apabila diperinci, HMN atas
sumber daya alam memiliki struktur sebagai berikut.
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1) Pemegang HMN: subjek HMN adalah Negara Republik
Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pelaksanaannya negara dapat diwakili oleh pemerintah dan
atau pemerintah daerah.
2) Substansi HMN: kewenangan yang dapat dilakukan oleh Negara
berdasarkan HMN sebagai berikut.
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan bumi, air, dan ruang angkasa berikut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa.
3) Dasar HMN: HMN merupakan pelimpahan tugas kewenangan
bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh wakil-wakil bangsa
Indonesia pada waktu menyusun UUD NRI 1945 dan membentuk
negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.
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Pelimpahan tugas tersebut dituangkan dalam Pasal 33 UUD NRI
1945.
Tujuan HMN: wewenang yang bersumber pada hak menguasai
dari negara tersebut pada Pasal 2 ayat (2) dipergunakan untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam arti,
kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

id

Kewajiban negara terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) tentang
jaminan kemerdekaan memeluk agama; dalam Pasal 31 ayat (3), (4),
dan (5); dalam Pasal 32 yang wajib memajukan kebudayaan nasional;
serta dalam Pasal 34 tentang kewajiban memelihara fakir miskin dan
anak-anak terlantar.

o.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

w

.m

pr

.g

Hak warga negara tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) tentang
hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; dalam Pasal 28
tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan. Hak warga negara yang lain, yang disebut
HAM, ditegaskan dalam BAB XA (berdasarkan Perubahan Kedua)
mulai Pasal 28A sampai Pasal 28J. Hak warga negara diatur pula
dalam Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan hak untuk mendapat
pendidikan.
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w

Kewajiban warga negara diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan yang sekaligus menjadi
hak, yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; juga
dalam Pasal 31 ayat (2): kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Hak
yang sekaligus menjadi kewajiban warga negara ditegaskan oleh Pasal
27 ayat (4): berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara; dan dalam Pasal 30 ayat (1): berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
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KENDALA
DALAM
PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN INTEGRATIF

MODEL

Sesuai dengan pengalaman dan pengamatan selama saya
melaksanakan model pembelajaran integratif, dapat dikemukakan dua
kategori kendala, yaitu: kendala internal (yang berasal dari dosen dan
mahasiswa) dan kendala eksternal (yang berkaitan dengan perangkat
dan sistem pembelajaran serta kebijakan dalam pembelajaran). Dua
kategori tersebut ada yang mengganggu dan ada pula yang perlu
disiasati sehingga pembelajaran dapat terus berlangsung untuk
mewujudkan capaian pembelajaran.
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Kendala dari dosen lazimnya benturan dengan kegiatan dosen
yang menyebabkan kuliah tidak dilaksanakan. Kendala dari
mahasiswa umumnya berkaitan dengan tingkat kematangan berpikir
dan sikap yang belum menunjukkan dirinya sebagai pembelajar
tangguh yang harus mandiri. Sementara itu, kendala yang berkaitan
dengan kebijakan adalah tumpang tindihnya kegiatan mahasiswa baru
karena wajib mengikuti kebijakan pimpinan universitas (Rektorat
UNEJ) sehingga mahasiswa harus meninggalkan jadwal kuliah. Pada
dasarnya semua kendala itu dapat diatasi dengan sabar, sabar, dan
sabar, karena dosen harus berprinsip kerja, kerja, dan kerja dalam
rangka memajukan pendidikan nasional agar lahir generasi milenial
yang tangguh dan berdaya saing di era globalisasi yang semakin
menantang. Terima kasih.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat dikemukakan
kesimpulan sebagai berikut.
1. Bahwa atas dasar adanya irisan materi/bahan ajar MK PCL dan
PKN, maka dapat ditemukan model pembelajaran integratif untuk
keduanya; model yang dimaksud meliputi penjelasan tentang
integrasi bangsa, identitas nasional, dan hak dan kewajiban negara
dan warga negara; di samping itu, untuk mewujudkan capaian
pembelajaran dua MK tersebut, perlu dilakukan penilaian kinerja,
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yaitu: kinerja individu, kelompok, dan kelas sebagai upaya
mencerdaskan generasil milenial agar siap menjadi pejuang
tangguh dan berdaya saing di era globalisasi, dengan prinsip think
globally – act locally.
2. Bahwa dalam pelaksanaan model pembelajaran integratif terdapat
dua kategori kendala, yaitu yang bersifat internal (dari dosen dan
mahasiswa) dan yang bersifat eksternal (di luar dosen dan
mahasiswa); namun demikian, kendala tersebut harus dihadapi
dengan sabar, sabar, dan sabar karena harus kerja, kerja, dan kerja.

Sebagai penutup makalah, saya memberikan saran sebagai berikut.
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1. Pada prinsipnya model pembelajaran integratif dapat dilakukan
oleh siapapun yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, yang
memiliki tekad dan motivasi untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa sehingga mampu mewujudkan pendidikan karakter dengan
dasar dan tetap mengacu kepada watak, jati diri, dan nilai luhur
yang dimiliki oleh dan melekat pada bangsa Indonesia.
2. Perlu adanya perluasan wawasan kepada generasi milineal tentang
cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta bahasa sehingga mereka
benar-benar memiliki kepribadian nasional yang utuh untuk
menghadapi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang bersikap nasionalis-religius
dengan tetap mengakomodasi dan beradaptasi dengan pergaulan
masyarakat internasional.
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POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG MEMBANGUN
SEMANGAT NASIONALISME

Oleh : Dr. Hobri, S.Pd, M.Pd.

PENDAHULUAN
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Nasionalisme adalah kebutuhan. Hal ini berarti bahwa
semangat nasionalisme menjadi “sesuatu” yang melekat pada seorang
warga negara dimanapun dilahirkan dan mencari penghidupan disana.
Sebagai keniscayaan (fitrah), seseorang akan mencintai tanah
kelahirrannya. Kecintaan ini dapat dipandang sebagai mencintai apa
adanya dan memberikan kritikan konstruktif jika ada yang tidak benar
atau tidak baik. Bahkan, cinta tanah air dapat diartikan sebagai bagian
dari iman.
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Namun demikian, dalam perkembangannya terutama di abad
globalisasi ini, ada beberapa kondisi yang menyebakan tergerusnya
nasionalisme, akibat pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu :
 Kecepatan (speed)
 Kenyamanan (convinience)
 Gelombang generasi (age wave)
 Pilihan (choice)
 Ragam gaya hidup (life style)
 Kompetisi harga (discounting)
 Pertambahan nilai (value added)
 Pelayanan Kastamer (customer service)
 Teknologi sebagai andalan (techno age)
 Jaminan kualitas (Quality Assurance)
Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu analisis revitalisasi
semangat nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia.
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PEMBAHASAN
Secara singkat, beberapa faktor tergerusnya nasionalisme
disajikan berikut ini.
1. Tantangan Eksternal:
 Persaingan,
 Liberalisme,
 Investasi modal,
 Arus informasi,
 Tenaga kerja, dan
 Budaya & nilai-nilai baru.

.g

o.

id

2. Tantangan Internal
 Masyarakat yang semakin cerdas,
 Masyarakat yang semakin banyak tuntutan-nya.

w

.m

Nahdlah At Tujjar (Peduli Ekonomi Rakyat)
Tasywir Al Afkar (Peduli trasfromasi dan budaya ilmu)
Nahdlatul Wathan (Peduli nasib bangsa Indonesia & NKRI)
Komite Hijaz (Antisipasi Gerakan Transnasional)

w

1.
2.
3.
4.

pr

Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas, NU mempunyai 4
pilar kebangkitan, yaitu :

w

Pada bahasan ini, akan lebih ditekankan pada nomor 3, yaitu
nahdlatul wathan, atau peduli nasib bangsa dan Indonesia dan NKRI.
Mengapa nasionalisme harus melekat? Berikut ini analisisnya.
1. Athiullah wa athiurrasul wa ulil amri minkum. Dalam ini
nasionalisme sebagai bagian dalam pelaksanaan taat kepadaAllah,
rasulNya dan ulil amri (pimpinan). Hal ini berarti bahwa kecintaan
kepada tanah air sebagai bagian ketaatan pada aturan yang
diterapkan di negara ini.
2. Hubbul wathon minal iman. Prinsipnya bahwa cinta tanah air,
disamping sebagai fitroh, cinta tanah (air) merupakan bagian dari
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o.

id

iman. Kalau demikian, rasa nasionalisme merupakan
pengejewantahan iman seseorang.
3. Prinsip NKRI harga mati dan Pancasila Jaya. Ini merupakan suatu
keyakinan yang dikembangkan untuk memastikan bahwa NKRI
adalah negara yang dibangun oleh founding fathers kita untuk
anak cucunya.
4. Keunggulan komparasi, dengan ditaqdirkannya kita lahir dan
hidup di Indonesia. Artinya mencintai tanah air sama dengan
mencintai ibu kita yang melahirkan, dan ini sebagai keunggulan
komparasi.
5. Keunggulan kompetitif, artinya kecintaan terhadap negara ini
karena kita mempunyai negara yang subur makmur, gemah ripah
luh jinawi, tototentrem kerto rahardja. Sumber daya alam yang
melimpah, penduduk yang ramah, serta suasana religius sangat
nyata dalam membangun kecintaan kepada NKRI.

pr

.g

Bagaimana padangan saya tentang nasionalisme? Hal ini sama
dengan bagaimana NU dalam kehidupan berbangsa.

w

w

w

.m

1. Dengan sadar mengambil posisi aktif, menyatukan diri didalam
perjuangan nasional bangsa Indonesia
2. Dengan sadar mengambil posisi aktif, menyatukan diri didalam
perjuangan nasional bangsa Indonesia
3. Memegang tinggi ukhuwah dan tasamuh
4. Mendidik untuk menjadi warga negara yang sadar akan hak dan
kewajibannya
5. Menjunjung tinggi ilmu dan ahli ilmu
6. Tidak terikat organisasi politik & organisasi massa manapun
7. Sebagai warga negara, Ormas NU mempunyai hak –hak politik
dan menggunakannya dengan tanggung jawab/ demokratis/
konstitusional, taat hukum dan mengembangkan mekanisme
musyawarah.
Wawasan tentang ke-Indonesia-an, disajikan berikut ini :
1. Ke-Indonesia-an, sederajat dengan ke-Arab-an, Ke-Persia-an , kePakistan-an dll , dari kacamata keIslamanan

138

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

o.

id

2. Tidak pernah ada yang dipertentangkan antara ke-Islam-an dan
Ke-Indonesia-an
3. Semua bangsa dapat menerima Islam seutuhnya tanpa
meninggalkan identitas kebangsaannya, justru karena Islam itu
disediakan untuk semua bangsa
4. Kaum Muslimin Indonesia bagian mutlak , tak terpisahkan (tidak
boleh dipisahkan dan tidak boleh memisahkan diri) dari kesatuan
bangsa Indonesia dari kehidupan nasional bangsa Indonesia
5. Kaum muslimin Indonesia sebagai mayoritas bangsa harus
menyadari kemayoritasan, bersikap sebagai mayoritas, bersikap
dewasa , tanpa merendahkan diri
6. NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam, menjadi
wadah berkiprah melaksanakan dakwah yang akomodatif dan
selektif secara bertaqwa sesempurna mungkin ,tidak usah
mencari/membuat negara baru

.m

pr

.g

Dengan demikian, perlu upaya konkrit untuk meningkatkan
semangat nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan oleh berbagai
komponen bangsa dan semua lini kehidupan.

PENUTUP

w

w

Berikut ini upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
semangat nasionalisme.

w

1. Pemerataan & Keadilan)
2. Pendidikan Karakter yng berbasis Nasionalisme
3. Pemantapan 4 unsur group theory (tertutup, asosiatif, elemen
identitas, invers)
4. Pemantapan Hukum sebagai Panglima
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NASIONALISME DAN ANCAMAN DISINTEGRASI PEMUDA

Oleh : Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

pr

.g

o.
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Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme merupakan hal yang
sangat mendasar, sebab ia telah membimbing dan menghantar bangsa
Indonesia dalam mengarungi hidup dan kehidupannya. Ini berarti
bahwa nasionalisme itu akan selalu terkait dengan perjalanan sejarah
bangsa Indonesia. Dengan demikian nasionalisme itu baru akan dapat
dipahami secara jelas jika dikaitkan dengan ideologi nasionalnya. Ini
berarti melihat nasionalisme itu dari perspektif pancasila. Pancasila
sebagai ideologi adalah wahana untuk memahami cita-cita berikut
sifat-sifatnya dan sumbernya (Sastroatmodjo, 1994:7)

w

w

w

.m

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda
merupakan pernyataan sikap nasionalisme berupa pengakuan dari
Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu
bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28
Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda-Pemoedi atau
Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya
diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II
dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi
Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan
pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh
berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak,
Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong
Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee
Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien
Kwie.
Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari
Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi
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pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif
PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi
dalam tiga kali rapat.

id

Memperingati Hari Sumpah Pemuda saat ini semakin penting
sebagai refleksi kondisi kekinian. Ditengah kemajuan teknologi dan
informasi serta kemudahan melakukan komunikasi, bangsa Indonesia
didera ancaman perpecahan / disintegrasi dengan berbagai macam
penyebab. Persaingan global yang diamini seluruh bangsa di dunia
tidak menghentikan sebagian rakyat untuk mempertajam perbedaan.
Alih-alih bercermin pada semangat Sumpah Pemuda yang
menyatukan berbagai perbedaan suku dan agama, saat ini kita
disibukkan mendahulukan kepentingan memperoleh kekuasaan dan
menumpuk kekayaan terutama untuk kepentingan diri sendiri.

w

w

w
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o.

Untuk itu perlulah kita merenungkan kembali semangat
persatuan dan kesatuan antara lain dengan tujuan melindungi
semangat kebangsaan, bangga kekayaan budaya dan upaya
menyatukan diri menghadapi globalisasi. Penyadaran kembali akan
arti nasionalisme, kebanggaan sekelompok manusia yang bersatu
karena adanya persamaan sejarah (rasa senasib dan sepenanggungan),
persamaan bahasa dan persamaan hukum (Muhammad Yamin).
Hendaklah menjadi bangsa yang punya kehendak untuk bersatu
karena mempunyai nasib dan penderitaan yang sama pada masa
lampau dan mereka mempunyai cita-cita yang sama tentang masa
depannya. Persamaan masa lalu dan keinginan untuk menyongsong
hari depan itulah yang menyatukan mereka dalam satu kelompok dan
menimbulkan rasa kebangsaan. Nasionalisme adalah suatu nyawa,
suatu azas akal, yang terjadi dari dua hal. Pertama, rakyat itu dulunya
harus bersama-sama menjalani suatu riwayat; kedua, rakyat harus
mempunyai kemauan dan keinginan hidup menjadi satu. Bukan jenis
ras, bukan bahasa, bukan agama dan bukannya persamaan kebutuhan,
bukan pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu (Ernest
Renan dalam Suprayogi 1992). Nasionalisme secara fundamental
timbul dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain
nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari
kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran
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nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu
negara nasional (Hans Kohn). Dr. Hertz dalam bukunya yang
berjudul Nationality in History and Politics mengemukakan empat
unsur nasionalisme, yaitu: hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat
untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian dan
hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

w
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Sebagai bangsa yang kaya akan keaneragaman alam, suku, ras,
budaya dan agama tentu sangatlah penting menjaga jiwa nasionalisme
bangsa Indonesia. Berbagai masalah mendasar sebagai negara
berkembang datang silih berganti, masalah tersebut meliputi
kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan tidak
meratanya pelayanan kesehatan dasar. Masalah menjadi semakin
rumit ketika bertemu dengan rendahnya rasa nasionalisme yang
menimbulkan masalah semakin besar antara lain ketimpangan
ekonomi, korupsi yang merajalela, terorisme, dan separatisme. Rasa
nasionalisme penting terutama bagi Indonesia untuk menjadi bangsa
yang maju, modern, bangsa yang aman, damai, adil sejahtera. Ketika
masa penjajahan rasa nasionalisme tumbuh subur karena persamaan
nasib, cita-cita bersama mengusir penjajah dan keinginan merdeka.
Dari sabang hingga merauke timbul semangat juang untuk merdeka.

RUMUSAN MASALAH

w

w

Dalam peta dunia, posisi Indonesia berada ditengah-tengah
dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit benua Asia dan Australia serta
berada di antara dua samudera yakni samudera hindia dan pasifik.
Kondisi tersebut menunjukkkan bahwa wilayah indonesia berada pada
posisi silang yang sangat strategis. Daftar posisi unik tersebut
bertambah jika aspek sosial masuk dalam pertimbangan, antara lain
adalah penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk
padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi
indonesia terletak diantara komunisme di utara dan liberalisme di
selatan. Terletak diantara ekonomi sosialis di utara dan ekonomi
kapitalis di selatan. Masyarakat yang ssosialis di utara dan individualis
di Selatan.
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Posisi silang Indonesia sebagaimana diuraikan di atas
merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional
bangsa Indonesia. Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan
dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia serta akan
memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat
disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya
perdamaian dunia. Akan tetapi, posisi silang ini juga mejadikan
Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat
memecah belah bangsa.

o.

id

Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional
negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang
dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai
dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman
militer dan non-militer. Bagaimana solusi atas ancaman terhadap
integrasi tersebut ?

w

w

.m

pr

.g

Berikut adalah beberapa ancaman terhadap integrasi nasional.
Pertama adalah ancaman militer berkaitan ancaman di bidang
pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang
menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai
mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat
berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata,
sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut
dan udara.

w

Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan
negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia
mempunyai bentukbentuk mulai dari yang berskala paling besar
sampai dengan yang terendah.
Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar
dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan
untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Bangsa
Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh
Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali,
yaitu 21 Juli 1947 dan 19 Desember 1948.
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

143

Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup
tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara
dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang
memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya
pelanggaran wilayah.
Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk
pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya
merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak
tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang
disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara
tertutup.
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Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang
sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong
kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Dalam
perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi
pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal,
seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Pemberontakan PKI Madiun, serta G30-S/PKI. Beberapa sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut
tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga
mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

w

w

Indonesia memiliki sejumlah objek vital nasional dan instalasi
strategis yang rawan terhadap aksi sabotase, sehingga harus
dilindungi. Fungsi pertahanan negara ditujukan untuk memberikan
perlindungan terhadap objek-objek vital nasional dan instalasi
strategis dari setiap kemungkinan aksi sabotase dengan mempertinggi
kewaspadaan yang didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi
dan mencegah secara dini.
Pada abad modern dewasa ini, kegiatan spionase dilakukan oleh
agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan
negara dari negara lain. Kegiatan spionase dilakukan secara tertutup
dengan menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
sehingga tidak mudah dideteksi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk
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ancaman militer yang memerlukan penanganan secara khusus untuk
melindungi kepentingan pertahanan dari kebocoran yang akan
dimanfaatkan oleh pihak lawan.

id

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan terorisme
yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa
ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal
rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa
siapa saja, sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara
biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris
pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti
perkembangan politik, lingkungan strategis, dan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

w
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Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk
ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah
nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia dengan wilayah
perairan serta wilayah udara Indonesia yang terbentang pada
pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim
maupun dirgantara, berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan
ancaman keamanan laut dan udara. Bentuk-bentuk gangguan
keamanan di laut dan udara yang mendapat prioritas perhatian dalam
penyelenggaraan pertahanan negara meliputi pembajakan atau
perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak atau
bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan bangsa,
penangkapan ikan secara ilegal, atau pencurian kekayaan di laut,
termasuk pencemaran lingkungan.
Kedua adalah ancaman non-militer. Pada hakikatnya ancaman
yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai
kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian
bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari
globalisasi. Globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas
pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah
memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi
keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer
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diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi dan sosial
budaya.
Ancaman di bidang ideologi terutama ideologi besar yang saat
ini menguasai dunia. Secara umum Indonesia menolak dengan tegas
paham komunis dan zionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja
pengaruh dari negara-negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan
oleh bangsa Indonesia, kalaupun ada pengaruh tersebut sangat kecil
ukurannya. Akan tetapi, meskipun demikian bukan berarti bangsa
Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh
liberalisme.
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Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah
pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan
individual. Sebenarnya liberalisme yang disokong oleh Amerika
Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, akan tetapi
hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era
globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan kepada
masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke
arah kemajuan dan kemakmuran. Tidak jarang hal ini mempengaruhi
pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut.
Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang
bernilai negatif, misalnya dalam gaya hidup yang diliputi kemewahan,
pergaulan bebas yang cenderung mengaruh pada dilakukannya
perilaku seks bebas dan sebagainya. Hal tesebut tentu saja apabila
tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa
Indonesia yang sesungguhnya.
Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri
maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik
dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik
terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik
merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang
sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara
lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri
diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan
peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya.
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Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam
negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa
untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau
menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan
pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain
dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk
ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik
tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak
bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat
internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan
menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman
di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam
kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.
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Ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini ekonomi suatu
negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata
dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan, saat ini tidak ada lagi
negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari
pengaruh negara lainnya. Globalisasi perekonomian merupakan suatu
proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dimana negara-negara di
seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi
dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi
perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan
hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi
ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan
keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian
internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu
pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar
internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang
masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.
Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi
ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Adapun pengaruh
negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan
Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi diantaranya:
1. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring
dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya
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bataa-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya
barang-barang lokal terutama yang tradisional, karena kalah
bersaing dengan barang-barang dari luar negeri.
Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh
pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing
menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka
dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita.
Dengan demikian bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh
negara investor.
Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari
adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan
menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kelah dan yang
menang. Pihak yang menangakan dengan leluasa memonopoli
pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang
senantiasa tertindas.
Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin
berkurang, koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan
tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan,
sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah
dikendalikan.
Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu
negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhan ekonominya
menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang
seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi.
Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat
pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi
atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi
menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi
jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi
semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat
semakin bertambah buruk .

Ancaman di Bidang Sosial dan Budaya. Ancaman yang
berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam,
dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu
148

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu
tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti
separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan
manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul
sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, diantaranya adalah:
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1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi
barang-barang dari luar negeri.
2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap
sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka
memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan
pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma
yang berlaku di masyarakat. Seperti mabukmabukan, pergaulan
bebas, foya-foya dan sebagainya.
3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan
diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak
bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian
terhadap orang lain, misalnya sikap selalu menghardik pengemis,
pengamen dan sebagainya.
4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu
berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu,
seperti meniru model pakain yang biasa dipakai orang-orang barat
yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma
yang berlaku misalnya memakai rok mini, lelaki memakai antinganting dan sebagainya.
5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas,
kepedulian dan kesetiakawanan sosial.
6. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan
bermasyarakat.
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INTEGRASI DAN JENIS-JENIS DISINTEGRASI
Menurut Suroyo (2002), integrasi nasional mencerminkan
proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda,
atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, atau
latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa (nation) terutama karena
pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama.
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Dalam realitas nasional integrasi nasional dapat dilihat dari tiga
aspek yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek
politik, lazim disebut integrasi politik, aspek ekonomi (integrasi
ekonomi), yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang
bekerjasama secara sinergi, dan aspek sosial budaya (integrasi sosial
budaya) yakni hubungan antara suku, lapisan dan golongan. Berdasar
pendapat ini, integrasi nasional meliputi: 1) Integrasi politik, 2)
Integrasi ekonomi, dan 3) integrasi sosial budaya.
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Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan
horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit
dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara
penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam
rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi
horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah
teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan
masyarakat Indonesia.
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Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan
antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat.
Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang
dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling
menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah
penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang
memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misal
peraturan, norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang
mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi.
Lalu bagaimana mengembangkan integrasi nasional sebuah
bangsa? Howard Wriggins dalam Muhaimin & Collin MaxAndrews
(1995) menyebut ada lima pendekatan atau cara bagaimana para
150

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima
pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang
menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah :1) Adanya ancaman
dari luar, 2) Gaya politik kepemimpinan, 3) Kekuatan lembaga–
lembaga politik, 4) Ideologi Nasional, dan 5) Kesempatan
pembangunan ekonomi.
Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi
masyarakat. Masyarakat akan bersatu, meskipun berbeda suku, agama
dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contoh, ketika penjajah
Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu
padu melawannya.
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Suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara
sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika ada musuh negara yang
datang atau ancaman bersama yang berasal dari luar negeri. Adanya
anggapan musuh dari luar mengancam bangsa juga mampu
mengintegrasikan masyarakat bangsa itu.
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Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau
mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang
karismatik, dicintai rakyatnya dan memiliki jasa-jasa besar
umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumya tercerai
berai. Misal Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Gaya politik
sebuah kepemimpinan bisa dipakai untuk mengembangkan integrasi
bangsanya. Adakah pemimpin kita yang mampu menyatukan seperti
ini?
Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi
sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu
dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima
oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya masyarakat bersatu
dalam satu sistem pelayanan.
Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan
disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan
bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat
meskipun berbeda-beda tetapi menerima satu ideologi yang sama
maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa
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Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat
Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial
bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Nilai-nilai bersama tidak harus berlaku secara nasional. Di
beberapa daerah di Indonesia terdapat nilai-nilai bersama. Dengan
nilai itu kelompok- kelompok masyarakat di daerah itu bersedia
bersatu. Misal “Pela Gadong” sebagai nilai bersama yang dijunjung
oleh masyarakat Maluku.
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Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan,
maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu
kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan maka
muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang–orang yang dirugikan
dan miskin sulit untuk mau bersatu atau merasa satu bangsa dengan
mereka yang diuntungkan serta yang mendapatkan kekayaan secara
tidak adil. Banyak kasus karena ketidakadilan, maka sebuah
masyarakat ingin memisahkan diri dari bangsa yang bersangkutan.
Dengan pembangunan ekonomi yang merata maka hubungan dan
integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Membangun
fasilitas infrastruktur seperti jalan, gedung pertemuan, lapangan
olahraga, dan pasar merupakan contoh kebijakan penyelenggara
negara
yang
memungkinkan
mampu
mengintegrasikan
masyarakatnya. Hal ini dikarenakan masyarakat dari berbagai latar
belakang akan bertemu, berinteraksi dan bekerja sama. Pembangunan
berbagai fasilitas itu bisa dilakukan apabila memiliki sumber
pembiayaan yang cukup. Di negara yang sedang membangun, salah
satu sumber utama pembiayaan negara tersebut adalah pajak yang
dipungut dari warga negara.
Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok
masyarakat dapat terintegrasi, apabila masyarakat dapat
menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat
dijadikan rujukan bersama.
Jika masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati
maka mereka dapat bersatu, namun jika sudah tidak lagi memiliki
nilai bersama maka mudah untuk berseteru.
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Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus, memiliki
“cross cutting affiliation” sehingga menghasilkan “cross cutting
loyality”.
Jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya
menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu
dan menciptakan loyalitas pada organisasi tersebut, bukan lagi
pada latar belakangnya.
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Masyarakat berada di atas memiliki sifat saling
ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di
dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Apabila
masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan,
saling kerjasama dalam bidang ekonomi, maka mereka akan
bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau
kepemilikan maka yang lain akan merasa dirugikan dan dapat
menimbulkan perseteruan.
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Pendapat lain menyebutkan, integrasi bangsa dapat dilakukan
dengan dua strategi kebijakan yaitu “policy assimilasionis” dan
“policy bhinneka tunggal ika” (Sjamsudin, 1989). Strategi pertama
dengan cara penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas
kecil yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional.
Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan
hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk
kebudayaan baru. Apabila asimilasi ini menjadi sebuah strategi bagi
integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan
masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya
yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan
tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya
lokal.
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MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS ANTARA
NASIONALISME DENGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
MEMPERKUAT KEWARGANEGARAAN

Oleh: Dr. Ir. Jani Januar, M.T.

JUSTIFIKASI
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Kemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan
tujuan bersama masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi dan
berdaulat. Seluruh elemen kehidupan bernegara senantiasa untuk
mendukung terwujudnya perlindungan HAM sesuai amanah ideologi
Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Dalam menjalankan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28 J Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa
setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu,
dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil
sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Tak dapat dipungkiri, cita-cita akan terwujudnya negara
demokratis yang menjunjung nilai-nilai Pancasila, khususnya rasa
hormat terhadap HAM, sampai saat mendapat tantangan yang cukup
berat. Di mana-mana masih terdapat berbagai macam masalah seputar
HAM. Jika masalah-masalah HAM itu dikaji selanjutnya dibahas satu
per satu, topik pembicaraan akan semakin kompleks dan
meminimalisasi main theme yang telah dicanangkan. Namun, hal yang
mesti dilihat ialah faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu.

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

155

Modus operandi sudah barang tentu ada bermacam-macam
pula. Faktor akar yang sering menjadi perbincangan klasik ialah
egoisme diri. Dalam konteks kali ini, kepentingan pribadi ataupun
kelompok tertentu bermain cantik untuk terciptanya masalah-masalah
itu. Dasarnya ada di sini, sementara landasan lain yang lebih luas
merupakan peneluran dari faktor utama itu. Kepentingan politik,
ekonomi, dan sosial yang ditafsir sempit dan salah kaprah membuat
goyah legitimasi etis terhadap HAM.
Paham nasionalisme yang berkembang di negara kita saat ini
jika ditinjau dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan
adalah
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1. Dalam bidang politik, tampak adanya gerakan nasionalis di
berbagai organisasi yang berupaya saling menyuarakan aspirasi
warganegara pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan
penyelewengan hak asasi manusia. Mereka ingin menghancurkan
kekuasaan asing/kolonial dari Indonesia.
2. Dalam bidang ekonomi, tampak dengan adanya usaha
penghapusan eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk
membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan
kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.
3. Dalam bidang budaya, tampak dengan upaya untuk melindungi,
memperbaiki dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang
hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para
nasionalis berusaha untuk memperhatikan dan menjaga serta
menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia.
Untuk menjelaskan hubungan nasionalisme dan HAM tersebut
maka di sini diajukan pemikiran Jurgen Habermas (1996) dalam
bukunya The European Nation-State. Its Achievements and Its
Limits yang mengupas konsep Kewarganegaraan (citizenship) dalam
negara-bangsa.
Menurutnya negara-bangsa modern mengandung dua nilai yaitu
nilai republiken dan nasionalisme. Keduanya menyatu membentuk
konsep kewarganegaraan, sebagai akibatnya bangsa dalam arti modern
juga memiliki dua arti: pertama, bangsa prapolitik yang dimengerti
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sebagai komunitas yang memiliki kesamaan sejarah, budaya, bahasa,
dan mendiami wilayah tertentu. Kedua, bangsa dalam arti politik yaitu
komunitas yang dibentuk oleh warga negara yang memiliki kedaulatan
politik dan secara aktif membangun tatanan politik. Kewarganegaraan
merupakan kata kunci karena di dalamnya mengandung arti aktivasi
politik rakyat yang menjadi landasan terbentuknya suatu identitas
nasional baru. Melalui kedaulatan rakyat, negara mendapat sumber
legitimasi dan melakukan integrasi sosial. Dalam konteks ini pula
nasionalisme dapat dipahami sebagai suatu nilai yang menstimulasi
partisipasi politik rakyat ke arah kesadaran akan statusnya sebagai
warga negara. Pengakuan akan kedaulatan rakyat di sini
mengisyaratkan adanya pengakuan adanya hak-hak sipil sekaligus hak
asasi manusia.
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Suatu ketegangan bisa saja terjadi antara penerapan nilai
republiken yang menekankan aspek legal-egaliter dan bercorak
universal dengan nilai nasionalisme yang bertumpu pada pemahaman
bangsa prapolitik. Namun, permasalahan ini dapat diselesaikan
dengan penerapan prinsip HAM yang merupakan bagian dari nilainilai republiken. Dikatakan demikian karena nilai ini lebih
menekankan pemahaman bahwa bangsa terdiri dari warganegara yang
berdaulat dan bukan atas interpretasi etnosentris. HAM di sini juga
berlaku sebagai acuan untuk menghadapi nilai-nilai yang berorientasi
partikularistik serta menjadi pedoman untuk membangun struktur
politik yang sesuai dengan nilai-nilai universal.
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Beberapa faktor yang saat ini sangat diperlukan untuk
menyelaraskan kembali nasionalisme dalam hubungannya dengan Hak
Azasi Manusia yang diperlukan bagi warga Negara adalah terkait
dengan toleransi dan hukum yang berkeadilan

MENINGKATKAN BUDAYA TOLERANSI
Saat ini sikap toleransi akan semakin dibutuhkan dalam porsi
yang lebih besar dan lebih besar lagi ketika perubahan zaman terjadi
karena menghadapi peradaban dunia yang baru. Generasi di masa
depan akan mengalami perubahan perilaku yang tidak terjadi pada
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masa sebelumnya, semuanya dikarenakan adanya tumbuh
kembangnya budaya baru yang lahir dari perilaku manusia itu sendiri,
maka sikap toleransi tetap sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan
pertikaian dan kesalahapahaman. Dan yang paling penting bahwa
toleransi merupakan alat kesatuan masyarakat dalam berbangsa dan
bernegara.
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Sebagai Negara dengan beribu-ribu pulau dan serta beragam
budaya, adat, ras, etnis, bahasa, agama dan lainnya. Semua itu telah
tercantumk ke dalam semboyan kita yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”
yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun kalimat
tersebut tetap saja tidak menjanjikan adanya kerukunan dalam bangsa
Indonesia. Faktanya yang kita lihat masih cukup banyak terjadi
konflik antar wilayah, ras, agama dan lainnya. Seperti contoh perang
antar suku, kemudian pengeboman tempat ibadah dan lainnya.
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Mengapakah hal tersebut dapat terjadi? Bukankah bangsa
Indonesia seharusnya bersatu layaknya semboyan kita? Akan tetapi
kita tidak dapat menyalahkan hal tersebut, karena yang membuat
bangsa Indonesia aman, tentram dan hidup rukun itu adalah
masyarakat Indonesia sendiri. Oleh karena itu jika kita ingin bangsa
kita ini aman, tentram dan rukun, maka masyarakat Indonesia pun
harus memiliki nilai sikap tolerasi yang tinggi.
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Makna dari toleransi adalah membiarkan orang lain
berpendapat lain, melakukan hal yang tidak sependapat dengan kita,
tanpa kita ganggu ataupun intimidasi. Istilah dalam konteks sosial,
budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang
adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau
tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Toleransi
juga berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai
perbedaan, menjembatani kesenjangan budaya, menolak stereotip
yang tidak adil, sehingga tercapai kesamaan sikap.
Jadi dapat dikatakan bahwa toleransi adalah sebuah solusi jika
terjaadi adanya perbenturan. Warganegara terdiri dari individuindividu dengan aturan-aturan yang berlaku di dalamnya.
Warganegara Indonesia yang beragam, toleransi memegang peran
158

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

yang sangat penting. Hal ini akan memiliki banyak perbedaanperbedaan, sehingga sangat mungkin perbenturan akan sering terjadi
antara individu dalam kehidupan bermasyarakat ini. Sebagai contoh
yang masih sering terjadi peristiwa seperti tawuran antar pelajar di
kota-kota besar, tawuran antar warga, peristiwa atau pertikaian antar
agama dan antar etnis dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa
tersebut merupakan cerminan dari kurangnya toleransi dalam
kehidupan bermasyarakat.
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Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang
pada hakikatnya merupakan kehidupan masyarakat bangsa. Di
dalamnya terdapat kehidupan berbagai macam pemeluk agama dan
penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Demikian pula di dalamnya
terdapat berbagai kehidupan antar suku bangsa yang berbeda. Namun
demikian perbedaan-perbedaan kehidupan tersebut tidak menjadikan
bangsa ini tercerai-berai, akan tetapi justru menjadi kemajemukan
kehidupan sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu
kehidupan tersebut perlu tetap dipelihara agar tidak terjadi disintegrasi
atau terpecah belahnya suatu bangsa.

HUKUM YANG BERKEADILAN

w

w

w

Hukum adalah suatu aspek yang penting dalam sebuah negara.
Hukum berfungsi untuk mengatur pemerintah dan warga atau rakyat
untuk tertib, jika tidak ada hukum maka semua orang-orang termasuk
pemerintah dan rakyat akan bertingkah laku semena mena hukum
perlu ditegakkan untuk menciptakan sebuah negara menjadi Aman,
damai ,dan tentram. selain hukum juga ada Keadilan, keadilan juga
perlu ditegakkan karena setiap orang perlu dan berhak untuk
diperlakukan adil oleh karena itu hukum dan keadilan perlu dalam
sebuah Negara.
Menurut Ramapratama (2018) Penegakan hukum di maksudkan
untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan
keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan
terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.
Keseluruhan atura hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan
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kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang
hidup dan berkembang di masyarakat. Etika ini meniscayakan
penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak
deskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan
menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat
kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya (Soegito,
2012 : 157). Dalam sosiologi hukum dijelaskan bahwa hukum itu
adalah instrument yang bisa dipakai oleh pihak yang menggunakannya
untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh geng bandit besar
Al Capone di tahun 1930-an yang mempunyai bagian hukum sendiri.
Hal ini berarti bahwa kejahatan pun ingin dilakukan dengan
memperhatikan rambu-rambu hukum, atau melakukan kejahatan
dengan dipandu oleh hukum.
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Sejak kita memutuskan menggunakan hukum moderen, kita tak
dapat menghindar dari praktik penggunaan hukum seperti itu. Yang
kita dapat lakukan adalah bersikap lebih waspada dalam bernegara
hukum ini, oleh karena ternyata bahwa hukum itu tidak hanya dapat
dipakai sebagai sarana untuk keadilan, tetapi dapat juga untuk tujuan
dan kepentingan lain. Gustav Radbruch menyatakan bahwa cita-cita
hukum tidak lain adalah keadilan. Persoalan keadilan bukan
merupakan persolan matematis klasik, melainkan persoalan yang
berkembang seiring dengan peradaban mesyarakat dan intelektual
manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensi keadilan
selalu ada dalam kehidupan manusia dan hidup bermasyarakat. Oleh
karena itu pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari
hukum tidak dapat diterima karena hal itu menentang kodrat hukum
itu sendiri.
Dalam berhukum tentunya harus selalu dikedepankan aspek
keadilan. Keadilan itu sendiri tidak lepas dari aspek sosiologis dalam
kehidupan masyarakat karena keadilan itu tumbuh dan berkembang
dalam lingkungan masyarakat entah bagaimana bentuknya. Tidak
seharusnya keadilan itu bergantung pada hukum tertulis. Keadilan itu
terlalu sempit bila dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Untuk
mencapai suatu keadilan dibutuhkan hati nurani yang mampu melihat
dan menggali keadilan itu. Maka dari itu sungguh disayangkan apabila
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penegakan keadilan terhambat oleh peraturan tertulis yang merupakan
produk politik manusia. Suatu peraturan tertulis saja bisa ditafsirkan
bermacam-macam. Tentunya hati nurani yang adillah yang mampu
menafsirkan hukum yang berkeadilan.
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Pada setiap masyarakat ada sebuah hukum universal bahwa
keadilan merupakan sifat yang harus selalu melekat pada setiap
pemerintahan jika ingin kelangsungan kekuasaan terus berlanjut.
Setiap pemerintahan akan selalu mendapatkan tuntutan untuk mampu
menjadi representasi kepentingan segenap rakyatnya. Oleh karena itu
setiap pemerintahan harus mampu menerapkan sistem pengaturan
masyarakat yang menganut prinsip keadilan. Jika suatu pemerintahan
justru menjalankan suatu orde yang membuat mayoritas rakyatnya
merasa diposisikan secara tidak adil, maka bisa dipastikan orde
pemerintahan tersebut tidak akan berlangsung lama. Tanpa keadilan
maka kemakmuran yang dicita-citakan suatu bangsa juga bisa
dipastikan akan semakin jauh dari pencapaian. Bahkan kemakmuran
yang sudah mulai terbina akan segera hancur berantakan. Atau
kalaupun tercipta kemakmuran itu hanya terpusat pada segelintir
orang saja.
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Menurut Purwoto S. Gandasubrata (1976) dalam materinya
menyampaikan bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan peradilan
(pemeriksaan, penuntutan, persidangan dan eksekusi) harus
dilaksanakan dengan baik dan sesuai. Tujuannya tidak lain; tegaknya
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

w

Penyampaiannya didasarkan pada kenyataan penyelenggaraan
peradilan kala itu yang buruk yang disebabkan karena tindakan
penegak hukum yang tidak atau kurang sesuai dengan ketentuanketentuan hukum yang seharusnya mereka ikuti sehubungan dengan
pelaksanaan tugas dan juga karena kesalah-pahaman atau kurang
pengertian dari para pencari keadilan.
Solusinya, pertama, penegak hukum harus menjalankan
tugasnya dengan sesuai ketentuan hukum yang sudah mengatur untuk
itu. Kedua, bukan hanya penegak hukum tetapi setiap tindakan hukum
oleh masyarakat juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum
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dan aturan perundang-undangan yang sah. Purwoto menjelaskan lebih
lanjut bahwa sebaiknya dilaksanakan dengan lurus, sewajarnya, “tidak
neko-neko” (zonder bij bedoelingen) dan sebagai mana mestinya.
Idealisme cita-cita hukum seperti yang dikemukakan hakim
Purwoto itu bukan hal yang baru dalam kerangka hakikat keberadaan
hukum itu sendiri. Hukum ada karena ada masyarakat (ubi societas,
ibi ius) yang kemudian berkembang bersama-sama dengan
masyarakat. Dalam keberadaanya di tengah-tengah masyarakat itu,
tujuannya tidak lain untuk menciptakan ketertiban dalam tatanan
kehidupan masyarakat.

o.

id

Pertanyaannya, bagaimana hukum bisa menciptakan ketertiban
itu? Dan kalau memang dirasa hukum sudah berhasil menciptakan
ketertiban itu, apa ukuran untuk membuktikannya?

.g

MENINGKATKAN BUDAYA KOMUNIKATIF DIALOGIS
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w
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Komunikasi yang berjalan tidak harmonis saat ini dianggap
menjadi hal yang sangat sensitif, karena banyak pendapat masyarakat
Indonesia yang terkesan selalu berbelit-belit dalam menyampaikan
suatu maksud dan memfokuskan terhadap pesan non verbal.
Dampaknya ketika penyam-paian komunikasi dilakukan secara
langsung atau to the poin tidak jarang membuat masyarakat sering
menjadi terkejut dan menganggap pernyataan tersebut tidak sopan.

w

Menurut Fahmi, F, (2014) peran komunilkasi menjadi sangatlah
penting dalam meningkatkan pemahaman dan meningkatkan
solidaritas bagi warganegara. Karena bagaimanapun, budaya
komunikasi yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat serta
dianggap tidak sopan dapat menjadi salah satu pemicu terhadap
terjadinya perpecahan yang tidak jarang terjadi dalam tataran
kehidupan masyarakat kita. Permasalahannya, bagaimana budaya
komunikasi masyarakat bisa menjadi budaya komunikasi yang
dialogis sehingga melahirkan rasa solidaritas yang kuat ?
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Ada tiga faktor yang dirasa mampu menjawab pertanyaan
tersebut (Fahmi, F (2018). Pertama, pendidikan menjadi hal yang
sangat penting da-lam mencetak individu yang berkualitas dan peka
terhadap lingkungannya, baik dalam hal perubahan ataupun yang
lainnya. Melalui pendidikan, masya-rakat harusnya dapat di bentuk
menjadi masyarakat yang lebih terbuka dan siap menerima bentuk
perubahan menuju perbaikan. Dalam hal ini adalah budaya
komunikasi. Melalui pendidikan juga, masyarakat diharapkan dapat
mengimplementasikan budaya komunikasidialogis sehingga dapat
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai wujud
konkritnya, para peserta didik baik siswa mau-pun mahasiswa
diharapkan dapat menjadi generasi perubahan yang dapat
mengaplikasikan budaya komunikasi dialogis ini dalam kehidupan
sehari-hari sebagai kendaraan menujukesatuan yang nyata.
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Kedua, lingkungan juga menjadi salah satu pendukung dalam
membentuk masyarakat yang peka dan kebiasaan terhadap berkomunikasi merupakan wujud dalam membangun solidaritas
kebangsaan. Masyarakat yang berkomunikasi secara dialogis
diharapkan dapat menghin-dari kemungkinan terjadinya konflik yang
berakibat pada perpecahan atau disintegarasi bangsa. Hubungan yang
terjadi di dalam masya-rakat sangat erat kaitannya dengan komunikasi
yang digunakan. Disinilah komunikasi beperan penting sebagai
penguat solidaritas kebangsaan.

w

Ketiga, Pemerintah yang nampaknya belum menerapkan
komunikasi yang diaogis secara konsisten. Terlebih lagi dalam
menerapkan komunikasi yang komunikatif yang tertuju pada
solidaritas kebangsaan yang tinggi. Dalam hal ini, masih sering terjadi
salah komunikasi antara peme-rintah dengan masyarakat, sehingga
mengarah kepada keterpurukan bangsa. Sangat diharapkan pemerintah
dan organisasi masyarakat bangsa. Dapat memnerapkan komunikasi
dapat dialogis ini secara konsisten dan continue sehingga memberikan
pemahaman yang tepat kepada masyarakat dan berdampakterhadap
keharmonisan yang terjadi antara keduanya.
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Secara teoritis Johannesen dalam Lubis, Suwardi (2018)
menyajikan beberapa karakteristik model komunikasi dialogis ini
sebagai berikut : ( 1) authenticity yang menunjuk pada proses
komunikasi yang berlangsung jujur, langsung pada isi pembicaraan
tanpa manipulasi. (2) confirmation yaitu respon komunikasi tidak
didasarkan atas kerangka pikir dirt sendiri, melainkan lewat konstruksi
dan pikiran menurut orang lain: (3) presentness yaitu keterlibatan
yang total dan para peserta komunikasi. sehingga masing-masing aktif
memberi kontribusi makna: (4) spirit of mutual equity yaitu
memandang lewat komunikasi bukan sebagai obyek yang bisa
dimanipulasi. melainkan sebagai sesama "subyek", (5) supportive
psychogical climate yaitu menciptakan iklim kondusif dan
perasaannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun
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PENUTUP
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Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka budaya
komunikasi akan menjadikan sangat berperan untuk menghindari
konflik yang merusak nilai-nilai nasionalisme. Kita optimis dengan
mengedepankan budaya komunikasi yang menjadi identitas tersendiri
bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya penggunaan komunikasi yang
baik antar suku bangsa yang ada di Indonesia dapat menciptakan
keharmonisan. sehingga akan meningkatkan solidaritas kebangsaan
dalam membentuk Indonesia yang satu kesatuan dan menjungjung
tinggi kebersamaan.

Dalam upaya membangun hubungan harmonis antara
nasionalisme dengan hak asasi manusia dalam memperkuat
kewarganegaraan memanglah bukan perkara yang mudah. Karena
sangat diperlukan sinergitas antara kesadaran ketentraman,
kenyamanan dan keamanan serta ketertiban mampu berpadu.
Jika terjadi adanya potensi konflik yang mengancam rusaknya
nasionalisme, alangkah indahnya jika antara kedua belah mampu
menahan diri, melalui suatu dialog yang kondusif yang dapat menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa yang kadang kita “mengalah yang
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bukkan berarti kalah” atau mundur untuk maju yang membawa
kebaikan bersama.

id

Berdasar kondisi tersebut sebagai warganegara tentunya selalu
berupaya menjauhkan diri kita dari sifat egois atas merasa yang paling
benar untuk menjadi menjadi orang yang rendah hati, baik budi,
selalu menerima nasihat dari orang lain dan membiasakan diri untuk
membantu orang lain yang sedang kesusahan serta mudah-mudahan
dengan cara tersebut kita dapat menjadi orang yang jauh dari kata
egois, karena jika dilihat dari contoh diatas sepertinya menghilangkan
sifat egois dalam setiap diri setiap warganegara sangatlah penting
untuk menjaga silaturahmi dan keharmonisan dalam lingkup
masyarakat ataupun dalam lingkup kenegaraan
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Akhirnya membangun Kewarganegaraan hendaknya dapat
menjadi landasan untuk membangun bangsa Indonesia, menjadi
inspirasi tiap penduduk yang tinggal terpencar bahwa mereka adalah
warga dari republik yang sama. Selain itu, kewarganegaraan juga
menjadi identitas nasional yang baru yang pada akhirnya
menumbuhkan suatu kesadaran adanya satu bangsa di mana tiap-tiap
warganegara bertanggung jawab satu sama lain. Dengan pemahaman
konsep kewarganegaraan ini maka nilai nasionalisme dapat
didamaikan dengan prinsip HAM
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MERAWAT SEMANGAT NASIONALISME WARGA NEGARA
DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Oleh : Dr. Jayus, SH., M.Hum.

LATAR BELAKANG
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Bangsa Indonesia telah ada dan hidup selama 73 Tahun lebih
dengan berbagai persoalan yang senantiasa menyertainya. Dinamika
kehidupan Bangsa Indonesia dengan senantiasa pula dibarengi
catatan-catatan penting yang menandakan adanya perubahan menuju
pada Bangsa terhormat. Hal tersebut terbuktikan dengan kesuksesan
dan keberhasilanya sebagai penyelenggara Asian Games maupun
Asian Para Games beberapa waktu lalu, yang sekaligus sebagai salah
satu bukti bahwa semangat nasionalisme masih terpelihara dengan
baik.
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Bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa-bangsa dunia
tidak mungkin menutup diri dari perubahan dengan berbagai
pengaruh, baik itu pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh
negatif. Perubahan berawal dari keinginan atau tuntutan mendasar
gerakan reformasi yang melihat banyaknya kelemahan dari sistem
hukum dan ketatanegaraan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moris
dalam Jimly Asshiddiqie, kelemahan dan ketidaksempurnaan
konstitusi sebagai hasil karya manusia adalah suatu hal yang pasti.
Pengaruh tersebut dengan sendirinya disertai akan akibat yang timbul,
yaitu sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam berbagai percaturan
dunia baik politik maupun ekonomi, juga keamanan termasuk
penegakan hukumnya. Hal ini nampak disadari betul oleh Bangsa
Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan dibentuknya Negara
Indonesia, sebagaimana terumuskan dalam Alenia Ke IV Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Tujuan dibentuknya Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut akan terwujud
manakala segenap warga bangsa negara secara bersama-sama atau
bergotong-royong atau saling bahu- membahu yang satu dengan
lainya, atau antar kelompok dalam kehidupan bersama, bukan sematamata memenuhi akan hak-hak warga negara, namun juga dalam
rangka memenuhi akan kewajibanya sebagai warga negara, dan itu
semuanya akan terpenuhi melalui cara merawat jiwa dan semangat
Nasionalisme. Merawat adalah upaya yang secara terus-menerus
dilakukan guna mempertahankan sesuatu agar tetap sebagaimana
adanya. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus harapan besar
bagi warga bangsa, termasuk para penyelenggara pemerintahan
negara, yang tidak menutup kemungkinan terdapat warga bangsa
enggan berpartisipasi dan hal inilah yang sudah barang tentu
membutuhkan perhatian tersendiri bagi pemerintah dengan harapan
tidak akan menimbulkan persoalan di dalam mengelola negara.
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Sebagai bangsa yang besar dengan jumlah penduduk sampai
sekarang kurang-lebih 265 juta jiwa sangat membutuhkan perhatian
yang total dari segenap penyelenggara negara maupun warga negara
secara keseluruhan. Adalah tidak mungkin urusan kenegaraan yang
sedemikian kompleknya hanya dibebankan pada penguasa atau
penyelenggara negara tanpa keterlibatan warga bangsanya.
Keterlibatan warga bangsa atau warga negara secara pribadi maupun
secara berkelompok inilah yang akan memberikan warna positif bagi
negara dalam memaknai, memahami dan menjiwai secara tulus
terhadap dirinya sebagai bangsa yang besar.

MERAWAT NASIONALISME
Jiwa dan Semangat nasionalisme warga bangsa telah tercatat
dalam sejarah perjalanannya, yaitu semangat mengusir penjajahan dari
bumi nusantara, yang dibuktikan dengan lahirnya beberapa organisasi
kemasyarakatan (organisasi pemuda) dengan cita dan tekat yang sama
dalam langkahnya. Tekat dan cita tersebut terangkai dalam satu

168

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

pernyataan yaitu Satu Tanah Air Indonesia, Satu Bangsa Indonesia
dan Satu Bahasa Indonesia.

id

Pernyataan ini sesungguhnya dapat dimaknai secara benar yaitu
mereka mencintai tanah airnya, bangsanya dan bahasanya, terlebih
cinta hanya untuk satu tujuan yaitu kemerdekaan bagi bangsa
Indonesia. Kesadaran kaum muda inilah yang merupakan modal besar,
sehingga dapat menyatukan cita bersama, walaupun sangat disadari
tidaklah mudah menyatukan tekad, namun dengan jiwa dan semangat
nasionalisme terwujudlah keinginan besarnya yaitu sebuah bangsa
yang merdeka. Jiwa dan semangat inilah yang dapat menhantarkan
Bangsa Indonesia pada cita-cita luhur yaitu Kemerdekaan bagi
bangsanya.
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Pertanyaan besarnya adalah bagaimana merawat jiwa dan
semangat nasionalisme anak warga bangsa pada hari ini dan masa
depan? dan jawaban atas pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab
dengan cara memahamkan , kembali akan makna Nasionalisme secara
benar. Nasionalisme adalah paham atau ajaran yang mengajarkan
untuk mencitai bangsa dan negaranya sendiri, artinya setiap anak
warga bangsa menjadi kaharusan untuk mencintai bangsa dan
negaranya tanpa terkecuali. Keharusan ini sebagai langkah dan bukti
bahwa hanya ada satu bangsa dan negara yang layak dicintai yaitu
Bangsa dan Negara Republik Indonesia, oleh karenanya adalah benar
tidak akan pernah ada bangsa dalam bangsa dan negara dalam negara.

w

Dibutuhkan atau diperlukan kesadaran yang tinggi bagi setiap
warga anak bangsa untuk secara bersama-sama dan saling bahu
membahu untuk menumbuh kebangkan jiwa dan semangat mencintai
bangsa dan negaranya, dengan harapan apa yang dicita-citakan oleh
bangsa dan negara sebagaimana termaktup dalam Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 dapat terpenuhi, dan tanpa hal tersebut niscaya akan
terwujud. Oleh karena itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh
penguasa negara, atau para penyelenggara pemerintahan negara yaitu
secara terus menerus melakukan dialog kebangsaan dalam
berbagai kegiatan yang melibatkan peserta (anak) didik pada tataran
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
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Secara teknis dialog nasionalisme atau kebangsaan
dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat pada saat reses yang dapat pula
melibatkan atau bekerjasama dengan berbagai pihak, artinya kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun atau dengan kata
lain tiada waktu tanpa dialog. Karena dengan cara dialoglah
sesungguhnya tidak ada perbedaan antara pemberi maupun penerima
sesuatu atau dengan kata lain dengan dialog mampu menghilangkan
sekat diantara para pnyelenggara pemerintahan negara dengan warga
anak bangsa. Dan dengan dialog pula sesungguhnya bukan tidak
mustahil segala persoalan bangsa dapat ditemukan solusinya atau jalan
keluarnya atau dengan kata lain semua persoalan dapat teratasi, atau
dengan kata lain pula bagaimana menumbuh-kembangkan jiwa dan
semangat nasionalisme menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya.
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w
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Penumbuh-kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme
haruslah dimulai dari diri sendiri setiap orang anak bangsa, yaitu
bagaimana mencintai keluarganya, mencintai lingkunganya, mencitai
pemimpinya, mencitai dirinya, mencintai tanah leluhurnya, dan
bagaimana mencintai bangsa dan negaranya. Penyadaran akan cinta
bangsa dan negaranya dengan melakukan aktifitas positif sebagai
kontribusi nyata adalah merupakan wujud akan rasa, jiwa dan
semangat nasionalisme.

w

MERAWAT WARGA NEGARA
Hampir dapat dipastikan bahwa setiap warga negara
berkeinginan hidup dalam suasana yang tenteran, aman dan damai.
Keinginan tersebut sudah barang tentu berawal dari kodratnya sebagai
makluk sosial yang selalu berhubungan dengan sesamanya dalam
rangka memenuhi akan berbagai kebutuhan hidup dalam kehidupanya.
Sadar akan kebutuhan tersebut menempatkan dirinya sebagai manusia
yang harus mampu menjalin kebersamaan demi mewujudkan
keinginanya dengan tanpa merugikan kepetingan orang lain, bahkan
harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar hukum
atau melakukan perbuatan melawan hukum.
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Kepatuhan pada hukum sesungguhnya juga bermaksud agar
tidak ada hak orang lain yang merasa dirugikan, yaitu saling
menhargai dan menghormati antar sesama, sebagai bentuk perwujudan
dalam menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Dan kepatuhan tersebut juga membawa dampak
positif bagi perwujudan kepastian hukum dari setiap kegiatan yang
dilakukan, terutama bagaimana setiap warga negara dapat
berkontribusi kepada bangsa dan negaranya. Pemenuhan akan
kebutuhan hidup dapat diawali dari semangat kerja untuk melakukan
berbagai aktifitas kerja dalam rangka meraih penghidupan yang layak.

.m

pr

.g

o.

id

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarwo, mereka adalah
orang-orang yang rela berkorban agar bisa bermanfaat untuk orang
lain, jadi sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Sudahkah kita
konsisten? Sudahkah kita rela berkorban untuk sesuatu yang lebih
besar?. Atas pernyataan dan pertanyaan tersebut sesungguhnya akan
terkembali kepada setiap warga negara untuk memerankan dirinya
sebagai pecinta yang bukan hanya tidak membiarkan dirinya
kehilangan peran sebagai pengubah kondisi dirinya, akan tetapi juga
pengubah kondisi orang lain.

w

w

w

Selaras dengan pernyataan tersebut adalah apa yang
dikemukakan oleh seorang pujangga yang istimewa Kahlil Gibran,
sebagaimana dikutif oleh Siti M. dalam Soekarwo “Kerja adalah rasa
cinta yang terlihat”, artinya kalau kerja itu perwujudan rasa cinta yang
terlihat dan bukan rasa cinta yang tersembunyi. Ketika seseorang
menjalankan kegiatan bernama kerja, maka ia sebenarnya sedang
menunjukan rasa cinta. Rasa cinta awal inilah yang sesungguhnya
dimaksudkan sebagai bentuk rasa, jiwa dan semangat nasionalisme
dari setiap warga negara yang berperilaku taat akan norma hukum
yang berlaku dalam rangka pemenuhan akan kebutuhan ekonomi bagi
kehidupanya.
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Sebagaimana dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hakhak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal,
dan abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut
meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri,
hak keadilan, hak kemerdekaan, dan hak kesejahteraan yang tidak
boleh dirampas oleh siapapun, bahkan dirampas oleh undang-undang.
Hal ini berarti, bahwa setiap orang yang merasa dirampas hak
konstitusionalnya dapat mengajukan uji matari undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konstitusi. Hal
ini sekaligus membuktikan adanya perlindungan konstitusional
terhadap hak asasi manusia dengan jaminan penegakanya melalui
proses peradilan yang adil. Dimaksudkan
sebagai bentuk
penghormatan dan sekaligus perlindungan terhadap hak asasi manusia
sebagai ciri utama dari suatu negara hukum yang demokratis.
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Sebagaimana
dikemukakan
oleh
Jimly Asshiddiqie,
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu
merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut
sebagai negara hukum. Ditegaskan pula jika dalam suatu negara hak
asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan
pnderitaan yang ditimbulkanya tidak dapat diatasi secara adil, maka
negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum
dalam arti sesungguhnya.

w

Sehubungan perlindungan dan pemanjuan hak asasi manusia,
perlu diktahui bahwa ciri utama pelaksanaan hak asasi manusia adalah
kebebasan, dimaksud kebebasan yang tidak melanggar norma hukum
dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu
dipandang perlu dilakukan penegakan hukumnya manakala terjadi
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Penegakan hukum dalam arti
luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum
serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik
melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan
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mekanisme penyelesaian sengketa lainya (alternative desputes of
conflicts resolution).

id

Dikemukakan pula oleh Janedjri M. Gafar sebagaimana dikutif
Ari Wibowo dalam Mahrus Ali, hukum merupakan aspek yang sangat
penting bagi masyarakat, tanpa keberadaan hukum tidak akan
terwujud tatanan masyarakat yang tertib dan harmonis. Tatanan
masyarakat yang tertib dan harmonis yang dapat terwujud jika hukum
dapat menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal ini yang meliputi
perlindungan terhadap hak individu maupun kolektif, memberikan
sesuatu kepada yang berhak, memberlakukan sama terhadap persoalan
yang sama, dan memberlakukan berbeda terhadap sesuatu yang
berbeda.
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w

w
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Sebagai catatan dalam pelaksanaan hak asasi manusia,
sesungguhnya secara konstitusional telah terjamin dan telindungi
sebagaimana tercermin dalam Pasal 28A-28J. persoalanya yang sering
muncul dalam tata pergaulan hidup dari mereka yang merasa hakhaknya dijamin, namun jaminan itu tidak memberikan makna, apalagi
memberikan perlindungan. Hal ini sesungguhnya karena mereka yang
merasa hak tidak terlindungi karena sesuatu hal, tidak pernah
menyadari bahwa tidak ada hak yang bersifat mutlak atau absolut.
Manusia seharusnya sadar sesadar-sadarnya bahwa terjadinya
pembatasan akan kebebasan haknya itu terjadi karena dalam rangka
memenuhi akan kebutuhan hidup dalam kehidupanya, artinya manusia
tidak akan pernah berkemampuan memenuhi akan kebutuhanya tanpa
bantuan manusia lainya. Dengan kata lain pembatasan yang terdapat
dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimaksud semata-mata
agar manusia dalam tatanan pergaulanya menghargai dan
menghormati hak-hak orang lain. Lebih tegasnya manusia yang
mampu menjalankan kewajiban asasinya adalah manusia yang tau
kapan menggunakan haknya dan kapan pula penggunaan haknya tidak
merugikan pihak lain.
Kewajiban asasi manusia sebagaimana tersebut, dimaksudkan
pula sebagai suatu bentuk penghormatan akan hak-hak asasinya dalam
bingkai rasa cinta terhadap tanah airnya, bangsa dan negaranya. Rasa
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cinta ini akan menumbuhkan rasa bangga dan rasa bangga akan
menumbuhkan rasa memiliki. Oleh karenya langkah-langkah yang
perlu diupayakan adalah bagaimana menumbuh kembangkan rasa
cinta pada segenap manusia Indonesia, yang secara teknis bisa
dilakukan dengan menyelenggarakan secara rutin dialog publik.

PENUTUP
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id

Dengan berakhirnya pembahasan ini, dapat dikemukakan
beberapa simpulan :
1. Merawat jiwa dan semangat nasionalisme dapat dilakukan dengan
cara menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi, dan yang lebih
utama adalah dialog nasionalisme atau dialog kebangsaan;
2. Merawat warga negara dapat dilakukan secara terus-menerus
dengan cara memotifasi cinta kerja, patuh dan taat terhadap
hukum yang berlaku;
3. Merawat hak asasi manusia dapat dilakukan secara terus-menerus
dengan cara melaksanakan sosialisasi dan dialog publik.

Asshhiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme
Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konsitusi RI, Jakarta.
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Jimly
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Daftar Pustaka

----------------------------, 2007, Konstitusi dan Ketatanegaraan
Indonesia Kontempores, The Biography Institute, Jakarta.
Mahrus Ali, 2013, Membumikan Hukum Prograsif, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta.
Soekarwo, 2015, Administrative Reform, Birokrasi Itu Melayani,
Prenada Media, Jakarta.
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MEWUJUDKAN NASIONALISME DIBIDANG EKONOMI

Oleh. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak, CA.
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Ideologi pancasila merupakan suatu pandangan cita-cita bangsa
Indonesia yang diperoleh dari adat istiadat, nilai kebudayaan, serta
nilai religious yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat
(Cholisin, 2011). Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki
nilai-nilai moral di setiap silanya yang meliputi nilai ketuhana,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideology pancasila
menjadi arah penyelenggaraan Negara yang meliputi berbagai aspek,
diantaranya aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan.
Sehingga segala aktvitas ang berkenaan dengan penyelenggaraan
Negara didasarkan atas nilai-nilai Pancasila.
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Aspek ekonomi menjadi alat ukur sebuah Negara dalam
menentukan keberhasilan pembangunan negara tersebut. Indikatorindikator yang digunakan dalam aspek ekonomi diantaranya laju
pertumbuhan ekonomi, inflasi, dll. Keberhasilan aspek ekonomi
mampu memicu keberhasilan pada aspek lainnya. Karena aspek
ekonomi mempunyai system yang kompleks dimana sub system
ekonomi saling mempengaruhi. Subsistem ekonom terdiri dari
subsistem pendidikan, subsistem social,subsistem politik, subsistem
budaya, dan subsistem lain yang menunjang system ekonomi. Jika
salah satu subsistem mengalami kemajuan maka akan berdampak
positif bagi subsistem lain sedangkan jika salah satu subsistem
ekonomi mengalami goncangan maka akan berdampak negatif pada
subsistem ekonomi lain. Kompleksitas dampak yang dialami oleh
seluruh subsistem ekonomi menjadi penyebab keterblakangan suatu
negara .
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Dalam menjalankan suatu system ekonomi dibutuhkan sebuah
peran dari warga Negara sebagai pelaku ekonomi yang terdiri dari
rakyat,pemerintah, dan swasta agar nilai indikator-indikator ekonomi
yang diinginkan dapat tercapai. Indonesia, sebagai Negara pancasila
mengharuskan seluruh warganya untuk melakukan segala kegiatan
ekonomi berlandasarkan pada pancasila sehingga pengamalam
pancasila dapat diterapkan disegala subsistem ekonomi. Agar
pengamalan pancasila dapat diterapkan secara sempurna perlu adanya
kesadaran setiap Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara
Indonesia harus memehami betul tentang nilai-nilai yang terkandung
pada pancasila sehingga warga Indonesia sebagai pelaku ekonomi
dapat menentukan tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk
mengamalkan nilai-nilai pancasila. Tingkat kesadaran warga Negara
tergantung pada kecintaan warga pada negaranya sehingga rasa
nasionalisme dalam dirinya akan tertanam secara mendalam.
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Bentuk rasa nasionalisme ditunjukkan dengan adanya
kebijakan-kebijakan makro dan mikro ekonomi. Kebijakan makro
ekonomi merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tujuan
untuk meningkatkan atau mempertahankan stabilitas eknomi
sedangkan kebijakan mikro merupakan yang ditetapkan perintah dan
ditujukan kepada perusahan-perusahaan terutama berkaitan dengan
pasar. Selain itu, tindakan para pelaku ekonomi khusunya swasta
harus meneptkan segala tindakan ekonomi yang di dasarkan pada ras
nasionalisme. Seperti menggunakan bahan baku dan tenaga kerja
dalam negeri.
Faktor pendorong pengamalan nasionalisme ekonomi adalah
faktor internal dan factor ekternal. Faktor-faktor internal meliputi
keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha seperti
pengguaan bahan baku luar negeri yang harganya relative murah
sedangkan factor-faktor eksternal meliputi kebijakan luar negeri untuk
meningkatkan pembangunnan sehingga berdampak pada aspek
ekonomi Negara lain.
Saat ini, tantang terbesar untuk menerapkan rasa nasionalme
ekonomi adalah kebijakan luar negeri terutama kebijakan Negara
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Amerika Serikat yang memiliki pengaruh besar terhadap Negara lain
berupa tentang penurun tingkat pajak pernghasilan perusahan dari
35% menjadi 21%, proteksi perdagangan, dan peningkatkan suku
bunga.
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Pembangunan ekonomi Indonesia tidak semata-semata diukur
dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, atau ukuran makro
ekonomi yang lain. Akan tetapi substansi pembangunan ekonomi
Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Gambaran perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang
membaik jika dilihat dari sisi capaian tren Pertumbuhan ekonomi.
Capaian realiasisasi Pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2017
adalah yang tertinggi dalam Empat tahun terakhir (Lihat Gambar 1)

w

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016-2017

KEMANDIRIAN EKONONOMI
Mendiskuikan kemandirian ekonomi Indonesia, menarik untuk
dicermati peryataan Prof Sri Edi Swasosono (1997) menyampaikan
bahwa ; “Jika pengusaha pribumi tidak bangkit dan maju menjadi
tuan di negeri sendiri dalam 20 tahun mendatang, maka akan
menjadi kaum aborigin di negerinya sendiri.”
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Kemandirian merupakan salah satu factor penting di dalam
melakukan pembangunan ekonomi. Konsep pembangunan tidak hanya
mencakup mengenai self-suffiency (kecukupan diri) dalam hal
ekonomi melainkan juga membutuhkan factor manusia sebagai
pelaksana. Dari sisi manusia harus mengandung penemuan diri (self
discovery) berdasarkan pada kepercayaan diri (self confidence)
(Mukeri, 2012). Kemandirian dapat digunakan sebagai upaya untuk
mengatasi permaslaahn yang terjadi untuk mencapai tujuan. Indonesia
perlu mempunyai kemandirian dalam hal ekonomi untuk
mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia di tahun 2017 di setiap triwulan bergerak konstan
atau mengalami peningkatan yang dibuktikan dengan laju
pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pada triwulan 1 (5,01%), triwulan 2
(5,01%), triwulan 3 (5,06%), dan triwulan 4 (5,19%) (Bank Indonesia,
2018). Sehingga untuk mempertahankan agar laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia tidak mengalami penurunan maka dibutuhkan
upaya kemandirian ekonomi.
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Upaya kemandirian ekonomi di Indonesia sudah dimulai dari
dari zaman pra kemerdekaan dengan merestruktur perekonomian
Indonesia. Konsep restruktur ekonomi yaitu dengan merubah system
ekonomi yang digunakan dari system ekonomi colonial menjadi
system ekonomi nasional (Mukeri, 2012). System ekonomi nasional
merupakan suatu system perekonomian yang lebih mengunggulkan
pola produksi nasional dengan memanfaatkan segala potensi sumber
daya alam yang ada di dalam negeri. Penggunaan konsep restruktur
ekonomi berbeda dengan konsep economy factory yang dicanangkan
oleh International Monetary Fund (IMF) karena konsep economy
factory digunakan setelah adanya resesi di suatu Negara sedangkan
restruktur ekonomi dilakukan untuk memperbaiki kondisi
perekonomian agar mencapai suatu kestabilan ekonomi.
Program kemandirian ekonomi juga didukung oleh adanya
penerapan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dilakukan dengan
dasar pada UUD 1945 dan Pancasila. Penerapan system ekonomi
sesuai dengan ideology yang dianut oleh Indonesia. Konsep
demokrasi ekonomi menggunakan asas kekeluargaan dalam
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mengelola suatu usaha sehingga terdapat istilah private interest dan
public interest (Mukeri, 2012)(Wijaya, 2012). Dari kedua istilah ini,
maka makna yang seharusya diterima oleh masyarakat adalah go
public dan bukanlah privatisasi. Privatisasi merupakan proses
pemindahan kepemilikan dari lembaga public atau Negara menjadi
kepemeilikan perseorangan (Syafi ’ie, 2016). Hal ini tentu berdampak
pada pemindahan kekuasaan dari asset tersebut. Menurut James Petras
dan Henry Veltmeyer dalam (Wijaya, 2012) Kebijakan privatisasi
lebih mengarah kepada denasionalisasi ekonomi karena di dalam
penerapan kebijakan tersebut terdapat perlakuan yang sewenangwenang kepada masyarakat sipil dan politik demokratis.

o.

NASIONALISME EKONOMI
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Nasionalisme berasal dari bahasa Latin yang dikembangkan
dari kata nascor menjadi natio. Nation memilik makna sebagai
kelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama.
(Kusumawardani, 2004). Nasionalisme merupakan sebuah rasa
mencintai pada negara sendiri. Bentuk rasa kecintaan tersebut
diwujudkan dengan sikap kecintaannya. Konsep nasionalisme
ekonomi, banyak ditemukan dibanyak negara. Amerka Serikat yang
dikenal dengan “sistem pasar bebas’ memiliki semangat nasionalisme
ekonomi yang dikenal dengan sloga “Buy American”, slogan ini
adalah mengelorakan pembelian produk-produk untuk kepentingan
konsumsi mereka.
Indonesia bukan menjadi negara baru yang warganya
melakukan tindakah-tindakan nasionalisme terutama pada saat
kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sikap-sikap kecintaan
ditunjukkan melalui tindakan-tindakan dalam segala bidang negara
seperti ekonomi,sosial,pertahanan dan keamanan dll. Indonesia
sebagai negara berkembang menjadikan bidang Ekonomi sebagai
bidang yang paling penting perannya dalam pembangunan negara
maka semua kegiatan dan tindak-tanduknya harus didasarkan pada
rasa cinta tanah air (nasionalisme) dan tujuan utamanya adalah
mengedepankan kepentingan negara.
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Nasionalisme ekonomi adalah salah satu bentuk kecintaan
bangsa dengan dalam bidang ekonomi yang menuntut para pelaku
ekonomi untuk mengambil kebijakan dan menetukan kegiatan atas
dasar kepentinga negara. Secara umum, nasionalisme ekonomi dibagi
ke dalam dua tujuan yaitu struktur kepemilikan dan manfaat ekonomi.
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Salah satu penerapan rasa nasionalime ekonomi dalam struktur
kepemilikan adalah meningkatkan besarnya hak milik individu warga
negara atas kepemilikan usaha-usaha milik negara yang disebut
privatisasi. Menurut Undang-Undang nomer 19 Tahun 2003 pasal 1
poin 13, privatisasi merupakan penjualan saham persero yang dimiliki
oleh negara secara keseluruhan ataupu tidak kepada pihal lain denga
tujuan meningkatkan kinerja nilai perusahaan, memperbesar manfaat
bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh
masyarakat.
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Indonesia telah melakukan privatisasi sejak tahun 1991. Dari
seluruh BUMN yang tercatat sampai 2010, 17 BUMN telah
mecatatkan sahamnya di bursa efek Indonesia . telah meperdagangkan
sahamnya ke masyarakat luas (go public) . Pada tahun 2014 tercatat
bahwa jumlah BUMN yang telah masuk daftar saham IPO (Intial
Public Offering) sebesar 13 % atau 19 perusahaan sedangkan BUMN
yang belum melakukan IPO sebanyak 104 perusahaan atau 75 % dan
12% lainnya merupakan BUMN beradan perum .(Saragih, 2014)
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w

Selain privatisasi, tindakan ekonomi berlandaskan nasionalime
harus mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi. Upaya peningkatkan
nilai investasi melaui kegiatan IPO diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Investaso tersebut bertujuan meingkatkan
lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan,meningkatkan
pendapatan pajak, standar hipup masyaakat, memberikan transfer
pengetahun dan teknologi sehingga semangat nasionalisme harus propoor,pro growth, dan pro jobs
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Nasionalisme ekonomi merupakan factor penting dalam
pembangunan ekonomi karena di dalam nasionalisme ekonomi akan
membahas mengenai perilaku setiap warga Negara terhadap
Negaranya dan lebih mengedepankan kepentingan negara
dibandingkan kepentingan pribadi. Langkah nasionalisme ekonomi
yang dapat diterapkan yaitu melaksanakan kebijakan privatisasi.
Indonesia telah menerapkan kebijakan privatisasi mulai tahun 1991.
Seharusnya kebijakan privatisasi yang ada di Indonesia diterapkan
dengan menggunakan sasaran warga Negara domestic agar terciptanya
kesejahteraan di setiap warga negaranya. Apabila kepemilikan saham
suatu usaha dimiliki oleh warga Negara sendiri maka kestabilan
ekonomi di Negara tersebut dapat terkendali. Hal ini dikarenakan
capital inflow atau banyaknya aliran modal yang masuk ke dalam
negeri.
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KUHP BARU DAN PENEGAKAN HUKUM
SEBAGAI PEREKAT NASIONALISME INDONESIA
Oleh : Nurul Ghufron
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Hak untuk hidup secara optimal dengan segala hak dan
kebebasan yang menunjang keoptimalan kemanusiaanya adalah
Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak yang bersifat mendasar /
Azasi dari manusia tersebut merupakan konstruk ilahiah, karena tiada
seorangpun yang pernah berkehendak untuk lahir dan hidup sebelum
kelahirannya. Hak-hak serta kebebasan yang mendasar tersebut
bukanlah konstruksi manusia.
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w
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Negara adalah kelembagaan yang disepakati untuk menjadi
wadah guna melaksanakan kekuasaan bersama dalam suatu wilayah
tertentu. Sementara Hukum secara profan bermuatan kaidah yang
berisi perintah dan larangan serta menyediakan sanksi bagi
pelanggarnya. Keduanya adalah konstruksi manusia, yang tidak lain
secara fundamental adalah mengabdi dan dalam kerangka menjamin
hak-hak dasar / azasi manusia. Pengaturan dan pembatasan prilaku
diantara manusia serta pelaksanaan kekuasaan bersama oleh negara
tersebut merupakan konstruksi dan upaya manusiawi untuk mengatur
dan membatasi agar hak-hak dasar terlindungi dari pelaksanaan
kebebasan dan hak manusia yang lain.
Bangsa Indonesia dalam konstitusinya sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas
menyatakan bahwa tujuan bernegara yaitu melindungi segenap
bangsa dan rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Realita kehidupan bangsa kita masih diwarnai adanya
kesenjangan di perdesaan dalam data statistik terlihat lebih sempit
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daripada perkotaan. Namun, lihat kembali jumlah orang miskin di
tabel pada awal tulisan ini. Jumlah orang miskin di perdesaan jauh
lebih banyak daripada di perkotaan. Kesenjangan dan kemiskinan
bukan pula soal malas atau rajin dari tiap orang yang terlibat di
dalamnya. Ada orang yang sangat pintar tetapi miskin dan tak
mendapatkan akses yang tepat, ada pula orang yang sudah bekerja
keras dan jujur tetapi tidak beruntung.
Ketika negara dan aparaturnya sudah abai pada setiap detail
penanganan hak dasar warga, jangan gerah bila teriakan ketidakadilan
menggema kembali di Bumi Pertiwi. Terlebih lagi bila setiap warga
negara tak lagi saling peduli dengan sesama warga negara.
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Seorang Ibn Khaldun dalam Muqaddimah pernah membuat
telaah, sejatinya perasaan psikologi dari sebuah komunitas merupakan
ikatan rasa yang paling kuat untuk sekelompok orang mau
mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari sebuah kesepakatan
berkelompok. Ketika prinsip-prinsip dasar yang harus terlayani dan
saling terpenuhi dalam kehidupan bernegara terasa sudah diabaikan,
bukan mustahil identitas kelompok akan menggumpal dan
menggalang kekuatan demi perbaikan nasib. Politik identitas bisa
menyeruak dalam berbagai wajah.

w

w

w

Nasionalisme selalu akan terancam menghadapi politik identitas
dari komponen bangsa. Politik identitas akan selalu kembali timbul
kala ketidak adilan hokum masih terlihat.Ketika sebuah kelompok
melakukan tindakan tak adil terhadap kelompok lain karena merasa
lebih kuat atau lebih banyak jumlah, di situ identitas kelompok
menjadi bermasalah.
Sebaliknya, saat kelompok identitas memperjuangkan prinsip
kemanusiaan yang berdampak bagi semua orang termasuk di luar
kelompoknya, politik identitas menjadi berdaya guna bagi demokrasi.
Pertanyaannya, adakah pada hari ini setiap wilayah dan anak
bangsa di negeri ini telah memiliki identifikasi diri sebagai Indonesia,
ketika kesenjangan membentang di antara mereka? Sudahkah sekatsekat identifikasi diri yang melekat sejak nyawa dikandung badan
memberikan manfaat dan ikatan rasa sehingga setiap orang dari
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Sabang sampai Merauke bangga "bersaudara" sebagai bangsa
Indonesia? Ataukah, kita hanya merasa “terjebak” lahir di tanah ini
lalu tidak berdaya untuk mendefinisikan diri dengan sebuah
kebanggaan bahwa “Saya Indonesia” sembari tetap bangga
menggenggam marga, suku, adat, serta agama dan keyakinannya,
dalam kesejahteraan, keamanan, dan layanan kesehatan yang
terperhatikan? Upaya pemisahan diri Catalonia dari Spanyol juga
harus menjadi pelajaran. Semata data ekonomi apalagi makro
bukanlah pengikat yang cukup kuat untuk setiap kelompok dalam
sebuah negara merasa cukup dengan identifikasi diri sebagai bangsa.
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Dalam kondisi bangsa yang majemuk sebagaimana Indonesia
ini, factor politik identitas merupakan potensi laten bagi perpecahan
nasionalisme. Hal itu jika terkondisikan dalam keadaan kesenjangan
dan ketidakadilan adalah pemicu meledaknya perpecahan bangsa.
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Oleh karena itu harus disadari bahwa impian kita akan sebuah
hokum yang bernuansa nilai-nilai bangsa sendiri harus di barengi
penegakan hokum yang imparsial. Impian suatu norma hukum yang
melindungi rakyat Indonesia dari perbuatan-perbuatan yang dinilai
menodai rasa sosial, keadilan dan kepatutan berdasarkan nilai-nilai
masyarakat Indonesia sendiri dengan menyediakan sanksi bagi mereka
yang melanggar agar tercipta keadilan dan kohesi spersatuan
nasional.(Artijo Alkostar).

w

w

Pembangunan hukum kedepan adalah ber-visi terwujudnya
hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan system hukum
yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa didalam bingkai
negara kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Dengan salah satu
misinya yakni mewujudkan materi hukum disegala bidang dalam
rangka penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan
kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat serta pembentukan peraturan-perundangundangan yang baru, yang mengandung kepastian, keadilan dan
kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat.
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Untuk mencapai suatu hukum pidana yang adil dan demokratis
berdasarkan nilai-nilai hukum rakyat Indonesia mengharuskan
kesesuaian ideologi hukum (legal ideology) yang akan dibangun
sesuai struktur rohaniah rakyat Indonesia yang merdeka. Hukum yang
berspirit kerakyatan, hukum yang bersukma keadilan bagi rakyat
banyak dan berprinsip pembelaan hak-hak dasr manusia (HAM).
Konstruksi hipotetis hukum dimaksud adalah hukum yang postulat
moralnya mengandung nilai-nilai yang diperlukan bagi pertumbuhan
peradaban, demokrasi, dan kemanusiaan. Dan harus meninggalkan
konstruksi hukum yang berwatak kolonial feodalistik atau otoritarian.
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Pengalaman sejarah juga menunjukkan bagi kita bahwa
ketentuan-krtentuan pidana dalam KUHP selama ini banyak
digunakan untuk membungkam kritik serta suara-suara yang minor
terhadap pemerintah, dengan pasal-pasal “penghinaan” yang
kesemuanya menghambat demokratisasi selama orde tahun kemarin.
Baik secara historis, teoretis maupun faktual, ketentuan-ketentuan
ancaman pidana bagi perbuatan yang dikategorikan melakukan
penghinaan terhadap pemerintah terbukti antidemokrasi dan
dipergunakan Pemerintah Indonesia untuk membunuh kritik dan
kontrol sosial yang muncul. Munculnya banyak pelanggaran HAM,
korupsi politik, dan kejahatan pemerintahan di masa Orde Baru
dilakukan dengan mempergunakan instrumen hukum tersebut.

w

w

Namun bagaimanapun kita telah terlalu lama bergelut dan
berselimutkan KUHP kolonialis tersebut, sehingga ketika kita harus
merancang dan menyusun KUHP baru, pola pikir dan bayangan
KUHP belum sepenuhnya dapat kita terbersihkan dari benak pikir
kita. Secara sadar maupun tidak sadar kita masih berkiblat dan
bersandarkan pada kaidah-kaidah yang ingin kita tinggalkan tersebut.
Memang tidak mudah merubah sepenuhnya system hokum yang telah
sedemikian lama mengakar dan menanamkan pola pikir hokum bagi
kita.
Secara mendasar, perlindungan terhadap tindakan penghinaan
terhadap symbol-simbol negara telah direduksi dalam pengertian
sempit hanya pada presiden (pemerintah). Anggapan penghinaan
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terhadap presiden sebagai penghinaan terhadap symbol kenegaraan
hanya terjadi pada negara-negara berbentuk kerajaan (Belanda).
Padahal dalam konstritusi kita tidaklah dibedakan kedudukan
Presiden, MPR, DPR, MA dan lembaga negara lainnya sebagai alat
kelengkapan negara. Mengapa pasal penghinaan terhadap negara lebih
diartikulasikan hanya pada presiden / pemerintah. Hal ini salah satu
indikasi yang menunjukkan watak kolonialis dalam RUU KUHP kita
belum berubah.

id

Seharusnya RUU KUHP, tidak memberi ruang kembali
hidupnya peraturan-peraturan yang bisa menjadi alat bagi penguasa
untuk mengebiri kebebasan menyatakan pendapat. Dalam beberapa
pasal terlihat masih adanya ketentuan yang senada dengan ketentuan
pasal-pasal dalam UU Subversi yang pernah dicabut MPR.
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Selain dari itu, RUU KUHP selain momentum untuk menggali
nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia,
juga harus mengintrodusir nilai-nilai yang telah dijunjung tinggi
dalam kesepakatan didunia internasional diantaranya persamaan
gender, anti Diskriminasi Ras dan Etnik, Perlindungan HAM,
Kejahatan terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Kejahatan
Teknologi dan Informatika.

w
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Dalam kesempatan ini pula saya tak lupa memberikan
penghargaan yang setinggi-tinggi kepada seluruh pihak yang turut
mengawal demokratisasi di negara yang kita cintai ini dan berharap
seminar ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan
KUHP baru yang Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, demokratis
dan egalitarian. Sumbangsih kritik dan pemikiran yang konstruktif
dari saudara sekalian dengan semangat untuk mewujudkan KUHP
baru, besar artinya bagi pembanguan hukum kedepan dan bangsa
Indonesia pada umumnya.
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GLOBALISASI, KOLONIALISASI, NEO-KOLONILAISASI,
DAN NASIONALISME

Oleh : Dr. Pairan, M.Si

GLOBALISASI DAN KOLONISASI
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Sejarah kolonialisasi modern (neo-kolonial) tidak bisa
dilepaskan dengan perjalanan kolonialisasi bangsa Barat sejak tahun
1488 yang menemukan Afrika Selatan dan tahun 1492 sewaktu
Columbus menemukan benua Amerika. Portugal dalam hal ini
memainkan peran penting di dalam menemukan jalur laut untuk
menuju kedua wilayah tersebut. Demikian juga Spanyol dan Inggris
yang menguasai sebagian besar daratan Amerika. Gelombang migrasi
itu kemudian disusul oleh bangsa-bangsa Eropa ke seluruh bagian
dunia yang tidak hanya melakukan ekspansi ekonomi, tetapi juga
menjalankan praktik kolonialisasi di wilayah itu.

w

w

w

Kolonialisasi menurut Jack Woddis, sebagaimana dikutip oleh
Kausar (2007:11-12) sebagai berikut : “colonialism meant the direct
political and economic domination of one country by another, on the
basis of state power being in the colonial power, it was never society a
question of foreign rule, but rather that of foreign rule allied with
certain economic and political strata of the indi2007genous people
which had an interest in supporting colonialism. From this definition
of colonialism, three points can be easily dirived: (1) firstly,
colonialism means that a given country is ruled by a foreign country
which is called the colonial power; (2) the colonial powers establish
economic and political domination over the colonized country; (3) the
colonial power are allied with some indigenous people who support
colonialism fo their own economic and political interest).
(Kolonialisasi berarti dominasi secara langsung bidang politik
dan ekonomi dari satu negara atas negara yang lain, yang kekuasaan
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negaranya dipegang oleh kekuatan kolonial, warga masyarakatnya
tidak pernah menanyakan kekuasaan asing, tetapi kekuasaan asing
bersama-sama dengan pemimpin politik dan pengusaha lokal yang
tertarik untuk membantu penguasa kolonial. Dari definisi tersebut ada
tiga hal penting yang bisa ditelusuri, (1) kolonialisasi berarti suatu
negara tertentu dikuasai oleh negara lain yang sering disebut sebagai
kekuatan kolonial, (2) kekuatan kolonial mendominasi ekonomi dan
politik dari negara yang menjadi koloninya itu, dan (3) kekuasaan
kolonial itu bekerja sama dengan orang-orang pribumi yang
mendukung koloni, yang mereka itu mempunyai kepentingan politik
dan ekonomi).
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Lebih lanjut Kausar (2007) menjelaskan bahwa secara jelas
konsep kolonialisasi adalah suatu konsep yang mengandung: (1)
kekuasaan asing mengambil alih negara tertentu, yang berarti secara
ekonomi dan politik didominasi oleh kekuasaan kolonial atas negara
yang menjadi koloninya, (2) kekuasaan kolonial biasanya bekerja
sama dengan tokoh politik dan pengusaha di negara itu, (3) orangorang pribumi bekerjasama dengan kolonialis yang disertai dengan
kepentingan ekonomi dan politik mereka, (4) kolonialis secara penuh
mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari
wilayah koloninya yang akhirnya digunakan untuk membantu kaum
kolonialis membangun dan mengembangkan ekonomi negaranya,
yang biaya itu didapatkan dari negara koloninya, (5) terakhir agenda
tersembunyinya adalah memperluas kekuatan kolonialis dalam
menguasai sebagian besar belahan dunia.
Kolonialisme model lama suatu negara mengambil alih sistem
politik dan ekonomi secara langsung dari negara yang dijadikan
koloninya.
Adapun
Kolonialisme
baru
(neo-kolonialisme)
sesungguhnya bentuk imperalisme yang sama, hanya saja pada
hakekatnya agak berbeda sedikit yakni : “The essence of neocolonialism is that the state, which is subject of it is, in really … has
all the outward trapping of international sovereignty. In reality its
economic system and thus its political policy is directed from outside.
This kind of neo-colonialism has manifested three things: first, it
fooled the people and made them think that their countries attained
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freedom.., but, in reality neo-colonialism created pseudoadministrator states, in which indigenous leaders appear to be the
administrator but imperial powers rule the countries indirectly.
Second, neo-colonialism countries the same old colonial exploitation
of human and natural resources through indigenous exploiter. Third,
neo-colonialism creates unpatriotic national leaders who feed on the
flesh of their own people like vultures. In this way they help the
developed countries that possess their own imperalistic designs and
they further weaken the economic and political power of their own
countries” (Kausar: p. 30-31)
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(Hakekat dari neo-kolonialisme adalah suatu negara hanya
sebagai subyek saja, yang semua kedaulatan telah dikendalikan oleh
pihak luar. Dalam kenyataannya sistem ekonominya dan juga
kebijakan politiknya dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak
luar. Model seperti itu disebut dengan neo-kolonilisme yang secara
nyata dapat dilihat melalui tiga hal, pertama membuat bodoh atau tolol
dan terlena orang-orang dan menjadikannya mereka berfikir bahwa
negaranya mendapatkan kemerdekaan, tetapi dalam realitasnya neokolonialisme membentuk pemimpin negara bayangan atau palsu, yang
tampak adalah pemimpin lokal sebagai administratir, tetapi kekuatan
imperalis memainkan peran secara tidak langsung. Kedua, negaranegara neo-kolonialism juga sama dengan kolonialisme lama yakni
mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam menggunakan tokoh
lokal. Ketiga, neo-kolonialisme membentuk pemimpin yang tidak
setia kepada negaranya sendiri yang memberi makan kepada
rakyatnya sendiri. Dengan model itu, para tokoh lokal membantu
negara maju yang merancang imperalisasi dan dimasa yang akan
datang akan memperlemah kekuatan ekonomi dan politik di negaranya
sendiri).
Implikasi dari strategi kolonialisme dan juga neo-kolonialisme
yang berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber
daya manusia, maka kedua bentuk kolonialisme di atas menimbulkan
kemiskinan secara global.
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“Humanity is undergoing, in the post-Cold War era, an
economic and social crisis of unprecedented scale leading to the rapid
impoverishment of large sectors of the world population. National
economies are collapsing and uneployment is rampant. Local level
famines have erupted in sub-Saharan Africa, South Asia and parts of
Latin America. This “globalization of poverty” – which has lagerly
reversed the achievements of post-war decolonization – was initiated
in the Third World coinciding with the debt crisis of the early 1980s
and the imposition of the IMF‟s deadly economic reforms”
(Chossudovsky, 2003:1).
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(Setelah masa perang dingin berakhir, umat manusia di seluruh
dunia mengalami krisis ekonomi dan sosial yang belum pernah
dialami sebelumnya, karena krisis ekonomi dan sosial dalam skala
yang sangat besar dan berkembang sangat cepat dan telah
menghancurkan sektor ekonomi yang sangat luas bagi manusia di
seluruh dunia. Ekonomi nasional banyak negara hancur dan
pengangguran terjadi di mana-mana. Kelaparan di tingkat wilayah
meledak, terutama di berbagai tempat di sekitar Gurun Sahara Selatan,
Asia Selatan, dan berbagai tempat di Amerika Latin. Hal ini adalah
bentuk “globalisasi kemiskinan”, yang berkaitan dengan berhasilnya
dekolonialisasi setelah berakhirnya perang, yang muncul di Negara
Dunia Ketiga bersamaan dengan terjadinya krisis keuangan di awal
tahun 1980-an dan penerapan reformasi ekonomi oleh IMF yang
membawa bencana kematian).

w

Sesungguhnya kemiskinan global merupakan bencana
kemanusiaan di jaman modern ini. Kemiskinan telah terjadi sejak
perang dingin, krisis ekonomi dan sosial akibat perang dunia. Namun,
sekarang ini kemiskinan yang mengakibatkan jutaan orang kelaparan,
meninggal dunia, baru terjadi sekarang ini. Kemiskinan mereka bukan
semata-mata bangsa itu miskin, tetapi ada proses pemiskinan melalui
kolonialisasi dan neo-kolonialisasi.
Perekonomian nasional suatu negara jatuh dan pengangguran
tidak terhitung jumlahnya, kelaparan bukan hanya terjadi di Afrika,
tetapi juga Asia Selatan, dan Amerika Latin. Hal ini bukan sekedar
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kelaparan suatu bangsa melainkan kelaparan umat manusia di muka
bumi dan merupakan bencana paling dahsyat terhadap kemanusiaan.
Oleh karena itu, bisa disebut sebagai kemiskinan global atau
globalisasi kemiskinan dan telah terjadi di seluruh permukaan bumi.
Sesungguhnya globalisasi kemiskinan itu sebagai dampak dari
kolonialisasi dan neo-kolonialisasi yang diterapkan negara maju atas
negara miskin atau negara sedang berkembang. Pembentukan IMF
dan Bank Dunia yang memberikan pinjaman modal ke negara sedang
berkembang dan miskin telah menimbulkan krisis hutang yang tiada
tara besarnya dan telah mematikan dan melenyapkan sektor ekonomi
riil yang dulunya dikendalikan oleh masyarakat lokal.
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Globalisasi, kolonialisasi sering juga disebut dengan Tata Dunia
Baru, namun dunia baru itu juga tidak menguntungkan sama sekali
negara berkembang dan miskin. Konsep Tata Dunia Baru (New World
Order) tidak hanya menguasai bidang ekonomi dan politik secara
internasional, tetapi juga melakukan eksploitasi secara tidak langsung
terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam tanpa
memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat
eksploitasi tersebut. Kemiskinan menjadi kenyataan hidup sehari-hari,
dan akibat kemiskinan itu muncul konflik antar etnis, perdagangan
manusia, eksploitasi terhadap anak-anak dan perempuan.
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w

Pada tahun 1980-an, IMF dan Bank Dunia membuat regulasi
baru mengenai hutang negara berkembang dengan restrukturisasi
hutang, yakni memperpanjang masa pinjaman agar negara penghutang
dapat mempersiapkan diri dan pulih dari krisis yang dihadapi.
Rekonstruksi ekonomi yang digagas dengan tujuan menstabilkan
keuangan dan juga penyesuaian struktural perekonomian bukan
berhasil memperbaiki kondisi ekonomi di dunia ketiga atau negara
miskin dan negara berkembang, tetapi justru memberikan kontribusi
besar di dalam melemahkan nilai mata uang nasional dan telah
membuat hancur perekonomian di negara-negara berkembang.
Daya beli internal di dalam negeri telah runtuh, kelaparan telah
meletus dan merajalela, klinik kesehatan dan sekolah telah ditutup dan
ratusan juta anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk pendidikan
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dasar. Di beberapa daerah dari negara berkembang, muncul berbagai
penyakit menular termasuk tuberculosis, malaria dan kolera.
Sementara itu, Bank Dunia dan juga IMF justru memberikan resep
untuk memerangi kemiskinan dan memberantas penyakit, melindungi
lingkungan, dengan konsep yang berbeda. IMF dan Bank Dunia
memberikan bantuan atau pinjaman kepada negara berkembang dan
miskin dalam skala besar guna proyek hidroelektrik dan argo-industri
yang justru mempercepat proses penggundulan dan perusakan
lingkungan alam, dengan melakukan pemindahan paksa penduduk
setempat dan serta melakukan penggusuran terhadap jutaan orang.
Akibat proyek-proyek tersebut jutaan orang tersebut telah menjadi
miskin dan tidak mempunyai masa depan. Mereka direnggut dari
tanah kelahirannya, yang selama itu telah memberikan kehidupan
yang tidak ternilai harganya.
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Konsekuensinya adalah pengangguran masal, upah buruh
rendah dan marjinalisasi sektor kecil atau informal sebagian besar
penduduk. Pengeluaran sosial dibatasi dan banyak program program
kesejahteraan yang selama ini dilaksanakan oleh negara, dicabut
digantikan dengan usaha yang diselenggarakan berbasis bisnis.
Rendahnya tingkat konsumsi pangan dan kekurangan gizi dapat
ditemui di mana-mana, tidak hanya terjadi di perdesaan melainkan
juga melanda kaum miskin perkotaan di negara-negara miskin dan
berkembang dan bahkan terjadi pula kepada kaum miskin perkotaan di
negara kaya dan maju. Meskipun Amerika disebut sebagai negara
kaya secara ekonomi, menurut sebuah penelitian terbaru, 30 juta orang
penduduknya diklasifikasikan sebagai warga negara miskin dan
menderita kelaparan.
Di berbagai belahan dunia baik selatan, timur dan utara, sedikit
manusia secara istimewa telah mengumpulkan sejumlah harta
kekayaan yang sangat banyak, sedangkan sebagian besar manusia
telah menjadi korban atas kerakusan dan keserakahan sedikit orang
kaya tersebut. Kemakmuran yang dicapai sedikit orang tersebut
ditukar dengan pengorbanan sebagian besar penduduk. Ketimpangan
ini kondisi sosial dan ekonomi penduduk dunia yang sedemikan hebat
itu tidak pernah tersentuh dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang
192

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

bersifat makro, tanpa mempedulikan dampak negatif kebijakan yang
diambilnya. Yang terpenting hanyalah memulihkan ekonomi makro,
kebijakan demikian tidak menyentuh kehidupan rakyat banyak.
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Selanjutnya
Chossudovsky (2003:19) menyatakan bahwa
“While adopted in the name of „democracy‟ and so called „good
governance‟, the structural adjustment program requires the
strengthening of the internal security apparatus and the military
intelligence apparatus: political repression – with the collution of the
“Third World elites – supports a paralled proccess of economic
repression” (Bila suatu negara penghutang menerima resep IMF,
maka dinamakan suatu negara demokrasi dan disebut sebagai
pemerintahan yang baik, program penyesuaian secara struktural
diperlukan untuk memperkuat keamanan internal aparat dan aparat
intelejen militer: guna melakukan penekanan dan penindasan – yang
dilakukan bersama-sama dengan pemimpin di Dunia Ketiga – untuk
mendukung secara bersamaan proses penindasan ekonomi).
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Lebih lanjut Chossudovsky
menjelaskan bahwa agenda
berikutnya yang dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia adalah
melakukan penghancuran perekonomian suatu negara secara perlahanlahm. Model ini disebut dengan Economic Genocide.

w
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“Structural adjustment is conducive to a form of „economic
genecide‟ which is carried out through the conscious and deliberate
manipulation of market forces. When compared to previous periods of
colonial history (e.g. orced labor and slavery), its social impact is
devastating. Structural adjustment program affect directly the
livelihood of more than four billion people. The application of the
structural adjustment program in a large number of individual debtor
countries favor the internationalization of macro economic policy
under the direct control of the IMF and the World Bank acting on
behalf on powerful financial and political interests. (e/g. the Paris and
London Clubs, the G7). The new form of economic and political
domination a form of market colonialism – subordinates people and
governments through the seemingly neutral interplay of control
market forces” (Chossudovsky, 2003: 20).
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(Penyesuaian secara struktural ternyata secara kondusif
merupakan upaya penghancuran perekonomian secara perlahan, yang
dilakukan melalui kesadaran dan memanipulasi dengan sengaja
dengan menggunakan kekuatan pasar. Ketika dibandingkan dengan
periode kolonialisasi sebelumnya (sistem kerjapaksa dan perbudakan),
penyesuaian struktural ini telah mengakibatkan dampak yang sangat
luas. Program penyesuaian struktural mempengaruhi secara langsung
matapencaharian lebih dari 4 milyar orang. Penerapan program
penyesuaian struktural dalam jumlah yang besar dilaksanakan pada
sejumlah negara penghutang, dan negara pemberi pinjaman
mendapatkan keuntungan dari kebijakan makro ekonomi di bawah
pengendalian langsung IMF dan Bank Dunia, dengan menggunakan
kekuatan ekonomi dan kepentingan politiknya. Contohnya kelompok
negar G7 yang merupakan kelompok Paris dan London. Kelompok ini
bentuk baru dominasi ekonomi dan politik dari kolonialisasi pasar –
yang merupakan bagian dari orang-orang dan pemerintah negara G7
tersebut yang tampaknya netral, tetapi sesungguhnya memainkan
peran penting di dalam mengendalikan pasar).
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Dengan terus berlangsungnya kolonialisasi dan neokolonialisasi yang dilakukan oleh negara kaya dan maju, maka negaranegara dunia ketiga akan terus mengalami kemunduruan ekonomi dan
politik. Hal ini tampaknya memang disengaja oleh Negara Barat dan
Amerika yang terus berusaha untuk menguasai baik langsung maupun
tidak langsung negara dunia ketiga, terutama mengeksploitasi sumber
daya manusia dan sumber daya alam demi kepentingan negara-negara
Barat itu dan Amerika. Kalau demikian maka kemiskinan global yang
telah terjadi sekarang ini tidak akan semakin berkurang, tetapi justru
semakin parah dan melanda banyak negara berkembang dan miskin.
Menurut Chossudovsky (2003) IMF dan Bank Dunia masih
menyimpan agenda tersembunyi yang dikatakan sebagai Hidden
Agenda: “The WB framework portrays a „free‟ market society
composed of individuals of both sexes. Women are identified as
belonging to a separate social category distinct from men (as if men
and women belonged to different social classes). The confrontation
between men and women (i.e. as individuals) viewed as the main
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source of social conflict. Under the World Bank Gender framework,
the social status of women hinges upon the relationship of men and
women within the household. How globalization affects women is not
an issue. According to the World Bank, the concentration of wealth
and the structures of corporate economic power have no bearing on
women rights. Modernity and the empowerment of women through the
free market are the means to achieveing gender equality”
(Chossudovsky, 2003: 67).
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(Kerangka kerja dari Bank Dunia menggambarkan bahwa pasar
bebas bagi masyarakat mengubah individu kedua jenis kelamin.
Perempuan yang diindentikan sebagai suatu golongan individu yang
terpisah dari laki-laki (jika laki-laki dan perempuan dikelompokkan
dalam kelas yang berbeda). Pertentangan antara laki-laki dan
perempuan secara individual dilihat sebagai sumber utama dari
konflik sosial. Di bawah kerangka kerja persamaan gender Bank
Dunia, status sosial perempuan tidak bisa dipisahkan hubungannya
antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Sesungguhnya
globalisasi tidak melihat pengaruh wanita sebagai isu. Menurut Bank
Dunia, konsentrasinya adalah kekayaan dan struktur kekuatan
ekonomi tidak bisa dilepaskan dari hak asasi perempuan. Modernisasi
dan pemberdayaan perempuan melalui pasar bebas hal itu berarti
memberikan penghargaan yang sama antara perempuan dan laki-laki).

w

MEMBANGUN SEMANGAT NASIONALISME MELALUI
PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL BUDAYA LOKAL
DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), nasionalisme
adalah suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan Negara
sendiri. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu
konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang
mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan
kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin
mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal.
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Dengan terjadinya globalisasi yang menyatu dengan
kolonisasi dan neo-kolonisasi dengan didukung teknologi
informasi, disisi lain dalam dimensi sosial budaya juga meminjam
istilah Fukuyama (2002) menimbulkan “Great Disruption“
(kekacauan besar). Menurut Fukuyama (2002:5) bahwa dari sekitar
pertengahan tahun 1960-an hingga awal 1990-an ditandai berbagai
kondisi sosial budaya yang sangat buruk pada sebagian besar dunia
industri. Kejahatan dan kekacauan mulai meningkat; menurunnya
kekerabatan sebagai institusi sosial; tingkat kesuburan tanah
mengalami
penurunan;
mangkirnya
imigrasi
sibstansial;
perkawinanan dan kelahiran yang semakin sedikit; perceraian
meningkat; anak yang lahir diluar nikah terjadi dalam satu dari tiga
anak yang lahir di Amerika Serikat; keercayaan dan keyakinan ada
lembaga-lembaga mengalami penurunan.
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Dari terjadinya kekacauan besar tersebut sebenarnya
merupakan indikator hancurnya tatanan sosial budaya dimasyakat
atau dalam perspektif lain terjadinya penurunan rasa nasionalisme
di masyarakat. Dari perspektif berkembangnya perekonomian
global, menurunya rasa nasionalisme tersebut menurut Rahnema,
(1995:248-249) bahwa dampak globalisasi ekonomi adalah
menurunkan nilai-nilai masyarakat dan merusak rangkaian aktivitas
manusia yang masih dianggap penting untuk kebutuhan mereka,
norma-norma masyarakat yang rusak tersebut antara lain jaringan
pertalian manusia, solidaritas, kerjasama dan hubungan yang saling
menguntungkan yang selama ini dipertahankan dalam lingkungan
tradisonal mereka, yang sebelumnya melalui jaringan antara
manusia tersebut manusia memenuhi kebutuhan mereka dan
melakukan tindakan konkrit terhadap masalah yang dihadapi secara
bersama-sama. Secara ektrem Duden berpendapat bahwa atas nama
pengentasan kemiskinan, perekonomian modern hanya memaksa si
miskin untuk bekerja bagi orang lain dan bukan untuk diri mereka
sendiri.
Disamping dampak ekonomi global tersebut, dari perspektif
distorsi pembangunan, memudarnya rasa nasionalisme secara makro
juga disebabkan karena terjadinya distorsi pembangunan. Hal ini
196

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

id

terjadi karena distorsi pembangunan tidak hanya ditunjukkan dalam
bentuk kemiskinan, perampasan hak rakyat, tingkat kesehatan yang
rendah, tidak tersedia rumah, tetapi juga rendahnya tingkat partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Di banyak masyarakat, suku dan ras
yang minoritas didiskriminasikan dengan jalan membatasi kesempatan
berusaha sehingga sulit meningkatkan standart kehidupannya.
Kelompok kecil dan pribumi seringkali merupakan bagian masyarakat
yang tidak beruntung. Berada di wilayah pedalaman, diasingkan di
dalam suatu wilayah buangan yang hanya sedikit kesempatan untuk
berkembang, kelompok-kelompok yang demikian dalam kondisi
kemiskinan dan dirampas hak-hak sosialnya dengan jalan rasialisasi,
diskriminasi, dan seringkali mendapatkan posisi sosial yang sangat
rendah di dalam masyarakat (Midgley, 1995:5).
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang fenomena tersebut
jika dihubungkan dengan memudarnya rasa nasionalisme suatu
bangsa, ketika jaringan pertalian manusia, solidaritas, kerjasama
dan hubungan yang saling menguntungkan semakin rusak dan
kelompok komunitas yang terpinggirkan dari arus besar
pembangunan sampai hak-hak mereka terampas, fenomena tersebut
menunjukkan bahwa kondisi modal sosial dimasyarakat tersebut
semakin melemah. Menurut Hasbullah (2006:3) Kondisi
masyarakat yang seperti itu mengindikasikan ada energi yang
hilang, yaitu energi kolektif masyarakat untuk mengatasi problem
secara kolektif. Hilangnya kebersamaan dan energi kelompok
tersebut karena hilangnya modal sosial.
Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini diperlukan upaya
membangkitkan rasa nasionalisme suatu bangsa melalui
pengembangan modal sosial budaya lokal sebagai upaya
mengembalikan tatanan sosial yang semakin baik. Dalam
menghadapi tananan sosial yang semakin hancur tersebut, ada
pemikiran optimis untuk mengatasinya. Menurut Fukuyama
(2002:7) bahwa tatanan
sosial, begitu dirusak, cenderung
melakukan penataan sekali lagi, dan ada banyak indikasi bahwa ini
tengah terjadi sekarang. Hal ini terjadi karena alasan sederhana:
umat manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, yang
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keinginan-keinginan dan insting-insting paling mendasarnya
mengarahkan mereka untuk menciptakan aturan-aturan moral yang
mengikat bersama dalam momunitas.
Salah satu pendekatan untuk mengembalikan tatanan sosial
budaya tersebut adalah melalui pengembangan masyarakat dengan
gagasan perubahan dari bawah. Gagasannya adalah bahwa masyarakat
harus mampu menetapkan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana
memenuhinya, masyarakat pada tingkat lokal paling mengetahui apa
yang mereka butuhkan dan bahwa masyarakat seharusnya
mengarahkan dirirtya sendiri dan mampu berswadaya.
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Terkait dengan peningkatan rasa nasionalisme melalui pengembangan
modal sosial budaya lokal menurut Ife (2008:448) bahwa untuk menghadapi
globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya
lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, namun globalisasi
budaya ini merupakan komponen penting dalam pengembangan masyarakat.
Prinsip keanekaragaman menghendaki bahwa keanekaragaman budaya
dipertahankan; itulah budaya yang memberikan identitas dan rasa memiliki
kepada orang-orang sehingga pengembangan budaya sangat penting bagi
masyarakat. Dalam konteks peningkatan rasa nasionalisme, pengembangan
budaya lokal sebagai modal sosial memiliki empat komponen yakni
melestarikan dan menghargai budaya lokal; melestarikan dan menghargai
budaya asli; mulitikulturalisme dan budaya partisipatori.

w

MENUMBUHKAN
RASA
NASIONALISME
MELALUI
PELESTARIAN DAN MENGHARGAI BUDAYA LOKAL
Pengembangan budaya lokal melalui pendekatan pengembangan
masyarakat dilakukan melalui mengidentifikasi elemen-elemen penting dari
budaya lokal dan melestarikannya. Hal ini penting dilakukan karena tradisi
budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa
bermasyarakat, dan membantu memberikan rasa identitas mereka.
Pengembangan budaya lokal ini penting karena pengaruh globalisasi dapat
memisahkan tradisi-tradisi budaya lokal dan dalam titik ekstrem budaya
mencabut akar budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.
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Menurut Ife (2008:447) bahwa globalisasi budaya telah mengikuti pola
yang sama seperti globalisasi ekonomi. Tantangan bagi budaya lokal adalah
berkembangnya budaya global (barat) karena disebarkan melalui media
informasi global yang dikendalikan secara luas dan dijalankan sesuai
kepentingan kapitalis transnasional. Televisi, musik, arsitektur, makanan,
minuman, pakaian, film, sport dan bentuk-bentuk lain dari hiburan menjadi
semakin serupa dimanapun di dunia ini. Siapapun di kota-kota tidak akan asing
dengan McDonals’s, Coca-Cola, musik populer barat, toko pizza. Sebuah kota
sangat menyerupai kota lainnya, hotel telah menjadi sama di dunia manapun,
televisi, iklan dan teknologi komputer tak henti-hentinya berupaya membuat
keseragaman.
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Konsep pengembangan budaya lokal agar lebih efektif berhadapan
dengan perkembangan budaya global perlu dilakukan dengan sikap hati-hati.
Bentuk pengembangan budaya lokal, lebih lanjut menurut Ife (2008:451)
bahwa pengembangan budaya lokal tidak menciptakan pendekatan “museum”
yang artifisial terhadap budaya lokal yang memisah-misahkan budaya
tradisional dari realitas sehari-hari dan mempertahankannya dalam bentuk yang
statis bukan dinamis, sebagai keunikan yang ingin diamati bukan sebagai cara
hidup. Misalnya Festival tarian rakyat tahunan justru dapat tercabut demikian
jauh tarian tersebut dari kehidupan masyarakat lokal sehingga memisahkan
masyarakat dari warisan budayanya. Untuk itu agar pengembangan budaya
lebih efektif maka konsepnya adalah warisan budaya lokal harus tidak
dipisahkan tapi harus dilihat sebagai bagian yang nyata dari kehidupan
masyarakat. Jika hal ini terlaksana, tradisi budaya lokal dapat menjadi poin
sentral untuk interaksi sosial, keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang luas,
dan dapat menjadi proses yang penting dalam pengembangan masyarakat yang
lain, seperti pengembangan sosial, ekonomi atau pengembangan politik.

MENUMBUHKAN
RASA
NASIONALISME
PELESTARIAN DAN MENGHARGAI BUDAYA ASLI

MELALUI

Menurut Ife (2008:453) bahwa strategisnya melestarikan dan
menghargai budaya asli dalam proses pengembangan budaya lokal adalah
potensi istimewa yang dilimiki komunitas asli/pribumi terhadap wilayah /
lahan dan struktur komunitas tradisional yang berkembang selaras dengan
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lahan / daerah selama periode waktu yang jauh lebih lama dari pada kolonisasi
yang baru. Komunitas merupakan hal penting bagi kelangsungan budaya dan
kehidupan spriritual. Tak jarang terjadi bahwa pengembangan masyarakat
merupakan eufimisme untuk penindasan, dominasi, kolonialisme, rasisme dan
pelaksanaan nilai-nilai budaya dan tradisi barat dengan mengorbankan nilainilai dan tradisi orang-orang pribumi/setempat.
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Strategi pengembangan budaya asli bisa dilakukan melalui
pemberdayaan untuk membantu mereka memiliki kemampuan untuk
mengendalikan budaya asli mereka dan nasib budaya asli mereka. Masyarakat
setempat harus menyusun agenda untuk mengembangkan budaya asli dengan
tidak memisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian
pembentukan program yang menggunakan budaya asli dan nilai spirital dan
tradisi asli sebagai dasar untuk mengorganisir pendekatan-pendekatan alternatif
dalam mengembangkan budaya asli setempat.
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MENUMBUHKAN
RASA
NASIONALISME
MELALUI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
BUDAYA LOKAL.
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Dalam perkembangan budaya global bahwa aktivitas budaya yang
dikemas melalui teknologi informasi cenderung elitis dan masyarakat hanya
sebagai komsumen atau penikmat. Budaya dikemas dan dijual sebagai
konsumsi mayoritas mayoritas dan masyarakat pasif, tidak ikut terlibat dalam
aktivitas budaya tersebut, sehingga semakin lama masyarakat akan tercabut
dari akar budayanya sendiri. Contoh adalah budaya yang dikemas dan
disiarkan melalui Televisi. Untuk itu dalam pengembangan budaya lokal
membutuhkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya lokal.
Lebih lanjut menurut Ife (2008:464-465) bahwa aktivitas budaya
merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, partisipasi, interaksi
sosial dan pengembangan masyarakat. Agar masyarakat tidak tercabut dari
akar budaya lokalnya adalah melalui mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi secara luas dalam aktivitas budaya lokal, sehingga seni, musik,
teater, dan tarian menjadi suatu yang mereka lakukan, bukan yang mereka
tonton. Dengan demikian partisipasi dalam aktivitas budaya dilihat sebagai cara
penting untuk membangun modal sosial budaya,memperkuat masyarakat dan
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menegaskan identitas. Budaya partisipasi juga merupakan bagian penting
untuk membantu orang-orang dari autau masyarakat untuk memperoleh
kembali budaya mereka sendiri dan mengurang peran budaya global dan
isdutri iklan sebagai pembatas budaya dan pengalaman budaya.
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Budaya lokal dengan demikian dapat dikonsepkan sebagai modal sosial
yang merupakan kekuatan sosial yang bisa memberi kontrol tertentu kepada
masyarakat atas kecepatan dan tingkat kehancuran tatanan sosial masyarakat.
Menurut Fukuyama (2002:225) bahwa tananan sosial dan modal sosial
memiliki dua basis dukungan yang sangat luas. Pertama, dukungan biologis,
yang muncul dari hakekat manusia itu sendiri. Ada banyak kemajuan penting
sekarang ini dalam sains-sains kehidupan, yang memiliki pengaruh komulatif
untuk memapankan kembali pandangan klasik pandangan klasik bahwa
hakekat manusia memang eksis dan bahwa hakekatnya itu menjadikan
manusia sebagai makhluk sosial dan politik dengan kemampuan yang tinggi
untuk menentukan aturan-aturan sosial. Kedua, tatanan sosial adalah nalar
manusia, dan kemampuan nalar untuk secara spontan memunculkan solusisolusi untuk persoalan-persoalan kerjasama sosial. Penciptaan aturan-aturan
perilaku partikulsr merupakan wilayah kebudayaan ketimbang alam, dan
dalam wilayah kultural kita menemukan bahwa tatanan seringkali merupakan
hasil dari proses negoiasi, argumen, dan dilog horisontal diantara individuindividu. Disinilah letak strategisnya pengembangan budaya lokal sebagai
modal sosial dalam menciptakan tatanan sosial masyarakat dalam menghadapi
era global yang didukung percepatan teknologi informasi, sehingga budaya
lokal tidak tergerus oleh arus deras budaya global.

KESIMPULAN
Globalisasi, kolonialisasi dan neo-kolonialisasi yang terjadi
sekarang ini sesungguhnya suatu konsep yang ditawarkan negara barat
yang awalnya untuk memakmurkan negara-negara berkembang tetapi
yang terjadi adalah eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya
alam demi kepentingan dan kemakmuran orang Eropa dan Amerika,
termasuk semakin memudarnya budaya lokal sebagai kekuatan rasa
nasionalisme. Demikian juga strategi "Restrukturisasi makroekonomi" dan program penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh
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IMF dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang (sebagai syarat
untuk regenerasi utang eksternal mereka) telah menyebabkan
pemiskinan global.
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Menghadapi globalisasi dengan dampaknya tersebut upaya untuk
meningkatkan rasa nasionalisme bisa dilakukan dengan pengembangan
budaya lokal melalui pendekatan pengembangan masyarakat yang dilakukan
melalui mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan
melestarikannya. Hal ini penting dilakukan karena tradisi budaya lokal
merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa nasionalisme dan
membantu memberikan rasa identitas suatu bangsa. Pengembangan budaya
lokal ini penting karena pengaruh globalisasi dapat memisahkan tradisi-tradisi
budaya lokal dan dalam titik ekstrem dapat mencabut akar budaya lokal dalam
kehidupan sehari-hari. Strategi pengembangan budaya lokal bisa dilakukan
melalui melestarikan dan menghargai budaya lokal; melestarikan dan
menghargai budaya asli dan mengembangkan partisipasi budaya bagi
masyarakat setempat.
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(BENTUK PELAKSANAAN HAK WARGA NEGARA
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Indonesia merupakan suatu negara yang demokratis tentunya
mempunyai elemen, seperti masyarakat. Negara memiliki hak dan
kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negara
juga memiliki hak dan kewajiban terhadap Negaranya. Hak dan
kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga
dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak adalah
suatu yang melekat pada setiap manusia yang menjadi milik kita
sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan kewajiban adalah segala
sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing
individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara fisik. Jika hak dan
kewajiban hanya dijalankan salah satu saja, maka akan terjadi
ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

w

w

Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945.
Tetapi, masih banyak terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaan
maupun penerapan hak dan kewajiban di lingkup masyarakat
Indonesia. Sejatinya, kita sering menuntut hak namun melupakan
kewajiban yang harusnya dijalani. Oleh karena itu, sebagai warga
negara yang bermoral harus menegakkan hak dan kewajiban secara
seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, rasa keadilan
akan lebih terasa di dalam kehidupan ini.
Kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara
yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsurunsur
pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau konstitutif, dan ada
pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama
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merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur satu saja tidak ada,
negara pun tidak ada. Adapun unsur-unsur negara yang termasuk
kategori ini, dalam rumusan Konvensi Montevidio tahun 1933, terdiri
atas tiga unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintah yang
berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari
negaranegara lain.
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Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
Yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terjamin haknya
untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari
kemungkinan menjadi „stateless‟ atau tidak berkewarganegaraan.
Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh
membiarkan seseorang memilki dua status kewarganegaraan
sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan
antara negara-negara modern untuk menghindari status dwikewarganegaraan tersebut. Indonesia sebagai negara yang pada
dasarnya menganut prinsip „ius sanguinis‟, mengatur kemungkinan
warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan melalui prinsip
kelahiran.

w

w

w

Warga negara merupakan salah satu unsur dari negara yang
harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai sebuah negara. Pengaturan
tentang kewarganegaraan merupakan suatu cara untuk membedakan
warga negara suatu negara tertentu dengan negara yang lain. Prinsip
yang umum dipakai untuk pengaturan kewarganegaraan sampai saat
ini adalah prinsip “ius soli” yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada
pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, dan prinsip “ius
sanguinis” yaitu prinsip yang mendasarkan diri pada hubungan darah.
Realitas laju perkembangan zaman kian menuntut mobilitas
warga negara yang tidak lagi terbatas pada wilayah negaranya sendiri.
Dapat kita saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang
berpergian ke luar negeri dengan ragam tujuan, mulai dari soal
pekerjaan, pendidikan sampai pada peristiwa pernikahan sehingga
melahirkan keturunan di luar negeri. Bahkan dapat pula terjadi, karena
alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang sengaja melahirkan
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anak di rumah sakit di luar negeri dalam rangka menjamin kesehatan
dan keselamatan dalam proses persalinan. Dalam hal negara tempat
dimana seseorang berasal dengan negara tempat dimana ia melahirkan
atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu
tidak akan menimbulkan persoalan. Namun demikian, manakala
kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka
dapat terjadi keadaan yang mengharuskan seseorang untuk
menyandang status dwi-kewarganegaraan (double citizenship), atau
sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali
(stateless).
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PEMBAHASAN
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Konsep „warga‟ dan „kewargaan‟ dapat dikatakan merupakan
konsep hukum (legal concept) tentang suatu pengertian mengenai
subjek hukum dalam rangka kegiatan organisasi untuk mencapai
tujuan bersama. Konsep warga dan kewargaan sebagai subjek hukum
merupakan konsep ciptaan hukum mengenai subjek yang diberi status
sebagai penyandang hak dan kewajiban tertentu dalam kegiatan
berorganisasi, yang harus dibedakan dan terpisah dari statusnya
sebagai manusia biasa, atau dalam konteks subjek dalam lalu lintas
hubungan-hubungan hukum di luar komunitas organisasi yang
bersangkutan.
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Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu
yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap
kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu seseorang
menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh
Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara
menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu
negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh
pasal 28E ayat (1) UUD 1945.
Penduduk (ingezetenen) atau rakyat merupakan salah satu unsur
untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara. Penduduk atau Penghuni
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suatu wilayah negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu
mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan
dengan Rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang
dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama sama mendiami
suatu wilayah tertentu. Penduduk yang mendiami suatu negara
ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (staatsburgers), dan
orang asing. Menurut Soepomo, Penduduk adalah orang yang dengan
sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara Sah artinya, tidak
bertentangan dengan ketentuan ketentuan mengenai masuk dan
mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.
Selain penduduk dalam satu wilayah negara ada orang lain yang
bukan penduduk (niet-ingezetenen), misalnya seorang wisatawan yang
berkunjung dalam suatu negara, dan orang asing yang bekerja di
dalam wilayah negara tersebut.
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Konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan hak asasi
manusia
sebagai
salah
satu elemen
penting.
Dengan
mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia
tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia
agar ada jaminan negara terhadap hakhak warga negara. Salah satu
perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan
hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (praamandemen) yang mengatur secara umum dan singkat. Catatan
pelanggaran hak asasi manusia yang buruk di era Pemerintahan Orde
Baru di bawah Presiden Suharto memberi pelajaran bahwa setidaknya
pengaturan hak-hak warga negara harus lebih rinci di dalam
konstitusi. Amandemen UUD 1945 juga membuat pranata peradilan
melalui Mahkamah Konstitusi untuk menggugat produk perundangundangan yang melanggar hak-hak warga negara sebagaimana diatur
dalam konstitusi.
Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah
diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan
negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan
pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang
memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perlindungan hak asasi
manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah
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meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.Perubahan
mendasar dalam politik penegakan hak asasi manusia setelah
reformasi 1998 tetapi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang
perjuangan sebelumnya.
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Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam
satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya
membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang
dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang
warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.
Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan
(citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau
kabupaten disebut sebagai warga kota atauwarga kabupaten, karena
keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah,
kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik
akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi
warganya. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan
(nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam
perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa
menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan
subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak
berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak
politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

w
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Amanden UUD 1945 telah memasukkan jaminan perlindungan
dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi. Beberapa Pasal di
dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara komprehensif tentang
hak-hak asasi warga negara dan sekaligus kewajiban negara.
Pengaturan dan implementasi hak-hak asasi warga negara dan
kewajiban negara selayaknya dua sisi mata uang. Beberapa Pasal yang
dapat disebutkan adalah sebagai berikut: Pasal 26 (penduduk dan
warga negara), Pasal 27 (jaminan persamaan di muka hukum dan
pemerintahan), Pasal 29 (kebebasan beragama), Pasal 30 (pertahanan
negara), Pasal 31 (pendidikan), dan Pasal 32 (kebudayaan daerah).
Hak asasi warga negara tentang pilihan status kewarganegaraan
terdapat dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945.
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Pilihan status kewarganegaraan merupakan hak setiap warga
negara dan merupakan hak asai manusia yang bersifat universal Oleh
karena itulah diadakan pengaturan bahwa status kewarganegaraan itu
ditentukan atas dasar kelahiran atau melalui proses naturalisasi atau
pewarganegaraan. Dengan cara pertama, status kewarganegaraan
seseorang ditentukan karena kelahirannya. Siapa saja yang lahir dalam
wilayah hukum suatu negara, terutama yang menganut prinsip „ius
soli‟ sebagaimana dikemukakan di atas, maka yang bersangkutan
secara langsung mendapatkan status kewarganegaraan, kecuali apabila
yang bersangkutan ternyata menolak atau mengajukan permohonan
sebaliknya. Cara kedua untuk memperoleh status kewarganegaraan itu
ditentukan melalui proses pewarganegaraan (naturalisasi). Melalui
proses pewarganegaraan itu, seseorang dapat mengajukan
permohonan kepada instansi yang berwenang, dan kemudian pejabat
yang bersangkutan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan
selanjutnya menetapkan status yang bersangkutan menjadi
warganegara yang sah. Selain kedua cara tersebut, dalam berbagai
literature mengenai kewarganegaraan, juga dikenal adanya cara ketiga,
yaitu melalui registrasi. Cara ketiga ini dapat disebut tersendiri, karena
dalam pengalaman seperti yang terjadi di Perancis yang pernah
menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, banyak warganya
yang bermukim di daerah-daerah koloni dan melahirkan anak dengan
status kewarganegaraan yang cukup ditentukan dengan cara registrasi
saja.

w

Negara Indonesia telah beberapa kali membuat peraturan
perundang-undangan mengenai warga negara dan kewarganegaran
yaitu UU No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk
Indonesia, UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
Indonesia dan UU No.3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia. Karena Undang-undang tersebut sudah tidak
sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga harus dicabut
dan diganti dengan Undang-undang No.12 tahun 2006.
Undang-undang No.12 Tahun 2006 Berbeda dengan undang
undang sebelumnya, undang-undang ini pada dasarnya menganut asas
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kelahiran berdasarkan tempat negara kelahiran (ius soli) itu secara
terbatas artinya asas ius soli tersebut hanya dilakukan terbatas bagi
anak – anak, jadi bukan berlaku apabila keberadaan tersebut sudah
terjadi jika yang ditemukan adalah seorang anak yang sudah dewasa.
Sedangkan di negara Indonesia saat ini kewarganegaraan
Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :
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1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi
WNI.
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI
dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum
negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada
anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu
seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang
diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu
dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum
kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila
ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah
dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak
Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

209

tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak
yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia.
Dapat dikatakan bahwa proses kewarganegaraan itu dapat
diperoleh melalui tiga cara, yaitu
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1. kewarganegaraan karena kelahiran atau „citizenship by birth‟,
2. kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau „citizenship by
naturalization‟, dan
3. kewarganegaraan melalui registrasi biasa atau „citizenship by
registration‟.
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Ketiga cara ini seyogyanya dapat sama-sama dipertimbangkan
dalam rangka pengaturan mengenai kewarganegaraan ini dalam sistem
hukum Indonesia, sehingga kita tidak membatasi pengertian mengenai
cara memperoleh status kewarganegaraan itu hanya dengan cara
pertama dan kedua saja sebagaimana lazim dipahami selama ini.
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Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk
menentukan asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan terdiri
dari:

w

Asas kelahiran (Ius soli)

w

Asas kelahiran (Ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada
awalnya asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja, sebagai suatu
anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka
otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi
dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang
tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang
tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan
menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di
tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas
ius soli ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk
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mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah
maka muncul asas ius sanguinis.
Asas keturunan (Ius sanguinis)
Asas
keturunan
(Ius
sanguinis)
adalah
pedoman
kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika
suatu negara menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir
dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti
Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status
kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.
Asas perkawinan
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Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang
memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau
ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan
suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan
mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak
menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing
pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang
yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status
kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan
pernikahan denga perempuan di negara tersebut, setelah mendapat
kewarganegaraan itu ia menceraikan isterinya.

w

Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)

w

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang
dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan
kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan
naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh
suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara,
maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk
menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.
Kasus-kasus kewarganegaraan di Indonesia juga banyak yang
tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui cara pertama dan kedua
saja. Sebagai contoh, banyak warganegara Indonesia yang karena
sesuatu, bermukim di Belanda, di Republik Rakyat Cina, ataupun di
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Australia dan negara-negara lainnya dalam waktu yang lama sampai
melahirkan keturunan, tetapi tetap mempertahankan status
kewarganegaraan Republik Indonesia.

o.

id

Keberadaan warga negara merupkan salah satu fundamen bagi
bangunan sebuah negara, sehingga kepastian dan jaminan hukum
sudah selayaknya diberikan negara kepada mereka. Seorang warga
negara harus mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum
atas hak-hak yang dimiliki, sekaligus kewajiban-kewajiban yang
menjadi tanggung jawabnya sebagai warga negara dari suatu negara.
Menurut Bagir Manan, warga negara atau kewarganegaraan
merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan (eksistensi) suatu
negara warga negara yang merupakan salah satu hal yang bersifat
prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin ada negara
tanpa warga negara begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada warga
negara tanpa negara.
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w

w
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Setiap negara selalu memiliki sejumlah penduduk yang karena
telah memenuhi persyaratan-persyatan tertentu berkedudukan sebagai
warga negara. Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam
hubungannya dengan negara dapat disebut sebagai warga negara.
Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Warga negara
merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara.
Setiap negara mempunyai hak untuk menentukan siapa saja yang
dapat menjadi warga negaranya, dalam hal ini setiap negara berdaulat,
hampir tidak ada pembatasan. Namun demikian, suatu negara harus
tetap menghargai prinsip-prinsip hukum internasional. Atas dasar
inilah diperlukan adanya pengaturan mengenai kewarganegaraan.
Setiap warga negara suatu negara diberikan status
kewarganegaraan dari negara tersebut. Status kewarganegaraan bukan
hanya mengenai sebuah status yang melekat pada persoaalan Kartu
Tanda Penduduk ataupun untuk melengkapi administrasi lainnya
melainkan Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang
berhubungan dengan warga negara. Maka dari itu konstitusi Negara
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Indonesia
merumuskan
siapa
yang
berhak
memperoleh
kewarganegaraan Indonesia. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia
berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status
kewarganegaraan Indonesia. Seorang Warga Negara mempunyai
kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara
dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada
kepemilikan hak dan kewajiban. Negara wajib menjamin kepemilikan
hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik,
hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan kewajiban sebagai
seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia sebagai juga
telah ditetapkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga pemerintahan negara
indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya.
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Warga negara secara kolektif merupakan salah satu fundamen
penting keberadaan suatu negara, sehingga sudah selayaknya
mendapat kepastian dan jaminan hukum yang layak dari negara.
Seorang warga negara Indonesia harus mendapat jaminan
perlindungan dan kepastian hukum atas hak-hak yang dimiliki,
sekaligus kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya
sebagai warga negara dari suatu negara. Warga negara atau
kewarganegaraan merupakan salah satu unsur konstitutif keberadaan
(eksistensi) suatu negara, warga negara merupakan salah satu hal yang
bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara tidak mungkin ada
negara tanpa warga negara begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada
warga negara tanpa negara. Penduduk (population) adalah salah satu
dari empat unsur konstitutif dari keberadaan negara.
Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip
„ius sanguinis‟, mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan
status kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh
banyak warga keturunan Cina yang masih berkewarganegaraan Cina
ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara Indonesia dan
Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di
Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang
bersangkutan
tidak
berusaha
untuk mendapatkan
status
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kewarganegaraan dari negara asal orang tuanya, dapat saja diterima
sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran.
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Kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan secara langsung
dan melalui permohonan/naturalisasi. Kewarganegaran secara
langsung adalah kewarganegaraan yang diperoleh seseorang tanpa
melakukan satupun perbuatan hukum (stelsel Pasif) .adapun Tentang
siapa warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga
negara Indonesia adalah sebagai berikut :
a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia;
b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan
ibu Warga Negara Indonesia; dari ketentuan pasal ini diketahui
bahwa undang undang ini menganut azas ius sanguinis;
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dari
ketentuan ini dapat menimbulkan dwi kewarganegaraan apabila
negara dari ibunya menganut prinsip anak yang dilahirkan dari
seorang ibu warga negaranya adalah juga warga negaranya akan
tetapi ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau menikah ia harus
memilih salah satu kewarganegaraannya;
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; ketentuan ini sama
dengan ketentuan huruf c dan untuk menyelesaikannya sama
dengan huruf c ;
e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; undang
undang ini menyatakan bahwa jangan sampai seseorang tidak
memiliki kewarganegaraan
f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya
Warga Negara Indonesia ; ketentuan ini mempunyai dampak
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g.

positif bagi pengakuan dan penghormatan negara terhadap HAM
warga
negara
dalam
rangka
batas
pemilihan
kewarganegaraaannya;
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara Indonesia; ketentuan ini merupakan hak pemilihan
bagi anak yang lahir dari ibu warga negara atau warga negara
ayahnya, bisa anak tersebut memperhatikan pemeliharaan, atau
kalau mendapat hak bagi ibunya untuk dapat menyampaikan atau
member tahukan siapa ayah dari anak tersebut;
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
ketentuan ini memperjelas bahwa UU No.12 tahun 2006
menganut azas ius soli (asas kelahiran) yaittu orang yang lahir di
Indonesia adalah warga negara indonesia;
anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; ketentuan ini
juga menganut azas ius soli;
anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila
ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya; ketentuan ini menganut azas ius soli
yang pada prinsipnya melindungi orang/anak yang lahir di
Indonesia jangan sampai tidak memiliki kewarganegaraan;
anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia
dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena
ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia.
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Ketentuan ini memberikan perlindungan hak sekaligus hak
azasi manusia kepada anak yang dikawatirkan tidak mempunyai
kewarganegaraan.

PENUTUP

o.

id

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang
diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada
orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan
Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar
sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor
identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia
telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan.
Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti
identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.
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Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan dalam lapangan kerja
atau perbaikan taraf hidup ekonomi dan menikmati hasil-hasilnya
secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya
yang diberikankepada masyrakat, bangsa, dan negara Dalam pasal 27
UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa negara menjamin warga
negaranya tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya,
dan suku.

w

Pembentukan
UU
No.12
Tahun
2006
Tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia di latar belakangi pertama-tama
adalah karena perubahan UUD 1945 yang memeberi tempat
perlindungan yang luas terhadap HAM yang juga berakibat terhadap
perubahan pasal pasal mengenai hal hal yang terkait dengan
kewarganegaraan dan hak-haknya.
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NASIONALISME, WARGA NEGARA,
DAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh: Totok Sudaryanto

LATAR BELAKANG

o.
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Nasionalisme adalah satu sikap politik dari masyarakat suatu
bangsa yang mempunyai kesamaaan kebudayan, dan wilayah serta
kesamaan cita-cita da tujuan, dengan demikian, masyarakatr suatu
bangsa tersebut merasakan ada kesetiaan yang mendalam terhadap
bangsa itu sendiri.
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Relung imajinasi kaum milenial lebih banyak memaknai
nasionalisme dengan pandangan yang berbeda daripada generasigenerasi sebelumnya. Generasi milenial memaknai nasionalisme
dengan makna yang berbeda sehngga memaknai tokoh figure ideal
dalam konteks nasionalisme-pun mengalami pergeseran, misalnya
generasi milenial dalam memaknai seorang pahlawan dimasa kini
lebih terkait dengan perjuangan menyejahterakan masyarakat. Mereka
tidak setuju jika gambaran pahlawan diidentikan dengan sosok yang
merebut kemerdekaan melalui perjuangan senjata. Selain itu mereka
juga memaknai nilai kepahlawananterkait dengan perjuangan
membela kebenaran.
Meskipun memiliki pandangan sendiri tentang pahlawan dan
nilai-nilai kepahlawanan, mereka kesulitan untuk mengidentifikasikan
sosok yang disebut pahlawan. Mereka tetap menyebut pahlawan
pejuang kemerdekaan sebagai tokoh utama pahlawan yang memiliki
semangat nasionalisme yang tinggi. Demikian juga nasionalisme
mengalami pergeseran dalam memaknainya. Nasionalisme yang
merupakan paham cinta tanah air dan bangsa, pembawa ide
kemerdekaan telah bergeser pada nilai-nilai pasca modern.
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Rakyat Indonesia adalah rakyat yang beruntung dan berbahagia,
karena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya
telah mempunyai cita hukum (Rchtsidee), yang merupakan “bintang
pemandu” dalam tata kehidupannya sebagai rakyat yang teratur. Cita
hukum tersebut ialah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945. -untuk membangun Negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur-. Cita hukum tersebut tidak lain
adalah Pancasila. Selain itu Pancasila juga telah ditetapkan oleh para
pendiri Negara Proklamasi sebagai norma yang tertinggi dalam tata
kehidupan kenegaraan rakyat Indonesia, sebagai norma dasar negara
(staatsgrundnorm). Negara yang dimaksud ialah cita negara desa
yang asli, yang disebut oleh para pemimpin kita dengan cita negara
integralistik, cita negara kekeluargaan atau cita negara persatuan.
Meskipun cita Negara Indonesia diambil dari cita negara desa, namun
Bangsa Indonesia memodernisasikan dengan asas negara modern,
seperti asas-asas bernegara atas hukum (Rechtsstaat) dan asas
pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (A Hamid S Attamimi,
1994:3).
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Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah UndangUndang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajban warga
negara merupakan materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap
uud dan dalam semua paham konstitusi negara modern didunia.
Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, baik warga negara sendiri
maupun warga negara asing sama-sama dilindungi oleh UndangUndang dasar negara modern, sedangkan dalam kaitannya dengan
persoalan kewarganegaraan, orang asing harus diperlakukan sesuai
dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku. Pengertian Hak
Asasi Manusia atau disingkat HAM (human rights) sebagai mana
dalam rumusan pasal 1 angka 1 UU no 39 th 1999 tentang hak asasi
manusia: adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan
keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
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Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak
yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi
manusia (the human right) itu berbeda dari pengertian hak warga
negara (the citizen rights). Hak asasi manusia itu dewasa ini telah
tercantum dengan tegas dalam UUD 1945, sehingga telah resmi
menjadi hak hak konstitusional setiap orang atau constitutional rights.
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Namun tidak semua constitutional rights itu identic dengan
humans rights, karena ada juga hak-hak kosntitusional warga negara
(the citizen constitutional rights yang bukan atau tidak termasuk
kedalam pengertian hak asasi manusia (humans rights). Misalnya hak
setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan
adalah the citizen constitutional rights, tetapi tidak berlaku bagi setiap
orang yang bukan warga negara, karena itu tidak semua the citizens
rights adalah the humans rights, tetapi dapat dikatakan bahwa semua
the humans rights adalah the citizens’ right.
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Pengertian mengenai hak warga negara harus dibedakan pula
Antara hak konstitusional dan hak legal. Hak kosntitusional
(constitutional right) adalah hak yang dijamin dalam dan oleh UUD
1945, sedangkan hak hukum (legal rights) timbul berdasarkan jaminan
UU dan perUU dibawahnya. Namun disamping itu, setiap warga
negara Indonesia juga memiliki hak-hak hukum yang lebih rinci dan
operasional yang di atur dengan Undang-Undang ataupun perUndangUndangan lain yang lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan
diluar Undang-Undang dasar itu kita namakan sebagai hak hukum
(legal rights) bukan hak konstitusional (constitutional Rights).

RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat dipermasalahkan
1. Bagaimana kondisi semangat nasionalisme dikalangan masyarakat
termasuk didalamnya generasi milenial.
2. Bagaimana perlindungan hak asasi dan kewajiban asasi serta
implementasi perwujudan hak dan kewajiban warga negara.
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SEMANGAT
MASYARAKAT

NASIONALISME

DIKALANGAN

id

Pada dasarnya ada 2 gejala yang saling bertolakbelakang
mengenai kecenderungan perkembangan nasionalisme. Disatu pihak
gejala kemunduran, hal ini ditandai begitu mudahnya uni soviet
mengalami perpecahan. Mengenai gejala yang kedua bahwa
nasionalisme itu bersifat dinamis cenderung mengalami penguatan
nasionalisme tumbuh dari kesadaran kebangsaan tahun 1908.
Berkembang menjadi lebih luas ditahun 1928 dan memuncak dalam
proklamasi 17 Agustus 1945. Pengalaman menunjukkan bahwa
nasionalisme itu perlu selalu dipupuk dikembangkan dimsayarakatkan
serta didukung institusi politik ekonomi sosial dan budaya dan
hankam.
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Nasionalisme adalah keesadaran atau paham yang sangat
dinamis, artinya ia bisa tumbuh dengan mantap jika kondisinya sesuai
tetapi juga bisa merosot jika kondisi yang mendukungnya itu tidak
dipelihara dengan baik. Oleh karena itu jalur pendidikan keluarga
sangat penting sebagai awal terhadap pembentukan pribadi seseorang
dalam pembinaan agar memiliki nasionalisme yang kuat.
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w

w

Pembangunan keluarga diarahkan pada terwujudnya keluarga
sebagai wahan pengembangan nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur
budaya bangsa guna membina ketahanan keluarga agar mampu
berpartisipasi dalam pembangunan dengan usaha demikian dapat
diharapkan 1 keluarga sejahtera. Pada hakikatnya pembangunan suatu
keluarga sejahtera merupakan bagian dari pembangunan sumberdaya
manusia yang menekankan betapa pentingnya peranan keluarga dalam
meningkatkan kualitas manusia.
Kualitas manusia dan masyarakat merupakan masalah nasional
yang semakin penting dalam abad ke-21. Kuantitas penduduk adalah
kendala besar yang tidak akan berubah menjadi sumberdaya
pembangunan bilamana tidak disertai kualitas yang memadahi
peluang yang dibukakan oleh globalisasi, perdagangan bebas
modernisasi akan tetap tinggal peluang belaka bilamana manusia
Indonesia tidak mampu merebut dan memanfaatkannya dalam
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persaingan. Tanpa kualitas yang sebanding masyarakat Indonesia akan
menjadi masyarakat konsumen sasaran globalisasi bukan masyarakat
informasi dan industri yang modern sebagai yang dicita-sitakan.
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Dalam konteks yang lebih mikro aneka persoalan diberbagai
bidang pemerintahan maupun swasta dari soal pendidikan kriminalitas
kecelakaan sampai moral ternyata berakar pada kualitas. Apabila
dianalisis lebih lanjut, maka kualitas manusia dan masyarakat dapat
menentukan tingkat kelemahan nasional. Kualitas berperan besar
dalam pembentukan kemampuan dan ketangguhan yang menjadi
hakekat ketahanan nasional, yaitu kemampuan untuk menjamin
kelangsungan bangsa. Secara langsung atau tidak ketahanan nasional
dalam segala aspeknya tergantung pada taraf kualitas masnusia dan
masyarakat yang menyeluruh. Kualitas dari semua komponen
masyarakat baik kualitas pelaku politik dan lembaganya, kualitas
pelaku ekonomi dan pekerja, maupun kualitas anggota masyarakat,
beserta kelompok dan pranatanya bersama-sama mempengaruhi
kualitas atau tingkat ketahanan politilk ekonomi social budaya dan
pertahanan keamanan bangsa. Demikian juga kualitas pemahaman
terhadap nasioanlisme yang mana pada generasi milenial mengalami
pergeseran makna dalam memahami nasionalisme.
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Upaya untuk meningkatkan pemahaman nasionalisme Indonesia
memerlukan pengembangan konsep yang memakan waktu, agar dapat
mengkaji berbagai segi dan pendekatan terhadap kualitas manusia dan
masyarakat. Pengembangan tersebut mengalami berbagai masalah
konseptual yang perlu diketahui untuk menilai hasil yang kemudian
diperoleh. Masalah pertama adalah kerancuan mengenai konsep
kualitas. Kualitas merupakan kesimpulan secara normative
berdasarkan pengamatan subjektif mengenai berbagai hal, yang belum
tentu merupakan ciri kualitas yang relevan, misalnya penamilan, gelar
yang disandang, kecenderungan kesan, perilaku, bahkan dan gejala isu
sosial. Dengan melihat fakta mutu penurunan disiplin, kerakusan,
kecenderungan mengambil jalan pintas, berkurangnya sopan santun,
atau gejala lain yang dianggap kurang patut maka pengamat membuat
kesimpulan umum mengenai penurunan kualitas (nasionalisme).
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Pendekatan ini mempunyai kelemahan karena menilai kualitas
(nasionalisme) dari penyimpangan terhadap norma yang dianut
pengamat yang kemudian dipukulratakan terhadap seluruh
masyarakat. Sebagai akibat kualitas yang ditonjolkan hanya yang sisi
negatif tanpa melihat sisi positif yang sebenarnya. Untuk
memantapkan semangat nasionalisme tergantung pada kemampuan
setiap orang yakni mengetahui jatidirinya sebagai individu dan
makhluk social. Orang yang hanya menonjolkan kepentingan individu
dan mengabaikan kewajiban sebagi makhluk social maka tidak akan
nada keserasian dalam hidup. Kepentingan individu memang
dibenarkan dan dihormati tetapi lebih menonjolkan kewajibannya
sebagai makhluk social karena kita hidup bermasyarakat berbangsa
dan bernegara. Tuhan memberikan manusia 2 sifat yakni sifat baik
dan jelek yang keduanya memiliki kekuatan yang sama, manusialah
yang mengendalikan kedua sifat itu untuk membentuk perilaku hidup
memaknai nasionalisme tidak lepas dari pemahaman jatidirinya
sendiri. Bilamana seseorang lebih menonjolkan kepentingan hidup
akhirnya tidak akan bisa hidup di dalam masyarakat berbangsa dan
bernegara karena ingin menang sendiri yang berarti akan menindas
orang lain.

w

w

PERLINDUNGAN HAK ASASI DAN KEWAJIBAN ASASI
SERTA IMPLEMENTASI PERWUJUDAN HAK DAN
KEWAJIBAN WARGA NEGARA

w

Wacana hak asasi manusia bukanlah wacana yang asing dalam
politik dan ketatanegaraan di Indonesia. Kita bisa menemuinya dalam
perjalanan sejarah pembentukan bangsa ini. The founding father telah
mengemukakan pikiran-pikiran untuk memperjuangkan harkat dan
martabat manusia yang lebih baik. Pikiran tersebut dapat dibaca dalam
surat-surat RA Kartini, karangan-karangan politik yang ditulis oleh
Hos Cokroaminoto, Agus Salim, Douwess Dekker, Pleidoi Soekarno
yang berjudul Indonesia menggugat dan Hatta dengan judul Indonesia
Merdeka yang dibacakan didepan pengadilan Hindia-Belanda.
Perbincangan HAM berlanjut dalam 3 periode sejarah ketata negaraan
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yaitu mulai tahun 1945 sebagai periode perdebatan HAM, periode
konstituante (1957-59) dan periode awal bangkitnya orde baru (196668). Periode perdebatan awal tentang HAM terjadi mengenai apakah
hak warga negara perlu dicantumpkan dalam pasal UUD? Soekarno
dan Soepomo mengajukan pendapat bahwa hak-hak warga negara
tidak perlu dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi. Sebaliknya,
Moh Hatta dan Moh Yamin tegas berpendapat perlunya
mencantumkan pasalmengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul
dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan didalam
Undang-Undang dasar. Perdebatan dalam siding BPUPKI tersebut
merupakan tonggak penting dalam sejarah HAM di Indonesia.
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Perdebatan yang dipaparkan diatas berakhir dengan suatu
kompromi hak warga negara yang diajukan oleh Moh Hata, Moh
Yamin, Liem Koen Yan, diterima untuk dicantumkan dalam UUD
tetapi dengan terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa
hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh uud, tetapi juga dalam
arti konseptual. Konsep yang digunakan adalah hak warga negara
(rights of the citizens) bukan HAM (human rights). Penggunaan
konsep hak warga negara itu berarti bahwa secara efisit tidak diakui
paham natural rights yang menyatakan bahwa hak asasi manusia
adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai
manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu maka negara
ditempatkan sebagai “regulator of rights” bukan sebagai “guardian of
human rights” sebagaimana ditempatkan oleh system perlindungan
iternasional HAM.
Perdebatan tentang HAM muncul kembali pada sidang
konstituante (1957-59), diskusi di konstituante relative lebih
menerima HAM dalam pengertian “natural rights”, dan menganggap
sebagai substansi U-Undang dasar. Sayang konstituante dibubarkan
oleh Soekarno, akibatnya kesepakatan-kesepakatan yang dicapai
dalam konstituante itu dikesampingkan, termasuk kesepakatan HAM.
Dengan lahirnya rezim orde baru perdebatan mengenai
perlindungan konstitusional HAM muncul kembali pada siding umum
MPRS 1968, diawal orde baru MPRS telah membentuk panitia Ad
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Hoc penyusunan HAM. Hasilnya adalah sebuah rancangan keputusan
MPRS tentang piagam HAM dan hak-hak serta kewajiban warga
negara, tetapi rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke siding
umum MPRS untuk disahkan sebagai Tap MPRS. Alasannya terutama
diajukan oleh fraksi karya pembangunan dan fraksi ABRI, akan lebih
tepat jika Piagam yang penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu,
bukan oleh MPRS yang bersifat sementara.
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Kenyataannya setelah MPRS hasil Pemilu (1971) terbentuk,
rancang Piagam HAM itu tidak pernah diajukan lagi. Fraksi karya
pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apayang
pernah mereka putuskan dalam siding umum MPRS 1968 tersebut
sampai akhirnya dating gelombang reformasi yang melengserkan
Soeharto dari kursi Presiden Indonesia Mei tahun 1998 dan
membukan babak baru wacana HAM di Indonesia.
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Hasil pemilu 1999 mengubah peta kekuatan politik di MPR
DPR. Kekuatan politik pro reformasi memasuki gelanggang politik
formal yakni MPR/DPR. Selain berhasil mengangkat KH
Abdulrachman Wahid sebagai Presdiden, mereka juga berhasil
menggulirkan isu amandemen UUD 1945. Pada siding tahunan MPR
tahun 2000, perjuangan untuk memasukan perlindungan HAM
kedalam Undang-Undang dasar akhirnya berhasil dicapai. MPR
sepakat memasukan HAM kedalam bBAB XA yang berisi 10 pasal
HAM (dari pasal 28A-28J) pada amandemen kedua UUD 1945 yang
ditetapkan pada 18 agustus 2000. Hak-hak yang ditetapkan
didalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada
kategori hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu dalam bab ini juga
dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama
pemerintah dalam perlindungan pemajuan penegakkan dan
pemenuhan HAM. Disamping itu ditegaskan bahwa untuk
menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang
demokratis maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur dan dituangkan
dalam perarturan perundang-undangan.
Amandemen ke-2 itu telah mengakhiri perjalanan panjang
bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas
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HAM didalam U-Undang dasar. Periode reformasi merupakan periode
yang sangat bersahabt terhadap HAM. Berbeda halnya dengan periode
oerde baru yang melancarkan kampanye hitam terhadap HAM.
Presiden BJ Habibie sangat terbuka dengan tututan reformasi, maka
sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, Presiden lebih dulu
mengajukan RUU HAM ke DPR untuk dibahas. Pada 23 September
1999 telah dicapai consensus untuk mengesahkan Undang-Undang
tersebut yakni UU no 39 tahun 1999 tentang HAM yang memuat
pengakuan luas terhadap HAM. Hak-hak yang dijamin didalamnya
mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik,
hak-hak ekonomi, social dan budaya hingga pada pengakuan terhadap
hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat ada.
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Ketentuan yang dapat diakaitkan terhadap HAM terdapat pula
dalam Pasal 29 ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadah
menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Pasal inilah yang
sebenarnya paling memenuhi syarat untuk disebut sebagai pasal HAM
yang diperoleh dari naskah asli uud 1945. Sedangkan ketentuan
lainnya seperti Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28 , Pasal 30 ayat (1),
Pasal 31 ayat (1), serta Pasal 32 ayat (1) dan (2) bukanlah ketentuan
mengenai jaminan HAM dalam arti yang sebenarnya melainkan hanya
berkaitan dengan pengertian hak warga negara, bukan kepada seluruh
manusia yang hidup diwilayah negara Indonesia. Ketentuan mengenai
hak warga negara jelas berbeda dari hak asasi yang berlaku bagi
semua manusia. Ketentuan Pasal 28 merupakan rumusan asli UUD
1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari segi
substansinya pasal ini bukanlah ketentuan yang memberikan jaminan
konstitusional atas HAM, melainkan hanya menyatakan bahwa
jaminan itu akan diatur atau ditetapkan dengan UU. Sekarang setelah
perubahan kedua pada tahun 2000 substansi pasal itu telah dimuat
dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu seharusnya
Pasal 28 tersebut dicoret dan diganti seluruhnya dengan Pasal 28 A 28 J.
Dalam wilayah suatu negara dapat kitra jumpai adanya 3
golongan orang, yaitu (1) orang warga negara dari negara yang
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bersangkutan; (2) penduduk yang bukan warga negara; dan (3) orang
asing yang kebetulan sedang berada di wilayah negara tersebut. Warga
negara dapat bertempat tinggal di negaranya sendiri atau tinggal atau
sedang berada di wilayah negara lain demikian pula penduduk yang
tinggal disuatu negara dapat mempunyai kewarganegaraan yang
bersangkutan atau dari negara lain, oleh karena itu warga negara dan
kewarganegaraan merupakan konsep yang berbeda dari pengertian
penduduk dan kependudukan.
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Dalam BAB X UUD 1945 diberi judul Warga Negara dan
Penduduk. BAB X berisi 3 pasal, yaitu Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal
28. Untuk membedakan kedua pengertian warga negara dan
penduduk, Pasal 26 mengatur warga negara pada ayat (1) dan
penduduk pada ayat (2). Disamping warga negara itu dapat dibedakan
dari penduduk, warga negara juga berbeda hak dan kewajiban
asasinya dari individu manusia.
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Setiap manusia mempunya hak dan kewajiban asasi sebagai
manusia (human rights and human responsibilities) sedangkan setiap
warga negara (citizen) memiliki hak dan kewajiban konstitusional
(constitutional rights and obligation) tentunya cara membela atau
mempertahankan citizen rights itu berbeda dari cara mempertahankan
human rights oleh karena itu pengertian hak dan kewajiban
konstitusional dapat dikatakan lebih luas dari pengertian hak dan
kewajiban asasi manusia.

KESIMPULAN
Dari uraian diatas dapat disimpulkan nasionalisme bersifat
dinamis perlu selalu dipupuk dikembangkan dimasyarakatkan serta
didukung institusi politik ekonomi dan social budaya dan hankam.
Hak asasi manusia merupakan materi dari naskah UUD negara
modern demikian pula hak dan kewajiban warga negara merupakan
materi pokok yang dinilai perlu diatur dalam setiap UUD dan dalam
semua paham konstitusi negara modern di dunia.

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

227

Daftar Pustaka
A Hamid S. Attamimi.1994.Aktualisasi Hukum Islam, Dalam Mimbar
Hukum No 13 Thn V.
Jimly Asshidiqie.2007.Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi.PT Buana Ilmu Populer:Jakarta

w

w

w

.m

pr

.g

o.

id

PUSHAM UII Yogyakarta.2008.Hukum Hak Asasi Manusia.

228

Nasionalisme, Warga Negara, dan Hak Asasi Manusia

