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Pengantar Penerbit

ISTILAH keindonesiaan berasal dari kata dasar Indonesia. Kata ini 
merupakan kata sifat yang bermakna suatu perihal tentang 
Indonesia. Dalam artian lain, keindonesiaan merupakan komitmen 
kebangsaan untuk menuju kehidupan bangsa dan negara yang 
dicita-citakan. Komitmen kebangsaan Indonesia ini sifatnya 
tidak kaku dan dogmatis. Keindonesiaan senantiasa seharusnya 
dipahami dengan menyesuaikan konteks zaman.

Berbagai persoalan terkait makna dan substansi Indonesia dan 
keindonesiaan itu dituangkan dalam buah renungan Dr. H. Haedar 
Nashir M. Si. yang bertajuk Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif 
Sosiologis ini. Buku ini menghadirkan cakrawala pengetahuan 
dan analisis yang luas dan mendalam terkait Indonesia dan 
Keindonesiaan. Dengan membaca buku ini, niscaya pembaca 
akan dibawa menuju pencerahan tentang betapa berindonesia 
secara lurus itu sesungguhnya membutuhkan sedalam-dalamnya 
kesadaran dan wawasan serta kesepaduan yang tepat antara 
kecerdasan spiritual, emosional, dan inteligensi.

Sebagai penerbit terdepan di lingkungan Muhammadiyah, 
penerbitan buku ini tentu saja kami anggap sebagai salah satu wujud 
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tanggung jawab moral kami. Sebab, sebagai ujung tombak kemajuan 
bangsa dan negara, kesadaran kebangsaan warga Indonesia pada 
umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya harus terus 
ditumbuhsuburkan dan dijaga dari pemahaman yang menyesatkan. 
Dengan begitu, penerbitan buku ini juga harus dipandang sebagai 
upaya pencerahan terhadap masyarakat, sehingga jiwa dan perilaku 
semesta umat akan selaras dengan Islam Berkemajuan.

Tentu saja segala cita-cita syiar Islam Berkemajuan ini tidak 
akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. 
Untuk itu, perlu kami haturkan banyak-banyak terima kasih 
kepada, pertama, Bapak Dr. H. Haedar Nashir, M. Si. selaku penulis 
buku ini yang telah memberikan kami amanah untuk menerbitkan 
karyanya ini. Kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah berjuang di belakang layar 
sehingga buku ini dapat terbit tepat pada waktunya. Ketiga, tentu 
saja kami perlu berterima kasih kepada Anda, para pembaca yang 
budiman. Akhirnya, harapan kami, buku ini tidak hanya dapat 
memberikan wawasan yang baik, melainkan juga dapat memantik 
kesadaran dan nalar kritis kita, sehingga, niscaya, pada gilirannya, 
kita dapat memberikan sumbangsih yang tepat kepada negara 
dan bangsa Indonesia. Selamat membaca!

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat!

Penerbit Suara Muhammadiyah
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Pengantar Penulis

ALHAMDULILLAH, sebagai pembelajar sosiologi sekaligus mengem-
ban amanat memimpin organisasi Islam modern terbesar, yakni 
Muhammadiyah, serta dosen di Universitas Muhammadiyah 
Yog yakarta, penulis menyaksikan dari dekat dinamika kehi-
dup an bangsa Indonesia di hampir seluruh sudut Tanah Air 
yang demikian beragam. Saat bertugas ke berbagai daerah di 
se luruh penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke (barat 
ke ti mur) serta dari Miangas ke Pulau Rote (utara ke selatan), 
penulis menyaksikan betapa heterogennya masyarakat Indonesia 
dengan berbagai karakter budaya dan praktik kehidupan se-
hari-hari. Di sana banyak energi sosial yang positif untuk 
dikembangkan secara kolektif, sekaligus titik-titik lemah yang 
nis caya dikritisi sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah 
bang sa yang berkehendak maju. Pertumbuhan pula corak 
pemikiran dan orientasi kebangsaan yang mewarnai perjalanan 
Indo nesia yang dinamis dan tampak rumit, yang tentu saja tidak 
untuk disederhanakan dengan pandangan-pandangan dangkal. 
Bersamaan dengan itu dapat ditelusuri dinamika sosial berupa 
proses persambungan dan perubahan kehidupan keindonesiaan 
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dalam lintasan mata rantai masa lalu, kini, dan masa depan yang 
panjang dalam jalinan yang terus berproses mengikuti sunatullah 
kehidupan.

Berdasarkan pembacaan atas kenyataan yang berkembang 
dalam kehidupan bangsa Indonesia mutakhir di tengah lintasan 
masa lalu dan ke depan, yang didukung perenungan teoretis 
terutama dalam perspektif sosiologis, maka penulis tuangkan ha-
sil pembacaan dan refleksi itu ke dalam buku yang diberi judul 
Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi se ba gaimana hadir 
di tangan para pembaca yang budiman. De ngan demikian, buku ini 
merupakan hasil dari kajian realitas dan analisis teoretis mengenai 
kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang mengalami 
perubahan sosial yang sangat terbuka sejak era Reformasi 1998. 
Dengan menggunakan perspektif sosiologis dan didukung 
penelusuran historis dari para sejarawan, penulis mencoba mencari 
benang merah mengenai dinamika ke hidupan bangsa Indonesia 
dalam mata rantai kesejarahan sosial ma sa lampau, masa kini, dan 
proyeksi ke depan.

Kajian tentang Indonesia dalam konteks situasi, orientasi, 
dan nilai-nilai yang menyatu dengan berbagai aspeknya secara 
so siologis diperlukan untuk memperoleh pemahaman secara 
le bih mendalam (verstehen), sebagaimana menjadi salah satu 
karakter studi sosiologi Weberian. Dengan perspektif sosiologi, 
terutama sosiologi interpretatif, dapat dibahas masalah-ma-
salah keindonesiaan secara lebih substantif (masuk ke isi yang 
mendalam), bukan di lapis luar. Pendekatan interpretatif ber beda 
dengan pendekatan positivistik sebagaimana sering di gam barkan 
dalam temuan-temuan survei tentang dinamika ke hidupan 
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bangsa Indonesia yang cenderung hanya berdasar kulit luarnya 
saja dan kuan titatif dalam memahami masalah keindonesiaan 
yang kompleks.

Kajian sosiologis tentang “Indonesia dan Keindonesiaan”  ten-
tu masih bersifat awal dan memerlukan penajaman di ke mu dian 
hari. Penulis berusaha mengkaji dan menjelaskan ten tang berbagai 
persoalan Indonesia dan keindonesiaan ke dalam aspek yang lebih 
substantif, seperti tentang Indonesia seba gai suatu Tanah Air, 
nama, dan kesejarahan maupun tentang per ju ang an kemerdekaan 
dan terbentuknya negara Indonesia. Demi kian pula mengenai 
posisi agama, Pancasila, dan kebudayaan In donesia sebagai 
sumber nilai berbangsa; tentang kemajemukan, na sionalisme, dan 
hal-hal yang terkait dengan identitas kein do nesiaan. Dikaji pula 
tentang masalah sosial-politik, sosial-eko nomi, dan sosial-budaya 
dalam konteks kekinian Indonesia.

Buku ini juga menjelaskan dan menawarkan transformasi 
se bagai jalan perubahan bagi Indonesia kini dan ke depan. 
Ba gai mana Indonesia melakukan rekonstruksi kehidupan ke-
bang saan di tengah masalah peluruhan atau penyimpangan 
da lam kehidupan kebangsaan diukur dari nilai-nilai dasar dan 
cita-cita luhur Indonesia. Bagaimana Indonesia memasuki kehi-
dupan modern abad XXI di tengah arus globalisasi di abad baru. 
Semuanya memerlukan pandangan dan transformasi kein do-
nesiaan yang saksama.

Penerbitan buku Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologi 
ini dapat menjadi bahan diskusi dan dialog akademik ter utama 
bagi kalangan yang berminat mengkaji kehidupan bang sa 
Indonesia secara mendalam. Penulis menyadari masih ter dapat 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

x

kekurangan dari isi dan analisis buku ini, karenanya, ke pada 
pembaca yang budiman agar dapat memberikan masukan dan 
kritik. 

Kepada Penerbit Suara Muhammadiyah diucapkan terima kasih 
atas penerbitan dan publikasi buku ini. Kepada Rektor dan civitas 
academica Universitas Muhammadiyah Yogya kar ta yang memberi 
perhatian dalam pengembangan karier aka demik penulis juga 
diucapkan terima kasih. Demikian pula ke pada Mas Deni Asy’ari, 
Muhammad Yuanda Zara, dan sau dara-saudara di Majalah Suara 
Muhammadiyah yang ikut men dukung penerbitan buku ini. Khusus 
kepada istri terkasih, Siti Noordjannah Djohantini, dan putra-putri 
tercinta (Hilma-Iman, Nuha-Monika) penulis berikan buku ini 
sebagai bagian dari se mangat memperkaya ilmu dan mengasah 
tradisi iqra yang tidak pernah usai.

Kepada para pencinta buku dan pemburu ilmu penulis per-
sem bahkan buku ini. Semoga Allah SWT. melimpahkan kecer-
das an dan karunia-Nya bagi bangsa Indonesia, sehingga negeri 
ini menjadi Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, suatu negeri 
idaman berkemajuan serta diberkahi Tuhan Yang Maha Rahman 
dan Rahim.•

Yogyakarta, Senin 28 Januari 2019

Haedar Nashir
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[ B A B  I ]

Pendahuluan

INDONESIA, tulis Multatuli atau Eduard Douwes Dekker (1820–
1887), adalah suatu negeri untaian “Zamrud di Khatulistiwa”, 
The Emerald of Equator. Negeri yang indah dan diberi banyak 
anu gerah yang nilainya sangat berharga oleh Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Di negeri kepulauan itu “tongkat dan batu pun jadi ta-
naman”, ungkap grup penyanyi legendaris Indonesia, Koes 
Plus. Ungkapan metafora itu menggambarkan Indonesia se-
bagai gugusan kepulauan yang luar biasa luas, indah, subur, 
dan makmur. Sungguh suatu negeri ciptaan Tuhan yang patut 
di syukuri oleh seluruh penduduknya.

Di balik Indonesia yang luas, indah, dan kaya itu, pernahkah 
para warganya bertanya sebenarnya seperti apa negeri yang di 
zaman penjajahan disebut Hindia-Timur itu? Bagaimana sejarah 
dan Tanah Air kepulauan Indonesia itu hadir di atlas dunia 
ser ta di kemudian hari membentuk suatu entitas bangsa dan 
ne gara? Bagaimana keindonesiaan sebagai keadaan dan jati diri 
In donesia yang pada masa silam dikenal orang Eropa sebagai 
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“Anak Benua India” itu terbentuk? Apakah kemajemukan ma-
syarakat Indonesia itu terbangun dengan segala dinamikanya? 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut diperlukan untuk memancing 
sekaligus menumbuhkan kesadaran nalar dari para warga yang 
mendiami negeri ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke itu.

Tatkala para pelancong domestik mengunjungi masjid-mas-
jid peninggalan sejarah di Jawa Tengah bagian utara maupun 
di seluruh sudut negeri. Mereka berwisata ke Candi Borobudur 
di Magelang, Jawa Tengah dan Candi Prambanan di Daerah 
Isti mewa Yogyakarta. Mereka juga menyaksikan benteng batu 
hi tam yang mengitari Buton di Sulawesi Tenggara. Menyaksikan 
ke indahan Masjid Baiturrahman di Aceh, Istana Maimun di Me-
dan, Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta, atau Keraton 
Cirebon, serta berada di titik Khatulistiwa di Pontianak. Demikian 
pula, tatkala mengunjungi tempat pembuangan Soekarno di Ende, 
Nusa Tenggara Timur, di Boven Digul daerah pengasingan Bung 
Hatta di Papua, Gua Slarong tem pat persembunyian Pangeran 
Diponegoro di Yogyakarta, ser ta berbagai jejak sejarah yang tak 
terhitung banyaknya di seluruh Nusantara. Apa yang terbersit 
dalam benak pikiran para turis domestik itu tentang sejarah dan 
pengetahuan di balik khazanah kebudayaan Indonesia yang kaya 
itu? Sekadar menikmati keindahannya sambil berfoto, atau juga 
tertarik untuk berpikir tentang mozaik keindonesiaan?

Ketika sebagian penduduknya pada kurun waktu terakhir 
meng  gelorakan slogan “Aku Indonesia”, “Aku Pancasila”, “Aku 
Cinta Indonesia”, “NKRI Harga Mati”, dan sederet idiom ke in-
donesiaan lainnya yang tampak heroik tentang nasional is me. 
Apakah mereka benar-benar memahami apa itu esensi ke-
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indonesiaan atau kebangsaan Indonesia? Apakah jargon-jargon 
keindonesiaan yang baik itu lahir dari kesadaran dan pemahaman 
yang mendalam tentang Indonesia dan ber-Indonesia secara 
jelas? Bagaimana berkomitmen nyata untuk membela dan me-
majukan Indonesia di balik idiom-idiom verbal tersebut yang 
membawa pada kemajuan Indonesia? Terujikah kesadaran 
ver bal keindonesiaan itu ketika mereka harus mengorbankan 
kepentingan diri dan kelompoknya demi kepentingan bangsa 
dan negara yang lebih luas! 

Perkembangan mutakhir sangat menarik untuk direnungkan 
me ngenai dinamika kehidupan yang terkait dengan isu, ekspresi, 
dan dialog atau wacana mengenai nasionalisme atau pandangan 
kebangsaan sebagai dialektika kesadaran akan keindonesiaan 
yang tidak sederhana. Bahwa gelora kesadaran keindonesiaan di 
tubuh masyarakat atau bangsa Indonesia dalam dasawarsa ter akhir 
memang cukup tinggi. Kesadaran keindonesiaan itu menyangkut 
rasa menjadi bagian dari Indonesia sebagai suatu bangsa. Suatu 
semangat kebangsaan yang dikenal dengan istilah nasionalisme. 
Semuanya tentu berada tidak di ruang vakum, tetapi menyatu 
dengan denyut nadi kehidupan kebangsaan In donesia. Ada apa 
dengan ekspresi nasionalisme yang meng gelora itu? Apakah 
ekspresi keindonesiaan itu benar-benar men cerminkan bela 
Indonesia, ataukah malah ekspresi bela diri dan ke lompok sendiri.

Ekspresi keindonesiaan yang tumbuh belakangan itu bah-
kan pada situasi tertentu tampak ekstrem. Pada  Februari 2018 
di lintasan Sa’i di Masjidil Haram, Mekkah saat beribadah 
umrah terjadi kehebohan. Sekelompok jamaah dari Indonesia 
menyanyikan lagu “Ya Lal Wathan." Kejadian tersebut me-
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nimbulkan reaksi kontroversi, bahkan Duta Besar Arab Saudi di 
Indonesia mengkritik perbuatan tersebut. Suatu lagu nasio nalisme 
yang tentu saja baik tentang semangat cinta Tanah Air Indonesia, 
tetapi menurut penilaian publik kurang tepat dilan tunkan di kala 
ibadah yang sakral. Hal serupa terjadi dalam ka sus pembakaran 
bendera bertuliskan Laa Ilaaha Illa Allah di Lim bangan, Garut, 
Jawa Barat yang menjadi masalah nasional dan kontroversial, 
sehingga menimbulkan reaksi aksi massa yang keras di ibu kota 
dan sejumlah daerah. Bagi pelaku, perbuatan tersebut konon 
dilandasi spirit bela Indonesia dari paham yang dianggapnya 
bertentangan dengan ideologi negara. Sementara publik yang 
kon tra memandangnya lain, yakni sebagai tindakan yang tidak 
menghormati ritual ibadah dan kalimat tauhid (mengesakan 
Allah) dengan segala ragam penafsiran di belakangnya. Mungkin 
pula di tengah kontroversi itu terdapat nuansa pertarungan po-
litik. Apapun peristiwa motif dan pelaku dari dua peristiwa itu, 
dalam kehidupan nyata di Indonesia telah menyentuh polemik 
tentang masalah keagamaan dan keindonesiaan yang tidak se-
derhana.

 Sejumlah ekspresi cinta dan bela Indonesia masih dapat di-
daftar sebagai narasi kesadaran dan pengetahuan dengan se gala 
kaitannya tentang Indoesia dan keindonesiaan yang tidak se-
derhana. Hal-hal serupa tampaknya akan terus terjadi di masa 
de pan, lebih-lebih dalam kehidupan politik mutakhir pasca dua 
dasawarsa era Reformasi yang ditandai proses politik dan de-
mokrasi yang makin bebas, terbuka, dan sangat dinamis. Boleh 
ja di, rasa ketidaksukaan terhadap kondisi Indonesia akan sama 
terbukanya di ruang publik, di antaranya melalui berbagai kritik 
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yang dianggap tidak mencintai Indonesia. Sebagian anak bangsa 
yang memiliki paham dan ideologi lain di luar Pancasila boleh jadi 
masih hidup dan menjadi persoalan tersendiri dalam kehidupan 
kebangsaan di Indonesia. Semuanya merupakan ke nyataan sosial 
yang nyata dan tidak terbantahkan, yang me nunjukkan keadaan 
dan dinamika kehidupan keindonesiaan yang kompleks di negeri 
bernama Indonesia.

Beragam sikap warga negara atau golongan tentu hadir di In-
donesia, sebagai bukti bangsa ini hidup dan tidak mati. Mungkin 
pu la ada yang kurang tinggi rasa cintanya kepada Indonesia ka-
rena berpaham lain dan dipicu berbagai sebab, yang tentu saja 
tidak perlu terjadi di negeri ini. Sebagian kelompok bahkan ada 
yang tidak setuju dengan konsep negara-bangsa (nation-state) dan 
mencita-citakan bentuk negara lain, seperti sistem ke khilafahan, 
sebagai suatu pemikiran yang bertentangan dengan kon stitusi 
dasar dan perundangan yang berlaku. Sebagian lain, terutama di 
daerah tertentu, mengemuka sikap “separatis” ter hadap pemerintah 
pusat, dengan akar masalah dan masa lalu yang rumit ketika terjadi 
peleburan atau proses integrasi nasional, sebagai indikasi kontra 
terhadap Indonesia. Masalah konflik ideo logi atau konflik sosial-politik 
seperti itu memang rumit atau kompleks, dan sering berkoneksi 
dengan masalah-masalah lain yang bersifat keagamaan, ekonomi, 
kedaerahan, budaya, ke tertinggalan, dan aspek-aspek lainnya yang 
bersifat saling-silang ke pentingan (cross-cutting of interest) atau 
interkoneksitas dalam ke hidupan kebangsaan.

Beragam wajah kebangsaan yang bersifat multiaspek itu 
me nunjukkan betapa masalah keindonesiaan dan dunia Indone-
sia sebagai suatu bangsa dan negara tumbuh dan berkembang 
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tidaklah sederhana dan linier, tetapi kompleks dan gradual 
se suai dengan hukum dinamika sosiologis suatu bangsa. Se-
tiap penyederhanaan atas Indonesia dan keindonesiaan da pat 
memperdangkal pemahaman akan sejarah kelahiran, pertum-
buhan, dan perkembangan Indonesia sebagai negara-bangsa 
de ngan segala kaitannya yang kompleks. Lebih dari itu, penting 
pula dipahami bahwa Indonesia dan keindonesiaan dengan 
se gala dinamika, masalah, dan tantangannya pada saat yang 
ber samaan di dalamnya terkandung jiwa, pikiran, nilai, dan 
cita-cita nasional yang menyatu dengan keberadaan Indonesia. 
Di sinilah pentingnya memahami Indonesia dan keindonesiaan 
da lam perspektif sosiologis yang luas dan mendalam sebagai na-
rasi dan cara pandang memahami negara dan bangsa yang besar 
seperti Indonesia. Suatu ikhtiar memahami negeri kepulauan 
yang berpenduduk majemuk dalam wajah dan karakternya yang 
khas, tentu saja perlu dibaca dan dianalisis secara ideografis atau 
“pemahaman dari dalam secara detail” mengenai perikehidupan 
Indonesia dan keindonesiaan yang multiaspek dan multifaktor.

Memahami realitas Indonesia dan keindonesiaan perlu pem-
bacaan dan analisis yang multiperspektif, serta sangat ti dak 
memadai bila dilihat hanya dengan pandangan yang seder hana 
dan linier atau instrumental. Kajian-kajian survei yang ma rak 
di Indonesia pasca-Reformasi seputar politik, keragaman atau 
pluralisme, radikalisme, terorisme, dan persoalan atau isu lain nya 
yang sering disebut sebagai masalah Indonesia tentu mem bantu 
memahami keindonesiaan dan bermanfaat untuk banyak ke-
pentingan membangun Indonesia. Namun, penting pula mem-
beri catatan kritis atas kajian survei tersebut lebih-lebih ma nakala 
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dikonstruksi secara dangkal, linier, dan parsial, karena tidak akan 
memadai dalam membaca dan menjelaskan Indonesia de ngan 
keindonesiaannya yang kompleks. Bersamaan dengan itu, hasil-
hasil survei yang terbatas itu, jika dipahami secara mutlak dan 
tunggal, maka akan melahirkan bias pemahaman ten tang Indonesia 
dan keindonesiaan di era mutakhir. Dalam ca tatan kritis metodologi 
terhadap ilmu-ilmu sosial positivisme, malah berkembang catatan 
serius tentang “sesat pikir metode sur vei” untuk menunjukkan 
sisi lemah metode ini agar tidak di jadikan satu-satunya alat dalam 
memahami Indonesia dan ke indonesiaan yang kompleks.

Dalam memahami berbagai masalah bangsa Indonesia sa-
at ini, sungguh tidak dapat dipenggal kaitan satu sama lain, 
ter masuk dengan situasi kebangsaan sebelumnya. Masalah ke-
bang saan dapat bersifat kontinu atau bersambungan dengan 
sebelumnya, bahkan terdapat pula hal-hal baru atau peru bahan 
dari keadaan sebelumnya. Terbuka pula hal-hal yang benar-benar 
baru seperti dunia media sosial yang saat ini sangat dominan 
dalam mempengaruhi hubungan sosial ma sya rakat dengan 
kekuatan teknologi digital yang luar biasa me nentukan kehidupan 
kebangsaan. Sungguh menarik suatu na rasi jurnalistik Kompas 
tentang kondisi kebangsaan saat ini, de ngan catatan kritis sebagai 
berikut, “Mencermati kondisi bangsa In donesia sekarang ini, 
ketika keberagaman menjadi persoalan, ke tika korupsi masih 
merajalela, ketika demokrasi diplesetkan menjadi dari elite, oleh 
elite, untuk elite semuanya sebenarnya per nah terjadi dalam 
perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa yang terjadinya saat ini 
hanyalah repetisi peristiwa masa lalu. Se jarah adalah rangkaian 
berbagai peristiwa yang terjadi” (Her nowo, 2018:ix).
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Dalam konteks memahami Indonesia dan keindonesiaan—
berbagai kaitan yang menyangkut keberadaan, keadaan, di na-
mika, dan aspek-aspek kebangsaan lainnya yang me nyatu dengan 
identitas kebangsaan—yang kompleks dan ti dak sederhana itu 
penting didalami dan diperbincangkan dalam ranah keilmuan, 
terutama dalam perspektif sosiologi interpretatif (the sociology 
of interpretation) sebagaimana perspektif Max We ber. Dalam 
pandangan Weber seperti dikutip Ritzer (1992:125), sosiologi ialah 
“... a science concerning itself with the inter pretative understanding 
of social action and thereby with a causal explanation of its course and 
consequence.” Pendekatan interpretatif tersebut dapat diperkaya 
dengan perspektif sosiologi pengetahuan (the socilogy of knowledge) 
untuk mengetahui anatomi berpikir ten tang suatu masalah 
maupun alam pikiran manusia Indonesia. Dengan demikian, 
melalui sosiologi yang nonpositivis dapat dikembangkan analisis 
interpretasi mengenai tindakan sosial ma nusia dan masyarakat 
Indonesia dengan berbagai hubungan dan konsekuensinya, 
sehingga dapat dikatakan sebagai ranah dan aspek sosiologi 
Indonesia dan keindonesiaan.

Sosiologi interpretatif (interpretative) atau sering disebut ju ga 
interpretive berbasis dari ilmu penge tahuan interpretive science. 
Ilmu pengetahuan interpretatif menunjuk pada “addresses 
phenomena that are found to bear problematic meanings, toward the goal 
of interesting the possible meaning constellations so as to provide the 
grounds for meaningful action” (Pressler, 1996:2). Bahwa sosiologi 
inter pretatif membahas fenomena yang mengandung makna 
pro ble matik. Tujuannya untuk mengungkapkan makna-makna 
yang mem berikan dasar tindakan manusia yang penuh arti. 
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Dalam diksinya, Weber menemukan “the subjective meaning”, 
atau arti-arti subjektif di balik fenomena atau perilaku verbal. 
Sosiologi interpretatif dapat mengetahui pemahaman-pema-
haman intersubjektif mengenai berbagai sistem simbol dalam 
ke hidupan manusia dengan segala derivasinya (Pressler, 1996:6). 

Dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan ke-
bangsaan, dijumpai pemikiran dan orientasi tindakan mengenai 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut Max Weber 
se bagai makna-makna subjektif (the subjective meaning) sekaligus 
yang bersifat intersubjektif dan objektif yang tidak sederhana, 
sebagaimana “tafsir sosial atas kenyataan” dalam sosiologi in-
terpretatif dan sosiologi pengetahuan Berger dan Luckmann (1990). 
Sebutlah, ketika banyak klaim tentang ungkapan nasionalisme 
lewat cinta dan bela Indonesia, sebagaimana yang tumbuh dalam 
ke hidupan sosial dan politik di Indonesia belakangan ini. Dari 
femonema tersebut, penting un tuk mencari pemahaman yang 
bersifat mendalam (verstehen, emik, dan ideografis) tentang 
orientasi pikiran dan tindakan da ri para aktornya, baik individual 
maupun kolektif. Apakah hal ter sebut benar-benar didasari spirit 
nasionalisme, ataukah hanya retorika belaka. Se sungguhnya, apa 
yang mereka pikirkan dengan motif dan orien tasi nasionalisme 
yang disuarakan secara terbuka, serta ba gaimana aktualisasinya 
dalam kehidupan nyata di Indonesia.

Untuk memahami masyarakat Indonesia memang memer-
lukan perspektivisme, atau sudut pandang yang luas dari ber bagai 
pandangan agar tidak terjebak pada penyederhanaan ber dasarkan 
satu sudut pandang belaka. Kehidupan masyarakat In donesia itu, 
secara komunal maupun modern sebagaimana ka rakter masyarakat 
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Asia, memang saling berkelindan, baik secara struktural maupun 
kultural. Menurut Wertheim (1999:xi) “kondisi sosialnya jalin 
menjalin.” Manakala memandangnya hanya dari sudut pandang 
terutama dari perspektif orang luar atau Barat, penggunaan 
pendekatan ilmu ekonomi saja, atau bahkan ilmu antropologi dan 
sosiologi sekalipun sangatlah tidak mencukupi jika tanpa disertai 
pemahaman akan kondisi internal masyarakat di kepulauan ini 
secara mendalam, termasuk pemahaman akan karakter manusianya. 
Dalam hal ini, Wer theim (1999:xii)—sebagai peletak dasar Indonesia 
studies di ne geri Belanda yang pendekatannya sosiologis dan historis 
dalam bentangan perspektif sosio-historis dan historis-sosiologi—
mem berikan catatan analisis sebagai berikut.

Hanya konsep sosiologis yang memandang kemanusiaan se bagai 
suatu entitas, yang dalam batas-batas tertentu dalam aspek-aspek 
dan sejarahnya tidak terulang sepenuhnya, akan membantu kita 
memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai apa se karang 
terjadi di Asia. Proses yang terjadi pada masa lalu harus di pelajari 
dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, proses itu bukanlah 
merupakan hukum yang dapat dilepaskan yang harus diterima secara 
pasif oleh umat manusia. Proses itu tidak lebih dari regularitas yang 
hanya berlaku dalam suatu pola masyarakat, pada suatu periode 
tertentu. Sejarah manusia merupakan suatu interaksi konstan dari 
pengulangan dan pembaruan, pengulangan yang bisa tampak dalam 
pakaian yang baru dan pembaruan yang tampak untuk suatu skema 
pengulangan.

Cara pandang seputar studi Indonesia dan keindonesiaan 
se cara dangkal atau dalam persepsi awam, sebagaimana yang 
akhir-akhir ini banyak berkembang di Indonesia, dapat menggiring 
pa da sikap dan pemahaman yang parsial, atau bahkan gagal pa-
ham. Sebagai contoh, ketika tumbuh persepsi atau pendapat di 
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sebagian orang Indonesia bahwa “jauh lebih baik, atau tidak akan 
terlalu buruk, andaikan Indonesia dijajah Inggris ketimbang oleh 
Belanda” sehingga lebih maju seperti Singapura dan Ma laysia. 
Pandangan bias seperti itu dibantah oleh data sejarah dan temuan 
Tim Hannigan, yang melakukan kajian ketika Indonesia di jajah 
Inggris—saat itu Belanda diduduki Napoleon—selama sekitar 
empat tahun (1811–1816) terutama di bawah kekuasaan Gubernur 
Jenderal Thomas Stamford Raffles. Raffles populer se bagai pendiri 
negara Singapura, bahkan, di Bengkulu namanya di abadikan 
sebagai nama bunga bangkai yakni bunga Raff lessia arnoldii. Namun, 
kajian Hannigan (2015:9) menunjukkan bahwa di masa Raffles 
telah terjadi penghancuran Keraton Yogyakarta, se lain memicu 
pembantaian penduduk di Palembang, dan me nerapkan sistem 
sewa tanah yang mengubah ekonomi di Jawa. Penjajah manapun 
sama buruknya, sehingga para pendiri bang sa menyebutkan dalam 
Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, “Bah wa sesungguhnya 
kemerdekaan itu ialah hak segala bang sa dan oleh sebab itu, maka 
penjajahan diatas dunia harus di ha puskan karena tidak sesuai 
dengan perikemanusiaan dan pe rikeadilan”.

Dalam memahami Indonesia dan keindonesiaan yang kom-
pleks dengan perspektif yang luas dan mendalam perlu dicandra 
beberapa aspek atau dimensi permasalahan secara sosiologis. 
Pertama, bagaimana memahami Indonesia sebagai Tanah Air, 
bang sa, dan negara dalam keberadaan dirinya sejak terbentuk 
sam pai sejarah petumbuhan dan perkembangannya yang penuh 
per gumulan. Mengutip istilah Simbolon (2007:1) bagaimana 
“Men jadi Indonesia” seperti dijumpai saat ini secara apa adanya, 
dalam arti Indonesia di dalam dirinya sendiri. Kedua, bagaimana 
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me ma hami karakter masyarakat atau bangsa Indonesia yang di-
ke nal majemuk, religius atau beragama, berideologi Pancasila, 
dan memiliki kebudayaan luhur ketimuran seperti diyakini atau 
menjadi klaim sosiologis para penduduknya. Apakah karakter 
itu tercermin dalam mentalitas kolektif warga dan elite bangsa 
Indonesia? Ketiga, masalah-masalah apa saja yang dihadapi bangsa 
dan negara Indonesia saat ini sebagai persoalan krusial atau 
rumit? Terutama dikaitkan dengan konteks kekinian serta ditakar 
dari karakter dirinya, nilai-nilai, jiwa, pemikiran, dan cita-cita na-
sional yang diletakkan fondasinya oleh para pejuang dan pendiri 
Indonesia. Keempat, bagaimana dan seperti apa visi kebangsaan 
dan perwujudan cita-cita nasional yang membawa pa da bangunan 
Indonesia ke depan yang berkemajuan. Apakah visi dan misi para 
calon presiden dan wakil presiden mewakili visi nasional Indonesia 
yang mendasar dan berorientasi jauh ke depan? Kelima, bagaimana 
Indonesia ditransformasikan menuju perwujudan cita-citanya 
dalam kerangka Indonesia yang mer   deka, bersatu, berdaulat, 
maju, adil, dan makmur secara ber makna lebih dari sekadar meraih 
kemajuan fisik dalam per spek tif Negara Pancasila yang maju di era 
globalisasi dan dunia modern abad XXI. 

Pemahaman keindonesiaan saat ini memerlukan pengeta  huan 
mendalam atas sejarah Indonesia di masa lalu dalam lin  tasan 
proses yang berkesinambungan. Dalam konteks seja rah Indonesia 
misalnya, banyak hal penting untuk dipahami kem  bali setelah 
selama ini terdapat pandangan-pandangan dang kal tentang 
Indonesia dan keindonesiaan sebagai identi tas serta keadaan 
yang melekat dengan Indonesia. Apakah pe laku penyebaran 
Islam di Indonesia lebih dari Sembilan Wa li seperti sering 
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menjadi pandangan segolongan umat Islam yang cenderung Jawa 
sentris. Demikian pula sejumlah pe ris tiwa yang terjadi di masa 
lalu, termasuk dalam pergerakan ke merdekaan dan peran para 
aktornya. Ketika ada pihak mengklaim me miliki peran menonjol 
dalam perlawanan rakyat Surabaya ter hadap Nederlandsch-Indie 
Civiele Administratie (NICA) atau Pemerintah Sipil Hindia-Belanda 
pada 10 November 1945 yang kemudian diperingati menjadi Hari 
Pahlawan. Lupakah bahwa sesungguhnya dan sejatinya aktor 
utamanya ialah Soetomo (atau Bung Tomo) dengan perjuangan 
seluruh rakyat Surabaya yang heroik tanpa kecuali. Dalam hal 
ini, pemerintah—mewakili negara—harus saksama dan jangan 
sampai menetapkan hari-hari nasional berdasar motif politis tanpa 
penelitian dan pertimbangan yang saksama, sehingga Indonesia 
dibawa untuk berwajah primordial, atau hanya mewakili dan seolah 
milik golongan tertentu.

Bahwa sejarah itu merupakan proses pemikiran, sehingga ma sa 
lampau dapat dipahami lebih dari sekadar cerita masa lam pau 
itu (Frederick dan Soeroto, 2017:4). Sebagian orang me nyatakan 
masyarakat Indonesia di masa lalu tidak memiliki ke sadaran 
akan sejarah, padahal menurut sejarawan tersebut justru se-
baliknya. Bahwa dengan “Menyaksikan candi-candi besar atau 
membaca kata-kata mulia salah satu babad, sudah cukup me-
yakinkan kita bahwa orang Indonesia kuno mempunyai per hatian 
yang sungguh-sungguh mengenai masa lampau, dan bahwa 
mereka berusaha keras agar tetap berhubungan erat dengannya” 
(Frederick dan Soeroto, 2017:2). Sebagai perbandingan dalam pen-
dekatan sejarah, bahwa dalam usaha memahami Indonesia de ngan 
sudut pandang sejarah, bahkan sejak 1957 da lam Seminar Sejarah 
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I di Yogyakarta, mulai diperkenalkan his toriografi Indonesia-sentris, 
yakni dasar penulisan sejarah In donesia dari sudut pandang 
Indonesia sebagai alternatif dari se jarah kolonial dengan sudut 
pandang Belanda (Kartodirjo, 1982). Selain itu, dalam historiografi 
juga dikembangkan pen dekatan yang disebut Anthony Reid 
sebagai to tal history (sejarah total) sebagai cara pandang yang 
me nyeluruh dalam membaca dan menjelaskan sejarah yang tidak 
ter batas pada satu aspek yang terspesialisasi. Dalam pendekatan 
ini, menurut Reid, sejarah umat manusia merupakan jalinan yang 
tidak terpisah, tidak ada satupun bagian dari sejarah itu yang 
terisolasi dari lainnya, termasuk sejarah Indonesia dalam re lasi 
Asia Tenggara dalam satu kawasan (Reid, 2014:xxx).

Kata kunci dari uraian kesejarahan tersebut ialah, Indonesia 
saat ini maupun ke depan, tidak lepas dari masa lampau yang 
ha rus dipahami secara mendalam dan luas sebagai terdapat 
dalam ka jian-kajian sejarah. Lebih khusus, bahwa apa yang 
bertumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia meniscayakan 
pemahaman bukan hanya dalam istilah dan konsepnya, tetapi 
juga dalam konteksnya. Hal yang perlu dihindari ialah bias dan, 
lebih ja uh, manipulasi fakta sejarah yang menyebabkan bangunan 
kon sep dan pemikiran tentang Indonesia menjadi sempit dan 
disalahgunakan. Menurut Reid, bagi sementara cendekiawan 
ter utama di kalangan kelompok Jawa masa lampau misalnya, 
mereka “membangun suatu pengertian sejarah Nusantara yang 
Jawa-sentris”, sehingga diperlukan pemahaman kembali seja rah 
Indonesia (Reid, 2014:21). Kata Nusantara pun bukanlah me wakili 
golongan tertentu, pun Nusantara itu sama sekali bukanlah 
maz hab pemikiran. Nusantara merupakan kawasan yang luas, 
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bahkan sampai ke Asia Tenggara, bukan area dan pola pikir sem-
pit. Terdapat realitas yang harus dipahami, antara lain de ngan 
menguak apa yang ada di balik suatu peristiwa atau se suatu yang 
menjadi dunia nyata disertai pemahaman yang kom prehensif atau 
menyeluruh dari banyak dimensi.

Dalam memahami berbagai masalah seperti radikalisme yang 
menjadi isu sentral dalam kehidupan kebangsaan di era mu ta khir, 
diperlukan pula cara pandang yang luas dan tidak ver balistik. 
Radikalisme, terorisme, intoleran, dan masalah lain memang 
dijumpai dalam kehidupan bangsa Indonesia—seba gaimana hal 
serupa terjadi di negara dan bangsa lain di dunia saat ini sebagai 
bagian dari geopolitik global yang keras. Tetapi ma salah-masalah 
tersebut perlu pemetaan dan pembacaan yang mendalam, luas, 
dan menyeluruh sehingga diperoleh strategi pe mecahan yang 
komprehensif. Menarik misalnya pandangan Prof. Mahfud M.D. 
ketika mencermati adanya paham radikal yang disebut gerakan 
“anti-Pancasila." Berdasar hasil survei, di te ngarai 9% responden 
menyatakan tidak setuju dengan Pan casila. Bagi Mahfud M.D., 
temuan tersebut juga harus dibaca bah wa “Pancasila masih kuat” 
karena yang setuju ada 87%, sehingga masih merupakan kekuatan 
yang mendominasi—sisanya, yaitu 4%, mengaku biasa saja (Pi-
kiran Rakyat, 23/12/2018, hlm. 15). Pakar hukum tata negara yang 
“digagalkan” atau “gagal” menjadi calon wakil presiden Ir. Joko 
Widodo dalam hitungan menit itu, bahkan menyatakan kelom-
pok kecil yang tidak setuju dengan dasar Pancasila harus berani 
ikut pemilu sebagai bentuk berdemokrasi, bukan dengan jalan 
provokasi. Pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Re-
publik Indonesia tersebut menunjukkan kedalaman dan ke l  uas an 
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dalam memahami masalah keindonesiaan lebih dari ver balitas 
yang dangkal.

Jadi pemahaman tentang Indonesia dan keindonesiaan me-
nis cayakan kajian dan pemikiran yang saksama dalam kon teks 
sejarah, situasi, dan berbagai dimensi lainnya secara men dalam—
sebagaimana salah satunya menjadi perspektif sosiologi inter-
pretatif dengan pendekatan kualitatif agar tidak terjebak pa da 
pendangkalan dan bias pemahaman. Dengan demikian, siapa 
pun dapat mendialogkan dan berwacana tentang Indonesia dan 
keindonesiaan dengan perspektif pengetahuan yang luas, men-
dalam, dan bermakna. Selain itu, pemahaman tentang Indonesia 
dan keindonesiaan juga selalu terbuka pada pemikiran-pemi-
kiran atau pandangan-pandangan baru agar tidak terjebak dalam 
stagnasi. Bagi elite dan warga bangsa di negeri kepulauan yang 
terbentang luas ini, tentu pemahaman keindonesiaan yang de-
mikian dapat menghasilkan konstruksi atau rancang-bangun 
pandangan yang visioner dan lintas-batas, atau setidak-tidak nya 
mencukupi bagi kepentingan transformasi atau rekonstruksi ma-
sa depan Indonesia yang berkemajuan, sejalan jiwa, pikiran, dan 
cita-cita nasional yang diletakkan fondasinya oleh para pe juang 
dan pendiri Indonesia!•
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[ BAB I I ] 

Mozaik Indonesia 
dan Keindonesiaan

INDONESIA adalah negara kepulauan yang luas, indah, dan kaya-
ra ya. Penduduk negeri ini dikenal majemuk dan religius, dengan 
keragaman dan keramahan budaya yang tersebar di seluruh 
Tanah Air. Perjuangan bangsa Indonesia sejak pembentukan 
di ri sebagai entitas masyarakat, pada era melawan penjajahan, 
ser ta setelah merdeka sangatlah gigih yang didorong oleh spirit 
kebangsaan atau nasionalisme yang terbentuk tidak sekali jadi. 
Nama “Indonesia” pun dipilih ketimbang nama Nusantara dan 
de retan nama lain di negeri maritim ini.

Bagaimana Indonesia—sebagai Tanah Air, masyarakat, bangsa, 
dan negara—terbentuk, tumbuh, dan berkembang sehingga men-
jadi Indonesia seperti sekarang ini. Sejak kapan Indonesia lahir di 
peta dunia? Seperti apakah sosok manusia Indonesia sebagai cikal-
bakal atau nenek moyang dari masyarakat atau bangsa saat ini? 
Bagaimana kebudayaan masyarakat Indonesia terbentuk. Apakah 
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kemajemukan bangsa Indonesia terjadi begitu saja se cara statis, 
serta seberapa jauh dinamika keragaman etnik, aga ma, daerah, 
dan entitas budaya berlangsung dalam proses so sio logis di negeri 
ini. Adakah nasionalisme yang menjadi mo dal kolektif bangsa 
Indonesia berlangsung secara linier atau, seba liknya, gradual.

Sejumlah pertanyaan tentang Indonesia dan keindonesiaan 
da pat menuntut elaborasi dan deskripsi sosiologis yang me madai 
mengenai negeri kepulauan yang terhampar luas di ka was an 
Asia Tenggara tersebut. Tatkala sebagian penduduk di ku run 
terakhir menggelorakan slogan “Aku Indonesia”, “Aku Pan-
casila”, “Aku Cinta Indonesia”, “NKRI Harga Mati”, dan sejum-
lah jargon keindonesiaan lainnya yang tampak militan tentang 
nasionalisme. Apakah mereka benar-benar memahami lintasan 
pajang kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangan Indonesia 
dengan esensi keindonesiaan yang melekat di dalamnya. Sketsa 
sosiologis menjadi penting mendeskripsikan untuk diperoleh 
pemahaman mendalam mengenai Indonesia dan keindonesiaan 
sebagai tanah air, masyarakat, bangsa, dan negara!

A.  Menjadi Indonesia

Indonesia dalam temuan para ahli geologi dan arkeologi, men-
dapat bentuknya sebagai tanah air ialah pada akhir zaman es atau 
Wurm glaciation. Menurut para ahli geologi dan arkeologi, bumi 
ini sejak terjadinya telah mengalami paling sedikit empat kala 
atau zaman glasial yaitu, Kala Gunz, Kala Mindel, Ka la Risz, dan 
Kala Wurm (Koentjaraningrat, 1976:1). Zaman gla sial merupakan 
suatu kala, atau waktu, ketika suhu dan iklim bumi mengalami 
penurunan yang ekstrem dalam jangka la ma yang menyebabkan 
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meluasnya gelombang es di kawasan ku tub dan gletser gunung. 
Pada zaman es itu air laut membeku, se hingga permukaan air laut 
turun sampai seratus meter. Akibatnya, garis pantai menjorok ke 
laut, serta ada ke mungkinan sejumlah pulau menyatu pada era 
tersebut. Berbagai informasi sejarah, arkeologi, dan geologi yang 
berkembang menyebutkan bahwa zaman glasial dimulai sejak 
kala Pleis tosen yang berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu serta 
ber akhir kira-kira pada awal kala Holocene sekitar 10.000 tahun 
lalu. Artinya, Indonesia yang sangat luas ini terbentuk dalam 
era ribuan tahun yang silam, sehingga membentuk diri menjadi 
gu gusan kepulauan yang luas dan menjadi Tanah Air bagi pen-
duduk yang kemudian bernama orang, masyarakat, dan bangsa 
Indonesia.

Indonesia sebagai sebuah nama Tanah Air, bangsa, dan negara 
la hir dan berproses dalam pilihan yang menyejarah. Residen 
Inggris di Kesultanan Yogyakarta pada 1811, John Crawfurd, 
dengan me ngutip para geografer Eropa, menyebut kepulauan 
ini dengan is tilah “Indian Archipelago” (Kepulauan India) 
sebagaimana tertuang dalam karya monumentalnya yang terbit 
di Edinburgh (Skotlandia) pada 1820, History of Indian Archipelago. 
Bagi Craw furd (2017a:3–4), “Kepulauan India” merupakan sebuah 
istilah geo grafis yang tepat untuk menggambarkan wilayah yang 
terdiri atas pulau-pulau “the first rank in size” (peringkat pertama 
dalam ukuran luas) seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatra, 
pulau-pu lau “second rank” (peringkat kedua), seperti Jawa, 
pulau-pulau “third rank” (peringkat ketiga), seperti Sulawesi, 
pulau-pulau “fourth rank” (peringkat keempat), seperti Bali, serta 
pulau-pu lau kecil yang jumlahnya, tulis Crawfurd, “innumerable”, 
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ti dak terhitung banyaknya. Istilah Kepulauan India sekaligus 
mem bedakan wilayah ini dengan apa yang dikenal oleh orang 
Ero pa kala itu sebagai “Continental India” (Anak Benua India). 
Pi hak Belanda, sebagai penjajah, memiliki beberapa nama untuk 
ke pulauan ini yaitu Hindia, Hindia-Timur, Insulinde (Pulau-pulau 
Hindia), Hindia [Timur] Belanda, hingga sebuah wilayah bagian 
dari tropisch Nederland alias Belanda tropis (Elson, 2008:1).

Nama Indonesia dipilih melalui proses sejarah yang pan jang. 
James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl, 
pada 1847 dan 1850, lebih memilih pemakaian kata Melayunesia 
ke timbang Indunesia. Sementara Adolf Bastian, seorang etno-
log dari Universitas Berlin, pada 1884 justru lebih memilih dan 
kemudian mempopulerkan nama Indonesia. Satu abad kemudian, 
akhirnya para pejuang kemerdekaan di era kebang kitan nasional 
berketetapan hati hanya memilih nama Indonesia di an tara nama-
nama Nusantara, Dwipantara, Swarnadwipa, In sulinde, dan 
Melayunesia tersebut. Penggalan sejarah itu meru pakan titik awal 
kehadiran Indonesia tidak hanya sebatas nama, tetapi juga identitas 
diri. Sekaligus merupakan keputusan sejarah untuk sebuah nama 
Indonesia yang di dalamnya terkandung ji wa, pikiran, dan cita-cita 
luhur akan hadirnya sebuah bangsa dan negara yang besar.

Sejarawan Bernard Vlekke memberikan catatan penting ten-
tang Indonesia sebagai berikut.

... istilah Indonesia atau Hindia (Timur) dipakai untuk menye but 
seluruh kompleks wilayah yang kini membentuk Republik Indonesia. 
Nama Indonesia, yang berarti ‘Pulau-Pulau India’, di berikan kepada 
seluruh kepulauan itu oleh seorang etnolog Jer man, dan telah dipakai 
sejak 1884. Awalnya, Indonesia nama geo grafis untuk menyebut 
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sebuah pulau antara Australia dan Asia, ter masuk Filipina. Gerakan 
nasionalis Indonesia mengambilnya dan membuatnya menjadi 
nama resmi untuk republik mereka pada 1945 dan 1949, dengan 
menyisihkan istilah yang lebih tidak terkenal Nu santara (Vlekke, 
2018:5–6).

Anthony Reid (2018:2) memberikan catatan, “Indonesia 
adalah istilah baru untuk sebuah bangsa yang bentuknya baru 
je las di abad XX. Istilah ini diciptakan oleh etnolog Eropa pada 
akhir abad XIX, dan diadopsi oleh kelompok nasionalis pada 
era 1920-an ketika mereka segera menyadari adanya persatuan 
nasional. Penjajahan atau pendudukan Belanda selama dua 
dekade sebelumnya tampaknya nyaris mustahil dapat memaksa 
berbagai macam suku dan kultur di Nusantara menjadi satu 
pemerintahan yang terpusat.” Artinya, nama dan entitas Indo-
nesia menjadi titik temu persatuan nasional seluruh rakyat 
In donesia dari berbagai golongan sebagai era baru yang di era 
Nusantara berpencar dan menjadi entitas sendiri-sendiri yang 
tidak mengarah ke persatuan. Dengan kata lain, nama dan en titas 
Indonesia menjadi satu-satunya tempat untuk berte munya se luruh 
keragaman etnik, golongan, dan identitas ketimbang Nu santara. 
Lebih-lebih setelah Indonesia merdeka, nama Indonesia itulah 
yang memiliki kekuatan politik formal dan substansial da ripada 
Nusantara yang bersifat masa silam yang terbatas.

Dalam catatan sosiologis Wertheim (1999:11), pada abad XX 
para ilmuwan mulai menggunakan istilah Indonesia sedikit banyak 
secara sistematik, dan gerakan nasionalis juga memakai istilah ini 
sebagai slogan pergerakan. Hingga Perang Dunia II me mang secara 
resmi sebagai negeri jajahan nama Indonesia masih menggunakan 
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Hindia-Belanda, atau Netherlands East Indies, atau Dutch East Indiest 
yang lebih populer di dunia. Pada akhir pendudukan Jepang, akibat 
revolusi yang mendorong la hirnya Republik Indonesia, nama 
tersebut menjadi pokok berita. Artinya, para sarjana asing di luar 
kelompok pejuang pergerakan nasional memiliki peran dalam 
memperkenalkan nama Indonesia ke luar negeri kala itu. Diksi 
Indonesia menjadi pusat identitas kebangsaan atau nasionalisme 
yang sedang bertumbuh melalui perjuangan kemerdekaan 
melawan penjajahan.

Bagaimana dengan luas wilayah? Indonesia sebagai negara 
ke pulauan sangatlah besar dan terhampar luas, sehingga luas wi-
layahnya termasuk dalam posisi nomor tiga belas negara terluas di 
dunia. Dua abad silam, John Crawfurd (2017a:2) telah menyebut 
kepulauan ini sebagai kelompok pulau-pulau terbesar di dunia 
yang terletak tepat di tengah bangsa-bangsa besar dan beradab 
di Asia. Menurut Vlekke, luas Indonesia mencapai sepuluh juta 
kilometer persegi. Ini artinya, kawasan Tanah Air setengah juta 
kilometer persegi,lebih luas dibanding tanah yang membentuk 
Amerika kon tinental, bila tanpa Alaska. Mengenai betapa jauhnya 
ruang sela an tara Aceh dan Papua, pengamat asing menyebut jarak 
dari ujung barat ke ujung timur Indonesia ibarat jarak dari London 
ke Teheran atau dari Anchorage di Alaska ke Washington D.C. 
(Pi sani, 2014). Menurut antropolog Koentjaraningrat, kepulauan 
In donesia bahkan merupakan suatu gugusan yang terpanjang 
dan terbesar di dunia. 

Jumlah pulau di Indonesia, menurut Deputi Kedaulatan 
Ma ri tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, ialah 
17.504, dengan 16.056 pulau pada 2017 terdaftar diba ku kan 
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di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Pusat Survei dan 
Pemetaan ABRI/TNI pada 1987, jumlah pulau Indonesia 17.503. 
Dari keseluruhan total jumlah kepulauan tersebut, sebanyak 
5.707-nya telah bernama, termasuk 337 nama pu lau di kawasan 
sungai. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Na sional pada 2002 
melaporkan data lebih besar, yaitu 18.306 pu lau. Sementara itu, 
Departemen Dalam Negeri pada 2004 me nyampaikan data bahwa 
jumlah pulau di negeri ini sebanyak 17.504, de ngan rincian 7.870 
pulau telah memiliki nama, sementara 9.634 pulau lainnya tidak 
bernama. Dari ribuan pulau tersebut, ada sekitar 6.000 pulau 
yang berpenghuni. Demikian pula dengan kekayaan alam di 
se luruh kepulauan Indonesia, baik di lautan, maupun daratan 
dan udara, sungguh kaya dan merupakan bentangan anugerah 
Allah yang patut disyukuri oleh seluruh anak negeri. Tambang, 
energi, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rempah-rempah, serta 
se gala keanekaragaman flora dan fauna tumbuh subur di negeri 
ini. Gugusan kepulauan nan luas, indah, dan kaya raya ini telah 
memikat hati seorang Eduard Douwes Dekker atau Multatuli 
hingga menjulukinya sebagai untaian zamrud di khatulistiwa.

Dengan membaca data tersebut, betapa luas, besar, dan ka ya 
raya kepulauan Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang nis caya 
disyukuri dan dimanfaatkan secara bermoral dan bertang gung 
jawab oleh seluruh anak negeri, termasuk para pejabat ne gara dan 
pemerintah sebagai amanat sangat berharga. Sung guh berharga 
perjuangan para nenek moyang bangsa In donesia di masa lampau 
dalam merawat anugerah yang dilim pahkan Tuhan di negeri 
kepulauan itu, sehingga menjadi wa risan utuh dan sangat penting 
bagi anak cucu dan generasi se  sudahnya. Sebaliknya, merupakan 
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suatu tindakan tidak etis dan tidak bertanggung jawab manakala 
di kemudian hari ada war ga negara atau siapapun yang merusak, 
mengkorupsi, dan meng eksploitasi kekayaan Indonesia itu secara 
rakus dan hanya untuk kepentingan dirinya. Padahal, betapa berat 
perjuangan pa ra mujahid (pejuang) dan pendiri Indonesia dalam 
menjaga dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
itu. Sung guh berdosa jika Indonesia yang diperjuangkan dengan 
penuh pengorbanan jika di kemudian hari disalahgunakan oleh 
gene rasi bangsa yang korup dan amoral.

Kepulauan Indonesia, menurut Vlekke, dari segi georgrafis 
tampak bukan merupakan kesatuan. Pandangan tersebut da pat 
dibaca secara verbal, bahwa bagi kalangan Belanda saat itu antara 
daratan dan lautan itu terpisah. Akan tetapi, bagi bangsa Indo nesia 
lautan dan daratan merupakan satu kesatuan integral yang tidak 
dapat dipisahkan. Pada masa penjajahan, berdasar Or donansi 
Hindia-Belanda 1939, bahwa pulau-pulau di Indonesia dipisahkan 
oleh laut, laut di sekitar, dan laut di an tara pulau yang diposisikan 
bukanlah bagian dari kepulauan In donesia, kecuali sekeliling 3 
mil dari garis pantai. Setelah In donesia merdeka melalui Deklarasi 
Djuanda 13 Desember 1957 terjadi perubahan drastis dan sangat 
menentukan, bahwa laut In donesia, termasuk laut di sekitar, 
di antara, dan di dalam ke pulauan Indonesia merupakan satu 
kesatuan wilayah Negara Ke satuan Republik Indonesia. Dengan 
Deklarasi Djuanda, la ut dan daratan atau pulau merupakan satu 
kesatuan utuh ber dasar prinsip negara kepulauan (archipelagic 
state). Setelah per  juangan diplomasi politik yang panjang, 
akhirnya Deklarasi Djuanda 1957 diakui dan ditetapkan dalam 
Konvensi Hu kum Laut PBB ketiga pada 1982, yang kemudian 
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dipertegas pada 1985, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan 
sekaligus sebagai negara kesatuan. Deklarasi Djuanda—yang 
juga sosok intelektual Muhammadiyah lulusan Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dan beberapa kali menjadi menteri serta sekali 
menjadi perdana menteri di era Soekarno itu—menjadi tonggak 
pen ting perikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di da lam 
maupun luar negeri secara sah dan meyakinkan.

Indonesia adalah suatu negara kepulauan yang dihimpit Benua 
Asia dan Australia, yang iklimnya sangat ditentukan oleh angin 
musim. Pada November sampai Maret berhembus angin dari arah 
barat dan membawa hujan dari lautan India menu ju Indonesia. 
Dalam rentang Juni sampai September, angin mu sim datang dari 
arah tenggara dan membawa udara kering dari benua Australia ke 
bagian dari kepulauan Indonesia yang berada di sebelah selatan 
khatulistiwa, yaitu Maluku, Nu sa Tenggara, Sulawesi, Jawa, serta 
sebagian dari wilayah Kali man tan dan Sumatra. Angin tenggara 
yang kering itu menyebabkan kemarau di daerah-daerah tersebut. 
Pada sa at yang sama, sesudah melampaui garis khatulistiwa 
berubah men jadi angin barat daya yang basah dan membawa 
hujan ke Su matra Utara, Kalimantan Tengah dan Utara, serta 
Sulawesi Uta ra. Demikianlah, di daerah-daerah itu hampir tak 
dikenal mu sim kemarau. Selain itu, curah hujan di berbagai daerah 
di Indonesia memang berbeda-beda tergantung pada musim-mu-
sim tersebut (Koentjaraningrat, 1976:2).

Dalam konteks kesejarahan, sejak sekitar abad V sampai 
merdeka, Indonesia pernah memiliki kerajaan-ke rajaan yang 
memiliki kekuatan ekspansi ke luar dan memberi sumbangsih 
besar bagi terbentuknya keindonesiaan. Di negeri ke pulauan 
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ini pernah lahir kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh 
penjuru negeri, seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, 
Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Da rus salam, Siak, 
Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pa jajaran, Ternate, 
Tidore, Gowa, Buton, Bone, Sumbawa, Bi ma, Pagaruyung, 
Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Pa pua, dan kerajaan-
kerajaan lainnya. Perjalanan sejarah yang pan jang dan kekayaan 
budaya yang melimpah merupakan aset yang berharga dalam 
memerangi penjajahan, menumbuhkan na sio nalisme, dan mengisi 
kemerdekaan (Nashir, 2015:1).

Tonggak kesejarahan dari berdirinya kerajaan-kerajaan ter-
sebut memberi landasan bagi terbentuknya Indonesia sebagai 
ne gara dan bangsa yang mampu mengurus dirinya dengan ke-
daulatan dan kemandirian. Majapahit, dengan Sumpah Palapa 
Gadjah Mada, memberi tonggak bagi perluasan dan kekuasaan 
Indonesia atau Nusantara yang perkasa kala itu, sekaligus tong-
gak persatuan dan kesatuan negara maritim. Demikian juga 
Sri wijaya yang kala itu memiliki armada sekaligus kekuatan 
un tuk memperluas hubungan sampai ke wilayah Tiongkok dan 
Ti mur Tengah. Kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darussalam 
ju ga memberikan sumbangsih kesejarahan yang penting bagi 
tum buh dan kokohnya bangsa Indonesia, sama seperti kerajaan 
Islam Demak, Pajang, Cirebon, Ban ten, Mataram, Ternate dan 
Tidore, Gowa, Bone, Buton, Sum bawa, dan kerajaan-kerajaan 
Islam lainnya. Kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia itu 
juga menjadi benteng perlawanan yang kuat ketika menghadapi 
penjajahan Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang, meski sering 
mengalami pelemahan akibat politik pecah-belah (devide et impera) 
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dan kelicikan politik kolonial saat itu.
Peran kesejarahan tersebut menemukan bentuknya yang kon -

kret, modern, dan terorganisir pada awal abad XX yang di tandai 
oleh lahirnya gerakan atau organisasi kebangkitan na sional, 
semisal Jami’atul Khair (1905), Sarekat Dagang Islam (1905), 
Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muham madiyah (1912), 
Al-Irsyad (1914), Taman Siswa (1922), Persatuan Islam (1923), 
dan Nahdlatul Ulama (1926). Sumpah Pemuda 1928 merupakan 
tonggak penting lahirnya ikrar nasional un tuk berbangsa 
satu, berbahasa satu, dan ber-Tanah Air satu, yak ni Indonesia. 
Kongres Wanita Indonesia ke-1 pada 1928, di mana ‘Aisyiyah 
sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menja di salah 
satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan titik awal 
kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian in tegral 
dari pergerakan nasional. Semua arus kebangkitan na sional 
tersebut menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa 
yang melahirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agus tus 1945 
(Nashir, 2015:1).

Dalam konteks perjuangan kebangsaan, Indonesia adalah se-
buah identitas dan energi politik perlawanan terhadap kaum pen-
jajah yang nista. Di dalam negeri Indonesia yang tejajah itu, hadir 
sosok-sosok seperti Soetomo, Wahidin Soedirohoesodo, H.O.S. 
Tjokroaminoto, Ahmad Dahlan, Agus Salim, Muhammad Husni 
Thamrin, Wiwoho Purbohadidjojo, Sutardjo Kartohadikusumo, 
Soekarno, dan seluruh pejuang bangsa lainnya. Se mentara itu, 
Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Mohammad 
Hatta berjuang di Belanda dengan mem bawa nama Indonesia. 
Di masa lalu, orang-orang Islam yang per gi naik haji ke Mekkah 
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ketika kembali ke Indonesia me miliki perasaan sebagai bagian dari 
suatu bangsa baru dan mem bawa gagasan perlawanan terhadap 
kaum penjajah. Selain itu, terdapat pula para pelajar Indonesia 
di Mesir, yang memiliki karakteristik khas, yaitu berakar di 
Indonesia, berpendidikan, berjiwa nasionalis, antikolonial, dan 
menganut Islam yang mo dernis. Rasa kebangsaan Indonesia 
memiliki basis yang sa ngat kuat dalam apa yang Michael F. Laffan 
sebut sebagai “eku menisme Islam” di kepulauan Asia Tenggara, 
yang salah satunya dipertegas oleh kontak dengan bagian-bagian 
lain dari dunia Islam (Laffan, 2003). 

Indonesia adalah identitas sebuah bangsa yang majemuk, 
yang dalam kepusparagamannya telah membentuk diri menjadi 
sa tu, Bhinneka Tunggal Ika. Putra-putri generasi bangsa ketika 
ber himpun dalam Sumpah Pemuda 1928 dengan penuh gelora 
te lah menjadikan Indonesia sebagai titik temu untuk “BerTanah 
Air yang satu, Berbangsa yang satu, dan Berbahasa yang satu”, 
yak ni Indonesia. Puncaknya, pada 17 Agustus 1945 Soekarno-
Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan 
ke merdekaan, yang dikuti dengan penetapan Konstitusi Dasar 
UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 yang di dalamnya terkandung 
Pan casila sebagai dasar negara dan lahirnya secara resmi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah kemajemukan yang 
te rus berproses membentuk diri sebagai bangsa yang toleran, 
da mai, dan dewasa itu, komitmen dan peran umat Islam sebagai 
mayoritas sungguh besar, yang oleh antropolog Koentjaraningrat 
dan sejarawan Sartono Kartodirdjo disebut sebagai kekuatan 
perekat integrasi bangsa. 

Dalam perkembangan berikutnya, Indonesia membentuk diri 
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menjadi sebuah bangsa dan negara yang merdeka setelah ratusan 
tahun dijajah Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang dalam ku-
run yang berbeda. Dalam titik sejarah yang kritis, dan di atas 
per juangan ratusan tahun para mujahid (pejuang) bangsa yang 
berkorban dengan segenap jiwa dan raga, Indonesia akhirnya 
bebas dari cengkeraman penjajah dan hadir sebagai negara mer-
deka sebagaimana ungkapan syukur para pendiri bangsa dalam 
alinea Pembukaan UUD 1945 “Atas berkat rakhmat Allah Yang 
Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, 
supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat In-
donesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 merupakan puncak 
per juangan seluruh rakyat Indonesia yang berkorban dengan 
segala jiwa raga dari satu generasi ke generasi berikutnya di se-
luruh kepulauan Nusantara dalam rentang ratusan tahun la manya. 
Dari Aceh sampai Papua serta dari Miangas sampai Rote, rakyat 
telah berjuang dengan seluruh kekuatan dan penuh pen deritaan. 
Para pendiri bangsa memahami sepenuhnya pen deritaan bangsa 
Indonesia akibat penjajahan yang panjang akan arti pentingnya 
kemerdekaan, sehingga spirit perjuangan ke mer dekaan itu 
diabadikan dalam alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam-
pailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa meng-
hantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan 
Ne gara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di do-
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rongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan 
yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemer-
dekaannya.

Indonesia sebagai negara-bangsa memiliki fondasi ideologi 
dan konstitusi dasar yang kokoh serta fundamental, yaitu suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Per  musyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan sua-
tu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, 
ditetapkan pula tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indo-
ne sia, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke-
sejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Hal-hal yang mendasar sebagaimana terkandung dalam Pem-
bukaan UUD 1945 itu merupakan nilai-nilai dan landasan kon-
stitusional yang harus menjadi pijakan, bingkai, dan orien tasi utama 
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan gerak hidup 
seluruh komponen bangsa sehingga Negara Ke sa tuan Republik 
Indonesia (NKRI) tersebut jelas dasar, arah, dan cita-citanya 
untuk diterjemahkan menjadi misi dan visi nasional sepanjang 
masa. Harapannya, Indonesia itu bu kan sekadar jasad-fisik, 
tetapi—sebagaimana diutarakan oleh Soe pomo—“bernyawa” atau 



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

31

mempunyai nyawa. Dalam pandangan Soe karno, negara Republik 
Indonesia itu memiliki philosophische grond slag, yaitu fondasi, 
filosofi, pemikiran yang sedalam-da lamnya, jiwa, dan hasrat 
yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya diletakkan bangunan 
Indonesia yang kekal dan abadi. Karenanya, Indonesia sebagai 
tanah air, negara, dan bangsa tidak dapat disederhanakan melalui 
jargon-jargon verbal, dilihat, dibangun secara fisik, serta diposisikan 
dan dikembangkan de ngan pemikiran-pemikiran dangkal. Sebab, 
betapa negeri dan bang sa di kepulauan yang luas, besar, dan 
kaya raya ini hadir men jadi Indonesia dalam lintasan sejarah 
dan eksistensi diri yang penuh pergumulan panjang, dinamis, 
fundamental, dan te rus berproses dalam hukum persambungan 
dan perubahan yang kompleks.

B.  Manusia dan Kebudayaan

Indonesia dihuni oleh orang-orang yang disebut penduduk 
setempat atau hasil migrasi yang kita kenal sekarang sebagai 
pen duduk Indonesia atau manusia Indonesia, dengan segala ragam 
kebudayaannya yang majemuk. Apa yang disebut dengan orang 
Indonesia atau manusia Indonesia, atau lebih luas lagi ma syarakat 
Indonesia atau bangsa Indonesia, tentu lekat de ngan identitas diri 
dari penduduk di negeri kepulauan ini, berikut ciri-ciri fisik dan 
kebudayaannya. 

Menurut temuan arkeologi dan antropologi, manusia Indonesia 
yang tertua sudah ada kira-kira satu juta tahun yang la lu, waktu 
Paparan Sunda masih merupakan daratan, dan ketika Asia 
Tenggara bagian benua dan bagian kepulauan masih bersambung 
menjadi satu. Penduduk Paparan Sunda tersebut mem punyai 
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tubuh dan ciri fisik yang berbeda dari manusia In donesia 
yang sekarang dan sisa-sisanya berupa fosil yang di temukan 
di beberapa desa di daerah lembah Bengawan Solo, yang oleh 
para antropolog disebut Pithecanthropus erec tus. Mereka hidup 
dalam kelompok-kelompok kecil dengan kehidupan berburu 
dan meramu berbekal alat yang se derhana dari kayu dan batu. 
Fosil manusia dengan ciri-ciri yang sama dijumpai pula di sebuah 
lembah dekat Peking dan di be berapa tempat lain di Asia Timur 
(Koentjaraningrat, 1976:3).

Setelah itu terjadi evolusi, dan  ditemukan pula sejumlah fosil 
baru yang ditemukan di dekat Desa Ngandong yang terletak masih 
di lembah Bengawan Solo. Oleh para ahli antropologi fisik hasil 
evolusi itu dianggap sebagai subspesies Homo erectus, dan di sebut 
Homo soloensis, yang kehidupannya tidak mengalami per ubahan 
ratusan tahun sebagaimana manusia purba pertama. Homo erectus 
tersebut dalam beberapa puluhan ribu tahun ke mudian berevolusi 
menjadi manusia yang sekarang dengan ciri-ciri ras yang banyak 
menyerupai penduduk pribumi Aus tralia, sebelum orang kulit 
putih menduduki benua itu. Si sa-sisa fosil dari makhluk ini 
ditemukan di suatu tempat di  distrik Wajak, sehingga disebut 
Homo wajakensis. Fosil tersebut me nunjukkan banyak persamaan 
dengan fosil-fosil yang dari ne nek moyang penduduk asli dari 
Australia yang ditemukan di Talgai di daerah Darling Downs 
(Queensland, Australia Timur) serta di Keilor sebelah barat kota 
Melbourne, Australia Selatan (Koentjaraningrat, 1976:4). 

Dalam perkembangan berikutnya pasca-“manusia Indonesia” 
purba atau kuno tersebut, lahir atau tumbuh sosok dan ciri ma nusia 
Indonesia yang lebih terbentuk kebudayaannya yang menurut 
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sosio-antropolog telah lebih berkembang daripada penduduk 
sebelumnya. Pertama, manusia Indonesia dengan ciri-ciri Aus tro-
Melanesoid yang berkembang di kawasan Indonesia ba gian timur, 
terutama di belahan Papua sekarang. Para ahli paleo-antropologi 
menyebut penduduk Papua—yang sempat bernama Irian—sebagai 
Papua-Melanesoid, sebagai cikal-bakal penduduk Papua sekarang 
dan penduduk Kepulauan Melanesia. Pekerjaan utama mereka 
adalah meramu, berburu, dan menangkap ikan dengan alat 
sederhana dari batu. Menurut Koentjaraningrat, manusia Austro-
Melanesoid bermigrasi dari timur ke barat, yakni dari Jawa melalui 
Sumatra, Semenanjung Ma laya, dan Muang Thai Selatan sampai 
ke Vietnam Utara.

Kedua, manusia Indonesia bercirikan Mongoloid yang le bih 
banyak berkembang di kawasan Indonesia bagian tengah ke barat. 
Profil manusia Indonesia itu memiliki kesamaan atau kemiripan 
dengan penduduk di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, 
namun dengan bahasa dan kebudayaan yang berbeda. Menurut 
Koentjaraningrat, suatu versi sejarah menunjukkan bahwa ma-
nusia Mongoloid yang menghuni dan menjadi penduduk In-
donesia berasal dari Asia Timur, mungkin dari Jepang, untuk 
ke mudian menyebar ke selatan melalui Kepulauan Ryukyu, Tai-
wan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Pertumbuhan dan 
persebaran manusia Indonesia generasi awal tersebut ber langsung 
antara 10.000 sampai 2.000 tahun Sebelum Masehi. Ge lombang 
persebaran manusia yang datang ke Indonesia sesudah ke dua 
gelombang tersebut berasal dari Asia Tenggara dengan ba hasa 
dan kebudayaan merupakan induk dari keluarga-keluarga bahasa 
Kadai (sejumlah bahasa-bahasa Cina Selatan di Hainan dan 
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Taiwan), bahasa Cham (di Vietnam Tengah), dan bahasa-bahasa 
Austronesia (di Samudra Indonesia dan Pasifik); yang bahasa 
induk tersebut disebut bahasa Proto-Austronesia dengan mata 
pencaharian bercocok tanam (Koentjaraningrat, 1976:9–11). 

Secara sederhana, Crawfurd (2017a) mengategorikan manusia 
In do nesia generasi awal itu ke dalam dua ras; yang pertama orang 
yang warna kulitnya cokelat dengan rambut lurus, yang kedua 
warna kulitnya hitam dengan rambut keriting. Secara agak ste-
reotipe, Crawfurd bahkan menyebut penduduk di Kepulauan 
Hin dia itu penampilannya tidak menarik dibandingkan dengan 
orang Eropa, Arab, Persia, Tartar, Jerman, dan Siam; serta ber beda 
pula dengan Cina, Arab, dan India yang setelah itu menjadi ba-
gian dari penduduk Indonesia sampai sekarang. Stigma ciri fisik 
tersebut tentu dipengaruhi persepsi orang Eropa yang ma sih 
menganut paham kehebatan suatu bangsa ditandai keung gulan 
tubuhnya, sebagaimana orang Jerman yang merasa lebih unggul.

Manusia Indonesia di masa lalu dalam temuan Crawfurd 
(2017a:27–48)—sosok yang pernah tinggal di Pulau Jawa selama 
enam ta hun—menunjukkan karakter baik sekaligus kelemahan 
di da lam dirinya. Karakter baik manusia di Kepulauan Hindia 
itu an tara lain kasih sayang, rasa terima kasih, kesetiaan, keju-
jur an, ketulusan, periang atau gembira, ramah, ketabahan, 
ke gigihan; dalam konteks tingkah laku eksternal mereka se-
rius, pendiam, berhati-hati, sopan, dan penurut. Dalam rela si 
domestik, penduduk di negeri kepulauan tersebut juga rela tif 
memperlakukan perempuan dengan baik, setidaknya perem-
pu an tidak direndahkan dan dihinakan. Mereka juga memiliki 
hu bungan keluarga yang diikat pernikahan serta hubungan antar 
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ang gota keluarga berlangsung baik, anak-anak menghormati 
orang  tuanya atau yang lebih tua.

Namun, terdapat pula kelemahan pada penduduk di kepulau-
an Nusantara tersebut, demikian ungkap Crawfurd, administratur 
sekaligus peneliti dari Negeri Elisabeth itu menduduki Indonesia. 
Kelemahan sifat tersebut antara lain pada sebagian penduduknya 
tampak malas, tidak sadar hukum, percaya takhayul, senang 
dengan pertunjukkan, menggemari kemegahan dari luar, lambat 
da lam memahami meskipun dapat menilai dengan rasional se-
cara terbatas, memiliki sifat pendendam, mengamuk, tidak da pat 
dipercaya, serta sejumlah stereotipe yang buruk. Crawfurd bah-
kan dalam batas tertentu menyebut manusia Indonesia saat itu 
primitif dan liar, suatu penilaian khas orang Eropa dan orientalis 
yang merasa superior sebagai bangsa kulit putih. Padahal, sifat 
baik dan buruk merupakan karakter manusia secara universal di 
muka bumi, temasuk di benua Eropa dan negeri-negeri lain yang 
sekarang sering disebut berperadaban modern. Watak penjajah 
dengan segala kebrutalan dan kebiadabannya merupakan con toh 
dari sifat barbar manusia modern. Apakah penjajahan me rupakan 
bagian dari kebudayaan dan peradaban baik dan modern? 

Cikal-bakal manusia Indonesia dengan keragaman tempat 
ting gal dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari kemudian secara 
kolektif membentuk kebudayaan masyarakat Kepulauan Hindia 
atau Indonesia. Kebudayaan sebagai sistem pengetahuan kolektif 
masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman dalam bersikap 
dan bertindak melekat dengan perkembangan alam pikiran 
manusia dan lingkungannya sesuai dengan konteks zaman yang 
dilaluinya. Menurut Taylor, sebagaimana dikutip Valentine, 
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kebudayaan ialah keseluruhan yang mencakup pengetahuan, 
ke percayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemam-
puan-kemampuan lainnya, serta kebiasaan-kebiasaan yang di-
peroleh manusia sebagai anggota masyarakat (Valentine, 1986:3). 
Meskipun semua elemen kebudayaan sebagaimana konsep Tay-
lor boleh jadi belum berkembang, tetapi kebudayaan manusia 
Indonesia sudah terbentuk dengan pertumbuhan yang terus 
ber proses sesuai dinamika kebudayaan.

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga 
de wasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai tum-
pukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang 
ter diri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang 
seja rahnya (Sedyawati, 2007:317). Lapisan-lapisan budaya tersebut 
ter bentuk oleh proses asimilasi yang melibatkan dan dipengaruhi 
oleh elemen serapan dari agama Hindu dan Buddha, kemudian 
Islam, se telah itu akulturasi dengan kebudayaan Eropa. Dalam 
kaitan kebudayaan manusia Indonesia tersebut, perlu disimak 
uraian berikut ini.

 Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa baru yang terdiri dari 
berbagai suku bangsa yang semua pada dasarnya adalah pribumi, 
artinya, semua adalah suku-suku bangsa yang, meskipun dahulu 
ka la berimigrasi dari tempat lain, secara turun-menurun telah ting-
gal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini, dan merasa bah wa 
itu adalah Tanah Airnya. Bangsa baru ini terbentuk karena suatu 
kemauan politik untuk menyatukan diri, dan dengan itu mem bangun 
sebuah negara serta membebaskan diri dari segala bentuk pen jajahan 
oleh bangsa lain (Sedyawati, 2007:315).

Tahapan kebudayaan manusia Indonesia berproses dari ke bu-
dayaan yang masih sederhana sampai kompleks, yang se muanya 
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berlangsung tiada akhir karena hukum perubahan masyarakat. 
Se suai dengan hukum perubahan sosial, maka pertumbuhan dan 
per kembangan kebudayaan orang atau masyarakat di kepulauan 
ini juga mengalami dinamika sejalan dengan pertumbuhan dan 
per kembangan masyarakat itu sendiri. Kebudayaan Indonesia 
meng alami pertumbuhan dan persebaran dari satu fase ke fase 
be rikutnya sejak era pra-Indonesia (atau Neolitik) sampai pada 
perkembangannya saat ini dan ke depan. Karenanya, kebudayaan 
Indonesia itu tidak perlu diposisikan sebagai sesuatu yang fi-
nal atau stagnan, yang menjadikannya mutlak, sebab selain te-
rus berproses kebudayaan suatu masyarakat tergantung pa da 
dinamika masyarakat tersebut dalam menghadapi ling kung annya.

Kebudayaan manusia, atau masyarakat Indonesia, beragam 
(ma jemuk) sesuai dengan keragaman golongan, suku bangsa, 
dan kedaerahan yang membentuk kesatuan sebagai bangsa. Pa-
da awal pertumbuhan masyarakat Indonesia pasa generasi awal 
di masa Neolitik, dipengaruhi oleh karakter suku bangsa dan 
pe ngaruh agama yang datang dan hidup di negeri ini. Pertama-
ta ma, kebudayaan yang dipengaruhi masyarakat Hindu kira-kira 
sekitar abad IV yang dicirikan dengan kebudayaan ma syarakat 
berkasta, sebagaimana di India dan menembus ma syarakat kelas 
atas atau istana. Masyarakat Bali dan sekitarnya mau pun yang 
dipengaruhi oleh kebudayaan di era ke rajaan Hindu yang di 
belakang hari Buddha seperti di Kutai, Tarumanegara, Singosari, 
Majapahit, Pajajaran, dan sebagainya menunjukkan pengaruh 
yang kuat dalam kebudayaan Indo ne sia. Peninggalan candi-candi 
di Indonesia merupakan bukti da ri adanya pengaruh kebudayaan 
Hindu maupun Buddha, seperti Can di Borobudur dan Prambanan 
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di Jawa Tengah dan Daerah Isti mewa Yogyakarta sebagai pusat 
kebudayaan Jawa. Alam pikiran kolektif atau kebudayaan 
Hinduisme mengakar kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia 
sampai saat ini.

Gelombang kedua datang dari pengaruh Islam yang masuk 
ke Indonesia sejak abad VII dan semakin menguat dengan ber di-
rinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia terutama sejak abad 
XIII. Kedatangan penyebar agama Islam ke Indonesia dari Arab, 
Persia, dan Gujarat (atau India) dengan karakter sen diri-sendiri 
yang melahirkan Islamisasi yang berlapis-la pis di negeri ini. 
Kehadiran Islam juga berasimilasi dengan kebu dayaan Hindu 
yang telah tumbuh sebelumnya. Di Jawa, misalnya, asimilasi itu 
me lahirkan apa yang oleh Clifford Geertz disebut “the religion of 
java” (agama Jawa), atau dalam bahasa umum disebut ke jawen. 
Dalam lintasasan persebaran Islam, di daerah-dae rah yang belum 
terpengaruh kuat oleh Hindu, agama Isl am mempunyai pengaruh 
yang mendalam di daerah-daerah se perti Aceh, Sumatra, Jawa 
Barat, Banten, Pantai Utara Jawa, Su lawesi Selatan, Kalimantan 
bagian pantai, dan daerah lainnya. Se mentara di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur di mana pengaruh Hin du kuat, maka keberagamaan 
pada pemeluk agama Islam meng alami perubahan yang disebut 
agama Jawa (Koentjaningrat, 1976:25).

Gelombang ketiga yang berpengaruh terhadap kebudayaan 
masyarakat Indonesia dan menjadikannya makin majemuk ia-
lah dari kebudayaan Eropa. Era ini dimulai dari kedatangan 
bang sa Portugal di Malaka pada 1511, menyusul Belanda yang 
meng geser Portugal sejak 1603 dengan kehadiran Perusahaan 
Hindia-Timur Belanda di Indonesia (atau Vereenigde Oos tindische 
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Compagnie [VOC]) sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda 
pa da awal abad XX, yang sedikit atau banyak membawa pe-
ngaruh kebudayaan Eropa atau Barat yang modern. Pengaruh 
modernisasi Barat bahkan makin kentara sejak awal abad XX 
bersamaan dengan lahirnya pergerakan kebangkitan na sional 
melalui para tokoh Indonesia yang belajar di Eropa se perti 
Mohammad Hatta atau para tokoh pergerakan lainnya yang 
mengenyam pendidikan modern di Tanah Air seperti Soe karno, 
para dokter lulusan STOVIA Jakarta, dan lainnya. Alam pemikiran 
rasional modern mulai masuk ke dalam kebu dayaan Indonesia, 
termasuk lahirnya pergerakan modern se perti Sarekat Dagang 
Islam yang kemudian menjadi Sarekat Is lam, Budi Utomo, 
Muhammadiyah, dan lain-lain. Pengaruh Mu ha mmadiyah bukan 
hanya dalam membangun alam pikiran mo dern, tetapi juga dalam 
mengembangkan institusi-institusi so sial baru, seperti lembaga 
pendidikan, kesehatan, pelayanan so sial, pemberdayaan ekonomi, 
dan organisasi perempuan Is lam modern yakni, ‘Aisyiyah yang 
semuanya menciptakan mo dernisasi Indonesia.

Masyarakat Indonesia juga berasimilasi dengan penduduk 
yang berasal dari bangsa lain seperti Arab, Cina atau Tionghoa, 
India, Eropa, dan Jepang yang pemerintahannya pernah 
menduduki Indonesia dari 1942 sampai 1945. Kehadiran bangsa 
Arab bersamaan dengan masuknya pedagang atau saudagar ke 
Indonesia yang menyebarkan Islam, sedangkan bangsa Eropa 
datang bersamaan dengan penjajahan Portugal dan Belanda, yang 
di antaranya merupakan pa ra misionaris Kristen dan Katolik. 
Orang Tiong hoa dan keturunannya banyak masuk ke Indonesia 
dalam kurun abad XVII dan XVIII. Meraka menguasai per-
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dagangan, bahkan menjadi perantara pada masa kejayaan VOC. 
Di berbagai kota dikenal terdapat Kampung Arab dan Kampung 
Cina atau Pecinan, yang menunjukkan bukti sosio-historis ten tang 
keberadaan bangsa lain (Arab, Cina, Eropa, dan lain-lain) yang 
telah menyatu menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Di situlah 
terjadi asimilasi dalam kebudayaan masyarakat Indo nesia untuk 
tumbuh dan membentuk menjadi bangsa yang ma jemuk.

Struktur sosial masyarakat Indonesia ini, yang mele kat 
dengan kebudayaan dan keberadaan masyarakat di kepu lau an, 
terpengaruh atau memiliki corak feodalisme dan pa tri mo nialisme. 
Feodalisme atau struktur sosial yang bersifat ke bangsawanan 
terpengaruh oleh kebudayaan Hindu yang cu kup lama mengakar 
dalam sejarah masyarakat di kawasan ini, yang diperkuat oleh 
sistem kerajaan yang bertahan lama di se luruh daerah. Orang 
Indonesia menghargai gelar istana yang sam pai batas tertentu 
bersifat teologis. Dalam catatan Crawfurd (2017b:20), gelar-
gelar seperti adipati, temenggung, nga behi, ronggo, demang, 
selain gelar raja, “hidup” di Kepulauan Nu santara. Berkembang 
pula julukan mas, kiai, dan raden. Dengan kebiasaan atau rasa 
hormat, semua diangkat oleh sang raja. Hingga saat ini pengaruh 
kebangsawanan ini masih memperoleh tempat tertentu sebagai 
prestise sosial.

Patrimonialisme atau hubungan patron-klien melekat dengan 
tatanan sosial tradisional yang masih hidup dalam masyarakat 
Indonesia, termasuk di lingkungan kedaerahan dan keagamaan. 
Keberadaan tokoh atau elite lokal di setiap komunitas atau dae-
rah memperoleh tempat khusus dalam struktur sosial meskipun 
pro ses modernisasi telah berlangsung lama, terutama sejak awal 
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abad XX, bersamaan dengan tumbuhnya lembaga pendidikan 
modern dan pergerakan-pergerakan modern yang menyertai 
kebangkitan nasional di negeri ini. Masalah feodalisme dan pa-
trimonialisme pernah menjadi bahan perdebatan dalam Polemik 
Kebudayaan pada 1930-an antara Sutan Takdir Alisjahbana 
dan Armijn Pane dan kawan-kawan, sebagai bentuk dari per-
tarungan pemikiran antara golongan modern dan tradisional 
da lam memproyeksikan Indonesia merdeka saat itu. Pengaruh 
feo dalisme dan patrimonialisme dalam kehidupan politik sampai 
saat ini masih menjadi bagian dari kenyataan sosial terbukti dari 
dijadikannya figur-figur lokal dan komunitas sebagai sasaran 
mobilisasi politik pada setiap periode pemilihan umum. Politik 
dinasti saat ini terpengaruh pula oleh alam pikiran feodalisme 
dan patrimonialisme itu.

Bangsa Indonesia beruntung memiliki bahasa nasional Indo-
nesia berbasis bahasa Melayu di tengah keragaman bahasa dae rah 
yang hidup di seluruh Kepulauan Nusantara. Mengenai ba hasa 
Melayu yang bagi orang asing waktu itu dikenal juga se bagai 
bahasa Hindia-Timur, menarik apa yang ditulis Hannigan (2015:37), 
bahwa “Sebagai bahasa Austronesia yang penuh dengan unsur 
Sansekerta dan Arab—serta dengan bumbu ba hasa Tiongkok, 
Persia, dan Portugal—bahasa Melayu paling mung kin muncul di 
lembah Sungai Musi di sebelah selatan Su matra pada suatu waktu 
dalam abad VII. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pertama 
daerah tersebut dan da ratan Malaya. Namun, bahasa Melayu 
merupakan bahasa yang tersebar luas dan telah menyentuh pantai 
setiap daratan di Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan perekat 
linguistik yang mengikat perubahan-perubahan pesisir Jawa yang 
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ba hasanya beraneka; sedikit menguasai bahasa Melayu pasar 
bisa mem buat kita bekerja di pelabuhan mana pun dari Bangkok 
hing ga Dili, dan surat berbahasa Melayu yang dikirim ke sudut 
ma na pun di kepulauan besar Nusantara karena bahasanya bisa 
dipahami. Dan seluruh manfaat itu dilengkapi dengan kemu dahan 
mempelajarinya”.

Menurut catatan Hannigan, kini bahasa Melayu tetap bahasa 
yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara. Selain menjadi 
bahasa Malaysia dan Brunei, bahasa Melayu juga merupakan 
sa lah satu bahasa ibu resmi Singapura yang memiliki banyak 
ba hasa dan satu versinya dipakai oleh Muslim Thailand Selatan. 
Selain itu terdapat pula kantong-kantong penduduk berdialek 
Me layu di Myanmar dan di antara komunitas-komunitas ke-
turunan Asia Tenggara di Srilangka dan Pulau Natal di Australia. 
Sejumlah kata bahasa Melayu masih diingat oleh ang gota senior 
komunitas Melayu Tanjung Harapan Afrika Selatan, keturunan 
yang diasingkan pada era kolonial. Namun, sejauh ini kumpulan 
terbesar penutur bahasa Melayu berada di Indonesia. Bahasa 
nasional Indonesia, yang diucapkan dari ujung Sumatra hingga 
perbatasan Papua Nugini, merupakan satu bentuk ba hasa Melayu 
yang diberi nama tersendiri dan dipilih sebagai satu wadah 
pemersatu nasionalisme oleh aktivis kemerdekaan abad XX. 
Bahasa Indonesia digunakan oleh setidaknya 200 juta orang, dan 
meski versi bahasa yang digunakan di Indonesia dan Malaysia 
mencerminkan perbedaan sejarah kedua bangsa—dengan 
kosakata Jawa dan Belanda ditambahkan ke bahasa In donesia, 
dan pinjaman dari bahasa Inggris untuk Malaysia—penutur kedua 
bahasa tetap saling mudah memahami. 
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Demikianlah bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia, 
bahkan identik dan menjadi nama bahasa Indonesia. Bahasa na-
sional ini bukan berasal dari etnik terbesar, tetapi berpengaruh 
luas dan kuat dalam interaksi seluruh warga bangsa Indonesia 
maupun di kawasan Asia Tenggara. Bahasa ini juga berkembang 
di dalam keluarga-keluarga yang ber bahasa ibu dari bahasa 
daerah. Namun, terdapat gejala baru pula, di kalangan sebagian 
warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, sejak pemerintahan 
Abdurrahman Wahid mem beri konsesi bagi golongan ini, termasuk 
Konghuchu diakui se bagai agama resmi, mulai banyak ditemukan 
penggunaan ba hasa Tionghoa di ruang publik. Fenomena ini boleh 
jadi menandai proses asimilasi sosial di satu pihak ketika bahasa 
Tionghoa diserap dalam pergaulan sosial orang Indonesia, tetapi 
ter buka kemungkinan terjadi sebaliknya, yakni kecenderungan 
ekslusivitas bagi sebagian penduduk keturunan Tionghoa di In-
donesia. 

Fenemona menarik lainnya, pada era pemerintahan Susilo 
Bambang Yudhoyono terjadi penggantian sebutan Cina men jadi 
Tiongkok atau Tionghoa. Hal ini dikarenakan kata yang mengandung 
kata “Ci na” merupakan istilah yang kurang baik. Padahal, secara 
so siologis, orang Cina atau Tiongkok atau juga disebut Tionghoa, 
telah hidup menyatu dan menjadi ba gian utuh dari bangsa atau 
orang Indonesia sejak ratusan tahun lalu, tanpa terjadi stig-
matisasi atau pandangan buruk dalam kehidupan sosial-budaya 
ma syarakat Indonesia. Seperti diuraikan terdahulu, bahkan 
di daerah-daerah di Indonesia terdapat kantong-kantong area 
yang disebut pecinan, yakni tempat tinggal penduduk Indonesia 
keturunan Cina atau Tionghoa yang biasanya tidak jauh dari 
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kampung-kampung pribumi dan Muslim, seperti kauman atau 
kampung Arab. Di sinilah sebuah kebijakan pemerintah la gi-lagi 
dikeluarkan tanpa hasil kajian sejarah dan sosiologi yang cermat 
dan saksama, melainkan lebih karena pertimbangan politik.

Kata Cina atau Tionghoa beratus-ratus tahun sampai saat ini 
secara sosiologis bersifat positif dan telah menyatu menjadi ba-
gian utuh dari kehidupan bermasyarakat. Di kalangan kaum 
Muslim baik di Indonesia maupun di belahan dunia Islam la-
innya bahkan sangat populer ujaran berbahasa Arab yang sering 
secara keliru disebut Hadis Nabi, “Uthlubul ilma wa-lau bi-Shi ni” 
(Carilah ilmu sampai ke negeri Cina). Hal itu me nunjukkan kata 
Cina telah menjadi bagian dari sosiologi ke hidupan bangsa-bangsa 
Muslim di dunia sejak awal Islam ber kembang sejak abad VII dan 
bermakna positif. Bahwa khusus di Indonesia, pada bagian-bagian 
tertentu, terdapat sentimen so sial antara penduduk bumiputra dan 
keturunan Cina. Hal itu lumrah dalam interaksi sosial masyarakat 
majemuk, karena hal serupa terjadi antaretnik lain, seperti dengan 
keturunan Arab, bahkan antarsuku dan antardaerah di seluruh 
Kepulauan In donesia. Sentimen sosial dan stereotipe adalah bagian 
dari di namika masyarakat yang heterogen atau majemuk di mana 
pun da lam kehidupan bangsa-bangsa di dunia.

Penting untuk menjadi catatan bahwa masyarakat Indonesia 
sebenarnya sejak awal memiliki akar akulturasi budaya yang ba-
ik atau cair, bukan hanya dengan sesama anggota masyarakat di 
Kepulauan Indonesia sendiri dengan segala keragamannya, te tapi 
juga dengan bangsa asing atau pihak luar. Ada yang menarik dari 
ca tatan Schrieke (2016a:5) mengenai daya akulturasi tersebut,. 
Dikatakannya, “Nusantara adalah sebuah tempat yang men jadi 
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objek kajian tentang pengaruh dan kontak budaya; ma syarakat-
masyarakat di Nusantara telah menjalin hubungan dengan berbagai 
masyarakat dari tempat-tempat lain, dan di dalam Nusantara juga 
terdapat berbagai hubungan yang meli batkan berbagai orang. Maka 
di Nusantara-lah permasalahan me ngenai penyebaran budaya 
dapat diselidiki dan dampak pe ngaruh kebudayaan asing terhadap 
masyarakat bumiputra dapat dianalisis.” Schrieke (2016b:326) 
secara khusus me nunjukkan mata rantai penting antara kerajaan-
kerajaan Islam di Jawa dengan pedagang asing yang berpusat 
di “syahbandar”, yak ni pegawai dan kantor pelabuhan sebagai 
pusat lalu lintas hu bungan maritim. Artinya, budaya masyarakat 
Indonesia sebe narnya memiliki daya lentur ke dalam maupun ke 
luar sebagai akar inklusivisme kebudayaan Indonesia, salah satunya 
dan ter masuk dominan melalui hubungan laut atau maritim.

Sebagai negara kepulauan, dahulu Nusantara pernah menjadi 
pusat lalu lintas sekaligus mobilitas masyarakat an tar pulau 
maupun dengan dunia luar. Nusantara juga menjadi wadah 
proses akulturasi budaya. Dalam proses akulturasi yang ber-
kembang di Nusantara itu dunia maritim menjadi mel ting-pot, 
baik bagi kebudayaan dari luar maupun dengan setiap ka-
wasan di kepulauan ini yang menjalin hubungan sangat lama. 
Pertemuan antara masyarakat dari berbagai etnik, bahasa, adat 
istiadat, kebiasaan, kepercayaan, filosofi hidup, dan lain-lain 
dalam perkembangannya telah melahirkan ikatan yang secara 
kultural cukup dinamis, namun menjadi kekuatan tersendiri 
pada masa-masa selanjutnya. Dengan kata lain, “ke sadaran 
untuk menjadi Nusantara sebagai suatu kesatuan yang bernama 
Indonesia tidak lepas dari hubungan maritim yang begitu lama, 
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inilah yang melahirkan kesatuan emosional dalam perbedaan 
yang membentuk nilai-nilai kebinekaan pada masa selanjutnya 
bahkan sampai saat ini” (Kesuma dan Lalu Murdi, dalam Margana 
dkk., 2017:103).

C. Masyarakat Majemuk

Indonesia tergolong sebagai negara yang penduduk atau ma-
syarakatnya majemuk. Masyarakat majemuk (plural society) ter diri 
atas berbagai golongan agama, suku bangsa, dan ke lompok-
kelompok yang berbeda-beda, yang membentuk diri men jadi satu 
atau dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Frasa ini bukan hanya 
diksi biasa, tetapi sudah me lekat dalam kehidupan bangsa atau 
masyarakat Indonesia, bah kan menjadi slogan resmi negara dan 
bangsa ini. Dalam hal ini, sarjana dan ahli sejarah dan sosiologi 
dari Belanda, Wertheim yang menulis karya utamanya pada 1950, 
Indonesian Society in Transition, a Study of Social Change, menulis 
sebagai berikut.

Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ‘persatuan dalam perbe-
da  an’ merupakan moto resmi Republik Indonesia. Ungkapan ini 
meng ekspresikan suatu keinginan kuat, tidak hanya kalangan pe-
mimpin politik tetapi juga kalangan berbagai lapisan penduduk, 
untuk mencapai kesatuan meskipun ada karakter yang heterogen 
pa da negara yang baru terbentuk ini. Pada gilirannya, persamaan 
ini akan mensyaratkan adanya karakteristik budaya yang sama yang 
mendasari heterogenitas itu.

Di Indonesia, saat ini terdapat lebih dari 300 kelompok etnik 
atau suku bangsa, disebut pula 1.340 suku bangsa menurut sensus 
BPS 2010. Suku atau etnik Jawa adalah kelompok suku ter besar 
di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total po pulasi 
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seluruh penduduk. Di dalamnya terdapat berbagai subetnik 
yang dalam banyak hal menunjukkan perbedaan. Perbedaan 
itu dapat dijumpai di Pulau Jawa, rumah bagi subetnik atau 
etnik Jawa (Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur yang juga dalam 
sejumlah hal memiliki keunikan masing-masing), Sunda dengan 
Banten dan Cirebon ju ga berbeda dari umumnya Pasundan di 
Jawa Barat. Demikian pula dengan etnik Madura, Melayu, dan 
Betawi. Adapun etnik di Sumatra yang terbentang dari Aceh 
hingga Lam pung, termasuk etnik Batak dengan keragaman 
subkultur dan bahasanya, juga sedemikian pusparagam. Suku 
Melayu di Riau dan Sumatra Utara—yang bahasanya menjadi 
sum ber bahasa Indonesia—juga memiliki kekhususan sendiri, 
dengan per sebarannya sampai ke Malaysia. Di Kalimantan, Papua, 
Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan 
lain-lain persebaran subetnik, bahasa, dan kedaerahan juga sa ngat 
heterogen. Semua menggambarkan kebhinekaan etnik, ke lompok, 
dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Tercatat banyak suku-suku terpencil, terutama di Kalimantan 
dan Papua, memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan 
ra tusan orang. Sebagian besar bahasa daerah masuk dalam 
go longan rumpun bahasa Austronesia, meskipun demikian se-
jumlah besar suku di Papua tergolong dalam rumpun bahasa 
Pa pua atau Melanesia. Pembagian kelompok suku di Indonesia 
tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, per-
campuran budaya, yang saling memengaruhi. Sebagai con toh, 
sebagian pihak berpendapat bahwa orang Cirebon adalah suku 
ter sendiri dengan dialek yang khusus pula, sedangkan pihak la-
in nya berpendapat bahwa mereka hanyalah subetnik dari su ku 
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Jawa secara keseluruhan. Demikian pula suku Baduy dan Ban-
ten yang bagi sebagian pihak menganggap mereka ba gian dari 
keseluruhan suku Sunda. Contoh lain dari asimilasi bu daya adalah 
suku Betawi, yang merupakan suku bangsa ha sil percampuran 
berbagai suku bangsa pendatang, baik dari Nu santara maupun 
Tionghoa dan Arab. Mereka mulai datang dan tinggal di Batavia 
pada era kolonial.

Masyarakat Indonesia juga majemuk dalam hal kepemelukan 
agama. Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 
1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama pasal 1, bahwa agama-agama yang dipeluk oleh 
penduduk di In donesia ialah Islam, Kristen (Protestan), Katolik, 
Hindu, Buddha dan Konghucu (Konfusius). Menurut hasil Sensus 
2010, terdapat 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia 
pemeluk Is lam, 6,96% Protestan, 2,9% Katolik, 1,69% Hindu, 
0,72% Bud dha, 0,05% Konghucu, 0,13% agama lainnya, dan 0,38% 
tidak ter jawab atau tidak ditanyakan (BPS, 2010). Ke majemukan 
agama tersebut telah terbentuk lama seiring de ngan kehadiran 
agama-agama tersebut di Nusantara ber abad-abad lamanya. 
Secara umum, mereka hidup rukun atau har moni dan bekerja 
sama, dalam sejumlah kejadian terdapat kon flik dan persaingan 
satu sama lain sebagaimana lazimnya masyarakat majemuk 
dan watak agama-agama, terutama yang bersifat ekspansif. 
Kemajemukan agama merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
jati diri bangsa Indonesia, dengan pemeluk aga ma Islam sebagai 
mayoritas terbesar.

Selain itu, di Indonesia juga terdapat kelompok ke daerahan, 
berbagai golongan sosial, masyarakat adat, dan kolektivitas 
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sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa yang 
majemuk. Kelompok-kelompok sosial mau pun kedaerahan 
tersebut sering beririsan dengan afiliasi aga ma, politik, dan 
orientasi sosial sehingga menambah rumit atau kompleks 
hubungan antargolongan dalam kehidupan ke masyarakatan dan 
kebangsaan di negeri ini. Dalam konteks In donesia, masyarakat 
majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut sistem 
nilai yang berbeda di antara berbagai ke satuan sosial yang menjadi 
anggotanya. Mereka bersatu karena ada nilai yang mengikat dan 
memaksa untuk bersatu dalam hal ini Pancasila sebagai nilai yang 
mempersatukan (Nasikun, 1984).

Menurut antropolog Clifford Geertz (1968:1976), masyarakat 
ma jemuk terdiri atas subsistem-subsistem yang lebih kurang 
ber diri sendiri dan dipersatukan oleh ikatan-ikatan primordial, 
sehingga sering terkategorisasi secara sosial. Kaum santri, pri-
yayi, dan abangan, di samping memiliki potensi integrasi, pada 
saat bersamaan juga sulit bersatu, bahkan relasi mereka rentan 
konflik. Dalam keragaman masyarakat Indonesia di suatu dae-
rah dalam kasus penelitian Geertz di Kediri, betapa tidak mu dah 
mencari titik persatuan dalam entitas yang utuh dan mutlak. 
Suatu idealisasi masyarakat tanpa konflik boleh jadi tidak mung-
kin terwujud dalam kehidupan di mana pun karena pada da-
sarnya himpunan manusia memiliki dasar perbedaan di sam ping 
perbedaan. Manusia satu keluarga pun sering terlibat kon flik dan 
integrasi, lebih-lebih dalam masyarakat yang luas dan sangat 
heterogen dalam persekutuan bangsa majemuk.

Dalam catatan sejarah Furnivall, setelah beradab-abad yang 
panjang, bangsa di kepulauan Indonesia pelan-pelan memba-
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ngun budaya Indonesia bersama, rumit, khas, dan stabil sebagai 
en titas masyarakat. Ketika pada tahun-tahun kemudian arus 
baru mengalir masuk dari kehidupan Hindu, Cina, Muslim, dan 
Eropa terjadi asimilasi yang alamiah sesuai kemampuan adaptasi 
dan menyerap pengaruh-pengaruh asing itu tanpa kehilangan 
ciri khasnya. Di sana terdapat banyak kebhinekaan, tetapi pada 
umumnya inilah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika karena itu 
pula seluruh wilayah di kepulauan ini secara umum dikenal 
de ngan nama “Indonesia” (Furnivall, 2009:5). Dalam kata lain, 
ke ragaman atau kemajemukan itu juga dipersatukan oleh jiwa 
keindonesiaan yang melekat dengan karakter Indonesia.

Sejak awal terbentuknya masyarakat Indonesia di seluruh 
ke pu lauan yang tersebar di segenap penjuru Tanah Air hingga 
ter bentuknya kerajaan-kerajaan, embrio kemajemukan yang 
mem bentuk satu masyarakat Indonesia tersebut merupakan fak ta 
sejarah yang tidak terbantahkan. Kebhinekaan masyarakat In-
donesia terbentuk dalam proses sejarah yang panjang, didukung 
oleh komitmen kolektif para pendiri dan warga bangsa yang 
menemukan titik integrasi nasional dalam keanekaan yak ni 
kesatuan dan persatuan Indonesia. Meski demikian, kebhinekaan 
itu tetap tumbuh berproses dan tidak pernah final meng ikuti 
hukum kehidupan umat manusia yang berinteraksi sosial se cara 
dinamis. Di dalamnya ada dinamika antara konsensus dan konflik, 
persaingan dan kerja sama, idealisasi dan jalan prag matis, nilai 
utama dan kepentingan, serta beragam dialektika yang menjadi 
hukum kehidupan manusia yang berkelompok mem bentuk satu 
entitas masyarakat, bangsa, dan negara. 

Masyarakat majemuk (plural society) pada dasarnya memang 
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me miliki sifat nonkomplementer, satu sama lain pada dasarnya 
sulit bersatu, yang terdiri atas dua atau lebih komunitas mau pun 
kelompok-kelompok yang terpisah serta memiliki struktur ke-
lembagaan yang berbeda satu sama lain, seperti sulit bersatunya 
golongan penduduk Belanda, Tionghoa, dan pribumi di Indo nesia 
pada masa lalu (Furnivall, 1967). Bagi Furnivall, masyarakat ma-
jemuk adalah masyarakat yang terdiri atas dua tatanan sosial yang 
berbeda atau lebih serta hidup sejajar dalam satu entitas politik 
tanpa banyak bercampur aduk. Furnivall juga mengingatkan 
pembaca tentang citra “mangkuk sa lad” seperti yang sering 
digunakan untuk menentang gagasan ideal dari “melting pot” 
Amerika. Dalam pengamatannya, tatanan sosial di berbagai benua 
berbeda-beda berdasarkan jangkauan dan intensitas “penanda 
etnik”, di mana susunan ra sial masyarakat ini menyediakan 
contoh mencolok untuk meng gambarkan pluralisme. Contoh 
Asia Tenggara ini melengkapi pe nelitiannya dengan sejumlah 
argumen untuk mendukung per debatan tentang ekonomi politik 
di kalangan teoretikus kolonial pada paruh pertama abad XX yang 
menganalisis sistem eko nomi masing-masing melalui kerangka 
ekonomi klasik yang ter batas.

Bangsa Indonesia yang majemuk itu menemukan titik per-
te muannya yang kokoh dalam Pancasila (Nasikun, 1984), yak ni 
ideologi dan dasar negara yang terdiri dari lima sila utuh dan 
saling terkait. Kelima sila tersebut ialah, “Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Ke ma nusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerak yatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
per mu sya waratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 
rak yat Indonesia”. Pancasila itu menurut Soekarno ialah fal-
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safah dasar (philosofische grondslag) atau pandangan hidup 
(weltanschauung) bangsa Indonesia. Pilihan menjadikan Panca sila 
sebagai dasar negara dan konsensus nasional bangsa Indo nesia 
melalui proses perdebatan dan pergumulan pe mi kiran yang 
panjang. Dasar negara sudah intensif dibahas dalam rapat Badan 
Usaha Per siapan Penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) da lam rentang Mei sampai Juni dan Agustus 1945 yang 
puncaknya ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemer-
dekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, satu hari se-
telah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Ketika bangsa Indonesia yang bhineka itu bersatu, menurut pa ra 
ahli hal itu terjadi karena ada nilai perekat yang disepa kati bersama, 
yakni Pancasila. Pancasila telah menjadi komit men nasional para 
pendiri bangsa untuk melalui pro ses pergumulan yang intens 
dan sarat pengorbanan. Da lam konsensus penerimaan Pancasila, 
peranan Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muham madiyah saat 
itu) dan para tokoh nasionalis Islam lainnya sangat penting dan 
menentukan da lam memberi solusi terkait perubahan tujuh kata 
dalam Piagam Jakarta ke Sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi 
keutuhan Indonesia yang baru satu hari merdeka. Peristiwa sejarah 
yang penting itu oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara 
disebut se bagai “hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia.” 
Dalam pan dangan antropolog ternama, Koentjaraningrat, umat 
Islam se bagai mayoritas merupakan kekuatan integrasi sosial 
dalam ke hidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks itu maka 
ke ber adaan Pancasila sebagai titik konsensus tidak lepas da ri 
pengorbanan dan sumbangsih Muhammadiyah beserta ke kuatan 
Islam sebagai perwakilan mayoritas; yang jika hendak meng-



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

53

gunakan hak vetonya tentu semua keputusan dapat ter ja di. Oleh 
karena itu, tidaklah proporsional manakala tumbuh tuding an 
Islam dan umat Islam menjadi faktor intoleransi dalam kehi dupan 
kebangsaan.

Hidup dalam masyarakat yang majemuk memang tidak mu-
dah. Hal itu terbukti melalui sejumlah konflik yang masih terjadi di 
berbagai daerah, baik karena persoalan etnik, agama, kedaerahan, 
mau pun sentimen sosial lainnya. Konflik sosial selalu terjadi 
di mana pun di muka bumi ini, lebih-lebih dalam kehidupan 
bang sa yang majemuk. Dalam kemajemukan atau kebhinekaan 
itu terdapat perbedaan agama, suku, bangsa, ras, dan golongan 
yang di dalamnya terkandung sejuta aspirasi, pemikiran, sikap, 
dan orientasi tindakan dalam dinamika sosial yang kompleks 
(cross-cutting of interest). Lebih-lebih dengan jumlah penduduk 
yang terus bertambah sekitar 261 juta jiwa dengan segala macam 
per soalan yang menyertainya, seperti kemiskinan, kesenjangan 
sosial-ekomomi, masalah ketenagakerjaan, urbanisasi, narkotika, 
terorisme, alienasi, marjinalisasi, hilangnya akses politik, terku-
rasnya sumber daya alam, korupsi, dan berbagai masalah krusial 
lain yang berpotensi menimbulkan ledakan sosial bagaikan api 
dalam sekam di tubuh bangsa ini. Faktor-faktor yang banyak itu 
dapat menyumbang konflik maupun integrasi da lam kehidupan 
bangsa Indonesia yang majemuk.

Maka dari itu, secara sosiologis diperlukan pemahaman yang 
le bih mendalam dan luas mengenai akar konflik sosial dan ke-
agamaan, terutama dalam konteks kemajemukan masyarakat 
Indonesia. Selain itu, penting juga dipahami benih-be nih 
konfliknya agar dapat dicegah untuk tidak terjadi. Sebutlah 
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fak tor kesenjangan sosial-ekonomi yang melebar, kelompok ke-
cil yang menguasai berbagai kekayaan dan akses ekonomi dan 
politik, perilaku elite yang berperilaku menyimpang dan pro-
vokatif, sikap merendahkan agama dan pemeluk agama, serta 
faktor-faktor lainnya yang bersifat kontekstual. Manakala terjadi 
kon flik maka boleh jadi sifatnya kompleks dan tidak tunggal. 
Selain itu, perlu dipikirkan bersama bagaimana penanganan dan 
pemecahannya secara saksama, sehingga tidak meluas dan ter-
ulang kembali pada masa depan. Jika relasi yang kompleks dan 
rumit itu disederhanakan, maka susana kehidupan Indonesia dan 
keindonesiaan menjadi berwajah gawat.

Di antara faktor yang menjadi problem serius di Indonesia 
ialah kesenjangan sosial. Di satu pihak terdapat sekelompok kecil 
orang yang sangat kaya dan menguasai sebagian besar kekayaan 
na sional, sementara mayoritas penduduk masih miskin dan 
ba nyak dililit masalah. Ketika sebagian besar rakyat Indonesia 
ber gulat dengan persoalan-persoalan yang berat, mereka 
menyak sikan sebagian kelompok kecil menguasai segala macam 
aset dan akses bangsa, mengeksploitasi besar-besaran sumber 
daya alam untuk mengeruk keuntungan tak terbatas, bertindak 
ko rup dan memanfaatkan ajimumpung kekuasaan, bergaya 
hidup hedonis dan prag matis yang menyebabkan demoralisasi. 
Kondisi ini menjadi be nih dan faktor pemicu yang sangat rawan 
untuk tumbuhnya kecemburuan, kemarahan, dan anarkisme 
sosial dalam beragam ekspresi. Radikalisme, terorisme, konflik 
sosial, dan beragam ge sekan antargolongan dan antarkelompok 
merupakan bagian dari ekspresi amuk sosial yang serba rawan. 
Dalam kaitan ini maka sejumlah konflik sosial perlu dibaca secara 
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mendalam dan meluas agar tidak terjadi penyederhanaan yang 
membuat so lusi atau pemecahan masalah bersifat parsial dan 
tidak tuntas.

D.  Masyarakat Beragama

Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara tidak dapat dipi-
sahkan dari agama. Lebih khusus agama Islam dan umat Islam 
se bagai mayoritas di negeri ini. Secara historis dan sosiologis aga-
ma dan umat beragama telah hidup menyatu dengan kelahiran, 
per tumbuhan, dan perkembangan bangsa In donesia. Apa yang 
disebut agama setempat atau kepercayaan boleh berasal dari 
keyakinan terhadap Tuhan yang masih sederhana dan belum 
memperoleh bim bingan yang sistematik dari kitab suci dan 
kehadiran Nabi. Se butan lain untuk agama setempat ialah 
agama-bumi (agama wadhi) atau dalam sosiologi dikenal dengan 
traditional religion atau people religion. Di wilayah dan masyarakat 
Jawa misalnya populer pula sebutan “agama Jawa” atau the religion 
of java yang identik dengan kejawen (Geertz, 1989).

Jejak sejarah kehadiran agama-agama di Indonesia menyertai 
pembentukan dan pertumbuhan masyarakat di kepulauan ini. 
Hindu dan Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad II dan 
IV Masehi ketika pedagang dari India datang ke Sumatra, Jawa 
dan Sulawesi membawa agama mereka. Hin du mulai berkembang 
di Pulau Jawa pada abad V Ma sehi dengan kasta Brahmana yang 
memuja Siwa. Pedagang ju ga mengembangkan ajaran Buddha 
pada abad berikutnya, ser ta lebih lanjut sejumlah ajaran Buddha 
dan Hindu telah me me nga ruhi kerajaan-kerajaan lama seperti 
Kutai, Sriwijaya, Tarumanegara, dan Ma ja pahit. Sebuah candi 
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Buddha terbesar di dunia, Bo robudur, telah dibangun oleh Kerajaan 
Sailendra pada waktu yang sama, begitu pula dengan candi Hindu, 
Prambanan di Yog yakarta. Puncak kejayaan Hindu-Jawa, Kerajaan 
Majapahit, terjadi pada abad XIV, sekaligus merupakan zaman 
keemasan Nusantara (Muljana, 2005).

Setelah itu datang Islam yang kemudian menjadi agama 
ma yoritas di Indonesia. Menurut Crawfurd (2017b:214), agama 
ini diterima dari Jazirah Arab dalam paham atau keyakinan 
yang ortodoks dan sejak itu penyebaran agama Islam terus 
ber langsung sampai menjadi yang terbesar pengikutnya di 
Nu santara. Crawfurd menuliskan, “Di antara empat mazhab 
bes ar yang semuanya juga ortodoks, seluruh masyarakat Nu-
santara dengan beberapa pengecualian yang tak penting untuk 
disebutkan, merupakan penganut mazhab Syafii, mazhab yang 
umum dianut di tanah Arab, dan lebih khusus, di daerah pe sisir 
negeri tersebut yang merupakan asal para penyebar Islam per-
tama di Nusantara.” Meskipun ortodoksi Islam itu kaku, te tapi 
bukan berarti pemeluk agama Islam di kepulauan tersebut mereka 
intoleran. Di antara penganut Islam di Nusantara, tulis Crawfurd, 
adalah masyarakat Jawa yang menjadi penganut Islam paling 
longgar dalam melaksanakan ajaran ibadah agamanya.

Menarik kesimpulan dari apa yang ditulis Crawfurd tentang 
kehadiran aga ma Kristen di Kepulauan Hindia setelah era Hindu, 
Buddha, dan Islam. Agama ini datang bersamaan dengan petualangan 
dan pen jajahan Portugal dan Spanyol, kemudian disusul Belanda ke 
Nusantara. Crawfurd (2017b:223) menulis, “Para petualang Portugal 
dan Spanyol, yang merupakan bangsa Eropa pertama, yang sampai 
ke Nusantara, terkenal akan kefanatikan agama dan tindakan 
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intoleran pada masanya, sehingga begitu mereka ber temu para 
penduduk pribumi, mereka segera bekerja me nye barkan agamanya.” 
Selanjutnya mengenai keberadaan aga ma Kristen di bumi Nusantara 
itu, Crawfurd (2017b:224) me nambahkan, “Banyak situasi dan 
kondisi yang menyebabkan ke gagalan, hingga padamnya semangat 
penyebaran agama ini. Para pengajar agama ini mengabaikan 
bahasa, kebiasaan, dan adat dari masyarakat pribumi, tindak tanduk 
bangsa Ero pa terlihat sangat berbeda daripada masyarakat timur, 
bangsa Eropa menjadikan agama mereka begitu dibenci karena 
ketidak sabaran, keserakahan, dan kerakusannya.” Sayangnya, tulis 
ad ministratur dan peneliti dari Inggris ini, hal tersebut terjadi sesaat 
sebelum kedatangan mereka di Nusantara, para penduduk pri bumi 
telah menerima agama baru dan yang lebih populer—mak sudnya  
adalah Islam—karena disebarkan dengan begitu terampil dan dalam 
kondisi yang lebih dapat diterima dengan karakter pri bumi, kondisi 
masyarakat, dan kesejahteraan yang dibawa mereka.

Pengaruh berbagai agama, dimulai dari Hindu dan Buddha, 
kemudian Islam, seterusnya Kristen dan Katolik menjadi bagian 
dari ke ber adaan sekaligus keragaman masyarakat Indonesia 
dalam ber agama. Satu sama lain meninggalkan jejak yang 
menyatu dengan keindonesiaan. Dalam tulisan Crawfurd (2017b), 
pascaagama Nusantara—atau kepercayaan setempat pada era 
awal—hadirlah era Hindu kuno, yang banyak dianut mayarakat 
kala itu adalah Buddha yang sebagian jejaknya dapat dilihat dalam 
ber bagai prasasti, arca-arca, dan candi, seperti Candi Prambanan 
(Hindu) dan Candi Borobudur (Buddha). Setelah agama Hindu 
“terusir dari semua negeri di Nusantara”, tulis Crawfurd, ting gal 
di Bali yang menyisakan jejak agama dari Benua India ini. Hindu 
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telah mengakar kuat serta memengaruhi struktur dan budaya 
ma sya rakat setempat.

Karakter kemajemukan agama yang dibawa masing-ma sing 
berproses membentuk kesatuan kehidupan dalam ma syarakat di 
Kepulauan Hindia saat itu. Kemudian melalui proses per gumulam 
sejarah menjadikan mereka hidup berdampingan secara damai di 
kepulauan Indonesia. Selain agama, ma syarakat Indonesia juga 
secara niscaya terdiri atas beragam su ku, ras, dan kedaerahan 
dengan sebaran yang luar biasa, yang membentuk Bhinneka 
Tunggal Ika. Identitas masyarakat majemuk melekat dengan 
sejarah dan keberadaan masyarakat Indonesia itu sen diri. Tentu 
saja dalam masyarakat yang heterogen terdapat per bedaan yang 
tajam dan kadang sulit dipersatukan. Hal tersebut merupakan 
kenyataan sosiologis yang terjadi di mana pun, yang karakter 
dasarnya majemuk. Dalam masyarakat yang homogen sekalipun 
masalah interaksi sosial akan diwarnai perbedaan ke pentingan 
dan konflik satu sama lain, selain terjadi integrasi sosial-budaya 
sebagaimana lazimnya hidup bermasyarakat.

Kehadiran Islam di Indonesia memang me miliki pengaruh 
kuat dan luas dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan 
karena posisinya sebagai penduduk mayoritas. Islam Indonesia 
merupakan fenomena keagamaan yang mena rik. Islam di negeri 
kepulauan yang luas ini hadir secara damai, berkarakter moderat, 
dan berkembang menjadi Muslim terbesar di dunia. Penyebar 
Islam Indonesia ialah para saudagar, para wali, dan penyiar 
Islam lainnya yang memahami kondisi ma syarakat setempat. 
Islam Indonesia tidaklah tunggal dan statis, tetapi menyebar dan 
menjelma dalam beragam wajah serta meng alami perkembangan 
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yang dinamis. Selain itu, Islam dan umat Islam telah terbentuk 
lama dalam kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia sejak 
kedatangannya di negeri kepulauan ini pada abad VII atau 
menurut versi lain setelah abad VII, se hingga terjadi proses 
integrasi sosial yang kuat di masyarakat In donesia. Dengan 
sebaran dan keragaman Islam Indonesia itu maka menjadi naif 
dan bias manakala terdapat klaim bahwa penyebar Islam itu 
hanyalah para wali dengan karakter Islam ber mazhab tertentu, 
sebab Islam Indonesia sejak awal memang heterogen, yang sering 
disebut “satu Islam banyak wajah”.

Pengaruh Islam pasca-Hindu sangat menarik. Penyebaran 
Is lam berlangsung secara damai dan membawa pengaruh pa-
da corak Islamisasi yang bersifat sosial-kultural (Kartodirjo, 
1993). Islam Indonesia berkembang menjadi agama masyarakat 
se cara luas, sekaligus menjadi kekuatan integrasi nasional 
dalam pembentukan kebudayaan Indonesia (Koentjaraningrat, 
wa wancara Kompas). Fenomena yang menarik, pada abad XIX 
masyarakat Jawa telah menjadi Islam, serta pada saat yang sa ma 
pula menjadi Muslim. Kondisi itu merupakan suatu identitas diri 
ter utama di kalangan istana dan bangsawan, meskipun tidak se lalu 
identik dengan menjalankan ritual ibadah (Furnivall, 2009:109). 
Artinya umat Islam dan keislaman pada umat Islam sejak awal 
telah menyatu dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga 
berbekas dan berpengaruh kuat sampai saat ini dalam kehidupan 
kebangsaan yang membentuk “politik identitas” ke islaman di 
negeri ini. Bukanlah sesuatu yang primordial dan ahistoris jika 
Islam menjadi identitas kolektif masyarakat Indo nesia.

Dalam proses Islamisasi yang indigeneous atau “mempri-
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bumi”, Islam Indonesia membentuk Muslim yang lembut, 
da mai, toleran, dan harmoni. Menurut Esposito (1997), wajah 
Is lam Indonesia lebih lembut. Ia dibentuk oleh angin tropis dan 
pe nga laman multikultural yang panjang. Inilah wajah Islam 
yang sekarang populer disebut Islam moderat atau Islam te-
ngahan (wasithiyah). Islam moderat dalam bingkai sosio-historis 
masyarakat Indonesia tidaklah tunggal dan bukan merupakan 
iden titas satu golongan, tetapi beragam orientasi pandangan 
termasuk golongan Islam modern yang watak dasarnya moderat 
tetapi memiliki pemikiran maju dan kritis terhadap keadaan yang 
dipandang memerlukan reformasi atau pembaruan. Deliar Noer 
(1996) bahkan menunjukkan bahwa golongan Islam modern 
sejak awal abad XX memiliki peran yang penting dalam ke bang-
kitan Islam di Indonesia. Kaum Islam modernis bahkan ber peran 
strategis dalam modernisasi Indonesia awal abad XX, sekaligus 
menjadi kekuatan penting dalam perjuangan ke bangkitan 
nasional dengan menggunakan organisasi modern.

Dalam konteks ini maka menjadi tidak terhindarkan manakala 
Islam dan umat Islam berpengaruh luas dan menjadi iden titas 
kolektif yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan bangsa 
Indonesia. Presentase jumlah umat Islam dalam sen sus penduduk 
1990 ialah 87,6%. Angka ini kemudian me ningkat menjadi 88,2% di 
sensus penduduk 2000 (Hasbullah, 2012). Sensus 2010 menunjukkan 
bahwa dari total penduduk 237.641.326 orang (100%), jumlah 
penduduk yang ber agama Islam sebesar 207,176.162 orang (87,18%), 
sedangkan sisa nya pemeluk agama Kristen 16,5 juta jiwa (6,96%), 
Katolik 6,9 juta jiwa (2,91 persen), Hindu 4.012.116 jiwa (1,69%), 
Bu ddha 1.703.254 jiwa (0,72%), dan Konghucu 117,1 ribu ji wa atau 
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0,05% (BPS, 2010). Jum lah demografis itu sesungguhnya dalam 
realitas sosiologis tidak dapat disamakan secara mutlak satu sama 
lain, meski pun secara demokratis meniscayakan kesamaan. Hal 
inilah yang se ring menjadi benih masalah dalam relasi keagamaan 
dan so sial kemasyarakatan dalam hubungan antarumat beragama 
di Indonesia.

Namun, jumlah umat Muslim yang besar tersebut tidak 
identik dengan dominasi dalam kehidupan politik dan ekonomi. 
Ke nyataan menunjukkan bahwa sampai batas yang jauh secara 
kualitatif pe ngaruh Islam dalam dua bidang tersebut masih lemah, 
se hingga menimbulkan kesenjangan sekaligus perasaan kolektif 
yang termarjinalkan. Dalam hal ini Beck menggambarkan seba-
gai berikut. 

Walaupun jumlahnya mayoritas, sebagian orang menilai bah-
wa Muslim Indonesia memiliki perasaan minoritas. Perasaan yang 
mewujud dalam mentalitas dan sikap minoritas itu sebagian dise-
babkan oleh peran marginal yang dulu dimainkan umat Islam da lam 
kehidupan politik dan ekonomi Indonesia. Sebagian umat Islam 
meyakini bahwa Islam sama sekali tidak terwakili secara pro porsional, 
sesuai dengan jumlah penganutnya dalam lembaga kekuasaan dan 
otoritatif masyarakat Indonesia. Peran marginal da lam pandangan 
politik dan ekonomi, baik dulu maupun sekarang, dapat dibebankan 
kepada umat Islam karena umat Islam di Indo nesia bukanlah sebuah 
kesatuan homogen (Beck, 2018:1–2).

Pada konteks kekinian partai-partai Islam tidak merupakan 
ke kuatan dominan di panggung politik, sehingga persentasenya 
pada Pemilu 2014, misalnya hanya menembus sekitar 29% lebih 
sedikit atau dibulatkan sekitar 30%. Hal ini tentu saja berbeda de-
ngan komposisi demografis yang menembus persentase sekitar 
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88,21% pada 2010. Keadaan ini sering menimbulkan masalah 
tersendiri dalam artikulasi politik Islam antara harapan dan 
kenyataan, terutama bagi kaum Islamis yang menjadikan Islam 
sebagai ideo logi politik yang niscaya, yang oleh Olivier Roy (1999) 
di sebut sebagai “image politik Islam.” Pada saat yang sama di tu-
buh partai dan kekuatan politik Islam pun terjadi fragmentasi atau 
keterbelahan yang sering tajam, sehingga kekuatan Islam po litik 
tidaklah sepadan dengan posisinya sebagai penduduk ma yoritas di 
Indonesia. Kekuatan-kekuatan politik Islam se lain terfragmentasi 
juga tampak lemah dalam menyusun dan menerapkan strategi 
politiknya dengan kecenderungan ber po litik secara konfrontatif, 
keras, dan negatif, sehingga kurang mem peroleh simpati dan 
penerimaan yang luas dari mayoritas ma  sya rakat Indonesia.

Dalam ekonomi, kekuatan umat Islam sebagai mayoritas juga 
le bih tidak sebanding dengan minoritas, meskipun kategorisasi 
se perti ini tidak selalu tepat. Mayoritas penduduk Muslim masih 
banyak yang berada dalam garis kemiskinan atau kelompok 
ekonomi menengah ke bawah, hanya sedikit yang berada da-
lam kondisi kehidupan ekonomi kelas menengah ke atas. Ka um 
saudagar Muslim yang di masa lalu cukup kuat, setelah Orde 
Baru hingga kini mengalami penurunan atau kejatuhan. Ma-
salah ini menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi yang sa ngat 
tajam dan membawa dampak terhadap masalah-masalah lainnya, 
seperti politik dan hubungan antargolongan. Dalam beberapa 
kesempatan, Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla menyatakan bahwa 
jika terdapat seratus orang yang kaya, maka hanya sepuluh orang 
yang Muslim. Sebaliknya, dari seratus orang yang miskin maka 
sembilan puluh orang di antaranya Muslim. Masalah kerentanan 
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ekonomi umat Islam dan kaum pribumi bukan semata karena 
ke lemahan internal mereka, tetapi negara atau pemerintah me-
mang tidak memiliki strategi afirmatif. Kondisi ini menyebabkan 
keadaan per ekonomian sepenuhnya dikuasai pasar, yang 
berprinsip, yang kuat akan semakin dominan memperlemah yang 
memang sudah lemah secara ekonomi. Inilah problem struktural 
ekonomi Indonesia bagi mayoritas penduduk.

Ketika masalah kesenjangan ekonomi bertemu dengan ma-
salah politik ditambah sentimen keagamaan dan etnik yang 
saling terkait secara rumit maka sering terjadi akumulasi ma-
salah yang menimbulkan ketegangan sosial dan politik yang 
kru sial dalam kehidupan kebangsaan. Sebutlah dalam peristiwa 
mu takhir pada 2016 dengan gerakan Aksi 212 di Jakarta yang 
menimbulkan gelombang demonstrasi terbesar dalam se jarah 
pergerakan umat Islam di Indonesia yang mengandung mu atan 
masalah yang kompleks atau tidak sederhana. Persoalan Aksi 212 
tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai ancaman ter hadap 
pluralisme dan keindonesiaan melalui kacamata asumsi negatif. 
Tidak juga bisa dikatakan bah wa umat Islam anti-kebhinekaan 
dan anti-keindonesiaan seperti dikembangkan sebagian kalangan 
di negeri ini. Masalah tersebut secara sosial-politik sangatlah rumit 
karena setiap aspek, se perti kesenjangan ekonomi, marjinalisasi 
politik, keagamaan, dan ras atau etnik, saling menyumbangkan 
situasi anta gonistik yang bersifat massal.

Secara sosiologis agama dan umat beragama menyatu dengan 
ke budayaan Indonesia, sehingga masyarakat atau bangsa In-
donesia dikenal religius. Dalam perjuangan kemerdekaan dan 
pembentukan negara Indonesia, peranan umat beragama sa-
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ngatlah besar dan menentukan. Setiap perang dan perlawanan 
me lawan penjajah selalu melibatkan umat beragama dan simbol-
sim bol maupun nilai-nilai ajaran agama. Lebih khusus, secara 
kon stitusional agama maupun umat beragama juga memperoleh 
tem pat yang kuat dalam konstitusi dasar Indonesia. Artinya aga-
ma bukan hanya memperoleh tempat dalam keyakinan pen duduk 
atau umat beragama, tetapi masuk ke ranah kehidupan ber negara. 
Pada situasi tersebut terjadi persenyawaan faktor politik, ekonomi, 
agama, dan primordialisme sebagaimana tesis sosiologi Weberian 
(Collins, 1986).

Karenanya, merupakan sesuatu yang ahistoris dan asosiologis 
manakala terdapat usaha maupun kebijakan negara yang men-
jauhkan, memisahkan, dan menegasikan agama dan umat ber-
agama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan se bagaimana 
berlaku paham dalam negara dan masyarakat sekuler. Paham 
anti-Tuhan (ateis) atau antiagama (agnostis) tidak sejalan de-
ngan jiwa masyarakat atau bangsa Indonesia yang kelahiran 
dan pertumbuhannya melekat dengan kehidupan beragama, 
se kaligus menyalahi Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi 
dan konstitisi dasar negara, serta bertentangan dengan sejarah 
dan kepribadian Indonesia. Agama merupakan jiwa bangsa ma-
syarakat dan Indonesia, yang menyatu dengan kepribadian dan 
kebudayaannya. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara bah-
kan tidak lepas dan memiliki sumber nilai dari agama, khu susnya 
sila Ketuhanan Yang Maha Esa, di samping empat sila la innya. 
Kata “adil” dalam sila kedua dan sila kelima maupun kata hikmah 
dan permusyawaratan dalam sila keempat merupakan istilah yang 
memiliki rujukan pada agama Islam.
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Di Indonesia pascakemerdekaan sampai era Reformasi 1998 
terdapat lima agama yang diakui resmi oleh negara yaitu Aga-
ma Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Setelah refor-
masi bertambah satu agama, yaitu Konghucu, sehingga kini 
jum  lahnya enam agama resmi. Di negeri ini bahkan terdapat 
in stitusi negara berupa kementrian yang secara khusus meng-
urus urusan keagamaan seluruh umat beragama yaitu, Kemen-
terian Agama, yang berdiri sejak kemerdekaan 1945. Tan pa 
menjadi agama negara, keberadaan dan fungsi agama mem-
peroleh tempat yang penting dan mendasar dalam kehidupan 
ma syarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selain memperoleh 
eksistensi pada sejarah bangsa, keberadaan agama-agama me-
miliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945. Selain 
itu, berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan agama 
dan kehidupan umat beragama memperoleh legislasi res mi di 
Indonesia seperti Undang-Undang Perkawinan, Zakat, Haji, 
Wakaf, dan sebagainya. Di Aceh secara khusus berbagai per aturan 
daerah (qanun) melekat dengan status keistimewaan yang menjadi 
bagian penting dari provinsi di ujung barat ke pulauan Indonesia 
itu, yang memperkuat posisi dan fungsi agama di Indonesia.

Agama merupakan ajaran Ilahi yang sangat penting dan men-
dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber 
ni lai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan tran-
sendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Orang 
Indonesia menjadi tahu mana yang benar dan salah, baik dan 
bu ruk, serta pantas dan tidak pantas karena tuntunan ajaran 
aga ma. Nilai-nilai instrinsik keagamaan telah memberi inspirasi 
bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita negara dalam me-
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wujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran aga-
ma. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai 
ideo logi negara. Dengan demikian, agama dan umat beragama 
tidak dapat didekati dengan cara pandang yang positivistik mau -
pun sekularistik. Sebaliknya,  meniscayakan pendekatan yang 
kualitatif dan humanistik sehingga dapat difungsikan se ba gai 
kekuatan ruhani dan moralitas yang konstruktif dalam ke hi dupan 
bangsa Indonesia.

Agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan ha-
nya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang 
terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih dari itu, agama me-
rupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nya ta 
yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan diper-
caya, dinamis, kreatif, dan berkemajuan. Dalam pandangan 
Islam, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan 
Allah yang Maha Pencipta (habl min Allah), tetapi juga mengatur 
dan memberi arah kehidupan dalam hubungan antarumat ma-
nusia (habl min al-nas) yang membentuk peradaban hidup yang 
utama. Dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia fungsi agama 
dan peran umat beragama sangatlah penting terutama dalam 
membangun spiritualitas, moralitas, dan keadaban masyarakat. 
Di sinilah letak esensi agama dalam kehidupan masyarakat dan 
bangsa Indonesia.

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya aga ma 
dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, se hing ga 
dalam paragraf Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Atas berkat 
rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di do rongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebang saan yang bebas, 
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maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” 
Dalam Pasal 29 UUD 1945 bahkan seca ra tegas dicantumkan 
tentang eksistensi dan kemenyatuan bang sa Indonesia dengan 
agama sebagai sistem keyakinan dan ke percayaan. Jadi, betapa 
penting dan mendasar kedudukan aga ma di Indonesia, karena 
memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pembukaan dan 
UUD 1945, selain sebagai kekuatan ro hani bangsa sejak awal 
kehadiran masyarakat Indonesia di panggung sejarah.

Oleh karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesia 
dapat dijadikan sebagai sumber pedoman hidup, panduan moral, 
dan etos kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos 
keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa de-
pan yang lebih baik, pendayagunaan sumber daya alam seca ra 
cerdas dan bertanggung jawab, inovasi atau pembaruan, keber-
samaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal 
lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Nilai-nilai 
aga ma juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki 
dan perempuan yang adil tanpa diskriminasi, serta hubungan 
antar umat manusia yang berkeadaban mulia. Dengan nilai-nilai 
agama itu, bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad 
modern yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat.

Agama dalam konteks berbangsa dan bernegara tentu harus 
me nyatu dalam jiwa, pikiran, dan praktik hidup elite dan warga. 
Para elite negeri di manapun berada, termasuk di legislatif, ek-
sekutif, dan yudikatif mesti menghayati setiap agama yang 
di peluknya sekaligus menjadikan agama sebagai fondasi nilai 
yang esensial dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara tanpa harus dihantui oleh paham sekularisme ne gara. 
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Indonesia memang bukan negara agama, tetapi agama men jadi 
sumber nilai penting yang fundamental, sehingga tidak bo leh 
menjadikan negeri ini menjadi sekuler. Berbagai macam kri sis 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk merebaknya 
korupsi, kemaksiatan, dan ketidakadilan antara lain karena 
lepasnya nilai agama dari kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 
Bersamaan dengan itu umat beragama tentu di tuntut komitmen 
moralnya agar konsisten dalam beragama, men jadikan agama 
sebagai sumber moral dan keadaban yang oten tik, sekaligus tidak 
menyalahgunakan agama untuk kepen tingan-kepentingan apapun 
yang tidak sejalan dengan nilai lu hur agama.

Dalam sejumlah kasus, konflik sosial memang terwarnai oleh 
dan bahkan memiliki sentimen keagamaan dalam faktor yang sa-
ling-silang kepentingan (cross-cutting of interest), seperti konflik di 
Aceh, Ambon, Poso, dan sejumlah kawasan di Indonesia. De mikian 
pula dengan radikalisme, bahkan terorisme, yang sam pai batas 
tertentu berkaitan atau sering dipertautkan dengan aga ma karena 
dimensi keagamaan sering paling sensitif sebagai isu primordial 
dalam hubungan sosial di Indoneesia. Termasuk Aksi 212 pada 
2016 di Jakarta, serta aksi-aksi serupa yang me li batkan pesan ajaran, 
simbol, dan sentimen keagamaan. Bah wa sentimen agama dan 
keagamaan, baik antara Muslim dan non-Muslim maupun internal 
kelompok keagamaan itu sen diri, sering menjadi faktor konflik yang 
bertemali dengan ma salah-masalah lain. Sentimen sosial lain pun 
sering menjadi be nih konflik manakala terdapat titik pemicu dalam 
dinamika ke hidupan sosial di manapun. Dalam kaitan ini maka 
diperlukan cara pandang dan pendekatan yang lebih menyeluruh, 
bukan de ngan pendekatan yang dangkal dan parsial.
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Demikian pula dengan isu dan fakta radikalisme keagamaan 
seperti tentang terorisme atas nama agama di Indonesia. Namun, 
penting dipahami pula bahwa radikalisme dalam bentuk lain 
di luar radikalisme keagamaan terjadi juga dan menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan kebangsaan 
yang melahirkan konflik sosial di negeri ini. Sebutlah radi kal-
isme komunisme yang menyebabkan pemberontakan Partai 
Ko munis Indonesia (PKI) pada 1949 dan 1965 yang sangat ma sif 
dan menjadi tragedi nasional di negeri ini. Sama halnya de ngan 
radikalisme politik dan kedaerahan seperti seperatisme dan 
gejolak di sejumlah daerah dalam dinamika kehidupan In donesia. 
Semua jenis radikalisme tersebut menjadi bagian dari ke nyataan 
sosial yang dihadapi semua bangsa, sehingga yang diperlukan 
ialah penanggulangan dan pemecahannya secara saksama.

Radikalisme keagamaaan secara khusus dikaitkan dengan 
si kap radikal (keras, ekstrem) yang berbasis pada keyakinan dan 
paham agama. Karena sikap radikal berbasis agama itu men-
jadi suatu alam pikiran dan sistem tindakan dalam kehi dup an 
seseorang atau sekelompok orang maka menjadi paham se hingga 
disebut radikalisme keagamaan. Kenyataan juga me nunjukkan, 
secara reduksi ada yang mengaitkan radikalisme se cara langsung 
dengan agama yang dianggap mengandung ajar an kekerasan 
sehingga disebut radikalisme agama. Tetapi pen ting ditegaskan 
lagi bahwa radikalisme keagamaan tersebut bu kan hanya milik 
masyarakat Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia lainnya, 
serta terdapat pula radikalisme lainnya seperti ideologi, suku 
bangsa, ras, dan berbagai golongan sosial lain yang radikal. 
Radikalisme merupakan kenyataan sosial yang bersifat universal.
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Radikalisme, atau dalam idiom lain fundamentalisme, yang 
me lahirkan kekerasan atas nama agama dilakukan oleh banyak 
pemeluk agama besar bukan hanya di Indonesia, tetapi merupakan 
kenyataan universal. Radikalisme keagamaan dilakukan atau 
melibatkan umat beragama dari golongan Kristen-Katolik, Is lam, 
Hindu, Buddha, dan lainnya (Antoun, 2003). Sikap ra dikal seperti 
itu melahirkan kekerasan atas nama Tuhan (Juergensmeyer, 2003; 
Armstrong, 2000). Radikalisme Islam bah kan menjadi isu mutakhir 
yang mengandung banyak muatan ke pentingan dan bersifat 
kompleks (Choueiri, 1990; Hanafi, 1989). Semua bentuk radikalisme 
keagamaan itu tidak terjadi di ruang vakum dan dalam konteks 
satu faktor, te tapi bersifat sosiologis dalam dunia kemasyarakatan 
dan ke bangsaan yang kompleks dan multifaktor.

Jika dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat re lasi 
kemasyarakatan dan kebangsaan yang diwarnai sentimen-sen timen 
dan melibatkan isu-isu keagamaan maka hal tersebut me rupakan 
konsekuensi sosiologis dari keberadaan agama yang memang 
hidup dalam denyut nadi kehidupan bangsa Indonesia. Kehi dupan 
bernegara pun tidak terlepas dari pengaruh dan aktualisasi nilai-nilai 
agama dan umat beragama tanpa menja dikan Indonesia sebagai 
negara agama. Pun, dalam kehidupan po litik, ekonomi, budaya, 
dan realitas sosial sehari-hari agama dan umat beragama memiliki 
pengaruh dan tempat tersendiri yang cukup kuat. Sebutlah adanya 
partai-partai politik berbasis aga ma, ekonomi, dan perbankan 
syariah, serta berbagai upa ca ra atau ritual keagamaan yang sering 
berkorelasi dengan pe ran para tokoh umat beragama di panggung 
politik. Dalam pan dangan sosiologi, agama di tangan pemeluknya 
tidak lepas dari aspek ekonomi dan politik, di samping dimensi 
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lainnya. Bagi so siologi Weberian, “Religion is ‘really’ economic, politics 
is ‘really’ religion, economics is ‘really’ politics” (Collins, 1986:7). Be tapa 
erat pertautan antara agama, ekonomi, dan politik dalam kenyataan 
hidup para pemeluknya maupun masyarakat pada umumnya di 
mana agama memperoleh tempat yang kuat. 

Karenanya, ketika nilai, aspirasi, dan simbol-simbol keaga-
maan masuk ke ranah politik dan ekonomi maupun sebaliknya, 
maka hal demikian wajar dalam kehidupan masyarakat di In-
donesia yang dikenal taat beragama. Meskipun demikian dalam 
di namika kebangsaan di Indonesia sering atau tidak jarang terjadi 
paradoks terutama tentang hubungan agama dan politik. Di 
satu pihak sejumlah kalangan sering terdengar menuntut aga ma 
jangan dibawa ke ranah politik seperti dalam kasus pe nistaan 
agama yang melibatkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada 
Pilkada 2017, yang memicu gerakan Aksi 2012. Tetapi pada saat 
yang sama agama pula, dalam hal ini Islam dan umat Islam, sering 
dijadikan rujukan dan politisasi kepentingan untuk mem peroleh 
dukungan politik seperti pada pencalonan Ma’ruf Amin sebagai 
calon Wakil Presiden untuk Pemilu 2019. Dalam kaitan ini bukan 
substansi agama yang dipersoalkan untuk dibawa atau tidak 
dibawa ke ranah politik, tetapi yang terjadi siapa berke pentingan apa 
dan untuk tujuan apa tentang agama dan isu ke agamaan dipakai 
atau tidak dipakai dalam percaturan politik.

Demikian halnya isu tentang radikalisme agama. Radikalisme 
agama begitu kuat dianggap ancaman dalam kehidupan kebang-
saan, yang secara khusus sering dikaitkan dengan radikalisme 
Islam, termasuk di dalamnya terkait terorisme, kekerasan, dan 
persekusi atas nama agama. Secara nyata dan dalam konteks 
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aga ma apa pun memang radikalisme agama lebih-lebih yang 
melibatkan kekerasan dan terorisme, jelas merupakan ancaman 
bagi kehidupan yang damai dan keselamatan bagi masa depan 
peradaban. Namun, bersamaan dengan itu, bentuk radikalisme 
la in seperti kekerasan atas nama bela Tanah Air, separatisme atau 
ancaman terhadap NKRI karena konflik daerah, dan tindakan-
tindakan radikal lain tidak jarang luput dari sorotan dan di anggap 
bukan ancaman bagi kemanusiaan, kebangsaan, dan per adaban. 
Di sinilah paradoks tentang konstruksi atau cara pan dang 
mengenai fenomena keagamaan, radikalisme, dan ke hi dupan 
kebangsaan di Indonesia dalam kurun terakhir.

Meski demikian, satu hal yang tidak terbantah bahwa bangsa 
Indonesia apapun dinamika kehidupan yang dijalaninya tidak le-
pas dari keyakinan dan praktik hidup beragama. Agama dan umat 
beragama sangatlah penting dan fundamental dalam ke hidupan 
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agama dan institusi ke agamaan 
tidak dapat direduksi oleh satu atribut dan golongan pri mordial 
tertentu, seolah mereka mewakili seluruh umat Is lam khususnya 
dan umat beragama pada umumnya. Lebih-le bih, manakala klaim 
golongan keagamaan itu hanya dijadikan alat meraih kekuasaan 
politik dan memperalat negara untuk me menuhi kepentingan 
golongan sendiri dalam hasrat ananiyah-hiz biyah (fanatisme 
golongan) yang ekslusif. Agama yang hidup da lam denyut nadi 
bangsa Indonesia meniscayakan pesan ajaran dan umat beragama 
yang benar-benar mencerahkan, objektif, mem bawa kemajuan, 
konsisten antara nilai dan perilaku, serta membawa rahmatan lil-
‘alamin (kebaikan bagi seluruh alam) da lam makna dan fungsi yang 
sebenar-benarnya. 
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E.  Akar Nasionalisme

Indonesia tumbuh dan berkembang terutama sejak awal abad 
XX tidak lepas dari benih nasionalisme yang di pelopori dan 
dibangkitkan oleh generasi baru para pejuang In donesia modern. 
Perjuangan rakyat melawan penjajah se be lum era kebangkitan 
nasional itu pun merupakan wujud na sionalisme, tetapi pemikiran 
dan model nasionalisme kala itu be lum menuju pada pikiran-
pikiran tentang perjuangan melalui sis tem pergerakan organisasi 
modern dan visi negara-bangsa (nation state) yang menjadi ciri 
dari nasionalisme modern. Tetapi na sionalisme dalam makna 
kesadaran cinta dan bela Tanah Air sudah tumbuh dan tertanam 
dalam perjuangan kemerdekaan saat itu. Termasuk di kalangan 
umat Islam yang sangat besar jasanya dalam perjuangan dan 
perang kemerdekaan melawan penjajahan. Catatan menarik 
dikemukakan oleh Anthony Reid (2018:5), ketika membahas 
tentang golongan Islam pesisir di Indonesia pada abad XVI dan 
XVII bahwa “Jauh sebelum ada nasionalisme Indonesia, warga 
pesisir ini telah menyadari Islam sebagai dasar persatuan dalam 
melawan penjajah kafir Belanda”.

Perkumpulan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian 
menjadi Sarekat Islam (SI), Jami’atul Khair, Budi Utomo, 
Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jong Islamiten Bond, Taman 
Siswa, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan organisasi-
organisasi lainnya memelopori kebangkitan nasional dengan 
karakter dan strateginya masing-masing. Peristiwa Sumpah 
Pemuda 1928 secara monumental meletakkan fondasi kesadaran 
keindonesiaan tentang “Satu Bangsa, Satu Tanah Air, dan Satu 
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Bahasa: Indonesia.” Kongres Wanita Indonesia ke-1 pada 1928 
juga menjadi momentum penting dalam gerakan kebangkitan 
nasional kaum perempuan Indonesia untuk kemerdekaan, salah 
satu pelopor dan penggeraknya ialah ‘Aisyiyah sebagai organisasi 
perempuan Muhammadiyah yang beraliran pembaruan. Semua 
berangkat dari kesadaran kebangsaan atau nasionalisme untuk 
Indonesia merdeka dan cita-cita terbentuknya negara modern 
Indonesia.

Demikian pula dengan kehadiran dan peran aktor kebangkitan 
nasional yang membangkitkan kesadaran kebangsaan menuju 
Indonesia, yang sering disebut tokoh pergerakan nasional. 
Sebutlah H.O.S. Tjokroaminoto, Ahmad Dahlan, Soetomo, 
Wahidin Soedirohoesoedo, Soekarno, Mohammad Hatta, Ki 
Hadjar Dewantara, A. Hassan, Hasyim Asyari, Mohammad Natsir, 
Agoes Salim, Mas Mansur, Soedirman, Ki Bagus Hadikoesoemo, 
dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang terlibat dalam Badan Usaha 
Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang meletakkan 
tonggak nasionalisme dengan posisi dan perannya masing-
masing. Mereka bersatu dalam perbedaan bermodalkan jiwa 
nasionalisme yang tinggi menuju cita-cita Indonesia merdeka.

Kebangkitan nasional awal abad XX menggerakkan persatuan 
Indonesia, lebih-lebih pada Sumpah Pemuda 1928. Putra-putri 
generasi bangsa Indonesia ketika berhimpun dalam Sumpah 
Pemuda 1928 dengan penuh gelora telah menjadikan Indonesia 
sebagai titik temu untuk “BerTanah Air yang satu, berbangsa 
yang satu, dan berbahasa yang satu”, yakni Indonesia. Puncaknya 
pada 17 Agustus 1945, ketika Soekarno-Hatta atas nama seluruh 
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rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang diikuti 
dengan penetapan Konstitusi Dasar UUD 1945 yang di dalamnya 
terkandung Pancasila sebagai fondasi dasar dan utama kelahiran 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pergerakan 
nasional yang dijiwai nasionalisme yang berasal dari banyak 
muara, termasuk nasionalisme kalangan Is lam, telah melahirkan 
Indonesia merdeka. Sejak itu terjalin inte grasi antara nasionalisme 
dan keislaman, sebagai enti tas kebangsaan yang menyatu dan 
bukan terpisah apalagi ber hadap-hadapan.

Nasionalisme sebagai ikatan persatuan sebangsa juga dito pang 
secara kuat oleh faktor pendidikan modern dan penggunaan 
ba hasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia sejak awal 
per gerakan nasional yang menggunakan organisasi modern. 
Da lam konteks sosio-historis, awal pergerakan kebangkitan na-
sional ditandai dengan lahirnya organisasi modern seperti Budi 
Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Organisasi yang 
mem perkenalkan pendidikan modern dan penggunaan bahasa 
Me layu tersebut menjadi faktor kekuatan pemersatu perjualangan. 
Me narik misalnya, kerja sama Muhammadiyah dan Budi Utomo di 
Yogyakarta dalam Kongres Budi Utomo pada 1917 yang bertempat 
di kediaman dan kampung tokoh pen diri Mu ham madiyah Kiai 
Haji Ahmad Dahlan. Sejak itu pula disebar luas kan penggunaan 
bahasa Melayu melalui majalah Soe ara Moehammadijah yang telah 
terbit sejak 1915 dan usaha memasyarakatkab bahasa Melayu atau 
bahasa Indonesia di ling kungan Muhammadiyah. Muhammadiyah 
yang lahir di Yogyakarta pada 18 November 1912 secara luas 
mempopulerkan peng gunaan bahasa Indonesia ke seluruh Tanah 
Air sejak 1923. Wajar jika saat ini majalah Suara Muhammadiyah 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

76

mem per oleh penghargaan dari pemerintah melalui Dewan Pers 
maupun Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai me-
dia dakwah Islam tertua yang terbit berkesinambungan dan 
me melopori penyebarluasan bahasa Indonesia. Dalam konteks 
pen didikan modern dan bahasa Melayu sebagai faktor pengikat 
ke bangsaan, Wertheim memberikan pandangan sebagai berikut. 

Dalam bidang kebudayaan, faktor yang menyatukan juga ber-
peran. Pendidikan modern, walaupun masih pada tingkatan yang 
sa ngat dasar selama periode kolonial, telah menyebarkan pola pe-
mikiran yang sama di berbagai wilayah yang jauh di kepulauan ini. 
Asal-usul bahasa Indonesia yang sama telah memberikan kon tribusi 
dalam upaya membangun bahasa nasional Indonesia. Ba hasa Melayu, 
yang terutama digunakan di Sumatra serta pulau-pu lau kecil yang 
ada di sekitarnya, di sepanjang pantai Kalimantan dan semenanjung 
Malaya, memberikan sumbangan terbesar bagi ba hasa Indonesia ini. 
Kenyataan ini tidak mengejutkan jika kita mem pertimbangkan fungsi 
menyatukan yang diperankan oleh beberapa ucapan bahasa Melayu 
pada masa lalu di kerajaan-kerajaan di Su matra dan Malaya, dalam 
hubungan antarsuku dan hubungan in ternasional dan akhirnya dalam 
surat menyurat resmi (1999).

Nasionalisme diikat oleh perasaan sebangsa dan seTanah Air 
yang tumbuh secara berproses melalui pergumulan sosio-his-
toris yang dialami sendiri oleh seluruh rakyat atau masyarakat 
In donesia. Bahwa suatu bangsa atau negara memang menuntut 
ra sa kebangsaan atau nasionalisme dari para warga negaranya, 
lebih-lebih dari elite dan pejabat negara yang menjadi bagian dari 
negara atau bangsanya. Menurut Soekarno (1965:3), na sio nalisme 
ialah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat, bahwa rak yat itu ada 
satu golongan, satu bangsa. Soekarno mengutip pen dapat Ernest 
Renan tentang nasionalisme sebagai paham ten tang bangsa. 
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Bangsa itu, menurut Renan, pertama kali harus men jalani satu 
riwayat; yang kedua harus mempunyai kemauan, ke inginan hidup 
menjadi satu. Lebih jauh Soekarno mengutip Otto Bauer, bahwa 
“bangsa itu adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari 
persatuan hal-ihwal yang telah dijalani oleh rakyat itu”.

Dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita nasionalisme itulah rak yat 
Indonesia dari berbagai latar belakang yang majemuk meng-
himpun diri menjadi satu bangsa merdeka dalam ikatan Bhi neka 
Tunggal Ika. Dengan spirit nasionalisme itu pula rakyat In donesia 
mempertahankan diri dari berbagai ancaman dari luar, termasuk 
dari agresi Belanda dengan dibantu Inggris yang ingin kem bali 
menjajah Indonesia. Melalui ikatan nasionalisme itulah tumbuh 
kesadaran cinta dan bela bangsa yang men jadikan Indonesia 
sebagai negara merdeka, bersatu, ber daulat, adil, dan makmur 
sebagaimana dicita-citakan para pen diri Indonesia. Nasionalisme 
yang tumbuh kala itu benar-be nar dinamis dan memberi 
kontribusi positif yang signifikan bagi perjuangan kebangsaan 
agar terwujud Indonesia merdeka.

Dari rasa kebangsaan itulah lahir nasionalisme sebagai ideo-
logi yang dianut oleh banyak bangsa-bangsa, dari yang moderat 
hingga ekstrem atau radikal, yang disebut ultranasionalisme. 
Pa ham nasionalisme yang moderat berusaha menyeimbangkan 
an tara rasionalitas dan komitmen kebangsaan, sehingga cinta-
bangsa dan bela negara dilakukan secara positif-konstruktif, 
termasuk keberanian untuk melakukan introspeksi diri ketika 
terdapat kelemahan-kelemahan dan masalah di tubuh bangsa. 
Nasionalisme moderat juga menjadi paham yang terbuka, yang 
bersedia berdialog dengan keragaman termasuk dengan pan-
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dangan-pandangan keagamaan. Hal itu ditunjukkan ketika 
Soekarno menggagas dasar negara Pancasila dan sejak awal meng-
usung ide nasionalisme. Sebagai seorang Muslim, dia menyatakan 
bah wa di dalam dadanya bersemai jiwa Islam. Sebaliknya, Ki Ba-
gus Hadikusumo ketika mengusung Islam sebagai dasar ne gara 
menyatakan di sidang BPUPKI bahwa dia seorang Muslim yang 
berjiwa patriot dan mendambakan Indonesia mak mur dan jaya. 
Dalam konteks inilah sesugguhnya Piagam Ja karta, 22 Juni 1945 
merupakan wujud nasionalisme-religius yang beraliran moderat 
sebagai “Gentlement Agreement” seba gaimana disepakati oleh 
Soekarno dan tokoh-tokoh Islam, bu kan sebagai suatu pikiran 
ekslusif dan radikal. Bahwa pada akhir nya tujuh kata “dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” 
kemudian dicoret dalam Pem bukaan UUD 1945 dan dikonversi 
dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama 
Pancasila, hal itu menunjukkan jiwa kenegarawanan para tokoh 
Islam demi keutuhan Indonesia.

Adapun nasionalisme radikal meletakkan paham kebangsaan 
se cara keras, ekslusif, dan monolitik. Spirit “right or wrong is my 
country” (baik atau buruk negaraku) manakala dipahami secara 
ekstrem atau radikal dapat melahirkan pandangan dan sikap 
ultranasionalistik yang bermuara para ultranasionalisme. Pa -
ham nasionalisme ekstrem akan menampilkan sikap ekslusif 
(ter  tutup) dan secara berlebuhan memandang bangsa sendiri pa-
ling baik di dunia (chauvinistik), sehingga tidak terbuka. Ne gara 
atau pemerintah sebagai pusat hegemoni yang absolut, se dang 
warga negara kehilangan kebebesannya. Pemerintahan fa sis yang 
ultranasionalis atau ultranasionalis yang fasis itu ser ba sensitif 
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terhadap kebebasan warga negaranya. Sedikit sa ja warganya 
berbeda pandangan akan dianggap antipeme rin tah dan dianggap 
mengancam negara. Pendukung rezim pe merintah pun ikut-ikutan 
fasis dan ultranasionalis, sehingga se lalu ingin mengawasi, meneror, 
mengendalikan, dan merepresi siapa pun yang tidak sejalan dengan 
pemerintah dan paham na sionalismenya yang bergaris keras itu.

Dalam pengalaman sejarah dunia yang buruk, ultranasio-
nal isme adalah suatu paham kebangsaan yang ekstrem atau 
ber lebihan sebagaimana dalam sejarah dipraktikkan di Italia era 
Musollini dan Jerman di bawah Adolf Hitler. Paham ini men-
jadikan pemerintahan sebagai rezim fasis yang otoritarian dan 
chauvinistik yang melahirkan petaka kemanusiaan yang ke lam 
dan memicu Perang Dunia II yang nestapa dalam era mo dern. 
Suatu rezim ultranasionalis yang tidak boleh terulang di era dunia 
modern abad XXI dan era selajutnya di belahan dunia ma na pun, 
termasuk di Indonesia yang berideologi Pancasila dan warga 
negaranya yang beragama dan berkebudayaan luhur keti muran. 
Ideologi ultranasionalisme di tiga negara tersebut pada masa itu 
melahirkan rezim fasis yang totalitarian. 

Di panggung sejarah, paham ultranasionalis di mana pun se-
lalu bermasalah. Sikapnya cenderung represif terhadap pihak lain. 
Cinta bangsa dan bela Tanah Air diterjemahkan secara mo nolitik 
berdasarkan pahamnya sendiri yang sempit, naif, dan me neror. 
Kelompok nasionalis yang ultra tersebut tidak toleran terhadap 
perbedaan. Kelompok lain yang berbeda dengan di ri nya akan 
dianggap ancaman terhadap negara mengikuti pan dangannya 
sendiri yang tertutup. Akibatnya, sikap dan tin dakannya pun suka 
sewenang-wenang atas nama cinta bangsa dan negara, bahkan 
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tak segan melakukan kekerasan atas nama be la negara. Ukuran 
cinta dan bela Indonesia hanya ditentukan ber dasarkan pahamnya 
sendiri, sedangkan yang datang dari pi hak lain dianggap bukan 
nasionalisme. Pandangannya tentang bangsa dan negara serba 
absolut atau mutlak, sehingga tidak mem buka ruang terhadap 
kritik dan perbedaan. Negara dan bangsa se akan miliknya sendiri, 
sedangkan komponen bangsa lainnya dianggap penumpang 
tambahan atau sekadar “indekos” di rumah Indonesia.

Dalam konstruksi ultranasionalisme yang dangkal dan ter-
tutup, manakala dikaitkan dengan pandangan keagamaan 
da lam kredo “hubbul wathan min al-iman” (cinta Tanah Air ba-
gian dari iman) nasionalisme itu ditampilkan secara ekstrem 
se perti menyanyikan lagu cinta bangsa ketika beribadah umrah. 
Kesakralan ibadah diprofankan dengan cinta bangsa dan Tanah 
Air secara verbal dan berlebihan. Boleh jadi tidak ada la rangan 
bernyanyi kebangsaan di lintasan Sa’i ketika ibadah umrah, tetapi 
secara etik dan rasa ibadah menjadi kehilangan substansi dan 
konteks. Oleh karena paham ultranasionalisme yang berlebihan, 
maka lahirlah ketidakseimbangan antara jiwa ke imanan dan 
cinta ketanahairan. Iman menjadi kering karena serba verbal dan 
jarang dijernihkan, sementara cinta negerinya serba ekstrem dan 
berhenti di kulit luar. Dimensi iman yang menyumblim (jernih 
dan mencerahkan ruhani) dikalahkan atau bah kan menjadi 
subordinasi dari nasionalisme yang hingar-bi ngar. Selain itu, 
sikapnya yang ultra menjadi tidak objektif dan kehilangan 
nasionalisme yang inklusif manakala isu cinta bang sa dan bela 
negara Indonesia dikonstruksi secara tertutup oleh golongan 
sendiri dan demi kepentingan sendiri, sehingga melahirkan 



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

81

orientasi nasionalisme primordial.
Sementara itu, dalam kehidupan kebangsaan sejak Indonesia 

merdeka pada 1945 terjadi banyak dinamika yang terkait dengan 
politik pemerintahan, hubungan antarkekuatan dan komponen 
bangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan 
antar warga negara dalam perikehidupan keindonesiaan. Di 
samping kemajuan-kemajuan yang dicapai di sejumlah bidang 
pada setiap periode pemerintahan selama puluhan tahun In-
donesia merdeka yang dapat didaftar ke dalam indeks dan ca paian 
kemajuan. Pada saat yang sama terdapat masalah-ma salah nasional 
yang terjadi sepanjang perjalanan Indonesia. Pem berontakan dalam 
beragam jenis, aksi seperatis di daerah, konflik SARA (Suku, Agama, 
Ras, dan Antargolongan), serta ber bagai masalah sosial-politik, 
sosial-ekonomi, dan sosial-bu daya menyatu dalam perikehidupan 
kebangsaan di Indonesia. Ber bagai masalah tersebut tidak cukup 
memadai dengan pola pikir nasionalisme versus antinasionalisme 
dan logika-logika ver bal lainnya tetapi memerlukan pendekatan 
sosiologis yang aktual dalam resolusi konflik yang normal.

Paham kebangsaan atau nasionalisme Indonesia lebih-lebih 
di saat dunia memasuki globalisasi tidaklah eklsusif dan lepas 
dari konteks dinamika kehidupan saat ini dan proyeksinya 
ke masa depan. Pemahaman atas nasionalisme yang luas dan 
mendalam sangat diperlukan agar tidak masuk pada perang kap 
kedangkalan dan pendangkalan yang berakibat pada pan dangan 
dan sikap ekstrem dalam berbangsa dan bernegara. Ilmuwan sosial 
ternama, George Kahin (1995:1) memberi pandangan penting so al 
pemahaman nasionalisme Indonesia, meskipun konteksnya ter kait 
pergerakan kebangsaan awal abad XX, dengan catatan berikut.
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Oleh karena itu, untuk mengerti sifat nasionalisme Indonesia dan 
gerakan revolusioner di mana isme itu berkembang, perlu di miliki suatu 
pengetahuan tentang ciri-ciri terpenting dari ling kungan sosial yang 
melahirkannya. Lingkungan penjajahan abad XX yang menentukan 
sikap nasionalisme Indonesia mo dern yang jelas dan konkret, adalah 
tahap yang menuntut analisis menyeluruh. Akan tetapi, analisis semacam 
itupun tidak akan me muaskan tanpa adanya pemahaman terlebih 
dahulu tentang pro ses historis sebelumnya dari pembentukan ciri-ciri 
lingkungan yang lebih menonjol. Karena itu, meskipun akar-akar terbesar 
na sionalisme Indonesia kontemporer terutama disuburkan oleh ke adaan 
negeri ini pada abad XX, beberapa alat peraba pa ling tajam dari akar-akar 
itu dapat mencapai jauh ke dalam lapisan se jarah yang jauh lebih tua.

Karenanya, menjadi sangat penting untuk memahami dan me-
letakkan nasionalisme dalam proporsi keindonesiaan yang luas dan 
terbuka pada kritik. Masalah kebangsaan atau nasional isme yang 
melekat dengan Indonesia dan keindonesiaan meru pakan isu dan 
perjuangan aktual yang tidak pernah selesai. Per juangan melawan 
penjajah oleh seluruh rakyat Indonesia di masa silam, gerakan 
kebangkitan nasional pada awal abad XX, serta berbagai dinamika 
perjuangan dan usaha membangun Indonesia pascakemerdekaan 
1945. Semuanya mesti disertai dengan pemikiran, sikap, dan 
tindakan dari berbagai golong an kebangsaan sebagai perwujudan 
atau aktualisasi dari kein donesiaan yang tidak linier atau, sebaliknya, 
bersifat dinamis dan gradual dari Indonesia yang tidak pernah selesai. 
Nasionalisme Indonesia dan keindonesiaan akan terus bergerak 
dinamis dan kompleks mengikuti perubahan zaman.

F.  Dinamika Keindonesiaan

Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang tidak sekali jadi. 
Sejak kepulauan Nusantara ini hadir di muka bumi, penduduk asli 
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di berbagai daerah hidup dengan segala ra gam kebudayaannya 
yang masih alami, seperti berburu dan mera mu. Setelah itu 
datang pula penduduk dari bangsa lain yang kemudian menetap 
dan berbaur, sehingga secara turun-te murun menjadi penduduk 
Indonesia. Para pendatang itu ju ga membawa agama masing-
masing dengan segala corak kebu dayaannya, sehingga terjadi 
asimilasi kebudayaan berbasis ke aga maan seperti Hindu, 
Buddha, Islam, Konghucu, kemudian Kris ten dan Katolik. Semua 
membentuk kemajemukan bangsa Indonesia. 

Di Indonesia lahir kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh 
penjuru Tanah Air seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Si-
ngosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, 
Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, 
Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Ban jar, Karangasem, 
Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-ke ra jaan lainnya. 
Kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut telah mem bentuk karakter 
struktural bangsa Indonesia, sekaligus me rupakan pengalaman 
politik kekuasaan dalam lintasan sejarah bang sa ini yang bercorak 
kerajaan. Peranan kerajaan dan raja-raja yang didukung rakyat 
sangatlah besar dalam perjuangan ke merdekaan melawan Portugal 
dan Belanda sesuai eranya ma sing-masing. Perlawanan rakyat di 
era klasik itu sangatlah ku at sehingga membuat penjajah kesulitan 
menghadapinya. Pe rang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, 
dan berbagai pe perangan besar di seluruh kepulauan Indonesia 
menunjukkan bukti peran kesejarahan yang gemilang untuk 
kemudian ber lanjut di era modern.

Sejak awal abad XX terjadi perkembangan perjuangan 
kemerdekaan melalui organisasi modern, di samping perang 
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Aceh. Lahirlah gerakan dan organisasi kebangkitan nasional se-
misal Jami’atul Khair (1905), Sarekat Dagang Islam (1905), Budi 
Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), 
Al-Irsyad (1914), Taman Siswa (1922), Persatuan Islam (1923), 
dan Nahdlatul Ulama (1926). Sumpah Pemuda 1928 me rupakan 
tonggak penting lahirnya ikrar nasional untuk ber bang sa satu, 
berbahasa satu, dan ber-Tanah Air satu, yaitu Indo nesia. Kongres 
Wanita Indonesia ke-1 pada 1928, dengan ‘Aisyiyah sebagai salah 
sa tu pemrakarsa dan penyelenggaranya, merupakan tonggak 
ke bangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral 
dari pergerakan nasional yang modern itu. Gerakan kebangkitan 
na sional itu merupakan mata rantai persambungan dengan per-
juangan rakyat sebelumnya, sehingga puncaknya bermuara pa da 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai titik 
penentu kemerdekaan dan sehari setelah itu, pada 18 Agus  tus 
1945, melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Re  publik 
Indonesia beridirilah secara resmi NKRI dengan dite tapkannya 
Konstitusi Dasar UUD 1945.

Pada awal abad XX pertumbuhan nasionalisme meluas, se-
hingga bagi Indonesia era tersebut dapat disebut sebagai Abad 
Nasionalisme (Kartodirdjo, 1973:ix). Dalam uraian Kartodirdjo 
(1973:xi), gerakan kesadaran berbangsa dan perjuangan untuk 
Indo nesia merdeka tersebut antara lain tercermin dari Manifesto 
Per himpunan Indonesia 1925, yang mencakup beberapa prin sip 
nasionalisme, yaitu (1) kebebasan (kemerdekaan); (2) ke satuan; 
dan (3) kesamaan. Gerakan nasionalisme di negara-negara Dunia 
Ketiga merupakan kontra-ideologi kolonialisme, sekaligus 
berfungsi sebagai simbol suatu identitas kolektif suatu masyarakat 
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yang berusaha melakukan liberasi dari penjajahan. Adapun secara 
teologis berfungsi menunjukkan arah dan tujuan pro ses integrasi 
yang membentuk geopolitik baru sebagai wadah masyarakat 
plural Indonesia.

Pascakemerdekaan 1945, Indonesia terus berjuang dengan 
di namika sejarah yang penuh pergumulan. Dalam era awal ke-
merdekaan itu rakyat Indonesia masih harus berjuang melawan 
Belanda yang didukung Sekutu yang berusaha kembali men-
jajah. Rakyat sampai harus melakukan perang gerilya di bawah 
komando Panglima Soedirman sampai akhir 1949. Dalam era 
Perang Gerilya di bawah Panglima Soedirman yang juga kader 
Hizbul Wathan Muhammadiyah, lahir Angkatan Perang Sabil 
(APS) yang digerakkan oleh para tokoh Muhammadiyah yang 
operasinya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan 
Jawa Tengah. Per tempuran 10 November 1949 di Surabaya 
adalah perjuangan heroik lainnya, dengan Bung Tomo sebagai 
tokoh sentral sa tu-satunya yang menggerakkan kekuatan rakyat, 
termasuk mem bangkitkan kalangan santri untuk ikut berjuang. 
Dari inspirasi dan kegigihan Bung Tomo dan anak muda 
revolusioner lain nya yang notabene bukan lahir dari kalangan 
santri itulah ter dorong kekuatan-kekuatan rakyat untuk bergerak, 
bukan ke ada an sebaliknya. Peranan tokoh Kiai Mas Mansur dari 
Muham madiyah dan kekuatan Islam lainnya dalam pergerakan 
nasional di Surabaya melawan NICA-Belanda itu, menjadi bagian 
tidak terpisahkan dari peristiwa sejarah tersebut. 

Indonesia terus bergerak dengan dinamika sendiri pascake-
merdekaan melalui fase-fase pemerintahan yang secara seder-
hana dikategorisasikan ke dalam era Orde Lama di bawah ke-
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pemimpinan Presiden Soekarno (1945–1965), Orde Baru di bawah 
kendali Soeharto (1965–1998), dan babak baru era Reformasi. Era 
terakhir merupakan si tuasi terdekat dalam dinamika keindonesiaan 
yang sarat dengan pergumulan kehidupan kebangsaan yang 
serba-bebas atau li beral. Dalam buku Indonesia Berkemajuan (PP 
Muhammadiyah, 2015), dipaparkan bahwa pascamerdeka, bangsa 
Indonesia meng alami beberapa periode kekuasaan politik ialah 
revolusi (1945–1949), Demokrasi Parlementer (1950–1959), Orde 
Lama (1959–1966), Orde Baru (1966–1998), dan Reformasi sejak 
1998. Da lam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu selain 
muncul berbagai krisis dan permasalahan, pada saat yang sama 
terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti, sebagai hasil dari 
pem bangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan 
men jadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan. 

Disebutkan pula bahwa pada dua dasawarsa pertama setelah 
kemerdekaan dilakukan usaha-usaha pembangunan bangsa me-
lalui kebijakan Pembangunan Semesta Berencana, termasuk pen-
canangan Nation and Character Building (pembangunan bangsa 
dan karakter bangsa). Namun, karena dilanda berbagai gejolak 
politik nasional, maka program pembangunan nasional termasuk 
pembangunan karakter bangsa, kemudian menjadi terbengkalai. 
Pada periode ini hal yang positif ialah perkembangan demokrasi 
yang cukup positif, sebagaimana dapat dilihat dari kesuksesan 
pemilu pertama pada 1955, kendati setelah itu terjadi krisis po litik 
nasional yang bermuara pada kejatuhan pemerintahan pada 1965.

Pada masa Orde Baru diletakkan strategi pembangunan na-
sional yang terencana dan sistematis melalui pembangunan lima 
ta hun dan pembangunan jangka panjang 25 tahun, termasuk di 
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dalamnya isu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pa-
da era ini, terutama sekitar satu dasawarsa, terdapat kemajuan 
yang cukup positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan 
stabilitas nasional. Namun, program pembangunan nasional yang 
cukup terencana itu kemudian tereduksi oleh berbagai ke bijakan 
politik yang otoritarian disertai munculnya masalah-ma salah yang 
pelik seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, utang luar negeri, 
korupsi dengan turutannya, serta persoalan-persoalan nasional 
lainnya yang kompleks. Pe merintahan Orde Baru berakhir dengan 
hadirnya Reformasi 1998.

Reformasi 1998 merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia 
untuk belajar dari kesuksesan dan kegagalan rezim Soekarno 
mau pun Orde Baru. Pada masa ini telah dicapai perubahan-pe-
rubahan positif terutama dalam perkembangan demokratisasi, 
pe negakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, otonomi 
daerah, dan lain-lain. Namun, reformasi kehilangan arah karena 
ke kuatan-kekuatan reformis telah menyia-nyiakan peluang 
emas di tengah beban bangsa yang sarat masalah. Dengan me-
nyadari nilai positif yang dihasilkan reformasi dan kesadaran 
adanya masalah dan tantangan yang cukup berat, maka kini di-
perlukan penajaman-penajaman terhadap visi reformasi mau pun 
pembangunan nasional di tubuh bangsa ini. 

Sejak awal kelahirannya, kemampuan manusia di kepulau an 
Nusantara ini untuk “menjadi Indonesia” telah banyak di per-
tanyakan. Hal tersebut tampak dalam ungkapan kehe ran an orang 
asing pada fakta bahwa di tengah segala macam ke ber agamannya, 
Indonesia mampu mempertahankan keberada an nya. Bagaimana 
mungkin ratusan juta jiwa manusia, yang ting gal di ribuan pulau 
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berbeda, yang berbicara dalam ratusan ba hasa ibu berbeda, 
yang mempraktikkan agama dan budaya ber b eda, dapat merasa 
menjadi bagian dari bangsa yang sama? Para pengamat asing, 
umpamanya, menyebut Indonesia sebagai “the unlikely nation?”, 
“nation in waiting”, “unfinished nation” bahkan sebuah “improbable 
nation” (Brown, 2003; Frederick dan Worden [peny.], 2011; Pisani, 
2014). Maka, manusia-manusia In do nesia perlu tetap berikhtiar 
guna membuktikan bah wa mereka tak hanya mampu bertahan, 
tetapi juga mampu berkem bang dan menjadi bangsa yang maju.

Kini setelah puluhan tahun merdeka dan sekitar dua dasa-
warsa pascareformasi tentu perjuangan bangsa Indonesia se makin 
tidak ringan. Indonesia harus menghadapi arus globalisasi dan 
perkembangan politik global yang sangat dinamis, terma suk 
lahirnya Tiongkok sebagai kekuatan hegemoni baru yang meng ubah 
geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya dari Barat ke Ti mur dengan 
segala pengaruh dan konsekuensinya bagi seluruh ne gara termasuk 
Indonesia. Bersamaan dengan itu, secara do mes tik Indonesia juga 
mengalami dinamika baru liberalisasi po litik, ekonomi, dan budaya 
yang sangat masif pascareformasi de ngan segala dampaknya. 
Dinamika kehidupan kebangsaan tersebut akan terus berlangsung 
penuh warna dan kompleksitas yang luar biasa sebagai bagian dari 
lintasan sejarah yang harus dilaluinya ketika Indonesia memasuki 
babak baru, yaitu dunia pascamodern abad XXI.

G.  Kesimpulan

Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang dalam proses 
yang panjang dan sarat dinamika. Sejak Indonesia terbentuk 
se ba gai gugusan kepulauan, kemudian dihuni penduduk dan 
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membentuk diri sebagai masyarakat dan bangsa, negeri berpen-
duduk ribuan etnik tersebut terus bertumbuh sebagai entitas 
ne gara. Kata Indonesia sendiri hadir dan kemudian dipilih 
men jadi nama negeri dan bangsa di kepulauan yang sangat 
lu as ini dalam proses sejarah yang berliku menyatu dengan 
per gerakan para pejuang bangsa. Nama Indonesia itu menjadi 
mua ra seluruh kekuatan bangsa untuk bersatu berjuang untuk 
Indonesia merdeka, termasuk melalui Sumpah Pemuda 1928, 
yang membentuk identitas atau karakter keindonesiaan. Nama 
In donesia merupakan satu-satunya representasi sosial-politik 
ke beradaan negara-bangsa yang bersejarah panjang, majemuk, 
dan dinamis ketimbang Nusantara, Suwarnadwipa, dan nama-
na ma lainnya. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 
dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 
Agustus 1945 mengkodifikasikan nama Indonesia sebagai na ma 
resmi Tanah Air, bangsa, dan negara kepulauan yang ter bentang 
dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai  Rote itu.

Indonesia pernah dijajah Portugal dan Inggris, paling lama 
dijajah Belanda, setelah itu diduduki Jepang sampai merdeka 
yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Dalam lintas seja-
rah dan perkembangan Indonesia, bangsa yang sering disebut 
Ke pulauan Hindia ini, dihuni penduduk yang terus berproses 
se jak zaman yang sangat sederhana dalam kehidupan meramu, 
ber buru, dan berladang sampai bertani kemudian menjadi bang sa 
yang berkenalan dengan dunia industri dan modernisasi. Ma-
nusia dan kebudayaan Indonesia tumbuh bersamaan melalui 
proses sosiologis yang alamiah serta berinteraksi dengan bang sa 
asing, sehingga membentuk kebudayaannya sendiri. Ma sya-



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

90

rakat Indonesia memiliki karakter tertentu yang melekat de ngan 
kebudayaannya sebagai masyarakat Timur yang ramah, da mai, 
moderat, dan memiliki tradisi yang kaya; di samping me miliki 
kelemahan-kelemahan tertentu dalam mentalitas ko lek tif mereka. 
Gotong royong dan kebersamaan menjadi ciri khas masyarakat 
dan kebudayaan Indonesia, meskipun dalam kondisi tertentu juga 
masih terstruktur oleh sistem sosial yang dipengaruhi feodalisme 
dan patrimonialisme.

Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah menuju 
kemerdekaan sejak awal abad XX digerakkan oleh energi 
kebangkitan nasional secara lebih terorganisasi melalui 
organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo, Sarekat 
Islam, Muhammadiyah, dan lain-lain. Kongres Pemuda 1928 dan 
Kongres Wanita Indonesia ke-1 pada 1928 menjadi bagian dari 
tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan dengan meneguhkan 
indentitas ke in donesiaan yang bersatu dan bebas dari segala 
bentuk pe nin dasan, sekaligus menumbuhkan nasionalisme. 
Semuanya men cita-citakan lahirnya Indonesia yang merdeka, 
bersatu, ber daulat, adil, dan makmur sebagaimana dirumuskan 
para pendiri bangsa dalam Pembukaan UUD 1945. 

Indonesia adalah mozaik suatu tanah air dengan kekayaan 
alamnya di darat maupun lautan dan udara, dengan keragaman 
ha yati flora dan fauna serta kandungan kekayaan yang kaya. 
Le bih dari itu, Indonesia juga memiliki ribuan etnik atau suku 
bangsa dengan ragam budaya yang luar biasa, sehingga negeri 
ini terbilang kaya dengan suku bangsa dan bahasanya. Kendati 
begitu, mereka bersepakat menjadikan bahasa Melayu menjadi 
bahasa nasional Indonesia. Indonesia juga terdiri atas keragaman 
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pemeluk agama, dengan Islam sebagai agama mayoritas, yang 
me miliki peran kesejarahan yang kuat dalam membangun per-
damaian dan integrasi nasional. Kehidupan beragama dan ke-
majemukan menjadi bagian utuh dari keindonesiaan. 

Kemajemukan bangsa itu membentuk kesatuan dalam kredo 
Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-ragam tetapi satu. Identitas 
ke indonesiaan tersebut bukanlah sesuatu yang statis, tetapi di-
namis sesuai dengan sunatullah kehidupan umat manusia yang 
membentuk diri sebagai masyarakat atau bangsa. Semua elemen 
atau unsur kemasyarakatan dan kebangsaan menyatu menjadi 
identitas sekaligus mozaik keindonesiaan, yang di dalamnya 
terdapat dinamika sosial-politik, sosial-eko nomi, dan sosial-budaya 
yang tidak sederhana. Dinamika kehi dupan masyarakat dan bangsa 
Indonesia dengan identitas ke in donesiaannya yang kompleks akan 
terus berproses dalam per sambungan dan perubahan kini dan ke 
depan mengikuti hukum sosiologis yang niscaya.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia faktor agama menjadi 
ajaran yang hidup dalam masyarakat, sehingga dikenal sebagai 
masyarakat yang religius dengan keragaman paham dan prak-
tik pengamalan keagamaan yang tumbuh di dalamnya. Umat 
ber agama di Indonesia mampu hidup rukun dan damai, mes-
ki pun demikian terdapat pula konflik dan kompetisi satu sa ma 
lain sebagaimana kehidupan masyarakat yang majemuk. Umat 
Islam, sebagai mayoritas, memiliki peran penting dalam pem-
bentukan masyarakat dan perjuangan kemerdekaan, serta da lam 
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pem-
bangunan pascakemerdekaan. Sementara Pancasila sebagai da sar 
dan ideologi negara selain diharapkan makin kokoh ter tanam 
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dalam perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber negara 
pada saat yang sama benar-benar menjiwai perjalanan In donesia 
ke depan yang sarat tantangan.

Sejarah lahir, tumbuh, dan berkembangnya Indonesia le bih-
lebih setelah Kemerdekaan 1945 terus membentuk ke indonesiaan 
sebagai karakter, keadaan, dan komitmen kebang saan yang terus 
berproses menuju perikehidupan bangsa dan ne gara yang dicita-
citakan. Nasionalisme sebagai paham dan ak tualisasi kebangsaan 
pun terus tumbuh melekat dengan pro ses dan watak keindonesiaan 
yang dinamis. Kehidupan kebang saan dengan nasionalisme yang 
dipupuk secara terus-menerus pascakemerdekaan membentuk 
diri menjadi negara-bangsa (na tion-state) di tengah tantangan 
global dan modernisasi yang kompleks. Dalam konteks ini, 
nasionalisme dengan segala dik si dan orientasinya tentu bukan 
sesuatu yang harus dipatok ver bal dan dogmatis. Nasionalisme 
niscaya memerlukan pan dangan kritis dan luas agar tetap berada 
dalam prinsip dan kon tekstualisasi kebangsaan yang sejalan 
dengan jiwa, pikiran, dan falsafah negara serta senapas dengan 
relevansi dan tuntutan zaman yang terus berubah menuju masa 
depan peradaban yang se makin modern.•
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[ B A B  I I I ]

Masalah Keindonesiaan

INDONESIA tumbuh dan berkembang dengan segala masalah yang 
dihadapi, sebagaimana hukum kehidupan suatu bangsa dan 
negara sebagai organ tempat berhimpun segolongan umat ma-
nusia. Masalah politik, ekonomi, budaya, dan kewargaan tidak 
lepas dari dinamika bangsa Indonesia sebagaimana hal serupa 
dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Sejumlah kemajuan 
di berbagai bidang tentu saja harus diakui telah menjadikan In-
donesia mampu bertahan dan bersaing dengan bangsa-bangsa 
lain. Meski demikian masalah-masalah yang dihadapinya si lih 
berganti sebagaimana hakikat kehidupan duniawi suatu bang sa.

Bangsa Indonesia pascakemerdekaan 1945 telah melewati 
fa se sejarah yang sarat dinamika, sejak era 1945–1965 pada 
ma sa Presiden Soekarno, kemudian zaman Presiden Soeharto 
pada 1965–1998, serta setelah era Reformasi 1998 sampai saat 
ini.  Tidak terhitung masalah yang dihadapi bangsa ini di era 
pen ja jahan yang sangat panjang dan berat sekali. Penderitaan 
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dan ketertindasan di zaman penjajahan Portugal, Inggris, dan 
yang paling lama penjajahan Belanda maupun pendudukan Je-
pang sangat membekas dan memengaruhi kehidupan bang sa 
Indonesia setelahnya. Seperti masih lekat mentalitas in lan der, yang 
lekat dengan rasa rendah diri, ketertinggalan, dan, sampai batas 
ter tentu, kondisi pecah-belah akibat politik divide et impera yang 
di terapkan Belanda.

Indonesia saat ini mengalami perkembangan sosial, ekonomi, 
dan politik yang berbeda dengan masa-masa terdahulu. Sejak 
reformasi yang digulirkan dua dasawarsa lalu, Indonesia telah 
menjadi negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan 
Amerika Serikat. Dampak krisis ekonomi yang dialami pada 
1997/1998 yang terhadap kehidupan sosial-politik telah relatif 
teratasi. Namun, setelah itu masalah politik, ekonomi, budaya, 
kehidupan ke wargaan, radikalisme, dan lain-lain tumbuh sebagai 
persoalan na sional yang tidak jarang dipandang dengan beragam 
pema haman dan orientasi pemikiran, lebih-lebih ketika masuk 
tahun-tahun politik.

Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik di bidang 
eko nomi terutama pada era Orde Baru dan beberapa tahun 
pascareformasi, meski mulai menurun pada 2017–2018 dan masalah 
kesenjangan sosial yang masih tajam pada kurun ter akhir ini, 
Indonesia dianggap sebagai negara yang secara eko nomi sangat 
menjanjikan. Realitas kehidupan sosial-budaya, eko nomi, dan 
politik di Indonesia berkembang sedemikian kom pleks. Dalam 
kehidupan politik, Indonesia sangatlah maju ter utama dalam 
proses demokratisasi sehingga menjadi negara terdepan setelah 
Amerika Serikat dan India. Termasuk kemajuan dalam bidang 
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hak asasi manusia. Sedangkan dalam kehidupan sosial budaya 
juga mengalami kemajuan dilihat dari pola hidup dan orientasi 
masyarakat memasuki era digital dan media sosial, sehingga 
menjadi warga yang sadar tekonologi dan perubahan gaya hidup. 

Sumber daya manusia Indonesia juga berkembang baik, se-
hingga banyak yang berprestasi di kancah internasional dan 
ber tumbuhnya kelas menengah yang semakin besar. Demikian 
pu la dengan kelahiran generasi milenial sejak 1980-an. Pesta olah 
raga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang yang cukup 
sukses dengan menempatkan Indonesia di urut an keempat setelah 
Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang me nunjukkan kemajuan 
yang menggembirakan. Semua kemajuan ter sebut, plus sumber 
daya alam yang kaya raya, menjadikan In donesia memiliki 
peluang menjadi negara maju di bidang po litik, ekonomi, dan 
budaya. Semua tentu memerlukan proses pembangunan yang 
benar-benar terencana serta niscaya sejalan dengan nilai dan cita-
cita nasional sekaligus sesuai tuntutan zaman.

Namun, harus diakui pula bahwa setelah puluhan tahun 
mer deka, dan jelang usia satu abad pada 2045, Indonesia ma sih 
memiliki berbagai masalah politik, ekonomi, budaya, kewargaan, 
dan persoalan lainnya yang harus dipecahkan menuju kondisi 
ke hidupan kebangsaan yang lebih baik. Demikian pula dengan 
ma salah SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), yang ter-
kait dengan masalah kemajemukan bangsa dan hubungan an-
tarwarga maupun dengan negara. Dalam kurun terakhir muncul 
masalah radikalisme, korupsi, narkoba, pengurasan sumber daya 
alam, dan berbagai masalah akibat pengelolaan negara yang 
ti dak semestinya. Indonesia tentu harus siap menghadapi dan 
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menyelesaiakan masalah-masalah tersebut secara cerdas, dewasa, 
ber tanggung jawab, dan terencana layaknya negara dan bangsa 
yang besar. Sebaliknya, tidak cengeng dan manipulasi dalam 
menghadapi dan mencari solusi atas masalah-masalah nasional 
tersebut.

A.  Masalah Politik

Politik merupakan aspek kehidupan yang paling rumit dan 
biasanya keras karena sering berkaitan perjuangan kekuasaan 
(power struggle) atau “who gets what, when and how” artinya siapa 
mendapatkan apa kapan dan bagaimana caranya (Lasswell, 
1960). Lebih dari itu, politik berhubungan erat dengan kegiatan 
peng operasian negara atau bagaimana negara dikelola dalam 
sis tem pemerintahan, kegiatan merumuskan kebijakan (policy 
making), mengurus kepentingan umum (public interest), dan 
hal-hal yang bertautan dengan kebajikan untuk orang banyak 
(public good) sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan politik. 
Be tapa luas dimensi politik, meski yang paling menonjol politik 
yang berkaitan dengan perebutan posisi dalam pemerintahan 
sebagaimana terjadi dalam pemilu lima tahunan di Indonesia.

Pada setiap era, bangsa Indonesia senantiasa menghadapi 
masalah politik. Pada masa penjajahan mereka mengalami 
penindasan po litik secara struktural maupun kultural, sehingga 
menjadi bang sa yang benar-benar dikuras, ditindas, dan 
diperbudak. Ti dak ada bangsa yang mengalami penderitaan 
sangat berat ke cuali mereka yang dijajah, sehingga para pendiri 
bangsa da lam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa 
“penjajahan ha rus dihapuskan di muka bumi.” Akibat penjajahan, 
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bangsa In donesia kehilangan hak politik dan hak asasi manusianya 
se cara mendasar. Rakyat dan golongan masyarakat dipecah-be lah, 
sehingga satu sama lain saling bermusuhan dan bahkan melakukan 
perang fisik dengan politik jahat penjajah yang di sebut devide et 
impera. Selain dalam politik, penjajahan pun mengakibatkan rakyat 
Indonesia miskin, tertinggal, dan ter belakang. Rempah-rempah 
dan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya diambil dan 
dibawa ke negeri penjajah, se hingga bangsa-bangsa penjajah itu 
menjadi kaya raya di atas pen  deritaan rakyat Indonesia.

Nafsu politik penjajah tidak pernah kenyang. Pasca-
Indonesia merdeka 1945, Belanda—dengan didukung Inggris 
dan sekutunya—dalam beberapa waktu masih mau kembali 
menjajah sehingga melahirkan perlawanan yang heroik di 
seluruh penjuru Tanah Air, yang dampak dan kerugiannya pun 
sangat besar. Pemerintah dan rakyat Indonesia yang seharusnya 
berkonsentrasi membangun negeri dari puing-puing kehancuran 
akibat penjajahan yang panjang terpecah perhatiannya dan 
kehilangan energi dan peluang emas. Kondisi ini berpengaruh 
pada stabilitas dan perkembangan kehidupan kebangsaan di 
Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Ketika 
sebagian bangsa Belanda saat ini, dalam beberapa kasus, 
menunjukkan “kepedulian” pada masalah pelanggaran hak asasi 
manusia di Indonesia (bahkan Mahkamah Internasional berada 
kota Den Haag), mereka lupa jika pernah ratusan tahun menjadi 
aktor utama penindasan hak asasi rak yat Indonesia secara luar 
biasa. Begitu pula kehidupan antar bangsa dan negara yang sering 
luput dari pemaknaan sejarah yang mendalam disertai introspeksi 
diri menuju tata dunia baru tan pa hegemoni dan diskriminasi 
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politik global di mana pun, kapan pun, oleh siapapun, kepada 
siapapun, dan atas nama apapun.

Pada era pemerintahan Soekarno (1945–1965) secara politik 
terjadi ketidakstabilan yang di tunjukkan dengan beberapa 
masalah nasional. Perta ma, per gantian sistem pemerintahan dari 
presidensial ke parlemen ter. Soekarno menjadi Presiden Indonesia 
dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presidennya, tetapi 
kemudian pemerintahan beberapa kali dipimpin atau dijalankan 
oleh perdana menteri. Dalam UUD 1945 peme rintahan dibangun 
di atas sistem presidensial, tetapi sejak 1945 perdana menteri 
dipilih untuk memimpin kabinet yang kemudian diperkuat 
oleh Pasal 52 UUD Sementara 1950. Se butlah kabinet di bawah 
perdana menteri (PM) dalam ren tang waktu 1945–1959 dijabat 
oleh Sutan Sjahrir, Amir Sja rifuddin, Mohammad Hatta, Soesanto 
Tirtoprodjo (pejabat PM sementara), Abdul Halim, Mohammad 
Natsir, Soekiman Wir josandjojo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo (dua 
kali berselang), Bur  hanudin Harahap, dan Djuanda Kartawidjaja. 
Pergantian per dana menteri pada setiap episode menunjukkan 
kehidupan politik pemerintahan yang dinamis sekaligus krisis 
sesuai dengan polarisasi politik yang terjadi saat itu.

Masalah politik yang kedua, pada era pemerintahan Soekarno 
terdapat beberapa peristiwa pemberontakan politik yang 
mengganggu stabilitas politik nasional kala itu. Sejumlah pem-
berontakan yang terjadi sebagai berikut, Peristiwa PKI di Madiun 
dipimpin Muso dan Amir Sjarifuddin (1948), Darul Islam/ Ten tara 
Islam Indonesia atau DI/TII pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat 
(1948–1963) dan Jawa Tengah (1949–1962) serta di Aceh di bawah 
pimpinan Daud Beureuh (1949–1959). Selanjutnya Pem berontakan 
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DI/TII pimpinan Ibnu Hajar di Kalimantan Se latan (1949), Peristiwa 
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung dipimpin oleh 
Westerling (1950), Peristiwa An di Aziz di Ujung Pandang (1950), 
Peristiwa RMS di Maluku yang di pimpin Soumokul (1950), 
Pemberontakan DI/TII pimpinan Ka har Muzakar di Sulawesi 
Selatan (1957–1964). Setelah itu ter jadi pemberontakan Angkatan 
Muda Islam (AMI) dipimpin Kiai Somalangu di Kebumen, Jawa 
Tengah, Pemberontakan Ba talion 246 di Jawa Tengah (1951–1952), 
Peristiwa Merapi Mer babu Complex (MMC) oleh para pemuda 
di kawasan gu nung Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah (1965), 
Pem be rontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia 
(PRRI) di Sumatra Barat dipimpin Letkol Ahmad Husein yang 
ju ga melibatkan tokoh-tokoh lain seperti Mohammad Natsir, Soe-
mitro Djojohadikoesoemo, dan lain-lain (1958–1961), dan Pem-
berontakan Permesta di Sulawesi (1958–1961). Tragedi politik yang 
terakhir dan menandai pergantian pemerintahan dari Soe karno 
ke Soeharto ialah Pemberontakan G/30/S pada 30 Sep tember 1965 
yang sebagian kontroversinya masih berlanjut sampai saat ini. 
Berbagai pemberontakan dan peristiwa tersebut tidak sederhana, 
tetapi menyangkut persoalan politik yang ru mit dan kompleks 
termasuk kekecewaan daerah terhadap pe merintah pusat secara 
saling beririsan.

Ketiga, konflik kekuasan dan ideologi. Pemerintahan Soe-
karno-Hatta telah berhasil meletakkan fondasi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) dengan kokoh sebagaimana ter mak tub 
dalam UUD 1945. Demikian pula dengan usaha-usa ha pemerintah 
dalam mewujudkan cita-cita Indonesia mer deka melalui kebijakan-
kebijakan strategis negara seperti mem per tahankan Indonesia dari 
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agresi Belanda dan Inggris, mela ku kan ideologisasi Pancasila dan 
doktrin kebangsaan, memba ngun karakter bangsa melalui program 
Nation and Character Building yang menjadi isu sentral saat itu. 
Dilakukan kebijakan na sionalisasi perusahaan-perusahaan asing, 
menyusun Pemba ngunan Semesta Berencana, dan kebijakan-
kebijakan strategis lainnya di bidang politik. Pemilu 1955 di bawah 
kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap merupakan 
pemilihan umum pertama yang dikenal paling demokratis dalam 
se ja rah politik Indonesia. Selain itu, Sidang Konstituante 1955–1959 
digelar sebagai ikhtiar mengakhiri konflik ideologi sepu tar dasar 
negara yang merupakan langkah strategis secara demo kratis. Patut 
disayangkan, sidang Konstituante berakhir dengan ja lan buntu. 
Setelah itu Soekarno melakukan langkah kon troversial  dengan 
mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 dan 
menjadikan Piagam Jakarta untuk menjiwai kon stitusi dasar yang 
bersejarah itu.

Namun seperti api dalam sekam, pada era Soekarno ma sih 
tersisa masalah konflik kekuasan dan ideologi. Di satu pi hak 
pemerintahan Soekarno makin mengarah ke otoritarian, mes ki-
pun secara pribadi tokoh sentral Indonesia ini dikenal ber ji wa dan 
berpikiran demokratis. Boleh jadi Soekarno terkena hu kum Lord 
Acton, “power tends to corrupt, and absolute po wer corrupts absolutely” 
(bahwa kekuasaan itu cenderung me nyimpang atau sewenang-
wenang dan kekuasaan yang mu tlak akan menjadikannya 
pemyimpangan atau kesewenang-we nangan secara mutlak). 
Akibat dari situasi politik yang ti dak sehat itu, Mohammad Hatta 
mengundurkan diri se bagai wakil presiden (1 Desember 1956), 
sehingga pecahlah dwi tung gal Indonesia sejak itu, yang semakin 
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menjadikan Soekarno sen dirian atau seperti patah sayap. Satu 
per satu tokoh lain menjadi penentang atau oposisi, sebutlah 
Mohammad Natsir, Hamka, Sjahrir, Soemitro Djojohadikoesoemo, 
dan lain-lain. Sejumlah pem berontakan terjadi dalam kurun dan 
situasi politik yang kru sial tersebut, termasuk lahirnya Pemerintah 
Revolusioner Re publik Indonesia atau PRRI yang membawa 
sejumlah tokoh terli bat di dalamnya.

Soekarno berhadapan dengan situasi konflik ideologi yang 
semakin rumit kala itu. Tokoh dan kekuatan Partai Komunis 
Indo nesia (PKI) seperti D.N. Aidit dan kawan-kawan semakin 
mendekat ke presiden yang tinggal sendirian itu, sekaligus 
memanfaatkan situasi untuk menghadapi lawan-lawan politiknya, 
terutama da ri kalangan Islam-nasionalis, seperti Natsir, Hamka, 
dan to koh-tokoh lainnya dari Partai Muslimin Indonesia 
(Parmusi), dan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). 
PKI bahkan vis a vis berhadapan dengan Masyumi. Tokoh-to koh 
nasionalis-sosialis lainnya seperti Sjahrir, Seomitro, buda yawan 
H.B. Jasin, semakin berada dalam posisi berhadapan de ngan 
Soekarno, dan itu dimanfaatkan oleh Aidit dan kawan-kawan 
untuk membuat Soekarno menjadi cenderung monolitik. Akibat 
da ri politik yang keras itu beberapa tokoh oposisi itu akhirnya 
di penjara. Ekskalasi politik ideologis tersebut terus berlangsung 
keras dan melahirkan kemelut politik pada 1965, yang puncaknya 
adalah tragedi Gestapu pada 30 September 1965. Tra gedi politik 
tersebut mengakhiri pemerintahan Soekarno dan lahirnya 
pemerintahan baru di bawah Soeharto dengan me nyisakan 
kontroversi politik di belakang hari. Soekarno pada da sarnya 
adalah sosok yang demokratis, humanis, serta mencintai rakyat 
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dan negeri Indonesia lebih dari segalanya. Akan tetapi kekuasaan 
dan dunia politik yang berlangsung lama telah memiliki hukum 
be si sendiri, sehingga dalam ujung jalan memimpin Indonesia 
ber akhir kontroversial yang membuat tokoh utama ini juga men-
derita di ujung hayatnya. Suatu derita dan tragedi politik yang 
tentu saja tidak boleh terulang kembali di negeri ini.

Masalah politik di era Soekarno memang tidak linier, setiap 
proses tersebut menyumbang nilai konstruktif (membangun) mau-
pun destruktif (merusak) sebagai hukum dinamika sosial. Pe milu 
1955, misalnya, tergolong kontestasi politik yang sangat be bas dan 
demokratis, yang berbeda dari pemilu-pemilu di era se su dahnya 
(Orde Baru); oleh Feith disebut pemilu semu. Namun, ber samaan 
dengan itu, menurut Feith (1999:x–xi)—sebagaimana terekam 
dalam kampanye setiap kontestan—kontestasi politik 1955 tersebut, 
termasuk pemilu yang sangat sengit dan ber langsung lama sekali, 
justru “memperuncing konflik sosial di banyak daerah.” Pada era 
itu, konflik ideologi “segi tiga” an tara Masyumi dengan PNI (Partai 
Nasional Indonesia) dan PKI sangat keras, dengan posisi dan peran 
Soekarno sebagai aktor puncak yang sangat rumit dan multiwajah. 
Demikianlah kompleksnya konflik politik dan ideo logi yang saling-
silang kepentingan secara keras.

Kehadiran Soeharto dengan rezim Orde Baru pasca-1965 
memberi harapan baru. Soeharto sebagai “anak desa” dan ten-
tara memiliki karakter sendiri dalam menjalankan pemerin tah an. 
Kebijakan depolitisasi dan deideologisasi dengan tema men-
jalankan Pancasila dan UUD 1945 secara “murni dan kon se kuen” 
membawa dirinya melakukan kebijakan-kebijakan re strukturisasi 
kehidupan politik nasional. Soeharto melakukan ke bijakan 
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penyederhanaan partai politik pada 1973 de ngan memaksa semua 
partai masuk dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk 
kalangan Islam, Partai Demokrasi In donesia (PDI) untuk kalangan 
nasionalis atau kerakyatan, serta Go longan Karya (Golkar) yang 
menjadi partai utama pemerintah sebagai kekuatan sentral 
yang didukung ABRI/TNI dan birokrasi. Selain itu, sejak 1985 
Soeharto mewajibkan kebijakan asas tunggal Pancasila terhadap 
seluruh organisasi kemasyarakatan gu na menyatukan ideologi 
kebangsaan dan keagamaan yang ber dasarkan pada Pancasila 
agar tidak berkiblat ke ideologi lain.

Kebijakan Orde Baru tersebut berhasil menciptakan stabilitas 
politik nasional, sehingga pemerintah semakin terkonsentrasi 
me laksanakan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi 
yang dianggap gagal atau kurang memperoleh perhatian secara 
uta ma pada masa Orde Lama. Pemerintah dengan paradigma 
developmentalisme berhasil melaksakan pembangunan politik, 
ekonomi, dan sosial budaya serta aspek-aspek pembangunan 
lain nya secara lebih terfokus. Program pembangunan disusun 
secara terencana dengan nama Pembangunan Jangka Panjang dan 
Pembangunan Lima Tahunan (PELITA) sebagai terobosan baru 
untuk memotong mata rantai ketertinggalan di masa sebelumnya. 
Pertumbuhan ekonomi cukup baik, bahkan sejak PELITA III dila-
kukan kebijakan pemerataan dalam pembangunan nasional, yang 
sampai batas tertentu cukup berhasil. Swasembada pangan dan 
pembangunan pertanian termasuk yang menonjol pada era Soeharto.

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintahan Soeharto 
menjadi semakin berkecenderungan pada rezim mo no litik dan 
malah otoritarian. Kebijakan deideologisasi dan de politisasi 
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menimbulkan perlawanan atau penentangan dari golongan-
golongan masyarakat. Seluruh institusi politik dan pe merintahan 
dikendalikan secara sentralistik. Kebebasan ber demokrasi dan 
hak asasi manusia sangat dibatasi, bahkan di bung kam. Boleh 
jadi, selama kurang lebih lima belas sampai dua  puluh tahun 
pemerintahan Soeharto berjalan normal dan mem beri dampak 
positif terutama dalam menciptakan stabilitas politik dan 
pembangunan ekonomi yang terbilang sukses. Tetapi, selebihnya 
mulai tumbuh berbagai persoalan politik baru di era pemerintahan 
Soeharto tersebut. Soeharto, selain menerapkan politik otoriter, 
juga mulai tampak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) yang menjadi salah satu isu krusial yang semakin memberi 
wajah negatif pemerintahan Orde Baru.

Persoalan politik yang paling terasa ialah terkekangnya hak, 
aspirasi, dan artikulasi politik rakyat. Pilihan dan sua ra politik 
yang berbeda dengan pemerintah atau kebijakan po li tik  nya 
dikekang dan dianggap ancaman terhadap stabilitas na sional serta 
Pancasila dan UUD 1945. Golkar yang menang te rus-menerus 
secara menyolok menjadi institusi politik yang mo nolitik dan 
tidak demokratis. Umat Islam dan para tokoh yang kritis paling 
diwaspadai. Persoalan Komando Jihad men ja di masalah baru yang 
semakin mendiskreditkan umat Is lam. Pada 1980 lahir gerakan 
Petisi 50 sebagai “ungkapan kepri hatinan” terhadap kondisi 
kehidupan kebangsaan. Pengajuan petisi itu dipimpin pa ra tokoh 
politik ternama seperti Jenderal (TNI) A.H. Nasution, Mo hammad 
Natsir, Burhanuddin Harahap, Jenderal (Polisi) Hoe geng Iman 
Santoso, Ali Sadikin, A.M. Fatwa, dan para to koh lainnya yang 
berjumlah lima puluh orang. Sejak itu, mulai tum buh perlawanan 
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rakyat yang kemudian melahirkan gerakan Reformasi 21 Mei 1998 
dengan tokoh utama Prof. Dr. H. M. Amien Rais didukung gerakan 
mahasiswa dan kekuatan rakyat yang mengakhiri pemerintahan 
Soeharto selama 32 tahun.

Sejarah politik berulang kembali, bahwa kekuasaan yang ter lalu 
lama menyebabkan tumbuhnya absolutisme dan pada ujung nya 
menyebabkan penyimpangan dan penyalahgunaan sebagaimana 
terjadi di masa Soekarno mengikuti hukum Lord Ac ton. Selama 
sekitar tiga dasawarsa, di sam ping memberi kontribusi politik 
tertentu dalam perjalanan Indonesia, pemerintahan Orde Baru 
juga melahirkan praktik sistem politik yang otoritarian di sertai 
penyalahgunaan kekuasaan. Adapun karak teristik kepemimpinan 
Soeharto adalah sebagai berikut, (1) lem baga kepresidenan yang 
terlampau dominan, (2) rendahnya ke se taraan di antara lembaga 
tinggi negara, (3) rekrutmen po litik yang tertutup, (4) birokrasi 
sebagai instrumen kekuasaan, (5) kebijakan publik yang tidak 
transparan, (6) sentralisasi, (7) implementasi HAM yang masih 
rendah, dan (8) sistem peradilan yang tidak independen (Gaffar, 
2000:150).

Orde Baru berganti era Reformasi 1998 dengan komitmen 
uta ma melakukan pembaruan total di segala bidang, terutama 
re formasi politik yang benar-benar demokratis sebagai antitesis 
atas sistem politik yang otoritarian. Sejak reformasi dilakukan, 
presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih rak yat, 
sebagai jalan penting mengakhiri politik otoritarian me nuju 
demokrasi yang betul-betul dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat 
sebagaimana prinsip utama demokrasi. Agenda pa ling utama 
ialah amandemen UUD 1945 sampai empat kali se bagai langkah 
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“terobosan” menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden 
secara langsung maupun untuk kepala dae rah (gubernur-wakil 
gubernur, wali kota-wakil wali kota, dan bupati-wakil bupati). 
Selain memilih anggota legislatif De wan Perwakilan Rakyat 
(DPR), juga memilih anggota Dewan Per wakilan Daerah (DPD) 
sebagai lembaga baru dalam sistem parlemen bikameral. Sejak 
itu demokratisasi berlangsung ken cang dan masif sehingga 
menjadikan Indonesia selama dua da sa warsa lebih sebagai negara 
paling demokratis ketiga setelah Amerika Serikat dan India. 

Persoalan politik ternyata tidak pernah selesai. Bahwa de ngan 
pergantian sistem politik menjadi demokratis, masalah-ma salah 
baru—yang tidak kalah rumitnya dengan era sebelumnya—pun 
bermunculan. Politik di Indonesia mengalami liberalisasi yang 
sangat terbuka. Akibatnya, proses demokrasi maupun pe nye-
lenggaran pemerintahan sangat berorientasi kegunaan (prag-
matis) dan meraih peluang kepentingan politik semata (opor-
tunistik), tanpa dilandasi nilai kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai 
luhur bangsa sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bang sa 
terutama nilai-nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan bang-
sa. Politik dan demokrasi bersifat transaksional, politik uang, 
korupsi, gratifikasi, dan sikap “serbaboleh.” Tindakan politisi 
pindah par tai menjadi  hal yang biasa, sehingga terkesan tidak 
ada idealisme da lam berpolitik. Sementara pemerintah atau 
eksekutif lebih tertarik dengan prog ram-program pragmatis. Hal 
ini menyebabkan mereka sering kehilangan kemampuan dalam 
menghadapi persoalan-persoalan bangsa yang bersifat mendasar 
dan menyangkut visi nasional.

Politik Indonesia diwarnai oligarki, terutama oleh elite dan 



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

107

ke kuatan partai politik, termasuk di dalamnya politik dinasti 
da ri para petinggi partai politik yang melibatkan nepotisme ke-
luarga. Masalah lainnya ialah kerancuan ketatanegaraan antara 
sistem presidensial dan parlementer, masalah otonomi daerah 
yang sangat terbuka, dan konflik-konflik politik yang bersifat 
ideo logis. Dinamika politik liberal yang ditandai dengan sikap 
politik serba pragmatis hanya untuk meraih kemenangan politik 
telah menjadikan politik Indonesia saat ini serba transaksional, 
berbiaya sangat tinggi, dan bahkan bersumbu pendek. Politik 
benar-benar berada dalam habitatnya yang asli, yakni perebutan 
kekuasaan. Lebih ekstrem, praktik politik transaksional itu seolah 
membenarkan tesis Machiavellian, “The end justifies the means”, 
demi meraih tujuan segala cara pun digunakan. Politik hanya 
men jadi alat tukar kepentingan dan rebutan kursi kekuasaan se-
mata minus idealisme dan kenegarawanan.

Bersamaan dengan liberalisasi politik, praktik politik Indo  ne-
sia yang dikuasai sepenuhnya oleh partai politik dan kekuatan-
kekuatan pemilik modal telah menciptakan oligarki politik ba ru 
yang sebenarnya mengancam masa depan Indonesia. Kekua saan 
oligarki (oligarchia) pada era Yunani Kuno merupakan ben-
tuk kekuasaan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Asli-
nya mereka yang sedikit itu benar-benar memegang tam puk 
kekuasaan secara langsung. Di samping itu, terdapat pula model 
ke kua saan oligarki semu (pseudo-oligarchy), yakni negara yang 
dipimpin kepala pe merintahan tetapi di belakangnya terdapat 
sekelompok kecil orang yang mengendalikan pemerintahan, 
tanpa harus berada di dalamnya. Segelintir orang memiliki 
tangan perkasa yang ber pengaruh dan mengendalikan para elite 
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pemerintahan, layaknya para dalang yang bersembunyi di balik 
atraksi wayang. Termasuk hadirnya hegemoni partai politik 
sebagai kekuatan oligarki yang sepenuhnya menguasai tatanan 
kenegaraan di republik ini, tidak kecuali dalam mengendalikan 
proses politik “pen-capres-an” dan “pen-cawapres-an” untuk 
Pemilu 2019. 

Meminjam analisis tajam Jeffrey Winters (2013) tentang 
perangai kua sa dalam suatu oligarki yang mencengkram, 
siapapun yang menguasai dan memiliki keunggulan sumber daya 
material di suatu negeri, maka akan otomatis mengendalikan 
kekuatan politik dan ekonomi. Ketika kekuatan ekonomi dan 
politik berada di satu tangan atau kelompok tertentu, maka 
lahirlah akumulasi kekuasaan yang dahsyat bernama hegemoni 
politik. Hegemoni itu, menurut Gramsci (1992), akan menjelma 
menjadi ideologi, sehingga mereka yang menjadi korban akan 
terasa nyaman dihegemoni. Maka semakin kompleks daya jalar 
virus politik liberal di negeri ini, sehingga Indonesia disandera 
oleh kekuatan-kekuatan oli garki yang haus takhta, rakus harta, 
dan  tak bernilai-makna. Boleh ja di masih banyak aktor politik 
dan elite negeri yang memiliki ideal isme dalam berpolitik, tetapi 
perilaku dan budaya politik In donesia menjadi semakin pragmatis 
dan oportunistik akibat li beralisasi politik di era Reformasi itu.

Masalah politik lain ialah pertaruhan kedaulatan negara, ba ik 
dari hegemoni kekuatan dan aktor domestik maupun asing yang 
menguras kekayaan negara secara eksploitatif. Transaksi-tran saksi 
politik selalu melibatkan pertukaran sumber daya uang, aset, dan 
kekayaan negara melalui kemudahan-kemudahan ke  bijakan dan 
akses kekuasaan. Dalam konteks politik yang de mikian, maka 



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

109

kedaulatan negara dipertaruhkan. Padahal, se mestinya negara dan 
pemerintahan Indonesia harus benar-be nar berdaulat, termasuk 
dari hegemoni politik oligarki di sam ping kekuatan hegemoni 
lainnya baik domestik maupun asing. Indonesia haruslah menjadi 
milik semua, jangan menjadi milik segelintir orang atau kelompok 
tertentu. Soekarno dalam pi datonya di sidang BPUPKI 1945 yang 
monumental, ber pesan sarat jiwa kenegarawanan, “Kita hendak 
mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu 
orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, 
maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua” (Republika, 
01/6/2011). Bukan negara oligarki dan po litik dinasti yang dikuasai 
dan dikendalikan segelintir orang dengan mengorbankan rakyat 
dan kekayaan milik negara.

Politik liberal yang transaksional dan semata berorientasi 
ke kuasaan telah menjadikan kehidupan kebangsaan kehilangan 
jiwa, rasa, etika, kehormatan, dan sifat kenegarwanan yang se-
sungguhnya sangat penting bagi tegaknya politik berkeadaban 
un tuk membangun Indonesia yang dicita-citakan. Sementara pa ra 
aktor dan elitenya dengan ringan diri dapat melakukan politik 
apa saja tanpa bingkai etika, moral, keseimbangan, respek, to le-
ransi, kejujuran, keterpercayaan, penghargaan, ketulusan, peng-
khidmatan, keadaban, dan jiwa kesatria. Akibatnya, dunia politik 
di tangan para aktornya yang tamak dan tidak pernah akil-balig 
(tidak dewasa) itu menghasilkan panorama Indonesia yang bak 
padang sahara yang kering dari sukma agama, Pancasila, dan 
nilai-nilai luhur bangsa. Sementara nilai-nilai agama, Pancasila, 
dan kebudayaan Nusantara hanya sebatas menjadi narasi-narasi 
retorik yang diproduksi sekadar untuk membangun citra diri nan 
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indah bak sayap burung merak di taman bunga Indonesia, minus 
aktualisasi yang bergaris-lurus antara idealita dan dunia nyata.

Bahwa masalah kedaulatan merupakan hal yang sangat pen-
ting, krusial, dan strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia. 
Pa ra pendiri bangsa bahkan telah meletakkan kedaulatan se-
bagai bagian penting dari spirit dasar lahirnya Negara Repu-
blik Indonesia—sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 
dan Pancasila, yang melekat dengan keberadaan Indonesia. 
Re pu blik ini kehilangan eksistensinya jika di dalamnya tidak 
ada kedaulatan. Pemerintah dan seluruh institusi kenegaraan 
lain nya—termasuk kekuatan-kekuatan politik—berkewajiban 
se cara konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan di segenap 
per sada Tanah Air. Sebaliknya, tidak boleh ada kebijakan yang 
bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Jika ada per-
ten tangan, lebih-lebih yang disengaja, maka hal itu berarti pe-
nyimpangan dari jiwa, dasar, dan cita-cita kemerdekaan.

Para pejuang dan pendiri bangsa sangat berkomitmen ter ha-
dap masalah kedaulatan bangsa dan negara. Soekarno, Moham-
mad Hatta, dan para pendiri bangsa sangat berkomitmen pada 
te gaknya kedaulatan. Sejarah menunjukkan bagaimana Jenderal 
Soedirman dan Ir. Djuanda berkhidmat menegakkan kedaulatan 
In donesia. Soedirman bersama seluruh kekuatan rakyat harus 
bergerilya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari agresi 
Belanda yang ingin menjajah kembali negeri ini. Dalam keadaan 
yang penuh penderitaan, tokoh perang gerilya dan bapak TNI 
ini memberi pelajaran sejarah yang sangat berharga, bahwa ti-
dak boleh sejengkal tanah pun di republik ini dikuasai asing atau 
siapapun. Di situlah nyawa yang dipertaruhkan . Bangsa Indonesia 
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juga mengenang jasa Ir. Djuanda dengan Deklarasi 1957. Bahwa 
laut merupakan satu kesatuan yang utuh dari wilayah Indonesia. 
Deklarasi Djuanda itulah sebagai titik pangkal kesatuan negara 
kepulauan dan negara maritim yang diakui konvensi hukum laut 
internasional melalui United Nations Convention on Law of the 
Sea (UNCLOS).

Kedaulatan Indonesia juga dipertaruhkan bila ada segelintir 
orang atau kelompok dengan kekuatan modal dan politik raksasa 
dibiarkan menguasai bumi Indonesia dan seluruh kekayaan 
yang terkandung di dalamnya. Tangan-tangan raksasa yang 
tak bertanggung jawab—seperti pengusaha hitam dan penjahat 
ke rah putih maupun aktor-aktor politik yang haus kuasa de-
ngan berbagai petualangan politiknya—tidak boleh mendikte 
ja lannya kekuasaan dan kedaulatan negara di negeri ini. Jika 
pe merintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
benar-benar dapat mewujudkan nawacita sebagaimana men ja-
di komitmen politiknya, sesungguhnya itu merupakan pilih an 
yang berani, asalkan benar-benar disertai kebijakan dan tin dak an 
nyata, terutama dalam menghadapi aktor-aktor dan ma fia yang 
merusak kedaulatan Indonesia. Sebab dalam na wa  cita poin satu 
disebutkan bahwa pemerintah bertekad, “Meng hadirkan kembali 
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa 
aman pada seluruh warga negara, me lalui politik luar negeri bebas 
aktif, keamanan nasional yang ter percaya dan pembangunan 
pertahanan negara Tri Matra ter padu yang dilandasi kepentingan 
nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim”.

Masalah politik lainnya seperti dirumuskan dalam pemikiran 
Muhammadiyah tentang Indonesia Berkemajuan (Nashir, 2015), 
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antara lain sebagai berikut. Pertama, kerancuan sistem dan praktik 
ketatanegaraan pasca-perubahan amandemen 1945, di satu pihak 
hendak memperbaiki sistem pembatasan ke kua saan terutama 
pemilihan presiden dan wakil presiden se cara lang sung dan dibatasi 
dua periode agar tidak terjadi lagi oto ri tarianisme, tetapi berkembang 
ke banyak pasal atau aspek yang menimbulkan masalah terutama 
hilangnya ruh atau jiwa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945. Kedua, kualitas de mokrasi dan pemilu yang bersifat prosedural, 
serta belum me nunjukkan demokrasi subtansial. Masalah ini antara 
lain menghasilkan para pemimpin pemerintahan yang instan, politik 
uang yang meluas, politik transaksional, sengketa politik yang tidak 
produktif dan sering disertai kekerasan, serta berbagai masalah yang 
menunjukkan politik yang serbabebas tetapi ber kualitas rendah dan 
mengandung masalah.

Ketiga, masalah etika dan budaya politik. Persoalan etika dan 
bu daya terkait erat dengan implementasi dasar filosofi dalam 
ke hidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya hal ini justru 
ter abaikan sejak era Reformasi atau memasuki masa transisi ke 
demokrasi. Krisis multidimensi yang muncul akibat masalah 
fi nansial dan ekonomi yang luar biasa pada 1997/1998 me-
nyebabkan banyak orang berperilaku pragmatis dan zero-sum-
game. Otoritarianisme dan pengekangan kebebasan yang ber-
kepanjangan menyebabkan banyak pihak mengambil sikap pin tas, 
kehilangan solidaritas, dan mementingkan kepentingan ke lompok 
atau individu yang sempit dan berdimensi jangka pen dek. Kondisi 
kejiwaan seperti inilah yang membuat ma sya rakat bertindak 
mengabaikan etika dan budaya dalam ke hi dupan sosial-politik 
mereka. Seolah terjadi reproduksi atau kesinambungan masalah-
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masalah penyimpangan dalam kehi dup an politik Indonesia dari 
Orde Lama dan Orde Baru ke Re formasi.

Keempat, masalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah 
bu ah kebijakan desentralisasi pemerintahan, yaitu pelimpahan 
ke wenangan berbagai sektor layanan publik dan kebijakan 
di bidang politik, ekonomi, pengaturan kepentingan umum, 
ad ministrasi dan pembangunan dari pemerintah pusat ke pe-
merintah daerah. Pemberian kewenangan ini berdimensi luas, 
se bab mencakup hampir seluruh sektor pemerintahan, kecuali 
urusan (1) luar negeri, (2) pertahanan, (3) moneter, (4) hukum, 
dan (5) agama. Selain itu, kebijakan sektoral di luar lima bidang 
ini yang sifatnya berkaitan dengan standar nasional (seperti 
pendidikan, pengawasan obat dan makanan, kependudukan, dan 
lain-lain) tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Ke bijakan desentralisasi ini tetap dikawal oleh pemerintah 
pu sat agar tetap sesuai dengan undang-undang dan peraturan pe-
merintah. Bentuk kawalan itu adalah berupa supervisi, monitoring, 
dan pengawasan. Namun, otonomi daerah telah membawa dam-
pak banyaknyamasalah serius, lemahnya kontrol pemerintah 
pusat terhadap daerah sehingga otonomi daerah mirip menjadi 
ne gara federal, korupsi di daerah, pemekaran daerah yang terus 
ber langsung sesuai keinginan para elite dan masyarakat setempat, 
masalah yang ditimbulkan oleh pemilihan kepala daerah secara 
langsung, dan masalah lain di mana kemiskinan dan masalah 
rakyat yang tetap menjadi krusial di tengah mekarnya “raja-raja 
kecil” di daerah (Nashir, 2015).

Kelima, masalah penegakkan hukum. Penegakan hukum be-
lum dapat dilaksanakan dengan tegas, adil, dan tanpa pandang 
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bu lu. Tekad, komitmen, dan keharusan untuk memperlakukan 
se luruh warga negara dalam kedudukan yang sama di mata hu-
kum seringkali masih bersifat sloganistis atau berupa pernyataan 
ke hendak (statement of intent). Belakangan, hukum digunakan 
sebagai alat politik, sehingga kental nuansa politisasi hukum. 
Sementara itu, hukum masih tumpul dalam menjerat koruptor 
ke las besar serta sering disalahgunakan oleh oknum aparatnya 
un tuk transaksi-transaksi kepentingan tertentu yang bersifat 
materi maupun politik. Terakhir, hukum dijadikan alat untuk 
me lakukan kriminalisasi terhadap warga negara yang berbeda 
pandangan dan sikap politik dengan pemerintah, seolah kembali 
ke zaman rezim Soekarno dan Orde Baru yang otoritarian dengan 
cara yang sumir.

Masalah politik dalam lima tahun terakhir cenderung me-
nguat menyangkut perilaku politik (political behavior) dalam 
kon testasi politik pemilihan calon presiden dan wakil presiden 
2019. Nuansa politik aliran antara kelompok nasionalis ver sus 
keagamaan dengan suasana daur-ulang Pilkada DKI Ja karta 2017 
tampak mengemuka. Di satu pihak dikembangkan isu anti-Islam 
versus pro-Islam, pro-NKRI dan Pancasila ver sus proradikal dan 
intoleran, “Partai Islam” versus “Partai Syait an”, pro-PKI versus 
anti-PKI, pro-asing dan “aseng” ver sus anti-asing dan anti-
“aseng”, serta sejumlah isu sejenis yang me ngandung suasana 
pertentangan politik ideologis kanan la wan kiri. Ditambah dengan 
isu-isu bermuatan politik keras, se perti kampret versus cebong, 
politisi sontoloyo dan gen derewo, tentang fiksi “Indonesia bubar”, 
dan beragam isu yang menyeret pada suasana saling berhadapan 
(head to head) se cara langsung. Politik Indonesia menjadi terbawa 
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arus politik alir an atau politik ideologis, sehingga menjadi sarat 
beban dan muatan yang bertensi tinggi.

Suasana politik Indonesia dalam 2019 layaknya par tai final 
“El Clasico” antara Real Madrid lawan Barcelona yang tidak 
sekadar pertandingan sepak bola, tetapi juga berlatar belakang 
politik Spanyol antara kaum Nasionalis lawan Ka ta lunya. Suatu 
konflik sepakbola dan politik kelanjutan dari “Pe rang Klasik” 
1936–1939 antara kaum nasionalis Spanyol pim pinan Jenderal 
Francisco Franco (Madrid) melawan kaum lo yalis Presiden 
Manuel Azana (Katalunya, Barcelona), yang ber akhir dengan 
kemenangan Jenderal Franco. Sejak itu, setiap dua kesebelasan 
Spanyol papan atas itu bertanding baik di La Liga maupun Copa 
del Rey serta pertandingan lainnya, nuansanya selalu panas dan 
bernuansa politis. Jika merujuk pada analisis Herbert Feith, sampai 
batas tertentu kontestasi dan suasana politik Indonesia saat ini 
seolah reproduksi dari pertentangan politik pada Pemilu 1955. 
Diharapkan daur-ulang politik ideologis seperti itu tidak benar-
benar terjadi, kecuali sekadar permukaan sebagaimana pada 
umumnya kontestasi politik biasa yang memperebutkan wa cana 
dan isu untuk memenangkan pemilu dan bukan konflik idoelogis 
yang mengakar pada pengelompokkan aliran yang kuat, sehingga 
setelah pesta demokrasi 2019 usai semua kembali ke titik normal.

B.  Masalah Ekonomi

Ekonomi Indonesia dari periode ke periode mengalami 
per tumbuhan dengan segala pasang dan surut. Pada ma-
sa awal kemerdekaan dan pemerintahan Orde Lama, dica-
nangkan program pembangunan jangka panjang yang disebut 
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Pembangunan Semesta Berencana. Tetapi perhatian kala itu lebih 
ke pembangunan politik dan Character and Nation Building, 
sehingga pembangunan ekonomi belum menjadi perhatian uta-
ma. Mohammad Hatta meletakkan dasar pembangunan koperasi 
se bagai soko guru Indonesia dengan pemikirannya mengenai 
eko nomi terpimpin, di mana negara atau pemerintah hadir da lam 
pembangunan dan kebijakan ekonomi agar tidak sepe nuhnya 
diserahkan pada pasar bebas. Akibat gejolak politik yang keras 
dan meluas yang puncaknya pada kejatuhan pe me rintahan 
Soekarno pada 1965, pembangunan ekonomi ter bengkalai hingga 
meninggalkan inflasi sangat tinggi.

Pada ujung pemerintahan Soekarno, akibat konflik politik 
ber kepanjangan keadaan ekonomi Indonesia—beririsan de ngan 
persoalan politik—betul-betul terpuruk. Crouch (1999:15) secara 
deskriptif menggambarkan situasi nasional kala itu seba gai 
berikut.

Tahun menjelang 30 September 1965 ditandai oleh terse bar-
luaskannya perasaan di Indonesia bahwa sistem politik tidak akan 
dapat bertahan lebih lama lagi. Kehidupan ekonomi nampaknya 
mengalami keruntuhan karena mengamuknya inflasi yang tak ter-
kontrol lagi, anjlognya produksi di segala sektor, diterlantarkannya 
infrastruktur ekonomi sehingga makin memburuk, persediaan de-
visa luar negeri terkuras habis dan bantuan luar negeri makin sukar 
di dapatkan. Kelengkapan pemerintah tak mampu lagi melaksanakan 
sebagian besar fungsinya karena korupsi yang demikian merajalela, 
membiarkan para pejabat di pucuk pemerintahan memperkaya diri, 
sementara para pekerja dari kalangan rendahan yang miskin hidup 
dalam keadaan yang seadanya saja. Upaya Presiden Soekarno untuk 
mempersatukan bangsa di belakang slogan-slogan ideologisnya te lah 
menekan kehidupan politik dan intelektual, tetapi gagal men cegah 
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ketegangan yang makin meningkat di daerah pedesaan, di mana 
bentrokan dengan kekerasan sering terjadi di antara petani dan pemilik 
tanah. Pada saat yang sama kampanye presiden un tuk “mengganyang 
Malaysia” tidak menunjukkan tanda-tanda akan membuahkan hasil 
yang nyata, dan Indonesia makin hari ma kin terkucil dari kebanyakan 
negara di dunia. Polarisasi yang se ngit di antara dua kekuatan politik 
yang saling bersaing untuk mendapatkan warisan takhta, telah 
mengalihkan seluruh hal yang lain. Pertentangan antara para pemimpin 
Angkatan Darat dan Par tai Komunis Indonesia nampaknya tidak akan 
berakhir dengan se gala bentuk penyelesaian, kecuali jika yang satu 
mendapatkan ke menangan dan yang lain tersingkirkan”.

Kejatuhan pemerintahan Soekarno setelah itu menjadi ke-
nyataan sejarah yang tak terbantah dengan tragedi G30S 1965, 
yang melahirkan kepemimpinan baru Soeharto dan Orde Baru. 
Asumsi Crouch betul, dalam akhir drama poli tik 1965, PKI 
yang sejak lama berusaha menanamkan hege moni politiknya 
di Indonesia dengan berbagai cara akhirnya jatuh. Sedangkan 
angkatan darat yang didukung seluruh atau banyak kekuatan 
rakyat menjadi pemenang di panggung politik Indonesia yang 
menandai lahirnya Orde Baru. Pemerimtahan Orde Baru di era 
Soeharto yang berlangsung sekitar 32 tahun me miliki perhatian 
khusus pada pembangunan ekonomi, selain membangun stabilitas 
politik secara monolitik. 

Pemerintahan Soeharto menganut paradigma pembangun-
anisme, yakni membangun Indonesia dalam segala aspek kehidupan, 
sehingga dikenal dengan Rezim Developmentalisme. Di era Soe harto, 
disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pem bangunan 
Jangka Panjang. Pertumbuhan ekonomi cukup ting gi sampai dalam 
tiga dekade menyentuh 6,5% disertai ke berhasilan membangun 
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swasembada pangan dan pertanian. Pen dapatan perkapita penduduk 
Indonesia pada 1990-an mencapai 1.020 Dolar Amerika, sedangkan 
pada 1969 hanya sebesar 90 Dolar Amerika, dan 1982 sebesar 520 
Dolar Amerika (Yuwono, 2009:38–39). Mes kipun demikian kebijakan 
pemerataan yang dicanangkan Orde Baru sejak Pelita III tidak 
berjalan baik, bahkan dengan krisis eko nomi 1997 terjadi masalah 
besar dalam perekonomian nasio nal. Utang luar negeri, kesenjangan 
ekonomi, dan korupsi cukup tinggi, sehingga menjadi beban berat 
bagi Indonesia saat itu dan sesudah era Reformasi.

Dalam ujung kekuasaan Orde Baru (1998), utang luar negeri 
In donesia sangat besar (55,4 triliun rupiah), KKN (korupsi, kolusi, 
ne potisme) meluas, sekelompok pengusaha besar menguasai 
ke kayaan negara dan mendominasi perekonomian Indonesia, 
dan yang sama parahnya ialah kesenjangan sosial-ekonomi. 
Ke senjangan pengeluaran antara 10% penduduk ter ka ya 
meningkat dari 1:6,5 pada 1970 menjadi 1:8,7 pada 1995. Fondasi 
ekonomi yang di permukaan memang tampak me yakinkan 
sebagaimana sering dikemukakan oleh para teknokrat neoliberal, 
ternyata bagian dalamnya keropos dan menyimpan bom waktu. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi (6,5%) selama tiga dekade 
ternyata merupakan pertumbuhan semu yang dibangun di atas 
tumpukan utang luar negeri (Yuwono, 2009:39–41). 

Dengan masalah ekonomi terutama Krisis Moneter 1997 dan 
persoalan politik yang akut, akhirnya pemerintahan Soeharto 
jatuh pada 21 Mei 1998 dan digantikan era Reformasi untuk de-
mokratisasi. Pada era Reformasi, berbagai ke bijakan politik dan 
ekonomi ditata kembali. Bidang ekonomi meng alami stabilitas 
dan kemajuan, termasuk dalam hal per tum buhan dalam beberapa 
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kali pergantian lima tahunan secara de mokratis. Namun, sejumlah 
masalah ekonomi masih dirasakan oleh masayarakat terutama 
menyangkut kemiskinan dan pe me rataan, lapangan pekerjaan, 
ekspolitasi kekayaan alam, dan korupsi. Dalam hal ekonomi, 
meskipun angka kemiskinan te rus menurun, problem kemiskinan 
dan kesenjangan so sial masih merupakan masalah krusial dalam 
kehidupan kebang saan. Sebagian kecil orang atau kelompok 
(sekutar 1%) menguasai kekayaan yang luar biasa besar, sementara 
mayoritas rakyat masih lemah, miskin, dan termarjinalisasi. 
Kesenjangan sosial dan kemiskinan tersebut akan menjadi bara 
sosial mana kala tidak diselesaikan secara tepat dan sistematik.

Kehidupan ekonomi Indonesia diwarnai liberalisasi yang 
me lemahkan kekuatan bangsa dan menjauh dari dasar ekonomi 
kon stitusi sebagaimana jiwa perekonomian nasional terutama 
yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kehidupan 
sosial kita masih ditandai oleh perilaku komsumif, hedonis, dan 
menerabas yang berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan, Pan-
casila, dan kebudayaan bangsa yang luhur. Akibatnya, Indonesia 
banyak kehilangan peluang untuk menjadi negara dan bangsa 
yang maju, adil, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana dici-
ta-citakan oleh para pendiri bangsa (Nashir, 2015). Masalah 
eko nomi tersebut sejak reformasi seolah tidak memperoleh 
so lusi yang berkesinambungan dari satu rezim pemerintahan 
ke pemerintahan berikutnya sehingga selalu menjadi isu dan 
per soalan nasional yang membebani Indonesia, bahkan menjadi 
ma salah yang mudah dipolitisasi. Seperti persoalan utang luar 
ne geri, sejak kapan dan bagaimana setiap pemerintahan baru 
ber tanggung jawab dalam menyelesaikannya?
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Problem ekonomi Indonesia setiap periode ialah utang 
luar negeri. Utang yang dicatatkan pemerintah sepanjang 2017 
telah mencapai Rp 3.938,7 triliun atau hampir Rp 4.000 tri liun 
yang setara dengan 29,2% terhadap produk domestik bruto 
(PDB). Utang luar negeri (LN) yang menjadi beban Indonesia 
itu sebenarnya berkesinambungan dari satu periode ke periode 
berikutnya. Pada akhir pemerintahan Soeharto utang luar negeri 
Rp 551,4 triliun dengan PDB Rp 955, 63 triliun (rasio utang 57,7%), 
era B.J. Habibie pada 1999 memiliki utang LN Rp 938,8 triliun 
dengan PDB Rp 1.099,297 triliun (85,4%), era Abdurrahman 
Wahid pada 2001 utang LN mencapai Rp 1.271,4 triliun dengan 
PDB Rp 1.491,0 triliun (rasio 77,2%), era Megawati Soekarnoputri 
pada 2004 utang LN mencapai Rp 1.298,0 triliun dengan PDB 
Rp 2.303,0 triliun (rasio 56,5%), era Su silo Bambang Yudhoyono 
pada 2014 utang LN mencapai Rp 2.608,8 triliun de ngan PDB Rp 
10.542,7 triliun (rasio 24,7%), dan era Joko Widodo hingga 2018 
utang LN sudah mencapai Rp 3.958,66 triliun dengan PDB Rp 
13.588,8 tri liun (rasio 29,1%) sebagaimana dipublikasikan Detik 
Finance (Se lasa 13/3/2018). 

Setiap rezim memiliki argumentasi sendiri tentang utang lu-
ar negeri, persoalannya bukan sekadar rasio utang itu ter hadap 
PDB, tetapi bagaimana akunta bi litas penggunaan utang itu dan 
hasil pembangunan yang diwujudkannya, serta bagaimana agar 
tidak membebani generasi ke depan. Masalah utang penting 
untuk menjadi konsensus politik baru bagaimana mengurangi 
dan menyelesaikannya secara benar dan tepat agar tidak menjadi 
beban nasional berkepanjangan. Perlu transparansi dan kebijakan 
politik bagaimana pemerintahan baru 2019 memiliki perencanaan 
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menyelesaikan masalah utang luar negeri tersebut agar tidak 
menjadi bahan perdebatan berkepanjangan dan menjadi konsumsi 
isu politik yang tidak produktif bagi rezim pemerintahan siapapun 
ke depan. Bila per lu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 
Perwakilan Daerah ikut menjadikan masalah utang nasional 
tersebut sebagai agen da politik lembaga tinggi negara daripada 
menjadi eceran politik kaki lima.

Masalah ekonomi lainnya yang sangat berat dan serius ialah 
kesenjangan sosial. Ketika Soeharto jatuh di antara masalah yang 
ditinggalkannya ialah kesenjangan soaial. Mayoritas rakyat hidup 
di bawah garis kemiskinan sampai Tapos “direbut kembali” oleh 
warga, mayoritas pribumi berat sekali perjuangannya un tuk 
menguasai ekonomi. Sementara itu, sekelompok minoritas hi-
dupnya berkecukupan dan bahkan berkelebihan, yang dalam per-
sepsi publik kebetulan nonpribumi sebagai realitas ekonomi yang 
tidak terbantah. Setelah reformasi, kesenjangan sosial-eko nomi 
masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang serius pada se tiap fase 
pemerintahan. Dalam rilis World Bank 2014 di nyatakan bahwa satu 
persen penduduk menguasai 55,5% kekayaan Indonesia. Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dalam berbagai berita media 
massa mengeluarkan data lebih dramatis, bahwa 1% penduduk 
menguasai 70% aset negara. Kedua data tersebut menunjukkan 
bahwa keadilan sosial belum terwujud di republik ini.

Pascarefomasi tidak terdapat kebijakan ekonomi yang betul-
betul terobosan atau lompatan untuk mengatasi kesenjangan sosial 
ini, kecuali tambal-sulam berupa program usaha mikro, kecil dan 
menengah (UMKM) yang berguna tetapi tidak sampai ke akar 
persoalan. Angka kemiskinan dan rasio Gini memang me nurun, 
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tetapi kesenjangan ekonomi tetap menjadi masalah se rius. Akar 
utamanya ialah selama kelompok kecil masih me nguasai mayoritas 
aset, akses, dan kekayaan Indonesia serta di biarkan menguasai 
secara leluasa maka selama itu pula kesen jangan ekonomi terus 
melebar atau menjadi persoalan krusial di negeri ini. Tanpa 
mengembangkan pandangan “pertentangan”, semestinya terdapat 
kebijakan nasional baru yang dapat me motong kesenjangan 
ekonomi tersebut secara struktural melalui ke bijakan-kebijakan 
politik baru yang signifikan. Jika tidak ingin pemerintah (eksekutif) 
sendirian, diperlukan dukungan po litik yang kuat dari parlemen 
(legislatif) untuk menyelesaikan kesenjangan struktural tersebut 
sebagai konsensus nasional baru daripada sekadar bertumpu 
dengan mengembangkan kebijakan dan program UMKM semata.

Pemerintah berkewajiban mengendalikan mengatur sekelom-
pok kecil yang menguasai ekonomi Indonesia selain dibatasi ge-
raknya agar tidak leluasa mengkapitalisasi penguasaannya se olah 
tanpa batas. Pada saat yang sama, pemerintah juga wajib berbagi 
untuk bersama-sama mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang 
mem buat mayoritas rakyat lemah dan tidak menjadi tuan di negeri 
sen diri. Di sinilah pentingnya mewujudkan kebijakan ekonomi 
berbasis Pasal 33 UUD 1945 secara nyata dan berani, yang oleh 
Bung Hatta disebut sebagai implementasi kebijakan Ekonomi 
Terpimpin. Pemerintah atas nama negara wajib hadir membela 
kepentingan mayoritas rakyat yang tidak beruntung nasibnya. 
Mereka perlu diberdayakan, dimajukan, dan dimakmurkan 
kehidupan eko nominya. Sebaliknya, pemerintah juga melakukan 
regu lasi-regulasi yang membatasi dan mengendalikan golongan 
ke cil yang selama ini menguasai kekayaan dan segala hal yang 
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me nyangkut hajat hidup publik di negeri ini. Menurut Bung 
Hatta (dalam Salim, 2015:231), “Dalam sistem ekonomi ter pimpin 
pemerintah harus bertindak. Supaya tercapai suatu peng hidupan 
sosial yang lebih baik. Penghidupan sosial itu ha rus berdasarkan 
keadilan sosial.”

Dalam perspektif para pendiri bangsa seperti dikemukakan 
Mohammad Hatta, konsep keadilan sosial dalam sila kelima 
Pan casila dirumuskan dengan pertimbangan bahwa negara 
ha rus melindungi dan mengadvokasi masyarakat terbesar 
yang tidak beruntung nasibnya. Negara atau pemerintah harus 
hadir menegakkan keadilan sosial melalui kebijakan-kebijakan 
imperatif prorakyat yang menyejahterakan dan memajukan se-
hingga mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. Sebaliknya, 
negara jangan membiarkan apalagi memanjakan siapapun yang 
nyata-nyata menyengsarakan rakyat di negeri ini. Jika In do nesia 
mampu mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi se cara signifikan, 
maka akan menjadi modal terbesar untuk ma ju, sekaligus 
mencegah potensi kerawanan nasional. Dalam si tuasi yang 
senjang secara ekonomi, plus persoalan politik dan sosial-budaya 
yang sarat antagonistik, akan lahir ke cemburuan, sentimen, 
dan kerenggangan sosial yang dapat beru bah menjadi benih 
ketegangan, konflik, kekerasan, dan anar kisme sosial. 

Masalah kesenjangan sosial-ekonomi yang masih menjadi 
ke nyataan di Indonesia sebenarnya menunjukkan belum terwu-
judnya keadilan sosial di negeri ini. Sila “Keadilan sosial ba gi 
seluruh rakyat Indonesia,” menurut Prof. Ahmad Syafii Maarif, 
nasib nya adalah paling terlantar di negeri ini dan sebagai bentuk 
dari “peng khianatan” (Maarif, 2015:21). Karenanya, pemerintah 
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dan semua ele men bangsa mesti prihatin dan menemukan solusi 
yang adil dan menyeluruh dalam menghadapi serta memecahkan 
problem kesenjangan sosial dan ketimpangan di republik ini. Pa ra 
elite, di manapun mereka, perlu membaca dengan jernih fenomena 
gu nung es yang rawan keadilan sosial seperti itu. Sebab, jika ada 
pemicu yang sensitif, itu akan melahirkan gejolak sosial nasional 
yang tidak diinginkan semua pihak. Lebih-lebih manakala da lam 
kondisi yang rentan seperti itu muncul para petualang po litik, 
yang pikiran utamanya hanya ambisi kekuasaan dengan me-
ngorbankan kepentingan luhur bangsa dan negara.

Semua pihak di tubuh bangsa tentu menghendaki Indonesia 
saat ini dan ke depan selain sukses dalam capaian demokrasi dan 
tingkat pertumbuhan ekonomi, sekaligus terwujud keadilan so sial 
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan pa ra 
pendiri bangsa. Indonesia harus menjadi milik semua rak yat di 
seluruh penjuru Tanah Air, tidak menjadi milik segelintir orang 
atau kelompok tertentu. Itu selaras dengan pesan Soekarno dalam 
pi datonya di sidang BPUPKI pada 1945 yang menyatakan, “Kita 
hendak mendirikan suatu negara semua buat se mua. Bukan buat 
satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, 
maupun golongan yang kaya, tetapi se mua buat semua” (Republika, 
2011). Artinya ketika masih terdapat sekelompok ke cil menguasai 
hajat hidup Indonesia maka negeri ini belum menjadi milik seluruh 
rakyat sebagaimana sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia dalam Pancasila”.

Dalam konteks masalah ekonomi yang krusial itu, menarik 
un tuk disimak pemikiran Muhammadiyah dalam buku In do-
nesia Berkemajuan mengenai masalah ekonomi yang diha dapi 
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Indonesia dalam kurun terakhir. Dinyatakan, “Di balik angka-
angka keberhasilan ekonomi, tidak dapat di pung kiri bahwa dasar, 
struktur, dan ketahanan ekonomi na sio nal sesungguhnya masih 
jauh dari memadai. Bahkan, perkem bangan ekonomi Indonesia 
sejatinya masih jauh dari cita-cita se ba gaimana dirumuskan oleh 
para founding fathers dalam Pem bu kaan Undang-Undang Dasar 
1945. Bahwa hakikatnya eko nomi nasional Indonesia masih belum 
mandiri dan berdaulat sehingga sangat rentan terhadap gejolak 
perekonomian dunia dengan segala konsekuensinya. Beberapa 
persoalan ekonomi na sional dapat dirumuskan sebagai berikut. 
Pertama, paradigma pem bangunan ekonomi yang tidak sejalan 
dengan nilai-nilai UUD 1945. Kedua, ketimpangan struktural 
dalam perekonomian yang semakin meluas. Ketiga, desain 
kebijakan fiskal dan moneter yang tidak mandiri dan memihak. 
Keempat, di sektor kebijakan per dagangan dan industri, Indonesia 
menganut sistem yang sa ngat liberal” (Nashir, 2015).

C.  Masalah Budaya

Masyarakat atau bangsa Indonesia memasuki fase baru per-
ubahan sosial yang luar biasa masif atau meluas. Pertama, ha-
dirnya media sosial sebagai proses interaksi sosial baru yang 
menyediakan ruang sangat cepat dan bebas dalam kehidupan 
ma syarakat melebihi hubungan sosial langsung yang bersifat 
tatap muka. Penggunaan media daring sangatlah marak, dari 
kota ke desa dan pelosok terjauh. Pelakunya tidak kenal usia, 
gender, dan berlangsung tanpa mengenal ba tasan waktu. Banyak 
sekali nilai dan manfaat positif dari media sosial. Hubungan atau 
komunikasi dapat berlangsung su per cepat dan segala kemudahan 
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lainnya, juga bermanfaat untuk ke pentingan memperkaya ilmu 
dan informasi, bisnis, politik, dak wah, dan sebagainya. Pada saat 
yang sama, media sosial dapat menjadi ruang sosial sangat terbuka 
mekarnya hoaks (berita bo hong), ujaran-ujaran buruk, ekspresi 
saling menyerang dan ber seteru, fitnah, dan permusuhan tanpa 
rasa sungkan karena re lasinya bersifat impersonal. Perilaku narsis 
pun akan dengan mu dah diproduksi melalui WhatsApp, Twitter, 
Facebook, Insta gram, dan akun sosial lainnya meskipun perilaku 
yang demikian bukanlah sesuatu yang mungkin buruk.

Kedua, perubahan sosial di Indonesia semakin meluas karena 
pengaruh dan relasi globalisasi yang didukung perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi terutama teknologi digital da lam era 
Revolusi Industri 4.0. Melalui globalisasi, hubungan antarbangsa 
dan manusia berlangsung nyaris tanpa sekat ne gara. Apa yang 
terjadi di satu benua atau negara akan dengan mudah informasinya 
menjalar ke seluruh penjuru bumi dengan cepat. Globalisasi telah 
membawa manusia menjadi satu rumah atau keluarga dunia yang 
melintas-batas. Peniruan perilaku, baik yang positif maupun yang 
negatif, dengan mudah menyebar dan saling mengadopsi secara 
meluas. Dahulu, sebagian remaja putri di Indonesia mengikuti 
gaya rambut cepak ala artis Demi Moore di era dulu, kini para 
remaja milenial bergaya rambut punk dan artis muda Korea 
Selatan karena menyaksikan foto idolanya di televisi yang meluas 
seantero dunia. Karena televisi itu pula sekelompok suku adat di 
suatu daerah terpencil di Indonesia mengalami perubahan sikap 
dan gaya hidup bu daya baru modern dan tercerabut dari budaya 
lama mereka—demikian yang diungkap Edmund Snow Carpenter 
dalam penelitian antropologisnya (Capenter, 1974).
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Ketiga, gaya hidup baru yang menimbulkan anomi atau ano-
mali, yakni penyimpangan perilaku dalam masyarakat. Keti ka 
korupsi, materialisme, transaksi politik uang, hedonisme, dan 
cara hidup oportunisme mulai meluas dalam kehidupan ma-
syarakat, yang terjadi ialah ketercerabutan budaya. Pada saat yang 
sama budaya masyarakat sendiri memang mengalami perubahan 
dan kerapuhan dalam menghadapi kehidupan mo dern yang 
kompleks. Dalam konteks perubahan perilaku ma syarakat yang 
mengalami lompatan (future shock) atau dis orientasi (kehilangan 
arah) maka dapat dijadikan rujukan ten tang zaman edan (zaman 
kegilaan), sebagaimana nukilan pu jangga Ranggawarsito seputar 
hilangnya martabat dan mo del perilaku luhur. Dalam hal ini, 
Ranggawarsito menulis, “Se karang martabat negara, tampak 
telah sunyi sepi, sebab ru sak pelaksanaan peraturannya, karena 
tanpa teladan, orang mening galkan kesopanan, para cendekiawan 
dan para ahli terbawa, hanyut ikut arus dalam jaman bimbang, 
bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan 
dunia karena terge nang halangan” (Kuntowijoyo, 1999:9).

Pascareformasi dan mekarnya media sosial dengan pengaruh 
globalisasi yang masuk ke seluruh lingkungan kehidupan pada 
masyarakat Indonesia telah mempercepat perubahan perilaku 
yang serba bebas, yang boleh dinyatakan sebagai liberalisasi 
bu daya atau sosial-budaya yang merujuk pada situasi “zaman 
edan” ala Ranggawarsito. Orientasi uang, materi, dan kesenangan 
me kar dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan politik. 
Ma nusia Indonesia menjadi mudah melakukan apa saja, bahkan 
yang tabu sebelumnya dengan cepat berubah menjadi biasa. Ti-
dak dapat dibayangkan jika di negeri ini tumbuh kelompok yang 
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mempraktikkan dan bahkan memperjuangkan legalisasi lesbian, 
gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang di masa lalu me-
rupakan sesuatu yang aib secara agama dan budaya di negeri 
ini. Kontrol sosial dan patokan nilai ikut berubah sesuai dengan 
ke adaan dan tuntutan atau kebiasaan yang menjadi populer di ma-
syarakat. Sementara agama, Pancasila, dan budaya luhur bang sa 
mulai direlatifkan atau bahkan dinegasikan atas nama ni lai-nilai 
kebebasan atau hak asasi manusia universal.

Kini, kehidupan modern disebut menjunjung tinggi keadaban 
seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan hal-hal yang po-
si tif lainnya. Namun, pada saat yang sama, an tarkelompok 
atau individu manusia sering kali saling menyerang, membu-
nuh, merendahkan, dan menista. Anak-anak, perempuan, dan 
siapapun yang lemah menjadi korban kekerasan dan pelecehan. 
Alam dirusak dan dimusnahkan seperti dalam ke bakaran 
hutan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Korupsi, 
penyelewengan, dan segala tindakan yang berlawanan dengan 
nilai-nilai moral meluas dalam kehidupan. Di tingkat dunia, 
bentuk-bentuk kebiadaban baru terjadi di belahan dunia, yang 
menghancurkan peradaban umat manusia seperti dilakukan Israel 
terhadap bangsa Palestina. Dalam analisis Berger (1983), manusia 
modern yang demikian mengalami anomi, yakni sua tu keadaan 
setiap individu manusia kehilangan ikatan yang mem berikan 
perasaan aman dan kemantapan hidup dengan se samanya, 
sehingga kehilangan petunjuk dan makna hidup yang berarti.

Pada saat ini beragam bentuk ketidakberadaban mewarnai 
ru ang publik. Aborsi, lokalisasi pelacuran, hubungan sejenis, mi-
num an keras, dan kemaksiatan ingin dilegalkan dengan dalih hak 
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asasi manusia. Media elektronik, media sosial, dan ruang pu blik 
sering disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak 
menunjukkan keadaban mulia. Relasi sosial tidak jarang di warnai 
tindakan rasis, diskriminasi, dan kekerasan, termasuk ke kerasan 
atas nama agama. Transaksi-transaki buruk atau amo ral dapat 
dilakukan melalui media elektronik yang canggih itu, meskipun 
dapat pula dijadikan sarana melakukan transaksi yang positif 
dan produktif. Sebagian orang dengan mudah me lenyapkan 
nyawa sesama tanpa peri kemanusiaan. Nilai-nilai ka sih sayang, 
persaudaraan, dan sopan santun pun mengalami peluruhan.

Zaman ini disebut era digital, yakni suatu fase modern ta-
hap lanjut yang ditandai oleh dunia berteknologi-informasi 
ser b a digital. Hubungan sosial manusia tidak lagi bertumpu 
pada interaksi sosial konvensional yang bersifat langsung, te tapi 
melalui media elektro magnetik yang serba canggih—se perti 
internet, handphone, televisi digital, radio digital, dan berbagai 
alat komunikasi-informasi virtual lainya yang mu dah dan 
super cepat. Komunikasi melalui Twitter, Facebook, Whatsapp, 
Instagram, dan media digital lain telah menjadi habitat sehari-
hari insan zaman now atau manusia masa kini. Media ba ru ini 
menjelma sebagai “teman hidup” manusia dalam kehidupan 
sehari-hari, dan da pat menggeser kealamian manusia. Akibatnya, 
kehidupan manusia menjadi serba artifisial atau layaknya perilaku 
buatan. Dua orang atau lebih tampak asyik sendiri-sendiri, 
padahal secara fisik bersamaan atau ber dekatan satu sama lain 
karena yang bersangkutan sedang men jalin hubungan dengan 
“pihak lain” di dunia maya yang mem buat dirinya larut. 

Dunia digital atau virtual telah menciptakan masyarakat vir-
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tual (virtual community) sebagai corak masyarakat baru yang ber-
karakter gesselschaft atau patembayatan. Yakni kelompok so sial yang 
anggota-anggotanya berhubungan dengan dasar ke pentingan, 
rasional, dan relasi sosial ala masyarakat kota. Me lalui media 
sosial, misalnya, manusia berhubungan di medan ma ya dalam 
hubungan impersonal atau melalui alat komunikasi tertentu, 
sehingga mereka kehilangan rasa dan jiwa, yang tampil laksana 
“mesin” yang berkomunikasi. Orang menjadi tidak segan untuk 
ma rah dan mengekspresikan sikapnya yang berlebihan karena 
tidak berhadap-hadapan muka secara langsung, sehingga kehi-
langan rasa dalam berinteraksi layaknya robot. Manusia modern 
seperti itu, seperti ditulis Alvin Toffler (1970), menjelma menjadi 
“the modular man” atau insan modular laksana mesin atau robot.

Dunia dunia virtual tersebut tetap merupakan realitas sosial 
yang niscaya dan nyata. Kenyataan yang dibangun memang bu-
at an, tetapi setiap orang berkomunikasi secara nyata. Namun, 
seringkali dunia maya itu mengecoh dan menyibukkan manusia 
dalam dominasi mesin informasi yang membuat pemakainya 
kehilangan sentuhan kemanusiaannya yang alami. Orang teng-
gelam dalam dunia medsos nyaris 24 jam. Misalkan orang su dah 
merasa bekerja nyata melalui medsos, padahal hanya aktif berujar-
kata tanpa henti dalam sejuta retorika hingga ter ninabobo dalam 
realitas buatan itu. Orang menjadi tidak pro duktif karena larut 
dalam media sosial yang tidak perlu atau bersifat sia-sia, meskipun 
media daring ini sebenarnya da pat dijadikan instrumen untuk 
sesuatu yang produktif dan ber manfaat bagi kemajuan kehidupan. 
Semua media sosial itu se benarnya tergantung pada manusia 
yang menggunakannya se bagai subjek yang dewasa, cerdas, 
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bertanggung jawab, dan men junjung keadaban manusia utama.
Dunia dan masyarakat virtual sangatlah kompleks melebihi 

kompleksitas dunia manusia di era sebelumnya. Dalam dunia 
vir tual, berlaku juga perebutan kepentingan antarmanusia yang 
se ring lebih garang dan mungkin buas. Hukum Plautus yang 
dipopulerkan Thomas Hobbes tentang homo homini lopus—
manusia saling memangsa bagai srigala bagi lainnya—seakan 
meraja di dunia virtual. Dimulai dari perebutan kata-kata dan 
tafsir, berlanjut dalam mo bilisasi kepentingan berdasarkan aktor 
dan orientasi dirinya. Politik melalui media sosial dan jaringan 
virtual tidak kalah keras dengan dunia sosial di masyarakat secara 
langsung, meskipun kekerasannya bersifat verbal. Dunia medsos 
bertumbuh menjadi ideologi dan hegemoni baru dalam relasi 
sosial masyarakat. Da lam dunia politik mutakhir, misalnya, orang 
Indonesia dengan mudah memberi label “cebong” atau “kam pret” 
kepada lawan politiknya atau kepada siapapun yang tidak sejalan 
dengan pendapat dan sikapnya. Perbuatan nirkeadaban seperti 
itu bahkan dilakukan oleh mereka yang meng klaim beragama 
dengan “baik”, meskipun agama itu sen diri melarang umatnya 
untuk merendahkan serta memberi label-label buruk dan negatif 
seperti itu (QS. Al-Hujurat [49]:11–12).

Berbeda dengan masyarakat lama yang bersifat gemeinschaft 
(pa guyuban) sebagai kelompok sosial yang anggota anggotanya 
berhubungan secara erat dengan nalar dominan tradisional (pola 
hidup berdasar tradisi), komunal (mementingkan kebersamaan 
se bagai kerumunan), dan afektif (mengedepankan rasa atau sikap 
batin). Masyarakat lama ini masih tetap harus di per ta hankan 
sebagai basis masyarakat yang berpijak pada kebu da yaan dan 
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lingkungannya yang membumi. Banyak kearifan so sial-budaya 
(local wisdom) dan moral-spiritual yang dapat di pelihara sekaligus 
direaktualisasi atau ditransformasi ke da lam sistem masyarakat 
baru yang bercorak virtual-digital itu. Ten tu saja, komunalitas 
budaya tersebut niscaya disertai dengan pe ngembangan sikap hidup 
modern yang maju, produktif, ber wawasan iptek dan hal-hal potisif 
lainnya untuk memacu kemajuan agar orang Indonesia mampu 
bersaing secara unggul atau berkemajuan dengan bang sa lain.

Ketegangan budaya niscaya memang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat yang berubah. Bahwa kecenderungan pandangan 
dan sikap konservatif dalam komunitas lokal maupun berbagai 
golongan agama dan kelompok sosial lainnya akibat kontra ter-
hadap globalisasi dan modernisasi mengakibatkan konflik nilai 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Antara nilai-nilai lama 
yang ditinggalkan dengan nilai-nilai baru yang datang tidak 
memberikan kepastian hidup, sehingga melahirkan apa yang oleh 
William Ogburn disebut “cultural lag”, atau kesenjangan bu daya 
(Ogburn, 1966). Secara khusus nilai-nilai material seperti orientasi 
pada uang, kekayaan, dan hal-hal yang bersifat kebendaan jauh 
lebih berkembang ketimbang nilai-nilai rohani atau spiritual 
seperti orientasi pada moral, ilmu, seni, dan sebagainya. Sebagian 
ma syarakat kehilangan patokan nilai antara yang benar dan sa lah, 
baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas sehingga meng-
alami kebingungan hidup atau menurut Alvin Toffler disebut 
“disorientasi”, yakni kehilangan arah hidup.

Dalam konteks kebudayaan, ketika perubahan-perubahan 
so sial terjadi dalam kecepatan tinggi, sementara perubahan struk-
tural dan kultural tidak sejalan, maka lahir anomi nilai. Anomi 
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terjadi karena kesenjangan antara industrialisasi, teknologisasi, 
dan urbanisasi di satu pihak, dengan konservatisme budaya tra-
disional di lain pihak. Industrialisasi telah melahirkan budaya 
massa yang mengarah ke semangat kolektif dalam tata nilai, tek-
nologisasi telah menuntut penerapan metode teknik dalam segala 
bidang, dan urbanisasi telah menyebabkan runtuhnya nilai-nilai 
komunal sebuah masyarakat tradisional (Kuntowijoyo, 1999:11). 
Di sinilah pentingnya mempertahankan integrasi budaya da lam 
kehidupan budaya Indonesia, yang tidak selalu mudah un tuk 
dilakukan di tengah kehidupan masyarakat yang tengah berubah 
secara euforia atau perasaan gembira yang berlebihan de  ngan 
segala kebebasan, termasuk dalam mempertahankan bu  daya 
masyarakat paguyuban di tengah hempasan budaya pa tembayatan.

Dalam menghadapi masalah sosial-budaya di Indonesia pada 
kurun mutakhir dapat dirujuk pandangan Muhammadiyah. Da -
lam pandangan Muhammadiyah tentang Indonesia Berkemajuan 
(Nashir, 2015) di bidang sosial budaya, bangsa Indo nesia masih 
menghadapi persoalan-persoalan krusial yang da pat mengancam 
keutuhan bangsa. Masalah kebudayaan ter kait erat dengan karakter 
bangsa, perilaku, kehidupan sosial ma syarakat, nilai, dan sebagainya. 
Terdapat beberapa persoalan so sial-budaya yang saat ini mewarnai 
kehidupan kebangsan Indo nesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, 
ketiadaan strategi ke budayaan nasional yang menjadi acuan bagi 
rancangan arah In donesia ke depan. Implikasinya lebih jauh dari 
kenyataan ini adalah (1) memudarnya semangat nasionalisme dan 
lunturnya kebanggaan terhadap budaya nasional; (2) berjayanya 
budaya glo bal dalam kancah budaya kontemporer Indonesia saat 
ini; (3) terkikisnya nilai-nilai luhur dan semangat kolektifitas dan 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

134

kegotong-royongan yang tergantikan oleh materialisme, hedo nisme, 
pragmatisme, dan individualisme.

Kedua, memudarnya kohesi dan integrasi sosial. Berbagai 
ben tuk tindak kekerasan dengan motif yang sangat kompleks 
ma sih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan 
atas nama agama (baik antaragama maupun intern agama) tidak 
dapat diselesaikan oleh negara. Ketiga, lemahnya masyarakat 
kewargaan. Salah satu pilar utama dalam membangun demokrasi 
adalah masyarakat kewargaan atau masyarakat madani (civil 
society). Masyarakat kewargaan semestinya menjadi dasar bagi pe-
ngembangan masyarakat di Indonesia ke depan. Sebagai ka talisator 
bagi kemajuan, masyarakat kewargaan bercirikan keberadaban, 
keterbukaan, dan menolak segala bentuk dan ca ra kekerasan. 

Keempat, gagalnya institusi keluarga membangun karakter dan 
peradaban masyarakat. Unit terkecil dari institusi sosial ada lah 
keluarga. Sebagai akibatnya, keluarga telah kehilangan elan vital 
sebagai unit sosial terkecil dalam membentengi anggota keluarga 
dari pengaruh negatif lingkungan, serbuan teknologi in formasi 
dan media massa. Berbagai kekerasan dalam rumah tang ga masih 
sering terjadi. Modernisasi dengan berbagai ma cam pranata sosial 
yang dibawanya telah menggerus rasa tang gung jawab dan peran 
penting keluarga. Budaya liberal yang telah merasuk ke dalam 
bangsa ini juga membuat para pem buat kebijakan mengambil 
jarak dan memilih untuk tidak meng intervensi institusi sosial 
tertua ini dengan dalih bahwa hal ter sebut merupakan wilayah 
privasi (Nashir, 2015).

Dalam menghadapi masalah budaya yang krusial tersebut, 
pe ran kekuatan-kekuatan sipil seperti organisasi kemasyarakatan 
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dan keagamaan mulai memudar atau kehilangan fungsi so-
sial-profetik untuk mencerdaskan dan mencerahkan. Fungsi 
or  gani sasi kemasyarakatan tengah diambil alih oleh media 
mas  sa dan media sosial yang kian canggih. Bersamaan dengan 
itu, tidak sedikit organisasi keagamaan tersebut terlibat dalam 
per tarungan politik kekuasaan atau perebutan politik-praktis. 
Tarikan dan tekanan politik dari elite dan partai politik sangat 
kuat, sehingga ormas keagamaan seakan berada di persimpangan 
jalan. Akibatnya, organisasi sipil keagamaan tersebut abai dan 
lalai dalam menjalankan fungsi dakwah yang mencerahkan 
yang bersifat membebaskan, memberdayakan, dan memajukan 
bu daya masyarakat. Masyarakat kehilangan panduan moral 
dan keadaban, ibarat anak ayam kehilangan induk. Di sinilah 
pentingnya kebangkitan organisasi kemasyarakatan dan ke-
agamaan dalam memerankan fungsi transformasi kebudayaan 
ber basis nilai-nilai profetik yang luhur.

D.  Masalah Kewargaan

Masalah kewargaan yang dihadapi Indonesia sebagai negara 
yang penduduknya majemuk dan bertumbuh dalam dinamika 
baru pascareformasi ialah bertautan dengan hubungan antarumat 
dan golongan dalam masyarakat Indonesia—yang se ring disebut 
dengan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) 
sebagai masalah kemajemukan bangsa. Akhir-akhir ini menguat 
isu tentang intoleransi dan radikalisme yang menurut beberapa 
pihak meningkat dari tahun ke tahun. Berkembang ju ga isu 
dan masalah seputar kelompok atau gerakan yang di anggap 
atau cenderung anti-Pancasila, antikebinekaan, an ti-NKRI, 
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polarisasi yang membelah bangsa, dan bentuk an caman lain 
terhadap keindonesiaan. Isu tentang intoleransi, ra dikalisme, dan 
terorisme secara khusus sampai batas tertentu oleh sementara 
pihak dikaitkan dengan agama khususnya umat Islam. Suatu 
penilaian dan pandangan yang cenderung negatif, yang tidak 
menggambarkan realitas yang utuh.

 Beragam isu yang negatif itu secara faktual terjadi di tubuh 
bangsa ini, yang tidak dikehendaki terjadi. Semua pihak tentu 
tidak mentoleransi segala bentuk tindakan yang mengancam ke-
hidupan kebangsaan. Indonesia harus terjaga dari segala bentuk 
dis integrasi yang merusak kebersamaan dan sendi kehidupan 
kebangsaan karena hal itu mengancam eksistensi dan masa de pan 
negeri tercinta ini. Tentu saja, sampai batas tertentu, masalah-ma-
salah tersebut mengemuka pula di negeri ini. Namun, perlu juga 
di cermati dengan saksama bahwa intoleransi, radikalisme, dan 
se gala bentuk ancaman terhadap keIndonesiaan itu seyogianya 
di c andra secara objektif dan komprehensif, agar tidak bersifat 
parsial, tendensius, dan salah pandang. Perlu rekonstruksi kon-
sep, pemikiran, dan parameter yang dapat didialogkan dan 
dirumuskan secara kolektif tentang fenomena intoleransi, ra-
dikalisme, dan segala bentuk anti-keIndonesiaan agar terhindar 
dari tendensi yang sepihak, hitam-putih, dan hanya ditujukan 
pada satu aspek dan golongan. Masalah-masalah sosial kewar-
gaan tersebut harus diletakkan dalam konteks kehidupan bangsa 
Indonesia yang majemuk. Selain itu, masalah-masalah itu pelu 
juga dikaji secara saksama kasus per kasus agar kita tidak mudah 
terjebak pada generalisasi. 

Memang, disadari betapa kompleksnya hidup dalam suatu 
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bang sa yang heterogen dan mengelola kebinekaan. Masyarakat 
majemuk (plural society) memiliki sifat nonkomplementer, satu 
sama lain pada dasarnya sulit bersatu, ibarat air dan minyak yang 
tidak bersenyawa. Ketika bangsa Indonesia yang majemuk itu 
bersatu, menurut para ahli, hal itu karena ada nilai perekat yang 
disepakati bersama, yakni Pancasila. Manakala nilai pe rekat itu 
longgar dan tidak menjadi rujukan yang aktual, maka luruhlah 
kebersamaan. Karenanya, penting dipertanyakan bagaimana 
internalisasi dan pelembagaan Pancasila dalam kehidupan nyata. 
Pancasila niscaya ditransformasikan kembali untuk menjadi dasar 
filosofis berbangsa dan bernegara, antara lain menjadi pan duan 
moral dan sosial dalam kehidupan kewargaan di Indo nesia.

Konflik sosial dapat terjadi dalam masyarakat manapun, 
entah karena sentimen agama, etnik, ras, ataupun golongan. 
Agama dapat menjadi kekuatan kohesi nasional, di samping 
boleh jadi—ka rena, sampai batas tertentu, bias pemahaman 
dan perilaku sebagian pemeluknya—dapat menjadi faktor 
konflik. Tetapi faktor lain pun seperti politik, ekonomi, etnik, 
dan kedaerahan di tangan orang-orangnya yang memiliki bias 
pa ham dan bias perilaku dapat pula menjadi faktor disintegrasi 
sosial, di samping menjadi kekuatan yang menyatukan. Se-
ma ngat kedaerahan yang berlebihan juga dapat menjadikan 
ma syarakat ekslusif dan dapat menjurus pada primordialisme 
sem pit, sehingga ketika terdapat faktor pemicu akan menjadi 
masalah dalam hubungan antargolongan kewargaan. Demikian 
halnya dengan primordialisme yang serba ekstrem, baik karena 
kesukuan maupun kedaerahan. Kajian mutakhir mengenai ke-
cen derungan menguatnya primordialisme yang ekstrem atau 
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radikal pascareformasi dilaporkan oleh Sulastri (dalam Wiru tomo, 
2017:51) dengan mengutip (Davidson dan Henley 2007:1).

Isu primordialisme, semangat kedaerahan dan kecenderungan 
etnosentrisme semakin menguat seiring dengan terjadinya berbagai 
konflik antar etnik. Beberapa tahun setelah mundurnya Soeharto 
ber kembang aktivisme, protes dan konflik dengan kekerasan. Setelah 
sekian lama berada di bawah pemerintahan Soeharto yang otoriter, 
berbagai komunitas dan kelompok etnik di Indonesia menuntut un tuk 
menerapkan elemen-elemen hukum adat di wilayah mereka. Se bagai 
contoh, atas nama adat, penduduk di suatu desa di Bali me nolak 
proyek “mega turisme.” Atas nama adat, para sultan dari Sumatra 
sampai Maluku tiba-tiba bangkit, salah satunya dengan membentuk 
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Dalam forum nasional 
pertamanya, mereka membuat pernyataan bahwa “Jika negara tidak 
mengakui kami, maka kami tidak akan mengakui ne gara”.

Sementara itu, sebagai konsekuensi dari reformasi dan pilihan 
demokratisasi yang serbaterbuka di tengah arus deras kekuatan 
asing dan globalisasi yang masuk ke seluruh ranah kehidupan 
kebangsaan, kini terjadi proses liberalisasi kehidupan politik, 
ekonomi, dan budaya yang membawa dampak sangat kompleks 
dalam kehidupan kebangsaan. Proses liberalisasi ini meluruhkan 
nilai keindonesiaan yang berbasis pada agama, Pancasila, dan 
kebudayaan yang hidup di tubuh bangsa ini. Orientasi hidup 
yang egoistik, hedonis, materialistis, transaksional, rakus, dan 
opor tunistik telah mengoyak kebersamaan dan sendi-sendi ke-
hi dupan kebangsaan dan kemanusiaan. Akibat menguatnya ego-
isme dan segala orientasi yang oportunistik (mengejar peluang 
me raih kepentingan diri), maka bangunan kebersamaan dalam 
se mangat gotong-royong dan paguyuban—sebagaimana menjadi 
ciri masyarakat Indonesia—menjadi rusak.
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Rusaknya kebersamaan juga dapat terjadi karena kesenjang-
an ekonomi yang semakin ekstrem. Jika 1% orang In do nesia 
dibiarkan tetap menguasai 55% kekayaan na sio nal, maka bukan 
hanya kebersamaan yang akan rusak, tetapi lebih jauh, itu akan 
menjadi api dalam sekam yang dapat bermuara pada dis inte-
grasi nasional yang masif. Dalam pandangan McCrone seba-
gaimana dikutip Wirutomo (2017:3), ikatan primordial antara 
kelompok-kelompok keagamaan dan etnisitas sebetulnya dapat 
dipersatukan oleh rasa nasionalisme asalkan kondisi ekonomi 
ti dak mengecewakan, tetapi bila mengecewakan agama dan etnisi-
tas biasanya akan digunakan sebagai senjata untuk menggalang 
solidaritas yang sangat emosional dan fanatis. Artinya, betapa 
masalah kesenjangan sosial sangat terkait dengan masalah 
hubungan kewargaan dalam kehidupan masyarakat In donesia 
yang majemuk, sebagaimana sering dijumpai ketika terjadi konflik 
yang bersifat primordial.

Kesenjangan sosial dan keserakahan sekelompok kecil pihak 
sama gawatnya dengan radikalisme dan terorisme serta ancaman 
ideologis lainnya, malah mungkin lebih berbahaya. Pemerintah 
dan kekuatan politik pun perlu makin waspada akan segala an-
caman yang berjangka panjang ini. Kaum beriman tentu ingat 
akan peringatan Allah SWT., bahwa kerusakan di muka bumi 
ter jadi karena ulah tangan manusia (QS. Ar-Rum [30]:41), serta 
han curnya suatu negeri karena ada sosok-sosok al-mutrafun, atau 
kelompok yang tamak (QS. Al-Isra [17]:16), yang selalu berbuat 
anarki, ra kus, dan sewenang-wenang. Karena itu, negara harus 
berani menegakkan keadilan sosial untuk mengatasi kesenjangan 
so sial ini. Dalam kehidupan sosial yang menjunjung tinggi ke-
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ber samaan dan keadilan maka tidak boleh terjadi segelintir 
orang dengan tangan raksasa, kerakusan, kekuatan uang, dan 
pe ngaruhnya di struktur kekuasaan menguasai Indonesia baik 
ter buka maupun terselubung jika negeri ini ingin mewujudkan 
Pancasila dan cita-cita nasional dalam kebersamaan atau gotong 
royong yang memang menjadi basis kebudayaan masyarakat 
Indonesia sejak awal.

Karenanya, diperlukan ikhtiar semua pihak untuk menye-
le saikan masalah-masalah kebangsaan atau kewargaan se ca ra 
jernih, objektif, dan komprehensif dengan meletakkan kepen-
tingan bangsa dan negara di atas segalanya. Membangun ke-
ber samaan dalam masyarakat majemuk dan sarat masalah 
kru sial sungguh merupakan jalan terjal sekaligus mulia yang me-
merlukan keberanian dan jihad para pemimpin negeri. Tak lupa, 
jihad itu perlu dibe baskan dari kepentingan dan segala bentuk 
penyanderaan diri. “Se buah negara terbentuk bukan semata 
karena kekuasaan, te tapi bersatunya secara integral seluruh 
kekuatan masyarakat da lam entitas bangsa”, ujar filsuf ternama 
Baruch Spinoza. Karena itu se mua pihak, baik pemerintah, 
kekuatan politik, maupun se luruh komponen bangsa, dituntut 
komitmennya yang kuat untuk merekatkan kebersamaan ketika 
terdapat retak di tubuh bangsa ini.

Indonesia sebagai bangsa majemuk memerlukan kebersa ma-
an yang harus menjadi komitmen seluruh pihak. Menurut fil suf 
Prancis, Ernest Renan, di tubuh suatu bangsa ter da pat ikatan batin 
yang dipersatuan karena memiliki persa maan sejarah dan cita-cita 
yang sama, walaupun di dalamnya ter dapat beragam suku, ras, 
budaya, bahasa, dan adat istiadat. Ke ragaman atau kemajemukan 
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tidak menghalangi kita hidup ber sama secara damai, toleran, dan 
saling memajukan. Dalam ka itan ini perlu dikembangkan “master 
status” atau identitas yang diutamakan sebagai bangsa Indonesia 
dalam kehidup an masyarakat Indonesia yang primordialistik 
daripada mem biar kan suburnya identitas-identitas keagamaan, 
ras, kesu kuan, kedaerahan, dan identitas primordial lainnya yang 
ber sifat fanatik atau ekslusif (Wirutomo, 2017:2). 

Sebenarnya, potensi integrasi nasional terutama dari kekuat an 
agama sangatlah besar sebagaimana ditunjukkan dalam se jarah 
kemerdekaan 1945. Pada situasi yang kritis, yakni pada satu ha ri 
setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para tokoh Islam 
dengan sosok kunci Ki Bagus Hadikusumo (Ketua PP Muham-
madiyah saat itu) bersama tokoh Islam lainnya berkorban mere-
la kan tujuh kata pada Piagam Jakarta dengan menyetujui “Sila 
Ke tuhanan Yang Maha Esa” menjadi sila pertama Pancasila 
se bagai titik kompromi. Sikap kenegarawanan para tokoh Islam 
itu menunjukkan jiwa kebersamaan bahwa golongan mayoritas 
mengayomi minoritas demi keutuhan Indonesia, yang oleh 
Men teri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara, disebut sebagai 
“ha diah terbesar umat Islam” untuk Indonesia. Peristiwa ini me-
rupakan tonggak sejarah bahwa umat Islam sebagai mayoritas 
memiliki sikap kebangsaan yang sangat positif dan tidak dapat 
diragukan. Apabila saat ini masih ada masalah seputar hubungan 
umat Islam dan negara atau dengan komponen bangsa lainnya, 
tentu perlu dikaji secara saksama mengenai seberapa jauh ne gara 
mengakomodasi aspirasi dan kepentingan golongan ma yoritas 
tersebut khususnya dalam aspek politik dan ekonomi.

Demikian halnya mengenai isu kebangsaan atau keindone-
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siaan yang akhir-akhir ini sering menjadi perdebatan. Ada apa 
di balik masalah tersebut? Keberadaan bangsa dan negara ti dak 
cukup memadai hanya bermodalkan idiom-idiom verbal ten t-
ang keindonesiaan seperti “NKRI harga mati”, “pro-Pancasila, 
UUD 1945”, dan kebinekaan yang cenderung formalistik dan 
sim bolik. Berindonesia meniscayakan jiwa, pikiran, dan pola 
tin dak yang nyata dengan membuktikan bahwa kata sejalan 
tin dakan. Di dalamnya terdapat tuntutan keteladanan dan jiwa 
ke negarawanan dari seluruh elite negeri dan tokoh bangsa, 
serta dukungan rakyat dengan aura cinta dan persaudaraan. 
Dengan demikian, perlu dipertanyakan apakah setiap kom ponen 
bangsa benar-benar memiliki komitmen, sikap, dan po la tindak 
yang nyata dan konstruktif dalam hal cinta bangsa dan negara? 
Pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan konfir masi bahwa 
ketika misalnya korupsi dan kepentingan akan golongannya 
masih kuat di sebagian tubuh bangsa ini termasuk dari kalangan 
yang menyuarakan bela NKRI secara bergelora tersebut. Benarkah 
mereka mencintai dan membela NKRI secara konsisten, yakni kata 
sejalan dengan tindakan.

Jika semua komponen bangsa merasa memiliki Indonesia ma ka 
tuntutannya bagaimana menunjukkan penkhidmatan ting gi dalam 
memajukan negeri dan bangsa ini, bersedia ber kor ban, sekaligus 
menunjukkan hidup dalam kebersamaan yang otentik dan tidak 
egoistik. Buktikan slogan-slogan heroik ten tang keindonesiaan 
itu dengan perbuatan nyata terutama ketika harus mengorbankan 
kepentingan diri dan kelompok sendiri. Apalagi tatkala berkuasa, 
apakah benar-benar cinta Indonesia atau cinta diri dan golongan 
sendiri. Itu dapat dibuktikan dari cara menggunakan kekuasaan, 
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apakah itu untuk sebesar-besarnya kepentingan bangsa dan ne-
gara, atau justru kekuasaan untuk diri dan kelompok sendiri. 
Da lam kaitan ini tidak mudah membuktikan komitmen pada 
In donesia berada di atas segalanya layaknya sikap para pejuang 
ke merdekaan dan negarawan.

Etika berbangsa juga niscaya menjadi komitmen kolektif di 
negeri ini. Komitmen kebangsaan juga diperlukan dengan me-
nunjukkan sikap saling membangun keadaban luhur dalam ber-
bangsa dan bernegara, terutama ketika terjadi perbedaan si kap 
dan pandangan. Antar komponen bangsa tidak saling mene-
gasikan dan menyisihkan maupun mengobarkan kebencian dan 
permusuhan terutama tatkala terjadi perbedaan dalam berpolitik 
atau berbangsa dan bernegara. Kelompok mana pun yang besar 
dan memiliki kekuasaan tidak menguasai kelompok lain secara 
hegemoni, lebih-lebih dengan menggunaan kekuasaan sebagai alat 
represi, baik secara terbuka maupun terselubung. Sedangkan ke-
lompok yang kecil juga tidak anarki dan mengembangkan hal-hal 
yang negatif dalam berbangsa. Semua pihak atau golongan da pat 
saling berbagi, memahami, serta menjamin hak hidup yang damai 
dan saling memajukan dengan jiwa tulus tanpa pu ra-pura. Tidak 
boleh terjadi sekelompok kecil orang di In do nesia yang memiliki 
kekuasaan, uang, dan akses berbuat se wenang-wenang dan 
menjadikan Indonesia sebagai lahan eks ploitasi dan menguasai 
dengan hasrat angkara yang akhirnya me nyeng sarakan rakyat 
serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Masalah kewargaan yang terkait dengan relasi kemajemukan 
maupun dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan memang 
tidak mudah bagi bangsa Indonesia yang pusparagam dengan 
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segala kaitan masalah yang melingkari dirinya. Hubungan an-
tar komponen bangsa niscaya dibangun dalam relasi sosial yang 
berbasis pada nilai kegotongroyongan yang hidup dalam kebu-
dayaan masyarakat secara lebih alamiah ketimbang melalui jar-
gon-jargon dan simbol-simbol verbal yang tidak autentik. Akan 
menjadi paradoks manakala, misalnya, mengembangkan isu 
plu ralisme dan cinta bangsa tetapi muaranya hanya memper-
juangkan kepentingan sendiri sambil menegasikan keberadaan 
kelompok lain. Sementara slogan bela bangsa berhenti dalam 
retorika minus pembuktian, spiritualitas, dan keteladanan dalam 
praktik kehidupan. Dalam hal ini pandangan seorang Syafii Ma arif 
patut menjadi perhatian. Menurutnya, “Dengan ser ba keragaman 
ini, jelas tidak mudah mengurus keberadaan negara-bangsa ini. 
Tanpa ada stamina spiritual yang luar biasa dan saling pengertian 
yang mendalam antara kita, rasanya keindonesiaan kita masih 
memerlukan perawatan khusus, di ba wah kepemimpinan yang 
berwawasan jauh ke depan, demi ma sa depan yang lebih adil, 
berdaulat, dan bermartabat” (Maarif, 2015:20).

E.  Masalah Radikalisme

Diksi radikal sangat populer di Indonesia, selain di manca-
negera dalam kurun dua dasawarsa terakhir terutama setelah 11 
September 2001 dalam peristiwa peledakan dua menara kem bar 
World Trade Center (WTC) di Amerika Serikat. Isu itu ma kin meluas 
setelah gejolak politik di Timur Tengah pasca-The Arab Spring, 
terutama dengan kehadiran Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS— 
atau Islamic State of Iraq and Syria [ISIS]) yang menyebarkan 
radikalisme atas nama Islam. Di In donesia, isu dan fakta sosial 
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tentang radikalisme menemukan ben tuknya yang kuat dengan 
adanya sejumlah peristiwa bom yang kemudian dikenal sebagai 
tindakan terorisme, selain ada nya kelompok-kelompok radikal 
yang ingin mendirikan atau menyebarkan ideologi penegakkan 
kekhalifahan Islam. Per soalan radikal dan radikalisme tersebut 
kemudian seolah me ngerucut menjadi isu “radikalisme Islam”, 
meskipun secara ver bal sering disanggah oleh para pihak maupun 
pemerintah kalau ra dikalisme di Indonesia tidak identik dan tidak 
dimaksudkan pa da Islam dan umat Islam.

Berbagai pihak menjadikan masalah radikal dan radikalisme 
se bagai bahan diskusi, kajian, dan tentu saja penangkalan yang 
sifatnya extra-ordinary, alias gawat darurat. Sebagian ma lah jadi 
lahan komoditi, proyek, dan politisasi yang seksi. Padahal, siapa 
pun yang terkena label radikal dan radikalisme sontak menjelma 
sebagai hantu yang menakutkan sekaligus menjadi musuh 
ber sama dunia. Berdirinya Badan Nasional Penanggulangan 
Te ror isme (BNPT), dengan program khusus yang bertajuk  
“deradikalisme” atau “deradikalisasi” sebagai upaya penangkalan 
secara hard-ap p roach, justru muatannya banyak mengarah pada 
isu-isu keislaman seperti melawan kaum “jihadis”, “khilafah”, 
“Wahhab is”, dan sebagainya. Ditambah dengan disahkannya Per-
aturan Pe merintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 
tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 
2013 mengenai organisasi kemasyarakatan (ormas) menjadi 
undang-undang yang disahkan pada 10 Juli 2017.

Dalam Perppu yang menjadi undang-undang yang disahkan 
DPR pada 2017 tersebut ormas dilarang menggunakan nama, 
lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, 
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bendera, atau atribut lembaga pe merintahan; menggunakan 
dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau 
lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau 
bendera ormas; dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera 
atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, 
atau tanda gambar ormas lain atau par tai politik.

Selain itu, ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan 
terhadap suku, agama, ras atau golongan; melakukan penyalah-
gunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut 
di Indonesia; melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ke-
tenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum 
dan fasilitas sosial; dan melakukan kegiatan yang men jadi 
tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ke tentuan 
peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang me lakukan 
kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/
atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajar an 
atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jika ter jadi 
pelanggaran, maka “Ormas yang melanggar ketentuan seba-
gaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi 
pidana,” demikian menurut Pasal 60 Perppu tersebut.

Ormas yang terkena larangan Perppu yang menjadi undang-
undang tersebut ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang se-
telah dilarang kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan 
dan kalah. Kasus ini memperkuat indikasi dan rujukan kalau 
ra dikalisme maupun terorisme yang berkembang di Indonesia 
sering berkonotasi pada kelompok Islam. Tautan radikal Islam 
itu bahkan berindentik dengan ekstremis atau jihadis dan teroris, 
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yang identifikasinya samar maupun terbuka sering atau pada 
umumnya tertuju pada golongan tertentu umat Islam. Sejumlah 
pihak boleh membantah secara verbal atas deskiripsi radikal yang 
serba menjurus itu, tetapi, diakui atau tidak, tampak kuat ko notasi 
dan identifikasinya radikalisme tertuju pada Islam dan umat Islam. 

Publik disuguhkan fakta lain yang terkesan paradoks atau 
ber standar ganda. Kelompok yang melakukan kekacauan, 
menim bulkan ketakutan, sekaligus menyerang dengan senjata 
seperti yang terjadi pada kasus terakhir di Distrik Yigi, Kabupaten 
Ndu ga, Papua. Penyerangan yang menewaskan 31 pekerja itu 
dilakukan oleh gerombolan yang oleh pihak keamanan Indo-
nesia disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB). Sebagian 
pi hak mempertanyakan kenapa mereka disebut KKB dan ti dak 
disebut teroris? Persoalan diksi seperti itu menyiratkan te rorisme 
dan radikalisme belum menjadi terminologi yang di berlakukan 
umum, sehingga terkesan parsial dan berkonotasi pada kelompok 
tertentu, dalam hal ini kelompok Islam. 

Menteri Pertahanan dan Keamanan Ryamizard Ryacudu de  -
ngan tegas menyebutkan bahwa penyerangan yang terjadi di 
Papua tersebut pelakunya “bukan kelompok kriminal tapi pem-
berontak”(BBC, 2018). Anggota Komisi I Andreas Hugo Pareira 
menilai, pembunuhan 31 pekerja pembangunan jalan di Kali 
Yigi-Ka li Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu 
(2/12/2018), bukan tindakan kriminal biasa. Menurut Andreas, 
pe ris tiwa tersebut merupakan bentuk teror terhadap negara. 
“Ke jadian penembakan terhadap 31 warga sipil pekerja PT Istaka 
Karya adalah tindakan keji sebagai bentuk perlawanan terhadap 
NKRI,” ujar Andreas. Se lanjutnya, “Ini bukan merupakan 
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tindakan kriminal biasa. Ini adalah teror terhadap negara,” ucap 
politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 
tersebut (Kompas, 4/12/2018). 

Dalam konteks paham radikal, kadang terjadi ambigu pu la. 
Ketika sekelompok orang Islam berujar rela mati demi aga ma, 
sontak label radikal tertuju kepadanya. Kata jihad pun sepe nuhnya 
menjadi negatif dan identik dengan radikal yang me ngan dung 
makna kekerasan jalanan. Setelah itu dipopulerkan di ruang publik 
sebutan kaum jihadis yang maknanya sama de ngan radikalis-
teroris. Diksi Wahhabi sering dipertautkan se ca ra negatif dengan 
kaum jihadis, radikalis, dan teroris yang mena kutkan itu. Berbeda 
ketika sekelompok orang menyuarakan “rela mati demi NKRI” 
sampai slogan “NKRI harga mati.” Kendati se sekali ada sejumlah 
aksi disertai cap jempol darah, gerakan ke bangsaan seperti itu 
tidak akan dituding sebagai radikal dan radikalis. Demikian pula 
dengan pihak yang mengusung ide sekularisme dan liberalisme 
apalagi Komunisme dalam kon teks Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. Mereka tidak dima sukkan dalam paham dan gerakan 
radikal. Mereka disebut pa ra pahlawan nasionalis yang berada di 
garda depan dalam mem bela Indonesia, Pancasila, kebinekaan, dan 
UUD 1945. Mereka seolah menjadi para “mujahid kebangsaan”.

Ketika sekelompok orang atas nama agama melakukan swee-
ping tempat maksiat—yang tentu saja tidak benar secara hukum, 
ka rena itu mengambil alih tugas kepolisian—mereka disebut 
ra dikalis Islam. Namun, manakala sekelompok orang atas nama 
na sio nalisme dan bela NKRI melakukan sweeping atau mengusir 
ke lompok lain yang berbeda haluan politik dan beda paham 
aga ma, tidak disebut radikalis. Lebih-lebih manakala tindakan 
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radikal atas nama bela Tanah Air itu menggunakan slogan 
“hub bul wathan”, maka terbangunlah citra nasionalisme tulen. 
Padahal, sama radikalnya, yang melahirkan paradoks tentang 
ra di kalisme. Pernyataan ini sama sekali tidak dimaksudkan men-
toleransi atau bersimpati pada teroris dan tindakan teror atau 
kaum radikal dan tindakan radikalisme, tetapi lebih memberi te-
kanan kepada proporsionalitas dan objektivitas dalam me  nyi kapi 
terorisme dan radikalisme. Mengenai penyikapan ten tu saja perlu 
ketegasan, bahwa segala tindakan terorisme dan ra dikalisme atas 
nama apapun yang menyebabkan kekerasan dan menimbulkan 
segala ketakutan dan ancaman nyawa mau pun keamanan hidup 
bersama, tidaklah dibenarkan dan harus dicegah dan ditindak 
sesuai hukum yang berlaku. Namun, lang kah pencegahan dan 
penindakan itu harus adil, objektif, dan tidak salah alamat.

Bagaimana tentang konsep dan pemikiran radikal itu sen-
diri? Radikal dan radikalisme sebagai konsep sebenarnya netral 
dalam dunia pemikiran dan gerakan. Dalam banyak literatur 
di sebutkan bahwa kata radikal (Inggris: radical) berasal dari akar 
kata radix (bahasa Latin) berarti ‘asli’ (origin) atau ‘akar’ (root). 
Me reka yang menganut paham radikal artinya ingin kembali ke 
se suatu yang asli atau akar yang sifatnya mendasar. Dalam hal 
ber agama, radikal berarti ‘kembali pada fondasi yang murni dan 
men dasar’ yaitu keyakinan seperti akidah, demikian pula radikal 
dalam ideologi atau sikap hidup lainnya. Radikal (radical) ialah 
usa ha bersama untuk mengubah status quo (Collins, 1991). Sta tus 
quo yang harus diubah oleh kaum radikal ialah yang dianggap 
tidak sejalan dengan prinsip yang asli, sehingga penting untuk 
dikembali ke akarnya yang asli menurut mereka. Boleh ja di, bagi 
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pihak lain, apa yang disebut akar dan asli itu ber beda.
Dalam pandangan sosiolog Anthony Giddens (1994) radikal-

isme ialah “taking things by the roots”, yaitu suatu paham atau 
ge rakan mengambil sesuatu hingga ke akarnya. Dalam kajian 
Gid dens, menjadi radikal berarti memiliki wawasan tertentu 
un tuk melepaskan diri dari cengkeraman masa lalu. Beberapa 
me reka yang radikal memang revolusioner, meski tidak indentik 
semuanya revolusioner. Karenanya, pada awalnya tidak ada yang 
salah dengan radikal. Boleh jadi karena ingin kembali ke asli atau 
akar, sebagian kaum radikalis bisa menjadi true believers atau 
bahkan kelompok fanatik buta. Dari sinilah benih radikalisme 
yang ekslusif, monolitik, dan intoleran tumbuh. Namun, sikap 
kepala ba tu seperti ini milik semua kaum radikal, termasuk 
radikal na sionalisme yang dikenal ultranasionalis, sebagaimana 
kaum new-left atau kiri baru, bukan hanya di kalangan agama 
yang menganut paham ortodoksi (kolot).

Dalam kenyataan, tidak ada satu golongan tertentu yang me-
wakili genre radikal dan radikalisme. Gerakan petani radikal 
bah kan sudah melegenda menjadi realitas sejarah, yang menjadi 
perhatian khusus ilmu-ilmu sosial dalam studi gerakan sosial 
sebagaimana ditemukan dalam kajian sejarah dan ilmu-ilmu 
so sial seperti karya J.C. Scott (1983), E. Wolf (1969), Kartodirjo 
(1973, 1984), Kuntowijoyo (1999), dan lain-lain. Gerakan sosial 
radikal ialah “gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh 
tertib sosial yang sedang berlaku dan ditandai oleh kejengkelan 
moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum 
yang punya hak-hak istimewa dan yang berkuasa” (Kartodirdjo, 
1973). Dalam banyak gerakan sosial yang bersifat ratu adil atau 
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millenaris (Kartodirdjo, 1984) para tokoh radikal malah men-
jadi idola rakyat untuk pembebasan. Sangat keliru kalau pa ham 
radikal dipatok ke satu paham, aspek, dan golongan ter ten tu 
apalagi sambil metutup mata dari radikal paham, aspek, dan 
golongan lain. 

Bangsa-bangsa di dunia memiliki sejarah sendiri tentang 
radi kalisme. Sejarah paham dan pergerakan radikal dimulai di 
Ero pa, khususnya Inggris, pada akhir abad XVIII. Pada 1797 
gerakan “radikal” dalam konteks politik pertama kali di gu na-
kan oleh Charles James Fox dengan mendeklarasikan re for masi 
radikal dalam sistem pemilihan untuk reformasi par lemen. Setelah 
itu, sejak abad XIX pemikiran dan gerakan ra dikal bertumbuh 
menjadi liberalisasi politik untuk melakukan re formasi atau 
perubahan kehidupan politik yang progresif. Ge rakan kiri baru 
di banyak negara termasuk dalam radikalisme, sering diadopsi 
oleh gerakan-gerakan lembaga swadaya ma sya rakat (LSM) 
termasuk di Indonesia. Jadi, radikalisme itu se ja rah kelahiran 
dan pertumbuhannya justru di Eropa. Rezim kekuasaan radikal 
dipraktikkan di Jerman era Nazi di bawah dik tator Hitler pada 
1933–1945, serta rezim fasisme Mussolini di Italia pada 1922–1943 
yang memicu lahirnya Perang Dunia II.

Gerakan radikal dan radikalisme lebih banyak dijumpai 
da lam gerakan dan kelompok politik, selain kelompok so sial. 
Termasuk di dalamnya radikal ideologi, yang sangat meng ab-
solutkan paham tertentu, tidak kecuali paham kebangsaan atau 
nasionalisme. Komunisme merupakan lanjutan paham Marx-
isme radikal, yang dalam sejarah dunia di manapun menim-
bul kan gerakan-gerakan kekerasan karena pandangannya yang 
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serba monolitik dan diktatorial dalam pemerintahan mau pun 
proletarianisme yang mendewakan populisme. Rezim kekua saan 
Komunisme dipraktikkan di Uni Soviet dan negara-negara Eropa 
Timur, sedangkan di Asia oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
dan Vietnam, yang menerapkan sistem politik kenegaraan yang 
otoritarian dan diktatorial.

Gerakan Komunisme di berbagai dunia—termasuk di 
Indonesia melalui Partai Komumis Indonesia (PKI)—terbilang 
sangat radi kal. Mereka bahkan menghalalkan kekerasan dan 
segala cara yang me nimbulkan pertentangan dan konflik keras 
dalam masyarakat. Ke lahiran Komunisme di Indonesia tak 
bisa dilepaskan dari ha dirnya orang-orang buangan politik 
dari Belanda dan maha siswa-mahasiswa lulusannya yang 
berpandangan kiri. Beberapa di antaranya adalah Sneevliet, 
Bregsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) 
Semarang yang beraliran me rah (kiri) terbentuk. Gerakan komunis 
di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern 
para pekerja buruh ke reta api Surabaya yang dikenal dengan 
nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa 
dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, 
kaum pribumi ju ga banyak yang bergabung. Salah satu anggota 
yang menjadi be sar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua 
SI Semarang. Ko mu nisme kemudian juga aktif di Semarang, 
atau sering disebut de ngan “Kota Merah” setelah menjadi basis 
PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi 
berhaluan kiri ke dalam Sarekat Islam menjadikan komunis 
sebagai bagian ca bang nya, yang nantinya disebut sebagai “SI 
Merah.” ISDV sen diri sering menjadi salah satu organisasi yang 
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bertanggung ja wab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa 
(Schrieke, 2016a:119–121). 

PKI pascakemerdekaan telah melakukan pemberontakan ber-
kali-kali. Di bawah kepemimpinan Muso dan Amir Syarifuddin 
yang juga menteri di era Soekarno melakukan pemberontakan 
di Madiun pada 1948 untuk mendirikan Negara Komunis In-
donesia atau Negara Indonesia berdasarkan Komunisme. Partai 
Komunisme Indonesia (PKI) lahir dan berkembang kuat dengan 
paham radikal sebagaimana gerakan serupa di negeri-negeri 
Eropa. Pasca-Perang Kemerdekaan Indonesia, PKI menyusun 
ke kuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin me-
nyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana 
antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah 
satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu ti-
dak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat 
ba wah, yang mengemuka di antara tuan ta nah dan para buruh 
tani. Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada 
PKI. Terutama setelah Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, politik 
luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok 
Komunis Uni Soviet). Indonesia saat itu lebih banyak melakukan 
kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, 
Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Be berapa langkah-langkah 
politik luar negeri yang dianggap ke kiri-kirian itu antara lain (1) 
Presiden Soekarno menyampaikan pan dangan politik dunia yang 
berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (Old Established Forces) 
dan NEFO (New Emerging For ces), (2) Indonesia membentuk 
Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-
Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak 
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Blok Timur, dan (3) Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung 
dengan keluarnya Indonesia dari PBB (Wikipedia Indonesia, 2018). 
Puncaknya, PKI melakukan kudeta kekuasaan melalui tragedi 
G30S 1965 yang berakhir dengan kegagalan, yang mengakhiri 
pemerintahan Soekarno dan lahirnya rezim Orde Baru di bawah 
kepemimpinan Soeharto.

Paham kebangsaan yang radikal juga dapat dijumpai di ba-
nyak negara, yang sering disebut dengan ultranasionalisme. Pe-
kik, ujaran, tulisan, pandangan, serta aksi-aksi yang berlebihan 
atau mengandung unsur pengabsolutan disertai langkah-lang kah 
ekstrem yang mengandung unsur kekerasan atas nama nasio-
nalisme dapat dikategorisasikan ke dalam paham radikal atau 
radikalisme. Sikap kedaerahan yang disertai paham dan sikap 
ekstrem, yang mengandung sikap chauvinis termasuk sikap an ti 
terhadap orang dari daerah luar. Ketika sikap itu disertai degan 
ancaman untuk memederkakan diri manakala tidak puas terhadap 
ke adaan, maka itu juga dapat dikategorikan sebagai radikal dan 
radi kalisme. Ketika rasa kedaerahan tumbuh-kembang secara kuat 
ditunjang kebanggaan atas tradisi dan ikatan adat setempat yang 
berlebihan, secara sadar atau tidak sadar melahirkan sikap eks-
trem atau radikal. Sikap dan pikiran yang demikian itu, menurut 
Wertheim (1999:259), merupakan bentuk atau wujud chau vinisme 
regional yang berakar kuat pada feodalisme masa silam yang 
bertumpu pada hukum adat dan tradisi, bukan pada hukum 
masyarakat umum atau rakyat kebanyakan.

 Radikalisme keagamaan juga merupakan bagian dari fakta 
dan kenyataan sosial dalam kehidupan di banyak negara. Ra-
dikalisme agama atau keagamaan juga dapat dijumpai secara 
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rea litas dalam kehidupan umat beragama sepanjang sejarah di 
manapun, sebagaimana radikalisme lainnya. Radikalisme, atau 
bahasa lainnya fundamentalisme, agama terdapat pada se mua agama, 
termasuk Islam, Kristen, Yahudi (Antoun, 2003). Ra dikal isme agama 
lebih-lebih yang mengandung ekstremisme (ghuluw), intoleransi, 
dan kekerasan tentu tidak baik dan tidak dibenarkan ajaran agama 
manapun. Jika terjadi dalam kenyataan maka se lain memang 
tdak dibenarkan secara esensial dan autentik (fi trah) oleh agama 
manapun, sekaligus sering terjadi karena ba nyak faktor, termasuk 
faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Aga ma tidak jarang sekadar 
dijadikan alat untuk kepentingan po litik dan ekonomi, selain yang 
murni untuk menunjukkan iden titas diri yang berlebihan dalam 
bentuk fanatisme buta (true believing) dengan paham yang ekstrem.

Dalam sejumlah kasus, suatu golongan memang tumbuh radi-
kalisme agama karena paham yang dianut memang ekstrem dan 
keras. Keadaan demikian melahirkan apa yang disebut Jurgemeyer 
se ba gai “kekerasan agama”, atau menurut Karl Armstrong dise but 
“kekerasan atas nama Tuhan.” Dalam sejarah Indonesia ju ga terjadi 
kekerasan atau radikalisme keagamaan seperti pembe rontakan 
DI/TII, yang faktornya memang tidak sedrhana dan bukan semata 
karena agama. Namun, menjadi paradoks dan ti dak adil manakala 
baju radikal dan radikalisme disematkan ter batas pada satu paham 
dan golongan seperti kepada umat Islam. Paham, sikap, dan tindakan 
radikal dalam makna ekstrem, into leran, dan keras dalam kenyataan 
terdapat pada paham dan go longan lain. Termasuk radikal dalam 
paham kebangsaan baik atas nama nasionalisme maupun pandangan 
agama dan ideologi lain yang serba ekstrem, ekslusif, dan tidak 
jarang mengandung muatan intoleransi dan kekerasan. Paradoks 
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tentang pandangan radikalisme seperti itu menunjukkan reduksi dan 
kekeliruan pemikiran yang menunjukkan bukti radikalisme dalam 
wujud lain. Di sinilah pentingnya objektivasi pandangan secara adil 
dan komprehensif tentang radikalisme agar tidak terjebak pada 
reduksi dan salah pemikiran.

Sebutlah agama Islam dan umat Muslim sebagai mayoritas di 
Indonesia. Islam adalah agama tengahan (wasathiyah) dan menebar 
rahmatan lil-‘alamin di muka bumi. Islam mengajarkan damai, 
tasamuh, kebaikan, dan spirit hanif dalam beragama. Kalaupun 
ada ajaran dan sejarah jihad dalam makna qital atau ghozwah (pe-
rang) dalam Islam, itu sangatlah terbatas, ketat, dan menjunjung 
etika kemanusiaan yang tinggi demi mempertahankan agama 
dan diri umat dari ekspansi pihak lain yang sewenang-wenang. 
Islam tidak membenarkan jihad fisik secara serampangan, sepi-
hak, dan sewenang-wenang, alias vandalis. Dalam posisi paham 
ke agamaan yang moderat sekalipun perlu keterbukaan, tidak 
menjadi ekstrem tengah dengan mengembangkan pikiran-pi kiran 
dan tindakan-tindakan radikal atas nama kemoderatan. Ke lompok 
agama yang moderat, manakala sering berpaham dan ber tindak 
ekstrem, maka akan berubah menjadi kaum radikal. 

Kenyataannya di Dunia Islam pada era terakhir memang 
terdapat ra di kalisme ekstrem dan mengandung kekerasan pada 
sege lintir kelompok Islam seperti digelorakan Al-Qaida, ISIS, 
Ja ma ah Islamiyah, dan gerakan-gerakan serupa terutama yang 
dila rang di Dunia Islam. Bangsa Indonesia tentu menentang ra-
dikalisme agama seperti itu, termasuk jika dikembangkan di ne geri 
yang damai ini. Mayoritas terbesar Muslim juga secara tegas tidak 
bersetuju dengan gerakan Islam yang mengusung paham dan 
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aksi menegakkan kekhalifahan atau negara Islam di Indonesia. 
Artinya, paham Islam radikal itu sama sekali ti dak mewakili umat 
Islam Indonesia dan menentang paham dan gerakan radikal itu. 
Semua atau mayoritas terbesar umat Islam sudah bersepakat bahwa 
Indonesia ialah negara hasil kon sensus nasional di mana Pancasila 
sebagai dasar negara se jalan dengan Islam. Muhammadiyah, seba-
gai organisasi Islam modern terbesar di Indonesia, bahkan men-
deklarasikan Negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah, yak ni 
negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan ha sil 
konsensus nasional seluruh golongan termasuk umat Islam yang 
tidak boleh diingkari oleh siapapun, melainkan harus diisi atau 
dibangun sesuai dengan cita-cita kemerdekaan menuju negara 
yang berkemajuan (Nashir, 2015).

Karenanya, menjadi keliru manakala radikalisme agama seca ra 
mudah dialamatkan pada Islam dan umat Islam Indonesia. Keliru 
juga manakala perbedaan pandangan keagamaan dari mayoritas 
mazhab atau paham dengan mudahnya dikonotasikan dengan 
radikalisme agama. Lebih keliru lagi manakala ada semacam 
otoritas tertentu yang diberikan atau digunakan oleh golongan 
keagamaan tertentu untuk melabeli pihak lain yang berbeda 
de ngannya sebagai radikal dan radikalisme Islam. Apalagi jika 
label radikalisme Islam itu harus selalu ada demi melestarikan 
proyek deradikalisme. Tudingan radikal dan radikalisme Islam 
menjadi sangat mudah tergantung pada pihak yang dominan dan 
berkepentingan dalam politik keagamaan. Pendek kata, radikalisme 
keagamaan itu selain memang ada yang berpaham radikal, juga 
terkait dengan radikalisme lainnya dan tidak hanya merupakan 
fenomena di Indonesia, tetapi juga bersifat universal dan kompleks.
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Perlu dipahami pula kecenderungan radikal dalam ber agama 
maupun sikap hidup lainnya sering terjadi karena ber ben turan 
dengan kelompok lain yang sama radikal. Tariq Ali mem perkenalkan 
istilah ”benturan antar fundamentalisme” (the clash of fundamentalism), 
yang melibatkan kelompok keagamaan yang menunjukkan sikap 
“fundamen tal isme keagamaan” (religious fundamentalism) dengan 
sikap yang sama radikalnya di se berang lain yang disebutnya”funda-
mentalisme penjajah” (imperial fundamentalism), yang satu seperti 
diwakili sosok Osama bin Laden dan lainnya Goerge W. Bush 
(Ali, 2002:xi). La hir nya radikalisme agama berhadapan dengan 
radikalisme ideo logi, politik, ekonomi, dan radikalisme lainnya. 

Radikalisme agama yang “fundamentalistik” sering ber ha-
dap an dengan kelompok agama lain yang liberal dan menunjuk-
kan paham dan sikap yang sama-sama radikal. Artinya, ja ngan 
pernah mereduksi pandangan tentang radikalisme, le bih-lebih 
dengan satu sudut pandang dan hanya ditujukan pa da pihak 
tertentu. Ketika terdapat radikalisme agama dan meli batkan 
umat beragama, selalu perlu pertanyaan lebih men dasar. Kenapa 
sikap dan tindakan radikal keagamaan se perti itu terjadi dalam 
kehidupan umat beragama, padahal aga ma mengajarkan 
perdamaian dan kebajikan? Bagaimana de ngan radikalisme di luar 
keagamaan yang sama radikalnya, terma suk radikal atas nama 
nasionalisme dan ideologi lain yang mem pro duksi ekstremitas, 
intoleransi, dan bahkan kekerasan ver bal maupun fisik. Akankah 
paham kaum liberal-sekuler yang se ring memproduksi pandangan 
dan sikap yang ekstrem tidak terma suk dalam radikalisme? 

Hingga di sini penting untuk dikaji dan dirumuskan ulang tentang 
paham dan gerakan radikal di Indonesia dari satu su dut pandang 
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dan hanya ditujukan pada radikalisme agama ke pandangan yang 
luas dan untuk semua jenis radikalisme. Hal itu diperlukan agar tidak 
terjebak pada radikalisme mela wan radikalisme dan proyek deradikalisme 
yang radikal me la wan radikalisme, yang kemudian melahirkan kebijakan 
dan tindakan radikal atas nama melawan radikalisme. Reorien ta si 
atau revisi konsep dan kebijakan deradikalisme tersebut sa ngat 
penting dan relevan agar tidak salah pandang dan sa lah sasaran 
dalam melawan radikalisme, yang berujung pada salah kebijakan 
dan salah tindakan dalam melawan radi kal isme di Indonesia. Revisi 
pandangan tentang proyek nasional ra dikalisme dan deradikalisme 
tersebut tidak harus ber mak na atau dimaknai membenarkan 
dan menutup mata ada nya radikalisme keagamaan, tetapi untuk 
meluruskan dan me lakukan objektivitas pandangan dan kebijakan 
sekaligus untuk men jaring kasus-kasus dan jenis-jenis radikalisme 
lain yang sama merugikan dan membahayakan masa depan bangsa 
dan kemanusiaan universal. 

Posisi kaum moderat yang objektif di Indonesia tentu sangatlah 
tegas yang memiliki sikap kuat agar seluruh warga bangsa men-
jauhi segala bentuk radikalisme yang membawa pada paham ser ba 
absolut dan mengandung ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan 
tentang segala hal menyangkut kehidupan manusia dan kebangsaan. 
Radikalisme agama, ideologi, nasionalisme, dan segala paham 
lainnya tidak boleh terjadi di bumi Indonesia se bab radikalisme atas 
nama apapun dan dilakukan oleh siapa pun merupakan persoalan 
yang sangat merugikan masa de pan bangsa dan kehidupan umat 
manusia. Karenanya, tidak se mestinya terdapat ambiguitas, standar 
ganda, dan melakukan po litisasi dalam mengkonstruksi radikalisme, 
sehingga label dan konsep radikalisme hanya diperuntukkan 
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untuk golongan ter tentu sembari menegasikan atau mengabaikan 
radikalisme ke lompok dan paham lainnya. Paradoks pandangan 
yang ambigu, ber standar ganda, dan politis tentang radikalisme 
hanya akan melahirkan sesat pikir, kebijakan, dan tindakan 
yang rawan penyimpangan dalam menyikapi radikalisme yang 
menyentuh seluruh aspek kehidupan di mana pun, baik di Indonesia 
maupun di ranah global. Paradoks juga dibuktikan dengan 
keberadaan pandangan atau sikap yang menutup-nutupi, berpura-
pura tidak tahu, dan tidak mengakui adanya radikalisme hanya 
karena alasan hak asasi manusia atau cara penanganan yang keliru 
sama tidak objektif dalam meng hadapi radikalisme. Itu juga sering 
terjadi dalam ke hidupan kebangsaan di negeri ini dan di negeri 
mana pun di dunia. Di sinilah pentingnya merevisi atau menyusun 
ulang secara menyeluruh mengenai pandangan, pemikiran, kri teria, 
sasaran, aspek, dan kebijakan dalam menghadapi radi kalisme secara 
objektif dan multiperspektif di Indonesia.

F.  Alam Dan Lingkungan

Pascagempa bumi dan tsunami Aceh yang dahsyat pada 2004 
bangsa Indonesia memasuki era bencana alam sebagai masalah 
nasional yang sangat krusial. Gempa bumi, tsunami, dan letusan 
gunung berapi berkali-kali terjadi seolah menjadi masalah rutin di 
negeri ini. Belum terbilang banjir bandang, tanah longsor, badai, 
dan bencana alam lainnya. Bangsa Indonesia mulai bersahabat 
dengan konsep migitasi dan penanggulangan bencana sebagai 
alam pikiran baru untuk beradaptasi dan mencari solusi atas 
perilaku alam yang mengitari dan mereka hidup secara interaksi 
antara manusia dan alam sebagai ekosistem.
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Dalam satu dekade terakhir, terutama sejak gempa bumi dan 
tsunami di Aceh 2004, bangsa Indonesia baru menyadari secara 
luas adanya karakter alam Indonesia yang berada dalam ring 
of fire atau cincin api Pasifik. Bangsa Indonesia berturut-turut 
mengalami gempa bumi dahsyat di Daerah Istimewa Yog yakarta 
(DIY) pada 2006, Bengkulu pada 2007, Sumatra Barat pada 2008, 
Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2018, Sulawesi Te ngah dan 
Sulawesi Barat pada 2018, dan gempa bumi lain se belumnya. 
Demikian pula dengan letusan gunung berapi yang juga dahsyat, 
seperti Gunung Agung, Kelud, Merapi, Ga lunggung, Sinabung, 
Soputan, Anak Karakatau, dan lain-lain yang menimbulkan 
korban jiwa dan fisik yang berat. Di Indonesia sa at ini terdapat 
127 gunung api aktif yang harus menjadi per hatian semua pihak 
dengan saksama dan kewaspadaan.

Setelah berkali-kali ditimpa bencana tsunami dan gempa bu-
mi masyarakat Indonesia mulai tahu dan menyadari bahwa ne-
gerinya termasuk memiliki karakter rawan gempa karena ber ada 
dalam cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik adalah daerah yang 
sering mengalami gempa bu mi dan letusan gunung berapi yang 
mengelilingi cekungan Sa mudra Pasifik. Daerah ini berbentuk 
seperti tapal kuda yang men cakup wilayah sepanjang 40.000 
km. Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. 
Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa 
bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Daerah gempa 
berikutnya (5–6%) dari seluruh gempa yang terjadi dan 17% dari 
gempa terbesar adalah pada sabuk Alpide yang membentang dari 
Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke Atlantika, 
serta Mid-Atlantic Ridge (USGS, 2006).
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Geografi Indonesia didominasi oleh gunung api yang ter ben-
tuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lem peng 
Indo-Australia. Beberapa gunung api terkenal karena letu sannya, 
misalnya Krakatau, yang letusannya berdampak global pada 1883, 
letusan super vulkan Danau Toba yang diperkirakan terjadi 74.000 
tahun sebelum sekarang yang menyebabkan terjadinya musim 
dingin vulkan selama enam tahun, dan Gunung Tambora dengan 
letusan paling hebat yang pernah tercatat dalam sejarah pada 
1815 (Oppenheimer, 2011:295). Banyak hal yang masih harus terus 
dipahami dari potensi dan keadaan geografis Tanah Air Indonesia, 
termasuk dalam peristiwa tsunami di sekitar gunung Anak 
Krakatau yang terjadi akhir Desember 2018 yang mengandung 
sejumlah per tanyaan kenapa terjadi tsunami tersebut.

Poin penting dari berbagai peristiwa musibah tsunami, gem-
pa bumi, gunung berapi, banjir, dan bencana alam lainnya tentu 
mem berikan kesadaran kolektif bagi masyarakat Indonesia 
akan sejumlah hal. Pertama, alam Indonesia selain subur dan 
kaya juga mengandung potensi kebencanaan yang memerlukan 
pemahaman, mitigasi, dan kemampuan yang mencukupi agar 
mam pu menghadapinya sebagai bagian dari hidup di alam 
cip taaan Tuhan yang memiliki sunatullah tersendiri. Kedua, 
ma nusia dan masyarakat Indonesia harus memiliki bekal pe-
nge tahuan dan ilmu pengetahuan tentang Tanah Airnya yang 
luas dan memiliki banyak potensi itu dan dalam batas ter tentu 
mengandung banyak rahasia yang belum atau tidak ter ungkap. 
Ketiga, kemampuan merawat dan hidup dekat dengan alam 
untuk membangun harmoni terhadap lingkungan, se kaligus 
kewaspadaan akan poteni kebencanaan. Keempat, me manfaatkan 
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alam atau sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan penuh 
pertanggungjawaban sekaligus tidak merusaknya, se perti 
merusak hutan dan lingkungan hidup. Kelima, memba ngun atau 
mempererat kebersamaan dalam mendiami Tanah Air Indonesia 
yang satu dan memerlukan rasa memiliki secara kolektif demi 
kesinambungan bagi generasi mendatang. Keenam, sebagai 
masyarakat yang beragama dan ber-Pancasila, tentu se lu ruh 
warga bangsa senantiasa bersyukur, beriman, dan ber takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjadi penduduk bumi yang 
menyelematkan alam serta tidak merusaknya, serta berperilaku 
yang damai, baik, dan berkeadaban luhur.

Masalah geografis erat kaitannya dengan faktor lokasi, ka rak-
terisitik tertentu dan hubungan antar wilayah secara ke se  luruhan. 
Pendapat ini kemudian disebut konsep natural attri bute of place 
(Strabo, 1970) atau berkaitan dengan “hubungan kau sal gejala-
gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fi sik maupun yang 
menyangkut kehidupan makhluk hidup be serta permasalahannya 
melalui pendekatan keruangan, keling kungan, dan regional untuk 
kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan” 
(Bintarto, 1981). Manusia tidak da pat lepas dari alam, serta alam 
pun memiliki kaitan erat de ngan perilaku manusianya. Sebagai 
satu ekosistem, hubungan keduanya tidak dapat di pisahkan satu 
sama lain.

Berkaitan dengan kondisi tanah air, geografis, dan sumber daya 
alam Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah kelangsungan 
tata ruang—terutama di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya 
yang semakin padat penduduk. Fak ta yang meluas menyangkut 
tata ruang ialah semakin masif pem bangunan perumahan yang 
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mengambil lahan-lahan subur dan menimbulkan selain persoalan 
tata ruang juga masalah so sial baru berupa “urbanisasi” yang 
masuk ke pedesaan secara tidak langsung. Daerah-daerah yang 
selama ini berupa alam pe desaan diserbu masyarakat kota yang 
mendiami perumahan-perumahan baru, baik yang terbuka maupun 
yang ekslusif. Itulah yang melahirkan mobilitas sosial dan interaksi 
sosial baru di kawasan-kawasan pedesaan tersebut, termasuk 
masalah hubungan antara penduduk setempat dan pendatang.

Masalah tata ruang lain tentu saja menyangkut lahan dan 
persoalan penduduk secara lebih kompleks. Selama sepu luh 
tahun ke depan, bangsa Indonesia kian dihadapkan oleh masalah 
pembangunan dan tata ruang yang kian berat. Urbani sasi yang 
sangat pesat dan tidak terkendali—yang dicirikan oleh pertambahan 
populasi secara konstan—jelas merupakan fe no mena yang tidak 
sederhana implikasinya bagi Indonesia. Me nurut Wakil Menteri 
Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dar dak, tantangan ini tidak lain 
lahir karena ber bagai permasalahan pembangunan perkotaan yang 
semakin kom pleks, termasuk di dalamnya pelayanan infrastruktur 
dan manajemen ruang kota (Okezone, 13/9/2014).

Wakil Menteri PU tersebut menyebutkan, terdapat lima per-
masalahan yang harus di hadapi bangsa Indonesia. Pertama, 
jum lah penduduk yang sangat besar serta kemiskinan dan ke-
senjangan antar wilayah. Dalam usaha mengatasi dua masalah 
ini Indonesia telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Na-
sional (RTRWN) yang memuat 112 kawasan dengan menetapkan 
dua pertimbangan utama, yaitu regionalisasi dan pemerataan. 
Ketiga, bencana alam yang tinggi, ke depan Indonesia perlu 
mengubah manajemen ben cana melalui instrumen penataan 
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ruang. Hal ini bertujuan untuk menghapuskan secara keseluruhan 
risiko bencana, te tapi untuk mengurangi kerentanan serta 
meminimalisasi dam pak dan kerugian yang potensial yang 
ditimbulkannya. Masa lah kelima, krisis pangan, energi, air dan 
perubahan iklim (Okezone, 13/9/2014).

Masalah yang lebih berat menyangkut masa depan sumber daya 
alam Indonesia. Penguasaan hutan dan sumber daya alam oleh 
segelintir pihak maupun beragam perusahaan multinasional dan 
perusahaan domestik yang secara semena-mena dan eksploitatif 
juga menjadi masalah tersendiri yang sangat serius di negeri 
ini. Masalah ini berkelanjutan sejak zaman Orde Baru sampai 
era Reformasi yang jika tidak dilakukan rekonstruksi kebijakan 
nasional yang tegas, menyeluruh, dan berjangka panjang, akan 
menjadi beban bagi generasi mendatang. Pada 2012 misalnya, 
Tercatat di Kalimantan terdapat 72% lahan/hutan dikuasai oleh 
sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Padahal, 
sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2012 
tentang rencana tata ruang pulau Kalimantan, ada batas minimal 
perlindungan kawasan konservasi dan kawasan perlindungan 
bervegetasi 45% dari luas Pulau Kalimantan (Sindonews, 1/3/2013).

Masalah sumber daya alam Indonesia bukan hanya masalah 
perizinan pengelolaan serta regulasinya yang serbabebas, tetapi 
juga salah kelola. Dalam pandangan Rizal Ramli sewaktu masih 
menjabat Menko Maritim dan Sumber daya di era pemerintahan 
Presiden Joko Widodo, terjadi antara lain salah urus pengelolaan 
sumber daya alam yang istilahnya “sedot-ekspor” bahan mentah. 
Pada era 1960-an, pendapatan per kapita negara-negara Asia 
sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 100 Dolar Amerika/kapita 
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per tahun. Negara-negara seperti Cina dan Korea Selatan waktu itu 
masih setara dengan Indonesia, bahkan lebih miskin. Tapi dalam 
60 tahun si tuasinya berubah, Korea Selatan melesat menjadi negara 
maju, pendapatan per kapitanya sekarang sudah 29.742,84 Dolar 
Amerika per 2017. Cina juga sudah meningkat jauh kesejahteraan 
penduduknya, dengan pendapatan per kapita mencapai 8.826,99 
Dolar Amerika per 2017. Indonesia juga mengalami kemajuan, 
tapi tak sepesat Ko rea Selatan dan Cina, dengan pendapatan per 
kapita penduduk Indo ne sia masih 3.846 Dolar Amerika per 2017 
(The World Bank, 2019). Diperlukan pelaku bisnis dan siapapun 
untuk ta at asas, bahwa “Kepatuhan terhadap peraturan lingkungan 
ha rus ditingkatkan agar dunia usaha bisa terus berkontribusi mene-
rapkan pembangunan ramah lingkungan,” demikian per nya taan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nur baya, pada 
acara Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
(Proper) di Jakarta, 27 Desember 2018 (Media Indonesia, 28/12/2018).

Rizal Ramli, berpendapat harusnya Indonesia dapat lebih 
ma ju dibanding Cina dan Korsel, tapi itu tidak terjadi akibat sa-
lah kelola sumber daya alam. Dia mengungkapkan, selama ini 
sumber daya alam Indonesia digali dari tanah lalu hanya di ekspor 
mentah-mentah tanpa nilai tambah. Pola pengelolaan kekayaan 
alam yang hanya sedot-ekspor ini harus diubah. “Ki ta yang 
kaya sumber daya alam harusnya jadi negara yang le bih hebat. 
Sayangnya paradigmanya selama ini adalah sedot-ekspor. Sedot 
tanah di Papua, ekspor. Tidak dibangun industri downstream, 
seperti smelter dan sebagainya sehingga nilai tam bahnya nggak 
ada,” ujar Rizal Ramli (Detik, 11/5/2016). Presiden Joko Widodo 
mene kankan hal yang sama, bahwa saat ini sektor pertambangan 
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su dah masuk dalam babak baru di sektor pertambangan yang 
menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Selan-
jutnya presiden menegaskan, “Mengapa penting kita membahas 
hal ini karena menurut saya era menjual sumber daya alam sudah 
berakhir, menjual bahan mentah harus sudah kita setop. Kita harus 
mulai mengubah paradigma dari Minerba sebagai komoditas 
menjadi Minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi 
perekonomian nasional kita” (Detik, 22/3/2017).

Masalah pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung 
jawab menjadi penting karena menyangkut hajat hidup rakyat 
dan negara sekaligus sebagai ikhtiar penyelamatan masa depan 
Tanah Air dan generasi bangsa. Demikian pula lahan yang di-
peruntukkan bagi rakyat, tidak boleh dibiarkan dikuasai oleh 
pihak-pihak yang rakus dan menyalahgunakannya secara legal 
mau pun ilegal sebagaimana sering menjadi praktik buruk da-
lam penguasaan lahan atau tanah dan kekayaan alam di negeri 
ini. Dalam catatan Bagian Advokasi Aliansi Masyarakat Adat 
Nusantara (AMAN) 2018 bahwa isu hak atas tanah masih menjadi 
persoalan serius di Indonesia. Masyarakat adat, petani, dan 
masyarakat miskin kota masih menjadi korban klaim se pihak 
negara atas tanah-tanah yang dianggap terlantar. Dia me ngatakan, 
di Indonesia masih menggunakan konsep domein verklaring 
yang diadopsi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), 
yang menjadi alas negara untuk mengambil tanah-ta nah yang 
dimiliki masyarakat umum, tanpa menunjukkan do ku men resmi 
kepemilikan. AMAN mencatat, hingga kini ada 261 masyarakat 
adat dikriminalisasi akibat penggunaan la han. Sementara, data 
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) men catat bahwa pada 
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2017 terjadi 659 konflik agraria (Kompas, 6/2/2018).
Masalah lahan dan sumber daya alam bukan sekadar kondisi 

geografis dan lingkungan fisik semata, tetapi tidak kalah pen-
ting menyangkut perilaku manusia terhadapnya. Ketika pa ra 
pengusaha berbisnis yang berkaitan dengan alam dan sumber 
dayanya, maka sesungguhnya terletak tanggung jawab moral 
agar tidak mengesploitasi secara rakus demi keutungan semata 
de ngan mengorbankan kondisi alam itu sendiri dan masa depan 
generasi. Demikian pula para pejabat negara dan politisi wakil 
rakyat, dari pusat sampai bawah. Dalam mengambil kebijakan dan 
regulasi menyangkut sumber daya alam dan lingkungan, ha ruslah 
dilakukan dengan saksama, bertanggung jawab secara moral 
dan politik, serta berjiwa negarawan untuk meletakkan setinggi-
tingginya Pasal 33 UUD 1945 sebagai acuan dasar. Para pejabat 
dan wakil rakyat itu mesti menegakkan aturan setegas mungkin 
agar bu mi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya 
benar-be nar untuk kesejahteraan rakyat dan mempertimbangkan 
pembangunan berkelanjutan bagi generasi bangsa. Pengusaha, 
politisi, dan pejabat negara haram berkolusi yang merusak 
alam dan kekayaan Indonesia yang merugikan rakyat dan ke-
pentingan negara. Rakyat pun niscaya memiliki tanggung jawab 
akan kelang sungan alam dan kekayaan Indonesia sebagai bagian 
dari kehidupannya sehingga tidak ikut merusaknya, sebaliknya, 
memanfaatkan alam dan lingkungan di sekitar dengan sebaik-
baiknya. Dalam bahasa keagamaan, kerusakan alam dan ling-
kungan disebabkan oleh ulah-tangan manusia sendiri. Seba-
gaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, bahwa 
“Te lah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
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per buatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka me-
rasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (kejalan yang benar)” (QS. Ar-Rum [30]:41).

Berbagai masalah lahan dan kekayaan Indonesia di seluruh 
Tanah Air niscaya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk 
me lindungi dan benar-benar memperuntukkannya bagi sebe sar-
besarnya kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perse-
orangan maupun kelompok atau pihak tertentu. Pemerintah ti dak 
boleh membiarkan satu jengkal atau mawasan sesempit apa pun 
untuk dirampas dan disalahgunakan oleh siapapun. Pe merintah 
memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan ke hidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber dasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan so sial. Negara 
tidak boleh abai dan membiarkan eksploitasi dan pe nyalahgunaan 
kekayaan alam Indonesia oleh segelintir pihak atau kekuatan 
apapun yang hanya menguntungkan kepentingan dirinya tanpa 
memikirkan kelangsungan sumber daya alam itu sendiri. Terlebih 
sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui untuk sebesar-
besarnya hajat hidup rakyat Indonesia. Alam dan lingkungan 
hidup ikut menentukan masa depan bangsa Indonesia dalam 
relasi ekosistem yang menyatu dengan kehidupan kebangsaan.

G.  Kesimpulan

Sebagai negara-bangsa dengan sejarah perjuang annya pra dan 
pascakemerdekaan, pada setiap periode Indonesia meng alami 
kemajuan sekaligus menghadapi atau memiliki masalah dan 
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tantangannya sendiri. Bukan hanya Indonesia, setiap negara dan 
bangsa di mana pun selain meraih kemajuan juga memiliki masalah 
dan tantangan yang harus dihadapi dan dipecahkan. Hanya kisah 
utopia atau legenda manakala suatu bangsa tanpa masalah dan 
tantangan, yang terpenting bagaimana setiap bang sa memiliki 
itikad politik yang kuat dan kemampuan yang ting gi untuk 
menghadapi dan memecahkan masalah maupun tan tangannya 
secara sungguh-sungguh, berkelanjutan, dan ter sistem sehingga 
terjadi minimalisasi masalah dan tantangan. Bangsa Indonesia 
hadir memang untuk menghadapi dan meng atasi masalah jika 
ingin tumbuh menjadi bangsa yang tangguh dan berkemajuan.

Bangsa Indonesia, sebagaimana bangsa-bangsa lain, hidup di 
atas realitas keduniaan yang tidak akan lepas dari masalah dan 
tantangan. Sebelum Indonesia merdeka, masalah yang dihadapi 
rakyat tentu saja ketertindasan sebagai bangsa terjajah. Setelah 
merdeka, muncullah masalah-masalah politik, ekonomi, budaya, 
ke wargaan, radikalisme, serta masalah alam dan lingkungan 
hi dup yang saling terkait dalam hubungan dan sifat yang 
kom  pleks untuk dipecahkan bersama. Pada saat ini, sisa-sisa 
ma salah masa lampau plus masalah yang datang pada setiap 
pe riode pemerintahan selalu hadir menjadi bagian dari hukum 
ke hidupan, sehingga di satu pihak terdapat reproduksi masalah 
tetapi pada saat yang sama terdapat masalah-masalah baru yang 
memerlukan pemecahan bukan hanya secara pragmatis tetapi 
melalui penyekatan strategis yang komprehensif.

Masalah di bidang politik, ekonomi, budaya, kewargaan, serta 
masalah alam dan lingkungan hidup dengan segala aspek dan 
kaitannya datang silih berganti. Politik Indonesia pascareformasi 
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makin liberal dengan segala kaitannya seperti kerancuan sistem, 
politik uang, politik transaksional, serta pragmatisme dan opor-
tunisme politik. Masalah ekonomi lebih liberal dalam sistem 
neo kapitalisme dan neoliberalisme yang masif dengan masalah 
turutan, seperti kesenjangan ekonomi, monopoli, eksploitasi 
sumber daya alam, penguasaan kekayaan dan sumber daya alam 
oleh segelintir pihak, dan masalah lainnya. Masalah budaya ju ga 
berupa liberalisasi yang menyebabkan perubahan perilaku hidup 
manusia Indonesia yang cenderung serba boleh, hedonis, egois, 
dan merusak tatanan masyarakat, lebih-lebih setelah era media 
sosial dan globalisasi. Selain itu, terdapat masalah kewargaan 
dalam hubungan kemajemukan masyarakat yang sering saling 
silang kepentingan antara sentimen agama, suku, ras, dan antar-
golongan. Terakhir, masalah radikalisme yang kompleks tetapi 
disederhanakan cara pandang dan penanganannya. 

Manakala masalah-masalah nasional di Indonesia tidak 
memperoleh solusi yang tepat dan dikelola dengan benar, maka 
itu dapat berujung pada gelombang keresahan sosial, yang 
tentu saja sama-sama tidak dikehendaki. Masalah yang paling 
diraskan oleh bang sa Indonesia saat ini ialah liberalisasi politik, 
ekonomi, dan budaya yang masif dengan segala tautannya yang 
memerlukan kebijakan rekonstruksi dan fungsi kehadiran negara 
atau pe merintah yang sungguh-sungguh dan sistematik dalam 
meme cahkannya. Indonesia dapat melangsungkan kehidupannya 
di masa depan antara lain jika mampu menyelesaikan masalah-
masalah krusial yang dihadapinya secara benar dan tersistem 
se bagaimana layaknya negara dan bangsa yang modern.

Kenyataan banwa setiap bangsa memiliki masalahnya sen diri, 
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termasuk Indonesia. Karenanya, baik elite maupun warga bang sa 
tidak perlu menutupi dan menghindari masalah-masalah nasional 
yang terjadi dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan 
kebangsaan. Kejujuran mengakui adanya masalah men jadi bagian 
penting dari kepribadian bangsa yang kritis, cerdas, dan dewasa. 
Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya pemerintah, tidak perlu 
menutupi masalah jika memang hal itu menjadi kenyataan dalam 
kehidupan kebangsaan. Lebih baik membukanya secara baik dan 
melakukan langkah penyelesaian dengan usaha yang maksimal. 
Bangsa yang hidupnya tanpa masalah pastilah hidup di negeri 
utopia. Maka, di satu pihak jangan menutupinya seolah tidak ada, 
dan, sebaliknya, jangan membesar-besarkannya tan pa mencari 
solusi atas masalah yang dihadapi di negeri ini. 

Pemerintah maupun warga negara hadir memang di antaranya 
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi sesuai 
de ngan posisi dan perannya dalam kehidupan berbangsa dan 
ber negara sebagaimana mestinya. Pemerintahan dibentuk dan 
di hadirkan tentu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah 
bangsa sebagai bagian dari kewajiban konstitusional dalam me-
lindungi dan menjadikan Indonesia mampu mewujudkan misi 
dan cita-citanya. Diperlukan cara pandang atau paradigma dan 
strategi baru yang lebih komprehensif dan membumi dalam me-
nyelasaikan masalah-masalah ekonomi, politik, budaya, ke wargaan, 
dan lebih-lebih masalah radikalisme agar dapat di urai benang 
kusutnya. Semuanya bergerak dalam dinamika ke indonesiaan yang 
kompleks yang memerlukan pembangunan atau transformasi dan 
rekonstruksi terus-menerus menuju In donesia yang dicita-citakan.•
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[ B A B  I V ]

Transformasi Kehidupan 
Kebangsaan

NEGARA Indonesia merupakan anugerah Allah yang terbesar bagi 
se luruh rakyatnya karena dilimpahi alam yang sangat subur 
dan kemerdekaan atas berkat dan rahmat-Nya. Selain luas dan 
subur alammya, negeri kepulauan inijuga dihuni penduduk yang 
ma jemuk yang hidup berdampingan secara damai. Perjuangan 
bangsa Indonesia untuk merdeka juga luar biasa dengan segala 
dinamika kehidupan kebangsaan pascakemerdekaan sampai 
saat ini. Peran umat Islam sebagai mayoritas dalam perjuangan 
ke merdekaan dan membangun bangsa sangat besar, selain da-
lam berkonstribusi menjaga kebinekaan dan kemoderatan. Pa-
ra pendiri Indonesia menyadari betul nikmat Tuhan yang tak 
ter hitung itu, lebih-lebih dengan anugerah kemerdekaan yang 
disertai perjuangan yang gigih, sehingga mengekspresikannya 
dalam pernyataan kesyukuran atas kemerdekaan itu dalam 
Pem bukaan UUD 1945 sebagai  “Berkat rahmat Allah Yang Ma-
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ha Kuasa.” Bersamaan dengan itu diletakkan nilai-nilai dasar 
kehidupan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pancasila 
dan UUD 1945, yang di dalamnya terkandung cita-cita nasional 
untuk diwujudkan yaitu, Indonesia yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil, dan makmur sebagai visi nasional.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dimu-
lailah usaha-usaha membangun negara dan bangsa berdasarkan 
nilai-nilai dasar menuju pencapaian cita-cita nasional yang pen-
ting dan strategis. Pemerintahan Republik Indonesia berganti 
dari satu periode ke periode sesudahnya, yang secara umum 
ter bagi dalam era rezim Soekarno, Orde Baru, dan Reformasi. 
Da lam perjalanannya setelah merdeka itu banyak dinamika ke-
bangsaan yang harus dilalui Indonesia. Pertama, pergantian pe-
merintahan dari periode awal kemerdekaan sampai era Reformasi 
menunjukkan dinamika politik yang luar biasa dengan ber bagai 
masalah dan tantangan yang menyertainya, di samping ta hap 
demi tahap kemajuan dalam pembentukan pemerintahan. Kedua, 
berbagai tragedi nasional telah mewarnai perjalanan In donesia 
seperti agresi Belanda—yakni pemberontakan atau kudeta 
kekuasaan oleh PKI pada 1948 dan 1965, pemberontakan DI/TII 
dan beberapa peristiwa perlawanan politik di daerah di masa 
Soekarno. Demikian pula berbagai peristiwa politik di era Orde 
Baru selama 32 tahun maupun sejumlah peristiwa politik di 
masa reformasi yang sarat dinamika. Ketiga, dinamika kehidupan 
kebangsaan mutakhir setelah dua dasawarsa reformasi dengan 
kaitan masalah-masalah krusial seperti korupsi, benturan sosial 
antarkelompok, dan sejumlah permasalahan nasional yang 
me mer lukan pemecahan sistematis. Keempat, perkembangan 
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glo balisasi dan era dunia modern abad XXI yang kompleks dan 
memengaruhi kehidupan kebangsaan.

Seiring dengan dinamika zaman, terjadi pula peluruhan, ke-
sen jangan, dan penyimpangan atas nilai-nilai dan cita-cita dasar 
keindonesiaan yang diletakkan para pendiri bangsa. Akibatnya, 
praktik kehidupan yang mengemuka di Indonesia berjalan 
tidak sebagaimana yang diidealisasikan. Selain itu, berkembang 
nilai-nilai baru yang da tang melalui proses modernisasi seperti 
sekularisasi dan libe ralisasi yang menjadikan Indonesia mengalami 
perubahan dan ketegangan nilai yang cukup kompleks. Pasca-
Reformasi 1998, pro ses perubahan nilai itu terasa sekali sehingga 
Indonesia meng alami liberalisasi dan sekularisasi politik yang 
luar biasa terbuka, lebih-lebih setelah amandemen UUD 1945 
selama empat kali, sehingga Indonesia saat ini sungguh berubah. 
Jarum jam sejarah tidak dapat diputar kembali ke belakang. Tetapi 
mem biarkan semua hal terjadi yang menunjukkan stagnasi, erosi, 
de viasi, serta liberalisasi nilai dalam kehidupan kebangsaan juga 
merupakan sikap yang kurang atau tidak bertanggung jawab. 

Karenanya, diperlukan transformasi kehidupan kebangsaan 
di bidang politik, ekonomi, budaya, dan dimensi keindonesiaan 
lain nya agar Indonesia sejalan dengan nilai dasar dan cita-cita 
kemerdekaan sekaligus mampu menghadapi tantangan baru 
di era globalisasi dan dunia modern abad XXI. Transformasi 
yang dimaksudkan ialah perubahan yang menyeluruh da lam 
kehidupan yang dipandang krisis dalam kehidupan masya ra-
kat atau bangsa (Giddens, 1993:643). Hal itu diperlukan agar 
Indonesia mampu menyelesaikan masalah-masalah kru sial 
sekaligus mampu bersaing dan unggul dibanding atau berkom-
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petisi dengan negara-negara lain yang telah maju. Dalam proses 
transformasi tersebut diperlukan pula rekonstruksi. Yakni, me ran-
cang-bangun kembali sejumlah hal yang selama ini bermasalah 
atau tidak sejalan dengan nilai dasar, ideologi, jiwa, pemikiran, 
dan cita-cita Indonesia sebagaimana termaktub da lam Pembukaan 
UUD 1945 agar Indonesia berada di jalur yang benar dalam 
melangkah ke depan.

A.  Aktualisasi Nilai Agama

Bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari agama yang mem bentuk 
karakter orang Indonesia menjadi masyarakat religius. Agama telah 
dianut oleh penduduk Indonesia sejak terbentuknya kepulauan ini 
sebagai Tanah Air dan entitas masyarakat berabad-abad yang lalu 
melalui kepercayaan-kepercayaan setempat serta kehadiran agama 
Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik yang menyatu dalam 
perjalanan sejarah Indonesia. Siapa yang men jauhkan agama dari 
kehidupan bangsa Indonesia sama de ngan mengingkari jati diri 
keindonesiaan. Dalam catatan sejarah Crawfurd (2017a:166), agama 
penduduk Nusantara me le kat pertama dengan “agama kuno” 
pra-Hindu, kemudian yang lebih modern “Hinduisme”, setelah 
itu agama Islam, dan kemudian Kristen; masing-masing memiliki 
pengaruhnya sen diri dalam wilayah masyarakat Nusantara kala 
itu. Dengan demikian, agama menyatu serta menjadi urat nadi 
dan jantung da lam kehidupan masyarakat atau bangsa Indonesia.

Bangunan-bangunan tempat ibadah, seperti candi, pura, wi-
hara, masjid, gereja, klenteng, dan peninggalan artefak fisik lain nya 
memperkuat keberadaan dan kehadiran agama-agama di kepulauan 
Indonesia. Demikian halnya dengan lahirnya berbagai kerajaan yang 
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tersebar di seluruh kepulauan Nusantara (atau Indonesia) yang juga 
tidak lepas dari pengaruh dan kelekatan dengan agama. Kerajaan-
kerajaan seperti Aceh atau kesultanan seperti Mataram, Go wa, 
Ternate-Tidore, Demak, Pajang, Cirebon, Banten, Sumbawa, dan 
sebagainya sangat kental dengan agama Islam. Semua me nunjukkan 
kesatuan keberadaan agama dan umat beragama di Indonesia 
dengan sejarah dan karakter keindonesiaan. Artefak fisik tersebut 
membuktikan agama menyatu dalam denyut nadi kehidupan 
penduduk Indonesia sejak awal kelahirannya sampai saat ini.

Para pendiri bangsa Indonesia menyadari pentingnya aga ma 
dan kehadiran Tuhan dalam perjuangan kebangsaan, se hing ga 
dalam paragraf Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, “Atas berkat 
rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di do rongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan ke bang saan yang bebas, 
maka rakyat Indonesia menyatakan de ngan ini kemerdekaannya.” 
Dalam Pasal 29 UUD 1945 secara tegas dicantumkan tentang 
eksistensi dan kesatuan bang sa Indonesia dengan agama 
sebagai sistem keyakinan dan keper cayaan. Pasal 29 UUD 1945 
menyatakan “(1) Negara ber da sar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 
(2) Negara menjamin kemer dekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu.” Ko difikasi nilai Ketuhanan 
dan Agama dalam konstitusi dasar men jadi penguat sekaligus 
pengikat secara konstitusional dan struktural keberadaan dan 
kehadiran agama dalam kehidup an berbangsa dan bernegara 
atau bahkan dalam sistem ketata negaraan Indonesia.

Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental ber-
fungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia 
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bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai intrinsik agama telah mem-
beri inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumus cita-cita 
negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang ber basis 
pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam 
Pancasila sebagai ideologi negara, terutama pada sila per tama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian halnya dengan sila kedua 
yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia secara substantif sejalan dengan nilai-nilai 
agama.” Nilai-nilai agama menyatu dalam Pancasila. Negara 
Indonesia bahkan “berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 29 UUD 1945.

Agama mana pun bukan hanya kumpulan tuntunan ritual 
ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab 
suci. Lebih dari itu, agama merupakan model perilaku yang ter-
cermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya 
memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif, dan ber-
kemajuan. Dalam pandangan Islam, Agama tidak hanya meng atur 
hubungan manusia dengan Allah yang Maha Pencipta (habl min 
Allah), tetapi juga mengatur dan memberi arah kehi dupan dalam 
hubungan antarumat manusia (habl min al-nas) yang membentuk 
peradaban hidup yang utama (QS. Ali Imran [3]:112). Di sinilah 
letak esensi agama dalam kehidupan umat ma nusia. Ajaran agama 
dalam Islam menyangkut dimensi ke yakinan (akidah), ritual 
(ibadah), pola perilaku (akhlak), serta per ikehidupan keduniaan 
(mu’amalah-dunyawiyah) seperti eko   nomi, politik, sosial budaya, 
lingkungan hidup, dan urusan ke ma syarakatan pada umumnya.
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Agama secara universal sangatlah penting dan mendasar 
dalam kehidupan umat manusia. Menurut Emile Durkheim, 
agama adalah “kesatuan sistem keyakinan dan prak tik-praktik 
yang berhubungan dengan suatu yang sakral, ... di mana semua 
orang tunduk kepadanya atau sebagai tempat ma syarakat 
memberikan kesetiannya” (Durkheim, 2003:44). So siolog aliran 
positivisme itu memahami agama sebagai konsepsi tentang Tuhan 
dan roh dan esensi suatu aga ma terletak pada hal yang disebut 
sakral atau yang di anggap suci (sacred) atau disebut pula bersifat 
supranatural dan superior, yang berbeda dari hal yang sehari-hari 
atau pro fan (profane) dalam kehidupan manusia. 

Bagi sosiolog yang pertama kali menulis sosiologi agama da lam 
karya utamanya The Elementary Forms of the Religious Life pada 1920, 
sesuatu yang sakral itu selalu dihormati dan tidak tersentuh dalam 
kehidupan umat beragama. Sedangkan yang profan dianggap 
sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitan ini, 
Durkheim meletakkan agama sebagai fakta sosial yang melekat 
de ngan kehidupan masyarakat atau komunitas lebih dari urusan 
individu. Meskipun berbeda aliran dengan Durkheim namun lebih 
dekat dengan Max Weber, bagi Peter L. Berger agama di ciptakan 
untuk manusia dan membentuk realitas objektif dalam kehidupan 
manusia sebagaimana berlaku dalam pranata sosial masyarakat 
umumnya. Agama bahkan secara khusus berfungsi sebagai “the 
sacred canopy” (teras pelindung suci) atau “nomos” (menciptakan 
keteraturan hidup) yang membuat manusia terbe bas dari chaos 
atau anomi yakni segala sesuatu yang kacau atau ketidakteraturan 
(Berger, 1967).

Kendati Indonesia bukan negara agama sekaligus tidak ter-



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

180

masuk dalam negara sekular, keberadaan dan fungsi agama 
da lam kehidupan berbangsa dan bernegara telah berlangsung 
secara terbuka dan menjadi bagian dari realitas sosiologis se hari-
hari. Karenanya, dalam konteks transformasi nilai agama da lam 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan ialah bagaimana nilai-nilai 
substantif agama menjadi sumber inspirasi, rohani, dan moralitas 
yang menyatu dalam jiwa, pikiran, dan praktik hi dup kenegaraan 
sekaligus dalam kehidupan elite dan warga In donesia. Karena 
Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim, pemerintah pun 
mengakomodasi berbagai perundang-undangan sebagai hukum 
positif dalam kehidupan publik seperti undang-undang tentang 
perka winan, zakat, haji, perbankan syariah, dan sebagainya. Di 
Aceh, bah kan berbagai peraturan daerah (atau qanun) melekat 
dalam sta tus keistimewaan sebagai daerah otonomi khusus. Tentu 
aga ma dalam konteks kodifikasi hukum dan perundangan ter-
sebut tidak berhenti pada formalitas, tetapi lebih mendalam dan 
substansial. Itu tercermin dalam kebijakan dan perilaku umat 
atau warganya yang benar-benar mulia, sehingga kehadiran aga-
ma dan umat beragama benar-benar rahmatan lil-‘alamin (rah mat 
bagi semesta alam) yang membawa pencerahan secara rohaniah, 
moralitas, etika, dan pola tindak yang serba mulia dan utama.

Bersamaan dengan itu nilai-nilai agama dan kehadiran umat 
beragama niscaya menyatu dengan keindonesiaan atau kehi-
dupan kebangsaan. Agama dan umat beragama tidak menjadi 
ekslusif apalagi “separatis” terhadap keberadaan negara Re pu blik 
Indonesia. Umat bergama dengan paham agamanya masing-ma-
sing tidak dibenarkan memusuhi negara dan mengembangkan 
ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi 
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dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manakala 
terdapat kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan aga-
ma dan atau meresahkan kehidupan umat beragama. maka 
ditempuhlah jalur dialog, kritik, dan pendekatan yang dapat 
menyam paikan aspirasi untuk mengubah kebijakan tersebut. 
Negara, atau pemerintah, Sebaliknya, tidak melakukan kebijakan-
kebij akan yang bertentangan dengan agama dan meresahkan 
umat beragama. Manakala terdapat sikap umat beragama yang 
di anggap berlawanan dengan pemerintah, yang dikedepankan 
adalah dialog dan pen dekatan yang sebaik-baiknya. Sebaliknya, 
jika menyangkut hal yang bertentangan dengan Pancasila dan 
konstitusi dasar NKRI, itu akan menjadi urusan hukum di samping 
perlu pembinaan. Ke kuatan agama tidak boleh mengambil peran 
negara, termasuk dalam menegakkan hukum.

Agama tentu harus diamalkan dengan benar dan baik oleh 
pe meluknya, sehingga menciptakan kehidupan yang utama. Para 
elite maupun warga negara negeri di manapun berada—termasuk 
yang berada di legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta institusi pe-
merintahan lainnya—mesti menghayati dan mengamalkan se tiap 
agama yang dipeluknya. Selain itu, mereka juga perlu sekaligus 
menjadikan agama se bagai fondasi nilai yang esensial dan 
fundamental dalam kehi dupan berbangsa dan bernegara tanpa 
harus dihantui oleh pa ham sekularisme negara, atau sebaliknya, 
paham negara agama. Namun, perlu dihindari memanfaatkan 
jabatan di pemerintahan atau jabatan publik untuk kepentingan 
golongan dan paham agamanya secara ekslusif karena Indonesia 
bukanlah negara agama dan bukan milik suatu golongan agama 
maupun go longan apapun yang menyebabkan terjadinya 
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diskriminasi serta Indonesia menjadi milik golongan agama 
tertentu. Negara tidak boleh bermazhab keagamaan tertentu. 
Sebab, sekali praktik seperti itu dilakukan, maka itu sama saja 
menjadikan NKRI sebagai negara aga ma dengan mazhab tertentu. 
Jika terdapat golongan agama ter tentu yang menjadikan institusi 
pemerintahan sebagai tempat memanfaatkan paham keagamaan 
dan kepentingan dirinya, lebih-lebih dengan mendiskriminasikan 
golongan lain yang ber beda, maka hal tersebut termasuk jenis 
korupsi kekuasaan atas nama agama. Indonesia tidak boleh 
dijadikan wahana aji mumpung kekuasaan seperti itu yang 
tentunya perbuatan terse but bertentangan dengan nilai keadilan 
yang diajarkan dalam agama itu sendiri.

Dimensi yang sangat esensial dari keberadaan agama dinya-
takan secara tegas dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1), bahwa “Ne-
gara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jelas dan tegas 
sekali ne gara memiliki dasar nilai pada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
bukan hanya bangsa Indonesia, sehingga secara institusional Ne-
gara Kesatuan Republik Indonesia “Berketuhanan Yang Ma ha Esa”. 

Indonesia memang sering dikatakan bukan negara agama 
dan bukan pula sebagai negara sekuler, tetapi agama menjadi 
sum ber nilai penting dan tidak boleh Indonesia dijadikan seba gai 
negara sekuler karena “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang 
Maha Esa.” Konstitusi dasar negara secara tegas menempatkan 
agama sebagai sesuatu yang penting menyangkut keyakinan 
fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Paham negara 
sekuler dari tempat lain tidak boleh dibawa dan diterapkan di 
Indonesia, termasuk melalui paham demokrasi dan hak asasi 
manusia. Sebaliknya, umat beragama jangan menjadikan In-
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donesia menjadi negara agama, sehingga berpikir separatis 
de ngan mengembangkan pemikiran teokrasi seperti paham 
ke khalifahan. Bersamaan dengan itu umat beragama harus kon-
sisten dalam beragama, termasuk tidak bertindak sekuler da lam 
makna adanya ketidaksesuaian dalam kata dan perbuatan, serta 
mempolitisasi agama untuk kepentingan-kepentingan se saat 
yang bertentangan dengan ajaran luhur agama. Berbagai ma-
cam krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ter ma-
suk merebaknya korupsi dan ketidakadilan antara lain ka re na 
lepasnya nilai agama dari kehidupan kebangsaan dan kene garaan. 

Krisis sosial-budaya juga terjadi manakala umat dan tokoh 
agama tidak memberikan keteladanan yang baik (uswah ha sa nah) 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berne gara. 
Dalam berpolitik pun, umat dan tokoh atau elite agama perlu 
menunjukkan kemuliaan dalam perilaku politik (political behavior) 
seperti jujur, amanat, terpercaya, damai, santun, isti ka mah atau 
konsisten, kata sejalan tindakan, serta memberi ke masalahatan 
bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, umat dan tokoh agama 
menjauhi perangai politik yang buruk seperti dusta, me nebar 
kebencian, arogansi, buruk ucapan atau lisan, pemarah, ka ta tidak 
sejalan perbuatan, memecah belah, korupsi, kolusi, ne potisme, dan 
perilaku politik kotor lainnya. Jika perbuatan-per buatan buruk 
itu dilakukan oleh umat atau elite politik beragama, maka agama 
tentu tidak menjadi pedoman hidup secara nyata, tetapi berhenti 
dalam dogma, pengetahuan, dan retorika belaka.

Bagi ahli sosiologi agama Indonesia, Prof. Mukti Ali, agama 
se bagai refleksi iman terbukti tidak hanya dalam ucapan ke ya-
kinan dan iman saja, tetapi agama juga merefleksikan sejauh ma na 
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iman itu diungkapkan dalam kehidupan dunia ini (Ali, 1981:330). 
Menurut pemikir perbandingan agama dari UIN Sunan Kalijaga 
tersebut, bagi kehi dupan manusia, agama berfungsi sebagai faktor 
motivatif, kreatif, subli matif, dan integratif. Artinya betapa penting, 
mendasar, dan fungsional agama bagi kehidupan pemeluknya 
dan dalam ke hidupan masyarakatnya di mana umat beragama 
itu menjalani kehidupan bersama. Dalam konteks gerakan Islam 
seperti dila kukan Muhammadiyah di Indonesia, sebagaimana 
temuan Al fian (1989), gerakan keagamaan ini, selain berfungsi da-
lam melakukan pembaruan keagamaan (religious reform), pada saat 
yang sama juga berfungsi sebagai faktor perubahan sosial (social 
change) dan kekuatan politik (political power).

Jika dikontekstualisasikan dalam kehidupan beragama di In-
do nesia—misalnya tentang penodaan agama—maka secara sosio-
logis hal itu melekat dengan posisi agama bagi umat beragama 
yang sangat kuat di negeri ini. Perbedaan apa pun tentang 
pe ma haman kalimat “Laa ilaaha illah Allah” di kalangan umat 
Isl am, baik yang murni maupun politis, bagi pada umumnya 
orang Islam kalimat tersebut sangatlah sakral dan suci ka rena 
menyangkut kalimat tauhid. Karenanya, ketika terjadi pemba-
karan bendera yang bertuliskan kalimat “Laa ilaaha illah Allah”, 
baik dikaitkan dengan politik maupun tidak, maka secara fak ta 
sosial hal itu dianggap menodai kesakralan beragama, se hingga 
menimbulkan reaksi meluas dan kegaduhan sosial. Di sinilah 
pentingnya pemahaman secara sosiologis mengenai aga ma dalam 
kehidupan pemeluknya sebagai fakta sosial, bukan ha nya ranah 
pemahaman dan tafsir keagamaan semata.

Agama dalam konteks sosiologis berfungsi dalam memba-
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ngun kehidupan yang positif. Weber (1959) bahkan secara khu-
sus memperkenalkan penelitiannya tentang bagaimana etika 
dan gagasan puritan pa da kaum Protestan memengaruhi atau 
mendorong perkem bangan kapitalisme di Eropa (The Protestant 
Ethic and the Spirit of Capitalism). Weber menunjukkan bahwa tipe-
tipe Protestanisme tertentu mendukung pengejaran keuntungan 
eko nomi yang rasional dan bahwa kegiatan-kegiatan duniawi 
telah memperoleh makna spiritual dan moral yang positif. Etos 
kerja keras dan hemat yang dimiliki golongan Protestan tel ah 
mendorong untuk meraih hidup sukses di dunia menuju ke hi-
dupan di alam akhirat kelak. Ajaran Calvinisme Protestan yang 
diteliti Weber mendorong untuk memusatkan diri pada pe kerjaan 
duniawi dan pada saat yang sama juga mewujudkan ke hi dupan 
asketik sederhana, rajin beribadah, dan hidup he mat. Dalam 
temuan Weber, penekanan pada sikap hidup kreatif dan kerja 
keras berkombinasi dengan tuntutan agar men jalankan orientasi 
hidup asketik (kesalehan diri) gaya puritan Calvinis memberikan 
kesempatan dorongan bagi etos kapitalisme. 

Hasil kajian-kajian sosiologis tersebut menunjukkan posisi 
dan fungsi agama yang melekat dengan kehidupan umat ma-
nusia. Bukan hanya di tubuh umat beragama belaka, tetapi juga 
da lam kehidupan masyarakat atau bangsa. Dalam kehidupan 
eko nomi—seperti temuan Weber—bahkan agama berfungsi 
men dorong etos kapitalisme. Di banyak negara, agama bahkan 
me le kat dalam kehidupan kenegaraan, termasuk menjadi da sar 
negara dan berbagai kaitan langsung antara agama dan ne gara. 
Meskipun boleh jadi agama, dalam sejumlah kasus, tidak benar-
benar di amalkan oleh para pemeluknya, bahkan terdapat tin-
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dakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu 
sendiri, tetapi hal itu tidak mengandung arti agama tidak penting 
dan fundamental bagi kehidupan umat manusia. Dalam kasus 
tersebut, tampaknya yang berlaku ialah kesenjangan ni lai antara 
agama dan umat beragama. Yakni ketika agama berhenti pa da 
ranah kognisi minus aktualisasi. Baik dalam kehidupan pada 
umumnya maupun kehidupan beragama, inkon sistensi dalam 
praktik hidup selalu ada sebagai bagian dari watak manusia 
yang tidak selalu menepati nilai yang dianutnya dalam wujud 
penghayatan dan pelaksanaan yang berbanding lurus, yang dalam 
terminologi sosiologi disebut anomi atau anomali.

Dalam masyarakat modern yang sekuler sekalipun, agama 
te tap relevan dan penting dalam kehidupan umat manusia, 
mes kipun ekspresi dan aktualisasinya tidak bersifat langsung 
dan dalam kehidupan bernegara terjadi pemisahan antara 
domain publik dan agama. Sebagaimana terjadi di Barat, di mana 
agama mengalami pelemahan fungsi seperti makin kecilnya 
peran ge reja, secara eksistensial agama tetap penting bagi ke hi-
dupan masyarakat modern (Wilson, 1966:9). Lebih-lebih dalam 
masyarakat di mana agama dijunjung tinggi sebagai nilai luhur 
yang melekat dengan keberadaan hidup masyarakatnya—seperti 
bertumbuh di Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang 
religius atau taat beragama. Agenda utamanya tentu saja bagai-
mana agama di tangan masing-masing umat beragama benar-
benar berfungsi sebagai pencerah kehidupan yang membawa 
pada keutamaan spiritual, moral, dan tindakan yang serba mulia 
sehingga menjadi rahmat bagi semesta alam.

Dalam kehidupan kebangsaan di Indonesia mutakhir, kecen-
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derungan positif dari keberagamaan ialah semarak untuk men-
jalankan agama secara ritual semakin tinggi. Di kalangan umat 
Islam itu ditandai oleh meningkatnya jumlah jamaah haji dan 
umrah setiap tahun, bahkan harus menunggu berpuluh tahun 
untuk haji. Demikian pula kegiatan pengajian-pengajian dan 
majelis-majelis taklim, majelis zikir, gerakan shalat berjamaah, 
dan berbagai ritual dan simbolik yang menunjukkan identitas 
keagamaan. Hal serupa terjadi di agama-agama lain. Da lam 
kehidupan politik agama menjadi faktor pertimbangan dan umat 
beragama bahkan menjadi sasaran kepentingan po litik. Semua 
menunjukkan agama dan umat beragama sebagai fak tor penting 
dalam kehidupan di ruang publik.

Hal yang penting untuk ditransformasikan ialah bagaimana 
agama dan umat beragama menjadi nilai konstruktif untuk inte grasi 
sosial dan memajukan kehidupan bangsa. Agama dijadikan faktor 
perekat dan harmoni sosial dalam kehidupan kebangsaan, yang 
memperkuat persatuan nasional dalam kebinekaan. Ke tika politik 
dijadikan faktor perebutan kepentingan dengan meng  gunakan 
sentimen agama, maka kritik internal penting ditumbuhkan di 
lingkungan umat beragama agar tidak terja di politisasi agama, 
lebih-lebih yang menumbuhkan keben ci an, permusuhan, dan 
konflik yang mengatas namakan aga ma. Kekuatan agama 
sebagai faktor ukhuwah (persatuan, persau daraan) niscaya lebih 
dikedepankan dan diutamakan, sehingga fungsi kerisalahan 
agama sebagai sumber nilai suci yang mene bar perdamaaian 
dan keselamatan tetap kokoh di jantung hati umat beragama 
dan masyarakat Indonesia. Spirit ukhuwah pun, baik ukhuwah 
keagamaan maupun kebangsaan, benar-benar diwujudkan dalam 
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praktik nyata, bukan menjadi bahan retorika dan publikasi diri, 
sedangkan dalam dunia nyata jauh panggang dari api.

Popularisasi ukhuwah keumatan dan kebangsaan tidak dija-
dikan alat politisasi untuk kepentingan golongan agama da lam 
merebut hegemoni politik. Sebab, itu akan me micu konflik di 
tubuh umat beragama sendiri. Hal sama tidak ter jadi ketika 
agama dipolitisasi untuk perebutan jabatan dan kekuasasan dalam 
kontestasi politik, lebih-lebih dengan jargon-jargon keagamaan 
yang keras dan ekstrem. Agama memang tidak lepas dari politik, 
tetapi manakala agama dengan paham ekslusif dan ekstrem serta 
umat beragama cenderung mempolitisasi aga ma secara ambisius, 
maka—seperti temuan Clifford Geertz di Mojokuto atau dalam 
situasi mutakhir pada sejumlah kon flik agama di berbagai negara 
dan di berbagai kawasan—aga ma akhirnya dijadikan alat konflik 
dan permusuhan. Jika hal negatif itu terjadi, maka agama dan 
umat bergama akan kehi langan fungsinya sebagai ummatan 
wasathan (golongan te ngah an, moderat) dan syuhada ala al-nas 
(pelaku kebajikan ba gi kehidupan) yang menebar rahmatan lil-
‘alamin” atau rah mat bagi alam semesta sebagaimana menjadi 
fungsi utama ke risalahan agama.

Agama dan umat beragama dalam kehidupan keumatan, 
ke bangsaan, dan kemanusiaan universal dapat semakin difung-
sikan dan diperankan sebagai faktor kemajuan. Bagi kehi dupan 
bangsa Indonesia, agama dapat dijadikan sebagai sumber ni lai 
untuk mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, etos 
kerja produktif, profesionalitas, dan meraih keunggulan hi dup. 
Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orien tasi 
pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang le bih baik, 
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pendayagunaan sumber daya alam secara cerdas dan bertanggung 
jawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, 
disiplin hidup, solidaritas sosial, serta nilai-nilai ke utamaan 
lainnya yang membawa pada kemajuan hidup bangsa. Ni lai-nilai 
agama juga dapat mengembangkan relasi sosial an tara laki-laki 
dan perempuan yang adil tanpa diskrimansi, ser ta hubungan 
antarumat manusia yang berkeadaban mulia. De ngan nilai-nilai 
agama itu, bangsa Indonesia dapat menjalani kehidupan di abad 
modern yang membawa pada keselamatan dunia dan akhirat 
(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Agama dan umat beragama juga menjadi niscaya untuk di-
aktualisasikan dalam memberi arah nilai bagi kehidupan ke kinian. 
Dalam mengagendakan Indonesia yang berkemajuan, pen ting 
untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai yang ber sifat 
aktual. Dalam hal ini, diperlukan kontekstualisasi pema haman 
keagamaan di kalangan umat beragama dan bang sa Indonesia agar 
prinsip-prinsip agama yang positif, inklusif, dan progresif menjadi 
roh kemajuan hidup sekaligus menjadi kekuatan pemersatu. 
Di bidang sosial-politik, nilai etika keaga maan dapat menjadi 
penghalang perilaku politik yang korup dan pada saat yang sama 
juga menjadi inspirasi penerapaan hukum yang berkeadilan. Di 
bidang sosial ekonomi, etika keagamaan dapat menjadi faktor 
pendukung produktivitas dan pemerataan ekonomi dan penjaga 
keseimbangan lingkungan. Di bidang sosial budaya, agama dapat 
menjadi landasan dalam merumuskan strategi kebudayaan masa 
depan yang berkeadaban (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat 
dijadikan sebagai sumber nilai mendasar atau fundamental dalam 
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peri kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. 
Ni lai-nilai agama menjadi sumber spiritualitas, moralitas, etika, 
pemikiran, dan praksis yang membentuk keadaban lu hur dan 
perdamaian di tubuh bangsa Indonesia. Nilai-nilai aga ma juga dapat 
mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang 
adil tanpa diskriminasi, serta hubungan antarumat manusia yang 
berkeadaban mulia. Bagi internal peme luknya, agama tentu menjadi 
keyakinan absolut yang harus dihormati untuk bereksistensi 
secara ekslusif dan membentuk identitas diri yang kuat. Namun, 
bersamaan dengan itu, dalam hubungan dengan sesama agama dan 
masyarakat luas nilai-nilai agama dapat difungsikan oleh umatnya 
secara inklusif sebagai kekuatan pemersatu, pendamai, pembangun, 
dan penyebar se gala kebaikan yang luhur bagi tegaknya peradaban 
yang utama dan mulia. Dengan nilai-nilai agama itu, bangsa 
Indonesia dapat menjalani kehidupan dengan benar, baik, dan 
berperadaban mulia di abad modern yang membawa pada 
keselamatan hi dup dunia dan akhirat. Kembangkan agama sebagai 
ajaran yang membangun peradaban berkemajuan (din al-hadlarah) 
dan umat beragama sebagai aktor pembangun per adaban utama 
dalam kehidupan (khalifat fil-ardl), sehingga kehadirannya benar-
benar menjadi rahmat bagi semesta alam.

B.  Aktualisasi Pancasila dan UUD 1945

Bangunan Indonesia terikat dengan Pancasila sebagai dasar 
dan ideologi negara serta UUD 1945 sebagai konstitusi dasar 
yang oleh para ahli hukum tata negara sering disebut norma 
dasar negara (staat fun damental norm). Dalam konsep empat 
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pilar Majelis Permusyawaratan Indonesia bahkan disebutkan 
kesalingterkaitan antara NKRI (Negara Kesatuan Republik In-
donesia), UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dua 
hal yang menjadi fondasi yaitu UUD 1945 dan Pancasila maupun 
eksistensi NKRI dan kebinekaan tentu saja bukanlah sesuatu nilai 
yang formaslistik belaka, tetapi harus diaktualisasikan secara 
melembaga (institusionalisasi) dan membudaya (pembudayaan) 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ber-
bagai slogan dan retorika tentang NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan 
Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya tidaklah mencukupi. Untuk itu, 
yang diperlukan adalah bagaimana mewujudkannya ke dalam 
praktik nyata kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan secara masif atau tersistem dan meluas di Indonesia.

Pada masa Soekarno, nilai-nilai fundamental tersebut per-
nah diindoktrinasikan dalam kehidupan kebangsaan. Konsep 
dan kebijakan “Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi” yang 
dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno pada 1961. Lang kah 
tersebut dimaksudkan sebagai “untuk memperluas dan meng-
intensifir usaha indoktrinasi, dan untuk mempercepat usaha 
Re tooling Aparatur Negara”, demikian instruksi Presiden/Pang-
lima Tertinggi, Soekarno pada 22 Februari 1961. Ke tujuh Bahan 
Pokok Indoktrinasi tersebut ialah (1) Lahirnya Pancasila, pidato 
Bung Karno tanggal 1 Juni 1945; (2) Undang-Undang Dasar 1945 
beserta Penjelasannya; (3) Manifesto Politik be serta perinciannya 
dari Dewan Pertimbangan Agung; (4) Pi dato Presiden tanggal 
17 Agustus 1960, yang terkenal dengan “Djarek” (Djalannya 
Revolusi Kita) beserta perinciannya da ri Dewan Pertimbangan 
Agung; (5) Pidato Presiden di mu ka Sidang Umum Perserikatan 
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Bangsa-Bangsa tanggal 30 Septem ber 1960 beserta perinciannya 
dari Dewan Pertimbangan Agung; (6) Penjelasan Manipol 
(Manifesto Politik) dan Usdek (Undang-Undang Dasar 1945, 
Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, 
dan Kepribadian Indonesia), rangkaian pi dato-pidato Ketua 
Panitia Pembina Jiwa Revolusi, H. Ruslan Abdulgani; dan (7) 
Amanat Pembangunan Presiden pada sidang Dapernas tanggal 
29 Agustus 1959, beserta Buku Ringkasan Pembangunan Semesta 
(Panitia Pembina Djiwa Revolusi, t.t.).

Presdien Soekarno juga mengeluarkan pemikiran dan langkah 
politik yang disebutnya sebagai “Panca Azimat Revolusi.” Panca 
Azimat adalah ajaran-ajaran Soekarno yang dideklarasikan 
pa da 1965 yang digunakan sebgai pedoman bagi Revolusi 
Indonesia. Kelima Azimat Revolusi tersebut ialah (1) Nasakom 
(N asionalisme, Agama, dan Komunisme) (1965); (2) Pan ca sila 
(1945); Manipol USDEK (1959); Trisakti (1964) dan (5) Ber dikari 
(1965). Soekarno menyatakan tentang Panca Azimat Re volusi 
tersebut secara demagogis, “Aku berdo’a, Ya Allah ya Robbi, moga-
moga gagasanku, ajaran-ajaranku yang kini ter simpul dalam lima 
azimat, gagasan-gagasanku, ajaran-ajaranku itu akan hidup seribu 
tahun lagi... Panca Azimat adalah peng ejawantahan daripada 
seluruh jiwa nasional kita, konsepsi na sional kita yang terbentuk 
disepanjang sejarah 40 tahun lamanya. Azimat Nasakomlah yang 
lahir lebih dahulu dalam 1926… Azimat kedua adalah Azimat 
Pancasila yang lahir bulan Juni 1945… Azimat ketiga adalah 
azimat Manipol/Usdek, yang baru lahir setelah 14 tahun lamanya 
mengalami masa re publik merdeka... Azimat keempat adalah 
azimat Trisakti yang baru lahir tahun yang lalu … azimat kelima 
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adalah azi mat Berdikari, yang terutama tahun ini kucanangkan” 
(Soekarno dalam Siswo, 2014:469; https://id.wikipedia.org/wiki/
Panca_Azimat).

Bung Karno dikenal sebagai pemikir besar sekaligus memiliki 
kemampuan menggerakkan rakyat dengan ide, jargon, dan dik si-
diksi kebangsaannya yang kuat. Soekarno juga menyadari sis tem 
politik parlementer saat itu mengarah pada kebebasan po litik yang 
cenderung liberal serta tidak sejiwa dengan Pancasila dan UUD 
1945. Karenanya, diperlukan penanaman kembali Pan casila dan 
UUD 1945 sebagaimana diletakkan dasarnya pa da saat Indonesia 
merdeka pada 1945. Tetapi kelemahannya adalah, per tama, proses 
institusionalisasi (pelembagaan) nilai-nilai da sar kebangsaan itu 
tidak berlangsung sistematis dan berkesi nambungan, sampai 
batas tertentu cenderung demagogis atau terlalu indoktrinatif. 
Kendala kedua, situasi politik saat itu sudah terlampau masuk 
pada konflik yang keras antarkomponen ke kuatan politik nasional 
yang melibatkan tiga kubu frontal ya itu kaum Islamis, nasionalis, 
dan komunis yang justru mau di persatukan Soekarno secara 
sulit (utopis) melalui NASAKOM (Nasionalis/PNI, Agamis/NU, 
Komunis/PKI). Kendala ketiga, Soe karno sendiri terlibat dalam 
pusaran konflik kekuasaan, se hingga saat itu kehilangan kredibilitas 
wibawa dirinya dalam menormalisasikan situasi nasional yang 
sudah terlampau tinggi konflik ideologi-politik antarpihak. Situasi 
politik Indonesia an tara 1959–1965 makin memanas dan tidak stabil, 
se hingga Panca Azimat itu tidak terwujud, bahkan setelah itu ter jadi 
konflik politik yang memuncak pada 1965 yang ber ujung tragedi 
G30S yang menandai berakhirnya pe merintahan Soekarno secara 
tragis dan kontroversial.
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Kelahiran Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto 
pasca-1965 disertai kebijakan “Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen,” yang kemudian menjadi ga ris politik 
rezim baru. Indoktrinasi Pancasila dan UUD 1945 kembali diletakkan 
dan dijalankan oleh pemerintahan Soeharto setelah lahir Orde 
Baru pada 1968. Rezim Soeharto bahkan meng gariskan kebijakan 
deideologisasi terhadap ideologi yang di anggap bertentangan 
dengan Pancasila, serta melakukan de politisasi yang tidak sejalan 
dengan garis kebijakan Orde baru me lalui penyederhanaan partai 
politik dan menumpas kekuatan sosial-politik yang dipandang 
berlawanan dengan Pancasila dan UUD 1945 versi pemerintah. 
Setelah itu, dilakukan Penataran Pan casila yang dikenal P4 atau 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi aparatur 
dan lembaba pemerintahan maupun seluruh organisasi politik dan 
kemasyarakatan. Bahkan, pada 1985 usaha itu dilanjutkan dengan 
penetapan asas tunggal Pancasila untuk organisasi kemasyarakatan 
melalui Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 setelah hal serupa 
berlaku untuk Partai Politik. Demokrasi Terpimpin di era Soekarno 
dikoreksi menjadi Demokrasi Pancasila.

Penataran P4 dan langkah-langkah internalisasi nilai-nilai 
da sar berbangsa dan bernegara di masa Orde Baru berlangsung 
masif dan terstuktur sehingga sampai batas tertentu berhasil 
memantapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Namun, setelah itu pemerintahan Soe harto 
makin otoriter sehingga menimbulkan konflik sosial-po litik yang 
awalnya diam-diam tetapi lama kelamaan makin ter buka, yang 
melahirkan kontra politik terhadap pemerintah yang meluas. 
Rezim Orde Baru setelah lama berkuasa selain otoriter juga mulai 
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menampakkan penyimpangan kekuasaan seperti ko rupsi, kolusi, 
dan nepotisme yang dikenal dengan KKN. Per tumbuhan ekonomi 
meningkat tetapi kesenjangan sosial makin tinggi dan meluas. 
Bersamaan dengan krisis ekonomi 1997, melalui perlawanan rakyat 
dengan gerakan reformasi pemerintahan Soeharto pun tumbang 
pada 21 Mei 1998, yang me nandai lahirnya era baru Reformasi 
untuk demokratisasi dan pembaruan di segala bidang kehidupan 
yang tidak dijalankan oleh Orde Baru. Pancasila dan UUD 1945 
yang hendak dijalankan se cara murni dan konsekuen tidak lagi 
berjalan sebagaimana mes tinya, bahkan terjadi kontradiksi dalam 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat itu yang secara esensial 
bertentangan de ngan nilai-nilai dasar Pancasila dan UUD 1945.

Indonesia pascareformasi mengalami perubahan kehidupan 
kebangsaan yang luar biasa terbuka. Liberalisasi politik, ekonomi, 
budaya, dan aspek-aspek kehidupan kebangsaan lainnya ber lang-
sung masif atau meluas di seluruh struktur kehidupan bang sa 
dan negara, termasuk dalam kehidupan masyarakat. Li be ralisasi 
kehidupan kebangsaan tersebut tentu merupakan kon sekuensi 
dari perubahan lanskap berbagai bidang akibat modernisasi dan 
globalisasi abad XXI dengan revolusi teknologi informasi yang 
meluas di seluruh kawasan dunia. Bangsa di manapun di muka 
bumi ini—termasuk di kawasan-kawasan terpencil dan terjauh—
tidak akan bebas da ri pengaruh modernisasi dan globalisasi serta 
penggunaan tek nologi informasi yang mengubah banyak nilai 
dan orientasi kehidupan manusia.

Proses demokratisasi yang sangat terbuka melahirkan libe-
ralisasi atau kebebasan politik, disertai kebebasan ekonomi, budaya, 
dan kehidupan kebangsaan lainnya. Kebebasan yang meluas atau 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

196

liberalisasi dalam struktur ketatanegaraan bahkan berlangsung masif 
akibat perubahan atau amandemen UUD 1945 yang berlangsung 
selama empat kali (pada 1999, 2000, 2001, dan 2002) sehingga banyak 
hal berubah secara drastis dalam sistem bernegara di Indonesia. 
Pada era pascareformasi bahkan Pancasila pun seolah hilang 
dari peredaran dan tidak lagi menjadi rujukan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, kecuali dibacakan pada upacara hari ulang 
tahun kemerdekaan maupun upacara-upa cara kenegaraan lainnya. 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang semula me-
rupakan lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan ke-
daulatan rakyat, berubah menjadi semacam lembaga “Ad-Hoc” 
dengan sistem bikameral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ala Amerika Serikat. Konstitusi 
juga tidak mengandung Garis Besar Haluan Negara sebagai 
penunjuk arah perjalanan bangsa ke depan. Sistem pemilihan 
po litik langsung berlangsung masif dari pemilihan presiden dan 
wakil presiden hingga gubernur, wali kota dan wakil wali kota, 
dan bupati dan wakil bupati. Otonomi daerah sangat terbuka 
sehingga praktiknya nyaris menyerupai sistem negara federasi 
yang melahirkan “raja-raja” baru yang memiliki kekuasaan lu ar 
biasa di daerah. Proses politik transaksional, politik uang, oli-
garki, dinasti, dan berbagai kecenderungan politik lainnya yang 
serbabebas menjadi bagian dari kenyataan politik Indonesia sa at 
ini. Pancasila dan UUD 1945 kehilangan substansinya yang esen-
sial dan tidak menjadi rujukan institusionalisasi dalam ke hidupan 
berbangsa dan bernegara. 

Jika liberalisasi politik itu terus berlangsung tanpa kendali, 
ma ka itu akan semakin memperluas dan memperdalam “luka 



Indonesia dan Keindonesiaan: Perspektif Sosiologis

197

ke bangsaan” di tubuh bangsa ini. Karenanya, sebagaimana direko-
mendasikan Muhammadiyah, penting dilakukan rekonstruksi 
ke hidupan kebangsaan yang bermakna agar liberalisasi kehi-
dupan kebangsaan dengan segala tautannya yang negatif itu 
da pat dicegah dan ditransformasikan ulang secara proporsional, 
se suai dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang 
dirumuskan para pendiri Indonesia dengan Konstitusi Dasar UUD 
1945 termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar dan ideo logi 
negara. Sejumlah pihak bahkan menawarkan atau me nuntut 
kembali kehadiran “UUD 1945 yang aseli”, yang tentu saja kurang 
realistik. Sebaliknya, kehidupan kebangsaan dibiarkan li beral 
juga akan membawa banyak masalah mendasar bagi In donesia 
ke depan. Karenanya, tawaran Amandemen UUD 1945 Ke lima 
secara saksama, termasuk di dalamnya mengembalikan hal-hal 
yang semestinya tidak perlu diubah pada empat kali aman demen, 
menjadi penting untuk dipertimbangkan semua pihak. 

Amandemen kelima tersebut tentu harus benar-benar menda-
lam dan menyeluruh disertai naskah akademik yang teruji secara 
luas dan substantif tanpa tergesa-gesa, dengan usulan dibentuk 
Komisi Konstitusi untuk melahirkan “risalah” atau naskah yang 
benar-benar mewakili semangat perubahan yang moderat, tidak 
kalah pentingnya benar-benar mencerminkan grand design UUD 
1945 tentang asas-asas dasar dan interpretasi pasal-pasal UUD 
1945 (Kusuma, 2016:xi) sebagaimana dirumuskan secara saksama 
oleh para pendiri bangsa melalui BPUPKI dan PPKI pada 1945 
yang lalu. Amandemen atau konsensus nasional apa pun yang 
musti diambil tentu saja harus berdasarkan kajian aka demik yang 
mendalam, komprehensif, dan benar-benar merujuk pada esensi 
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dasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diru muskan pada 1945.
Penting untuk dicatat bahwa dalam Konstitusi Dasar sebagai-

mana termaktub pada Pembukaan dan UUD 1945 beserta pen-
je lasannya, terkandung hal-hal yang sangat mendasar bagi 
ba ngunan ketatanegaraan Indonesia—termasuk di dalamnya 
ter kandung Pancasila sebagai dasar negara serta agama sebagai 
nilai dan pandangan hidup fundamental bagi bangsa Indonesia. 
Di dalam konstitusi dasar tersebut, terkandung nilai, jiwa, pikiran, 
cita-cita, serta hal-hal yang filosofis dan mendasar mengenai 
Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. 
Berikut pandangan ahli hukum ketatanegaraan Jimly Asshid diqie 
(Kusuma, 2016:xvii).

Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan 
nor ma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktik pe-
nyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma 
ke dalam naskah undang-undang dasar. Oleh karena itu, suasana 
kebatinan (geistlichen hintergrund) yang menjadi latar be lakang filosofis, 
sosiologis, politis dan historis perumusan juridis suatu ketentuan 
undang-undang dasar perlu dipahami secara saksama untuk dapat 
mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat dalam pasal-
pasal undang-undang dasar, karena ia tidak dapat dipahami hanya 
melalui teksnya saja. Untuk sungguh-sungguh mengerti, kita harus 
memahami konteks filosofis, sosio-his toris, sosio-politis, sosio-juridis, 
dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya.

Dengan demikian, perubahan UUD 1945 tidak cukup memadai 
hanya mementingkan konteks kekinian atau orientasi masa 
depan belaka tanpa merujuk pada konteks masa lalu de ngan 
segala substansi serta kaitannya yang mendasar seba gaimana 
dikemukakan oleh Jimly tersebut. Pemikiran serbamu tlak antara 
“harus kembali ke UUD 1945 aseli” versus “hasil aman demen 
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UUD 1945 tidak boleh diubah kembali” tanpa merujuk pada hal-
ha mendasar dan konteks saat ini serta ke depan akan menjadi 
titik krusial bagi eksistensi dan masa depan Indonesia. Kenyataan 
bahwa UUD 1945 telah diamandemen em pat kali dan sejarah sulit 
diputar ke belakang. Sementara ke nya taan juga menunjukkan 
sejumlah hal tercerabut dari nilai-nilai atau ruh konstitusi dasar, 
serta saat ini terdapat kerancuan sistem ketatanegaraan dan 
masalah liberalisasi yang luar biasa dalam kehidupan kebangsaan 
Indonesia. Di sinilah pentingnya sikap mendasar, cerdas, dan 
arif dalam memikirkan bangunan negara dan bangsa Indonesia, 
termasuk di dalamnya tentang konstitusi dasar UUD 1945.

Dalam UUD 1945 terkandung dasar negara yaitu, Pancasila. 
Bersamaan dengan itu, terutama pada Pasal 29 UUD 1945, 
meng akui secara resmi agama sebagai ajaran yang dipeluk oleh 
warga negara sebagai pedoman kehidupan serta menjadi jiwa 
dalam ber bangsa dan bernegara. Keduanya—dalam tataran yang 
berbeda, yakni se cara historis dan sosiologis—telah menyatu 
dalam perikehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar 
negara, sedangkan agama sebagai ajaran Tuhan yang menjadi 
pedoman hidup fun damental bangsa. Pancasila mengandung 
sila “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan In donesa, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebjaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Menurut Soekarno 
dalam pidato 1 Juni 1945, Pancasila adalah philosofische grondslag 
dari Indonesia merdeka. Philosofische grondslag itulah “fundamen, 
filsafat, pi kiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang 
sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia 
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Merdeka yang kekal dan abadi” (Soekarno, dalam Yamin, 1959:61).
Dalam pidato itu Soekarno menyampaikan lima prinsip yang 

menjadi titik persetujuan (common dominator) segenap elemen 
bangsa. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filsafat dasar (philo-
sofische grondslag) atau pandangan dunia (weltanchauung) yang 
men jadi pemersatu. Kelima prinsip itu disebut Soekarno se ba gai 
Pancasila. Tawaran lima prinsip mendapat respons dan ma sukan 
yang beragam dari anggota BPUPKI hingga akhirnya lima prinsip 
Pancasila itu menjadi seperti sekarang. Sila yang berarti ‘dasar’, atas 
dasar lima prinsip pancasila bangsa ini men dirikan negara (Latif, 
2011). Pemahaman Pancasila tersebut tentu saja tidak lagi bersifat 
tafsir perseorangan termasuk hanya buah Pidato Bung Karno 1 
Juni 1945 atau golongan tertentu tetapi hasil pemahaman kolektif 
dengan memahami sepenuhnya jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur 
sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada 1945.

Pada era Presiden Joko Widodo tahun ketiga dibentuk 
Unit Ker ja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) 
sebagai lembaga nonstruktural yang didirikan pada  2017 
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Ta hun 2017 
tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pan casila. 
Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pem-
binaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu presi den 
dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideo-
logi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan 
pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara me nye luruh 
dan berkelanjutan. Pada 2018 lembaga terse but kemudian diganti 
menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pan casila (BPIP). Itu lantaran 
muncul pertimbangan bahwa Unit Kerja Presiden Pem binaan 
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Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang selama ini sudah mela-
kukan pembinaan ideologi Pancasila perlu disempurnakan dan 
direvitalisasi organisasi, tugas, dan fungsinya. Lahirnya BPIP itu 
dilatarbelakangi oleh ide tentang pentinnya mengaktualisasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam ke hi dupan berbangsa dan bernegara. 
Karenanya, pemerintah memandang perlu melakukan pembinaan 
ideo logi Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang 
te rencana, sistematis, dan terpadu (http://www.bpip.go.id/).

Ikhtiar pemerintah melalui BPIP tentu positif dalam 
mengaktualisasikan Pancasila da lam kehidupan kebangsaan. 
Harapannya melalui badan terse but dapat ditanamkan, 
disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diinstitusionalisasikan 
nilai-nilai ideologi negara tersebut un tuk dilaksanakan secara 
nyata dan melembaga. Belajar dari penga laman kepemimpinan 
Soekarno, tentu melalui badan tersebut jangan terjebak pada 
jargon dan utopia tentang Pancasila minus pembuktian da lam 
dunia nyata. Jangan sampai BPIP menyerupai kebijakan Orde 
Ba ru yang terlalu detail atau praktis dalam menanamkan nilai-
nilai Pancasila sehingga menjadi serba teknis dan monolitik. 
Da lam posisi demikian maka diperlukan masukan-masukan 
dari ber bagai kalangan, termasuk dari akademisi atau kampus, 
organisasi kemasyarakatan, dan pusat-pusat kajian strategis agar 
pola pembinaan Pancasila yang lebih relevan dan proporsional 
dapat dirumuskan. Dengan begitu, Pancasila dapat menjadi 
fondasi nilai berbangsa dan bernegara. 

Tafsir Pancasila pun tidak monolitik dan semata dirujuk pada 
1 Juni 1945, tetapi hasil saripati pembahasan secara menyeluruh 
dari anggota BPUPKI pada 1945 dan Piagam Jakarta yang me nurut 
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Soekarno sendiri sebagai menjiwai UUD 1945, ditambah dengan 
reinterpretasi baru sejalan kemajuan zaman. Rumusan ideo logi 
negara, yakni Pancasila, bahkan kerap tidak digali lebih jauh dan 
diterima sebagai satu produk jadi yang acap dikultuskan daripada 
diterapkan dalam kehidupan (Kompas, 24/11/2018). Dalam hal ini 
antaran “merawat nilai lama” dan “mengembangkan ni lai baru” 
dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan tetap ber ada dalam 
koridor konstitusional yang esensial dari fondasi UUD 1945 dan 
Pancasila.

 Dalam batas tertentu, saat ini masih terdapat sejumlah para-
doks dalam kehidupan kebangsaan pascareformasi diukur da ri 
Pancasila dan UUD 1945. Apakah sistem politik Indonesia yang 
liberal yang dipraktikkan benar-benar sejalan dengan ni lai-nilai 
dasar Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945? 
Dengan amandemen UUD 1945 sebanyak em pat kali apakah 
semua yang diamandemen itu benar-benar se jalan dengan dengan 
jiwa, pikiran, dan cita-cita terdalam yang terkandung dalam dua 
fondasi yang diletakkan oleh para pen diri bangsa yang antara 
lain berasas kegotongroyongan atau ke bersamaan? Demikian 
pula dengan prinsip “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/per wakilan” sebagaimana 
sila keempat Pancasila. Prinsip hik  mah kebijaksaan, permusyawaratan, 
dan perwakilan bukan lah kata-kata biasa dan tanpa makna, karena 
semua itu me ngan dung esensi yang mendalam ketika para pendiri 
bangsa me rumuskannya. Apakah kata “Indonesia asli” yang 
dirumuskan para pendiri bangsa hanya kata biasa tanpa maksud 
dan mak na yang khusus untuk melindungi bangsa Indonesia 
yang be nar-benar sepenuh jiwa-raga keindonesiaannya, lebih 
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dari seka dar ucapan verbal dan tidak terkait dengan soal hak 
asasi manusia uni versal, yang dengan mudah diubah pada saat 
amandemen? Ma salah ini penting menjadi kajian kembali secara 
saksama dalam memposisikan Pancasila dan UUD 1945 atau lebih 
luas da lam Empat Pilar yang selama ini disuarakan oleh Majelis 
Per musyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) ditambah 
NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Selama ini banyak orang mengeluhkan situasi politik yang 
liberal de ngan segala hal yang terkait “one man one vote” (satu 
orang satu suara), ditambah lagi oleh masalah politik uang, politik 
transaksional, oli garki politik, politik dinasti, cukong politik, serta 
segala ben tuk pragmatisme dan oportunisme politik yang meluas 
di ne geri ini. Bukankah akar masalahnya pada banyak pasal yang 
di ubah dalam amandemen UUD 1945 hanya dengan perspektif 
de mokrasi dan hak asasi manusia yang berkiblat sepenuhnya pada 
pada paham liberalisme dan individualisme ala politik Ame rika 
Serikat. Indikasi kuatnya ialah hilangnya esensi dan fung si dari nilai 
Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan ke negaraan Indonesia 
akibat amandemen yang berlebihan pada banyak aspek, lebih dari 
sekadar pemilihan presiden dan wakil presiden atau kekuasaan tak 
terbatas dalam masa jabatan keduanya yang dianggap kelemahan 
dalam praktik politik dua era sebelum ini. Demikian pula dengan 
pemilihan kepala dae rah secara langsung, yang menimbulkan 
efek kekuasaan yang sangat besar pada tangan para gubernur, 
walikota, dan bu pati ditambah otonomi daerah yang sama luasnya, 
sehingga kekua saan daerah menyerupai federasi dalam sistem 
politik federasi. Di mana sebenarnya jiwa dan makna sila keempat 
Pancasila mau pun eksistensi negara kesatuan.
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Jiwa gotong royong sebagai makna kebersamaan yang men-
jadi karakter kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian pen ting 
dari kebudayaan masyarakat Indonesia mestinya menjadi suk ma 
dalam politik dan demokrasi Indonesia—sebagaimana sila keempat 
Pancasila. Jiwa gotong royong itu tampak dalam rancang-bangun 
kekuasaan, di mana MPR-RI pada awalnya se bagai perwujudan 
kedaulatan rakyat yang di dalamnya ter dapat tiga pilar penting 
dan strategis bangsa yaitu kekuatan po litik (DPR, partai politik), 
masyarakat daerah dengan ke ra ga man suku bangsa (utusan 
daerah), dan kelompok-kelom pok sosial atau golongan sosial 
(utusan golongan). De ngan tiga kekuatan yang menggambarkan 
keragaman masyara kat Indonesia itu maka tersalurkan aspirasi 
secara lebih repre sen tatif atau tingkat keterwakilan yang tinggi. 
Basis suara atau as pirasi tidak hanya politik, tetapi bersifat melintasi 
dalam ke ra gaman aspirasi dan pemikiran, sebagaimana awal 
para pen diri bangsa bermusyawarah dalam Badan Penyelidik 
Usaha Pe nyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang 
menggambarkan representasi masyarakat Indonesia yang majemuk. 
Bukankah MPR sebagai perwujudan masyarakat Indonesia yang 
majemuk dan berbasis kebersamaan, bukan sekadar instrumen 
kekuasaan ala pemikiran politik liberal Barat.

Setelah reformasi dan amandemen, terjadi perubahan ekstrem 
atau berbalik seratus delapan puluh derajat dalam sistem politik 
Indonesia. MPR-RI dijadikan lebih sekadar lembaga “Ad-Hoc” dan 
pilarnya pun hanya dua, yaitu DPR (yang merepresentasikan ke-
kuatan politik) dan DPD (yang merepresentasikan kekuatan dae rah, 
persis mengambil sepenuhnya model lembaga senat dan Kongres 
Amerika Serikat), sedangkan kekuatan golongan di hilangkan dari 
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struktur MPR. Di kemudian hari, DPD—yang se mula murni diisi 
oleh orang-orang daerah nonpartisan—dibolehkan untuk diisi 
oleh orang-orang partai, sehingga kekuatan politik pun masuk 
di lembaga baru tersebut. Setelah itu, posisi dan fungsi DPD pun 
sekadar pelengkap, sehingga yang dominan dalam tubuh MPR 
dan sistem parlemen Indonesia hanyalah kekuatan politik atau 
DPR sebagai kepanjangan tangan partai politik. Dengan demikian, 
sejatinya, inti kekuatan MPR adalah tung gal, yaitu DPR sebagai 
representasi partai politik. Sehingga prak tiknya seolah terjadi 
oligarki politik dalam MPR dan sistem po li tik Indonesia. MPR 
dalam praktiknya identik dengan DPR de ngan basis kekuatan partai 
politik. Argumen ini tentu akan dibantah, meski kenyataannya 
sistem politik Indonesia saat ini— baik makro maupun mikro—
didominasi oleh partai dan elite politik, yang kebetulan terlibat 
dalam banyak kepentingan politik yang serba pragmatis dan 
oportunistik plus politik dinasti, transaksional, politik uang, dan 
instan. Di sinilah terletak sandera politik dalam sistem politik dan 
ketetanegaraan Indonesia yang paling krusial saat ini.

Pergeseran kedudukan MPR hanya sebagai lembaga “ad-
hoc” dengan struktur bikameral DPR dan DPD serta pemilih an 
presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah secara lang sung 
disertai pembatasan masa jabatan hanya dua periode. Me mang, 
secara kontekstual, untuk memberlakukan pembatasan ke kuasaan 
agar tidak mengulangi penyimpangan kekuasaan di masa Orde 
Baru maupun orde sebelumnya. Indonesia murni men jadi negara 
hukum dan kekuasaan presiden benar-benar ti dak tak berbatas. 
Di era Orde Baru, MPR disalahgunakan un tuk melanggengkan 
kekuasaan presiden juga dibatasi agar ti dak terjadi lagi melalui 
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pemilihan langsung. Tetapi struktur ke kuasaan politik Indonesia 
menjadi sepenuhnya liberal dan cen derung menyempal dari 
prinsip gotong royong serta jiwa “Ke rakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan dalam per musyawaratan perwakilan.” 
Masalah ini mungkin dapat diper debatkan secara lebih saksama, 
apakah memang demikian. Namun, kenyataan tak terbantah 
adalah banyak kerancuan dalam sistem ketatanageraan dan 
anomali politik di Indonesia saat ini tanpa kuasa siapapun untuk 
mengontrolnya.

Selain itu, terdapat paradoks tentang kemungkinan penyalah-
gunaan kekuasaan oleh suatu lembaga tertinggi dan tinggi ne-
ga ra. Ketika MPR digeser fungsinya menjadi “kehilangan gigi”, 
setelah reformasi dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang 
diisi oleh hanya sembilan anggota ahli hukum yang sebe narnya 
kekuasaannya tampak tidak terbatas. Keputusan MK ber sifat 
final sehingga menjadi absolut. Paradoksnya ialah, mes ki berbeda 
keberadaannya, hakikat kekuasaanya sama bah wa ketika MPR 
dikhawatirkan kemutlakan kekuasannya se hingga dihilangkan.
Lantas, bagaimana dengan kekuasaan MK yang absolut? Tatkala 
dicemaskan anggota MPR yang berjumlah 692 orang yang terdiri 
atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD dapat melakukan 
konspirasi politik seperti di era Orde Baru. Bagaimana dengan 
9 anggota hakim MK apakah terjamin ti dak terlibat dalam 
subjektivasi dan melakukan kesalahan atau kon spirasi politik 
tertentu? Siapa yang dapat menjamin dan me ngontrol anggota MK 
benar-benar bebas dari kepentingan politik atau setidaknya sikap 
subjektif tertentu, padahal hakim justru mengambil keputusan 
yang hulunya adalah keyakinan dirinya, yang sesungguhnya 
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tiada lain dari subjektif diri. Di sinilah ma salah krusial mengenai 
hakikat kekuasan dalam sistem ke tatanegaraan di Indonesia 
yang masih terbuka untuk terus didialogkan dan diperdebatkan 
secara saksama, terutama dalam prinsip gotong royong dan sila 
keempat Pancasila yang men jadi dasar politik dan ketatanegaraan 
Republik Indonesia.

Nilai-nila dasar Pancasila dan kebudayaan yang hidup dalam 
ma syarakat Indonesia juga penting terus ditransformasikan 
dalam kehidupan kebangsaan, terutama dalam perwujudan atau 
implementasinya. Setiap sila dalam Pancasila harus teraktualisasi 
dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta men-
jadi alam pikiran para elite dan warga bangsa. Seluruh elite dan 
war ga Indonesia tentu paham posisi ideologis Pancasila, namun 
apa kah semuanya menghayati dan mengimplementasikannya 
dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan? Di sinilah se ring 
terjadi paradoks atau inkonsistensi. Sehari-hari para elite atau 
warga menyuarakan Pancasila dengan gempita, namun tin dak-
annya berlawanan dan tidak mencerminkan Pancasila— se perti 
korupsi dan penyalahgunaan jabatan. KH. Hasyim Mu zadi 
(almarhum), anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dalam 
beberapa forum publik menyampaikan satir yang tajam, “Ke-
tuhanan Yang Maha Esa” dalam perilaku berbangsa telah di ubah 
menjadi “keuangan yang maha esa”, artinya betapa Pan casila 
berhenti di aras lisan, tulisan, dan ujaran tetapi tidak me wujud 
dalam praktik kehidupan. Ketika nilai uang merajelala da lam 
kehidupan, termasuk dalam dunia politik, hingga pejabat negara 
terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, maka di mana 
sebenarnya letak sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” maupun 
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keempat sila lainnya dalam sikap dan tindakan seluruh elite dan 
warga bangsa.

Demikian pula, Pancasila tidak menjadi rujukan pada seba-
gian elite pejabat negara ketika menghadapi isu-isu hak asasi 
manusia yang secara esensi bertentangan dengan nilai-nilai 
Pancasila. Ketika sebagian elite politik terkesan ambigu dalam 
menghadapi tuntutan kalangan lesbian, gay, biseksual, dan 
transgender (LGBT) untuk memperoleh hak legal di Indonesia. 
Me reka boleh jadi dibayangi pemikiran hak asasi manusia uni-
versal yang dalam amandemen UUD 1945 memang sangat rin ci 
dan juga liberal. Mereka mestinya dapat merujuk pada ji wa 
Pancasila khususnya sila pertama tentang “Ketuhanan Yang Maha 
Esa,” sila kedua tentang “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” 
serta ke dudukan agama yang kuat dalam Pasal 29 UUD 1945 dan 
yang hidup dalam denyut nadi masyarakat Indonesia. Agama 
mana pun dan, tentu saja, prinsip ketuhanan dan keadaban yang 
berlaku di Indonesia secara terang benderang tidak menoleransi 
pe rilaku LGBT, ateisme, agnotisme, dan segala perilaku yang 
ber tentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk 
dilegalkan secara hukum dan politik. Para elite dan pejabat ne-
gara mestinya menyadari dan memahami betul bahwa urusan 
aga ma, ketuhanan, dan keadaban bukan semata urusan agama 
dan umat beragama secara ekslusif, tetapi juga termaktub da-
lam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan keduanya seharusnya 
menjadi jiwa, pikiran, dan dasar filosofis negara dan bangsa 
Indonesia seba gaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam Pidato 1 
Juni 1945. Aga ma dan Pancasila harus menjadi landasan nilai bagi 
para pejabat pemerintahan di eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
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institusi-institusi yang terkait dengan negara dan pemerintahan 
dalam mengambil keputusan, tidak hanya atas pertimbangan 
rasionalitas demokrasi dan hak asasi manusia.

Pancasila dan UUD 1945 juga niscaya menjiwai dan memberi 
karakter pada paham nasionalisme di negeri ini. Pengembangan 
paham kebangsaan atau nasionalisme yang kini berkembang 
di Indonesia, seyogianya bukan pada isu-isu permukaan saja. 
Artinya, jangan sampai pengembangan itu hanya dituangkan 
dalam berbagai ritual sosial dan jargon nasionalisme sempit atau 
nasionalisme dangkal, tanpa dilandasi atau berorientasi pada 
substansi dan aktualiasasi sebagaimana terkandung da lam 
Pancasila dan UUD 1945. Identitas keindonesiaan akan tidak me-
ma dai jika hanya berhenti pada simbolisme sempit atau dangkal. 
Identitas keindonesiaan perlu dirumuskan secara mendasar 
dan konseptual me rujuk pada konstitusi dasar UUD 1945 dan 
Pancasila yang di trans formasikan secara nyata dalam kehidupan 
kebangsaan. Bersamaan dengan itu, paham ultranasionalisme 
yang ber ben tuk pandangan dan tindakan serba ekstrem atau 
radikal ju ga tidak sejalan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 
yang menjun jung tinggi sikap dan pikiran luhur, sebagaimana 
tercermin da lam kelima sila Pancasila. Paham radikal agama, 
ideologi lain seperti komunisme maupun liberalisme-sekuler, 
radikal kebangsaan, dan hal-hal radikal lainnya tentu tidak sejalan 
dengan Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan yang hidup dalam 
masyarakat In donesia yang moderat, sehingga masalah ini bagi 
para elite dan warga bangsa penting untuk dijadikan rujukan 
berpikir bagai mana semestinya Indonesia dibawa ke depan 
berdasarkan nilai-nilai dasar kebangsaan yang melandasinya. 
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Memahami kembali Pancasila dan UUD 1945 secara lebih 
sub  stantif sungguh menjadi penting dalam transformasi nilai 
kebangsaan di Indonesia saat ini. Di satu pihak, terdapat kelom-
pok yang cenderung memandang Pancasila dan UUD 1945 
se cara utopis dan dogmatik, sebagaimana mereka yang ingin 
kembali ke UUD 1945 yang asli. Sementara ada pula kelompok 
lain yang berpikir pragmatis—atau alam pikirannya liberal—
dan meng hendaki perubahan struktural yang progresif yang 
boleh jadi mencerabut jiwa yang terkandung dalam Pancasila 
dan UUD 1945 secara substansial. Dalam konteks tarik-menarik 
wa cana ketatanegaraan tersebut terdapat kritik tajam. Kritik itu 
menyebutkan bahwa ikh tiar menegaskan identitas kebangsaan 
Indonesia yang lebih au tentik pada kurun terakhir ini dipandang 
penting agar jalan In donesia tetap berada di atas rel yang benar. 
Selain itu, kritik itu juga menuntut pembaruan agar identitas 
keindonesiaan itu juga dinamis me nuju Indonesia yang makin 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur menuju cita-cita 
ke depan sebagai bangsa dan ne gara berkemajuan.

C.  Rekonstruksi Kebangsaan

Dalam menghadapi dan menyelesaikan per  soalan-persoalan 
politik, ekonomi, budaya, kebinekaan, radi kalisme, keagamaan, 
dan masalah-masalah nasional lainnya, tidak cukup hanya dengan 
pendekatan yang bersifat praktis dan pragmatis. Bahwa kehidupan 
kebangsaan itu bukan sekadar fisik dan angka, tetapi berdimensi 
jiwa-raga dan kualitas, sehingga memerlukan rancang-bangun 
yang sistematik dan bermakna. Ke tika menghadapi liberalisasi 
kehidupan kebangsaan, terutama ter kait demokrasi dan hak asasi 
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manusia, misalnya, nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa ini—
yakni aga ma, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa—perlu 
dirujuk. Dengan begitu, dalam meng arahkan Indonesia bangsa 
ini tidak hanya copy-paste dari sistem negara lain tanpa daya kritis. 
Dalam pembangunan ekonomi, orientasi pasar-bebas tentuk tidak 
boleh diterima begitu saja dan negara le pas tangan, padahal dalam 
Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas sistem perekonomian Indonesia 
yang diatur berdasarkan asas kekeluargaan dan seluruh kekayaan 
negara dan segala hal yang menyangkut hajat hidup rakyat harus 
dikuasai negara. Dalam pan dangan Bung Hatta, harus dibangun 
ekonomi terpimpin di mana pemerintah hadir mengarahkan dan 
mengendalikan ke hidupan ekonomi tanpa harus menjadi pelaku 
ekonomi secara langsung. 

Demikian pula dalam menghadapi masalah radikalisme, te-
rorisme, separatisme, dan lain-lain. Semua itu mesti dicandra 
secara saksama dengan menggunakan banyak perspektif 
agar tidak terjebak pada pendangkalan data, analisis, dan 
pemecahannya se cara komprehensif. Praktik radikalisme memang 
terdapat da lam sejumlah tindakan sebagian warga bangsa, baik 
yang ber dimensi keagamaan maupun ideologi dan politik. Tetapi 
itu tidak da pat digeneralisasi secara gampang dengan hanya 
berpatokan pa da survei dan pandangan-pandangan dangkal. 
Semuanya me merlukan analisis dan kajian yang menyeluruh 
dengan meng gunakan sudut pandang yang multiperspektif, 
sehingga dapat memberikan pemecahan yang lebih tepat sasaran 
dan berjangka panjang. Dengan begitu, memecahkan masalah 
tidaklah dengan mendatangkan masalah baru yang kemudian 
melahirkan ling karan masalah yang tidak berujung-pangkal.
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Di samping kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh bang-
sa dan negara Indonesia dari satu fase ke fase berikutnya, disadari 
m asih terdapat masalah-masalah mendasar dalam kehidupan 
kebangsaan di negeri ini. Dalam pandangan Muhammadiyah 
(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015), setelah puluhan ta hun 
merdeka, Indonesia masih mengalami kejumudan (stag nasi), 
penyimpangan (deviasi), dan peluruhan (distorsi) da lam berbagai 
bidang kehidupan kebangsaan. Pandangan itu tentu disusun  
dengan mempertimbangkan se mangat, pemikiran, dan cita-cita 
nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana 
termaktub dalam Pembukaan Un dang-Undang Dasar (UUD) 1945. 
Meskipun terdapat ba nyak kemajuan—seperti dalam kehidupan 
demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, 
dan suasana ke majemukan bangsa yang terpelihara dengan baik—
tak dapat di pungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak 
yang ha rus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius 
ada lah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, ke-
senjangan sosial yang melebar, sumber daya alam yang di eksploitasi 
dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang ber dampak luas 
pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral 
dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas 
ni lai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-ni-
lai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh pe-
rilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, 
he donis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan 
menyimpang lainnya. Sementara itu, proses pembodohan, ke bo-
hongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-ben tuk 
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kezaliman lainnya (tazlim) semakin merajalela di tengah usaha-
usaha untuk mencerahkan (tanwir) kehidupan bangsa. Situasi 
paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan ma sya rakat 
Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek ke hidupan dan 
melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. 

Realitas aktual juga menjunjukkan distorsi, deviasi, dan erosi 
dalam kehidupan kebangsaan. Kehidupan politik cenderung li-
beral dan bergeser dari nilai-nilai kebersamaan, etika, dan filosofi 
dasar berbangsa dan bernegara. Kehidupan ekonomi di warnai 
liberalisasi yang melemahkan kekuatan yang dimiliki bangsa 
dan menjauh dari dasar ekonomi konstitusi sebagaimana jiwa 
perekonomian nasional terutama yang terkandung dalam Pasal 33 
dan 34 UUD 1945. Kehidupan sosial masih ditandai oleh perilaku 
konsumif, hedonis, dan menerabas yang berlawanan dengan nilai-
nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa yang lu hur. Akibatnya, 
Indonesia banyak kehilangan peluang untuk menjadi negara dan 
bangsa yang maju, adil, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana 
dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. 

Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi 
paradoks itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal 
dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia telah ba-
nyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa 
atau negara yang berkemajuan. Jika permasalahan ini tidak mem-
peroleh pemecahan yang sungguh-sungguh melalui upaya-upaya 
rekonstruksi yang bermakna, maka Indonesia berpotensi menjadi 
negara gagal serta salah arah dalam menempuh perja lanan ke 
depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan 
cita-cita kemerdekaan. Pemecahan masalah yang ber sifat instan 
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akan melahirkan dampak yang sama instan, se hingga diperlukan 
strategi pemecahan masalah bangsa secara komprehensif.

Dalam perspektif Muhammadiyah, berdirinya negara Republik 
Indonesia merupakan puncak perjuangan seluruh rak yat Indonesia. 
Para pendiri bangsa memahami sepenuhnya pen deritaan bangsa 
Indonesia akibat penjajahan yang panjang dan pentingnya arti 
kemerdekaan. Hal itu dituangkan dalam tiga alinea pertama 
Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu 
ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di 
atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-
kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan 
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada sa at yang 
berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rak yat 
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat 
rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebang saan yang bebas, 
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Negara Indonesia yang merdeka itu juga memiliki fondasi 
ideo logi dan konstitusi yang kuat berwujud “Undang-Un dang 
Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rak yat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Ke manusiaan 
Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Ke rakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sedangkan tuju an dibentuknya 
pemerintahan negara Indonesia adalah untuk “me lindungi 
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segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ke ter tiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial.” Diktum-diktum mendasar inilah yang penting untuk 
dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan ke bangsaan oleh 
seluruh warga negara dan penyelenggara negara.

Dalam lintasan perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang penuh pergumulan 
terkandung jiwa, pikiran, dan cita-cita yang fundamental untuk 
diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan. Seluruh komponen 
nasional dan generasi penerus bangsa wajib menghayati makna 
dan cita-cita kemerdekaan itu untuk melangkah ke depan dengan 
idealisme yang kokoh. Bagi mereka yang menduduki jabatan-
jabatan publik, melalui mandat yang dilimpahkan rakyat secara 
jujur, adil, bebas dan terbuka, berkewajiban menjalankan fungsi 
utama pemerintahan sebagaimana terkandung dalam jiwa, fal-
safah, pemikiran, dan cita-cita nasional dari Pembukaan UUD 
1945 yang luhur itu. Pengingkaran terhadapnya merupakan 
ben tuk penyelewengan dan pengkhianatan atas idealisme kemer-
dekaan. Sebaliknya, setiap usaha untuk mewujudkan cita-cita 
nasional tersebut merupakan bukti kesungguhan untuk mem bawa 
Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, mak mur, 
bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika per kem bangan 
zaman. Karenanya, seluruh kekuatan bangsa harus me miliki tekad 
yang kuat dan bersatu untuk mewujudkan ideal isme dan cita-cita 
kemerdekaan itu guna mencapai Indonesia yang berkemajuan.

Dalam pandangan Muhammadiyah (2015), Indonesia dapat 
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mencapai tujuan untuk menjadi negara dan bangsa yang 
berkemajuan—yakni terciptanya kehidupan kebangsaan yang 
ma ju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sebagaimana 
yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Demikian pula, 
Mu hammadiyah percaya bahwa bangsa dan negara ini dapat 
menyelesaikan masalah-masalah berat yang dihadapinya. Opti-
misme ini terbangun karena bangsa Indonesia sesungguhnya 
me miliki modal sejarah yang penting dan berharga untuk menjadi 
ne gara bekemajuan. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan 
ter sebut mensyaratkan perjuangan yang sungguh-sungguh 
dari semua pihak, yaitu pemerintah, warga negara, dan seluruh 
komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan 
potensi na sional secara optimal. 

Dalam konteks permasalahan dan masa depan Indonesia ke 
depan, sesungguhnya negeri ini memiliki modal besar untuk 
men jadi sebuah bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan 
bermartabat. Hal itu didukung oleh sejumlah fakta positif yang 
dimiliki bangsa ini. Pertama, posisi geopolitik yang sangat str ategis. 
Kedua, kekayaan alam dan keanekaragaman hayati. Ketiga, jumlah 
penduduk yang besar. Keempat, kemajemukan sosial budaya. 
Namun, modal dasar dan potensi yang besar itu tidak dikelola 
dengan optimal dan sering disia-siakan, se hingga bangsa ini 
kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus 
menimbulkan masalah yang kompleks. Sementara stagnasi, deviasi, 
dan erosi berbangsa berlangsung di sejumlah kehidupan.

Karenanya, diperlukan rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang 
bermakna menuju Indonesia Berkemajuan. Hal yang di maksudkan 
dengan “rekonstruksi kehidupan yang bermakna” ialah dalam 
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memecahkan masalah diperlukan rancang-bangun pemikiran dan 
strategi yang bertumpu pada nilai-nilai dasar, cita-cita luhur, serta 
pemikiran atau paradigma keindonesiaan— sebagaimana diletakkan 
fondasinya oleh para pendiri bangsa, serta berdimensi kualitatif dan 
subtantif lebih dari sekadar fisik dan hal-hal yang bersifat kuantitatif. 
Rekonstruksi kehidupan di bidang politik, ekonomi, dan budaya 
secara keseluruhan sangat diperlukan dikaitkan dengan substansi 
dan perspektif yang valuable (berdimensi nilai), sebagaimana 
terkandung dalam agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa. 
Semuanya di rajut dalam pemikiran-pemikiran reflektif yang 
diterjemahkan ke dalam strategi dan perencanaan secara baik dan 
benar sesuai dengan kepentingan melakukan transformasi berbasis 
nilai-nilai kebangsaan yang luhur dan utama.

Rekonstruksi kehidupan kebangsaan dalam bidang sosial-
politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya merupakan keharus-
an untuk menggeser sekaligus mencari alternatif pe mikiran, 
pendekatan, strategi, dan kebijakan pembangunan yang selama 
ini cenderung liberal, positivistik, dan kapitalistik yang tidak 
memiliki dasar filosofis dan paradigma yang berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945. Rekonstruksi kehidupan kebangsaan 
sekaligus men  ja di jalan pembaruan menuju Indonesia Bekemajuan 
yang meniscayakan aktualisasi visi dan misi nasional melalui 
pem ba  ngunan yamg bermakna dan terencana sebagai bentuk 
kon sen sus nasional guna mengejar ketertinggalan Indonesia dari 
bang sa dan negara lain. Indonesia tidak dapat merancang-ba ngun 
kehidupan politik dengan meniru dan meng-copy-paste ne gara 
lain, meskipun untuk kemajuan. Demokratisasi harus se ji wa 
dengan nilai “Kerakyatan yang dimpin oleh hikmat ke bijaksanaan 
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dalam permusyawaratan perwakilan” yang terkan dung dalam 
Pancasila.

Dalam sudut pandang Muhammadiyah, rekonstruksi 
kehidupan kebangsaan yang lebih bermakna—terutama menu ju 
Indonesia Berkemajuan—mensyaratkan agama yang menya-
tu dalam kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia di-
fung sikan sebagai sumber nilai utama yang memberi in spi-
rasi, motivasi, kreasi, humanisasi, emansipasi, liberasi, dan 
transendensi dalam membangun keadaban bangsa, yang 
me la hirkan karakter kepribadian utama dan berbeda dengan 
bang sa-bangsa lain. Dalam rekonstruksi nasional itu diperlukan 
pro ses transformasi pendidikan sebagai strategi kebudayaan 
yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa secara utuh 
dan menyeluruh disertai penciptaan lingkungan strategis yang 
ber wujud kepemimpinan profetik, good governance, dan trust 
atau kepercayaan sebagai modal rohaniah menuju Indonesia 
Berkemajuan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Ketika masalah radikalisme, terorisme, kekerasan, intoleran si, 
dan berbagai masalah lainnya menjadi agenda krusial di tubuh 
bangsa Indonesia, maka dialog-dialog yang cerdas, bijaksana, 
dan menempuh jalan musyawarah perlu dikembangkan un-
tuk pemecahannya. Jangan jadikan masalah-masalah terse-
but sebagai proyek dan komoditas, karena akan kehilangan 
objek tiv itas dalam menyusun format pemikiran dan strategi 
penye lesaian masalah secara sistemik dan menyeluruh, bukan 
penye lesaian masalah secara instan dan parsial. Jika masalah 
radi kal isme, terorisme, intoleransi, dan segala bentuk ancaman 
ter hadap keindonesiaan dipandang sebagai agenda serius, 
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ma ka seyogianya dicandra secara objektif dan komprehensif 
agar tidak bersifat parsial, tendensius, dan gagal paham. Perlu 
re konstruksi konsep, pemikiran, dan parameter yang dapat 
didia logkan dan dirumuskan secara kolektif tentang masalah-
masalah krusial kebangsaan tersebut supaya terhindar dari 
ten densi yang sepihak, hitam-putih, dan hanya ditujukan pada 
sa tu aspek dan golongan. Sikap terbuka untuk mendialogkan 
secara nasional masalah-masalah krusial tersebut sungguh di-
perlukan agar strategi dan peta-jalan dalam pemecahannya be-
nar-benar komprehensif demi masa depan Indonesia. Karenanya, 
diperlukan pula rekonstruksi pemikiran tentang masa lah-masalah 
kebangsaan seperti radikalisme, kebinekaan, kewar gaan, dan 
masalah keindonesiaan lainnya yang tidak dapat di konstruksi 
secara parsial, fisik, dan kuantitatif semata.

Dalam rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna 
ba gi Indonesia dapat disatukan dalam transformasi karakter 
atau mentalitas manusia Indonesia. Pemerintahan Presiden Jo ko 
Widodo mencanangkan Revolusi Mental sebagai ikhtiar mem-
bangun karakter bangsa. Kebijakan tersebut sebenarnya stra tegis 
dikaitkan dengan Tri Sakti-nya Soekarno tentang Indonesia, yang 
berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian 
dalam kebudayaan. Tentu saja, Revolusi Men tal yang berbasis pada 
kepribadian Indonesia itu niscaya di wujudkan dalam kebijakan 
konkret dan keteladanan dari pa ra pejabat negara. Persoalannya 
adalah, bagaimana mewujudkan kebij akan tersebut secara nyata 
dan sistematik dalam kehidupan po litik, ekonomi, dan budaya, 
sehingga Indonesia benar-benar ber kepribadian, berdikari, 
dan berdaulat sebagai bangsa dan negara, lebih-lebih ketika 
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berhadapan dengan bangsa dan negara adidaya serta kekuatan-
kekuatan hegemoni.

Ketika kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat 
pu blik terus terjadi di tengah Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) yang masih menunai kritik, eksploitasi sumber daya alam 
dan kekayaan negara oleh segelintir orang yang rakus, politik 
uang, serta berbagai perilaku penyalahgunaan kekuasan dan 
pe nyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Demikian halnya 
dengan sikap hidup sebagian warga negara yang menunjukkan 
perilaku instan dalam kehidupan sehari-hari seperti tidak suka an-
tri, membuang sampah sembarangan, kalau parkir kendaraan ha-
nya ingin yang terdekat, tidak suka berjalan kaki, gemar re kreasi, 
kurang suka membaca, lebih suka mengobrol, dan cen derung 
suka bersenang-senang. Sesungguhnya, masalah terse but terkait, 
salah satu faktornya, dengan mentalitas atau karakter manusia 
Indonesia. Diasumsikan bahwa karakter atau mentalitas se bagian 
orang Indonesia masih bermasalah atau lemah, sehingga tidak 
menunjukkan akhlak yang utama atau mulia, dinamis, ino vatif, 
dan progresif untuk meraih keunggulan dan kemajuan.

Antropolog ternama, Koentjaraningrat (1987:45) menunjuk kan 
masih lemahnya mentalitas orang Indonesia seperti memi liki sifat 
suka meremehkan mutu, suka menerabas (jalan pintas), tidak percaya 
pada diri sendiri, tidak berdisiplin murni, dan su ka mengabaikan 
tanggung jawab. Kritik budayawan Mochtar Lubis (1987:16) bahkan 
lebih tajam, orang Indonesia memiliki kelemahan mental seperti sifat 
munafik atau hipokrit, tidak ber tanggung jawab, berjiwa feodal, 
percaya pada takhayul, erotis, lemah karakter, dan berorientasi 
ke masa lampau. Boleh jadi men talitas tersebut tidak merupakan 
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generalisasi, tetapi jika di kaitkan dengan korupsi, politik uang, 
dan—sebagaimana yang bak gurita saat ini—sungguh terkait dengan 
masalah mentalitas atau karakter orang Indonesia. Karenanya, 
diperlukan perubahan atau transformasikan karakter atau mentalitas 
di tubuh bangsa In donesia saat ini dan ke depan, selain pembenahan 
dan pemba ruan sistem dalam kehidupan kebangsaan. 

Karenanya, diperlukan rekonstruksi atau transformasi kehi-
dupan kebangsaan melalui penyusunan strategi kebudayaan 
In donesia. Menarik bahwa awal pergerakan nasional telah di se-
lenggarakan Kongres Kebudayaan 1918 sebagai wu jud menyusun 
rancang-bangun kebudayaan Indonesia ke de pan. Ka la itu, 
kongres tersebut memang hanya terbatas untuk kebudayaan Jawa. 
Akan tetapi, untuk per ta ma kalinya ada keinginan kolektif untuk 
merumuskan arah perjalanan kebudayaan nasional Indonesia. 
Sastrowijono me nyatakan dalam pembukaan kongres, “Apabila 
sebuah bangsa mengesampingkan kebudayaannya sendiri serta 
tidak meng hargai apa yang diwariskan nenek moyangnya, maka 
bang sa itu tidak layak untuk maju” (http://kongres.kebudayaan.
id/kki-2018). Setelah itu diselenggarakan dialog kritis dengan 
ben tuk Polemik Kebudayaan 1933 antara aliran “lama” yang 
diwakili Armijin Pane dan kawan-kawan dan aliran pikiran 
“ba ru” di bawah tokoh Sutan Takdir Alisjahbana. Sutan Takdir 
ka la itu mengkritik kebudayaan orang Indonesia yang masih 
“pra-Indonesia” yang membuat dirinya tidak akan keluar dari 
ke ter belakangan jika tidak melakukan modernisasi, bahkan Wes-
ternisasi dengan meniru budaya Barat.

Pada 2018, tepatnya 9–11 Desember diseleng garakan Kongres 
Kebudayaan Indonesia (KKI) di bawah pe nye lenggara Kementerian 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

222

Pendidikan dan Kebudayaan Re pu blik Indonesia. Dari KKI tersebut 
lahirt 7 Agenda Stra tegis dan 7 Resolusi Kebudayaan. Isinya 
adalah (1) Agenda strategis yang pertama menyediakan ruang 
bagi keragaman ekspresi bu daya dan mendorong interaksi budaya 
untuk memperkuat kebu dayaan yang inklusif. Adapun Resolusi 
Pertama ialah me lembagakan pekan kebudayaan nasional sebagai 
platform aksi bersama yang memastikan peningkatan interaksi 
kreatif ant arbudaya. (2) Agenda strategis kedua, melindungi 
dan me ngem bangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan 
tra disional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Resolusi 
ke dua, memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi 
melalui perlindungan dan pengembangan karya kreatif untuk 
kesejahteraan para pelaku budaya, serta pelibatan maestro da-
lam proses pendidikan dan pembelajaran formal. (3) Agenda 
strategis ketiga, mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan 
budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia in-
ternasional. Resolusi ketiga ialah meningkatkan diplomasi kebuda-
yaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai pusat 
budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program 
per tukaran dan residensi untuk seniman, peneliti dan pelaku bu-
daya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai ujung tom bak 
kemajuan kebudayaan Indonesia. (4) Agenda strategis ke empat, 
memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk me ningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Resolusi keempat ini mem bangun 
pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan tek nologi dengan 
warisan budaya di tiap daerah melalui sinergi an tarpelaku budaya 
dan penggerak ekonomi kreatif guna me manfaatkan kekayaan 
budaya dalam rangka meningkatkan ke sejahteraan masyarakat. 
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(5) Agenda strategis kelima adalah memaju kan kebudayaan yang 
melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. 
Resolusi kelima Membangun meka nisme pelibatan seniman dan 
pelaku usaha dalam kebijakan ke pariwisataan berkelanjutan dan 
ekonomi kreatif yang berbasis ko munitas, kearifan lokal, ekosistem 
budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknologi sebagai jalan 
keluar dari pendekatan industri ekstraktif. (6) Agenda strategis 
keenam, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan 
untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Resolusinya, 
membentuk da na perwakilan kebudayaan guna memperluas 
akses pada sum ber pendanaan dan partisipasi masyarakat dalam 
pemajuan kebudayaan. Terakhir, (7) agenda strategis ketujuh ialah 
meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan 
kebudayaan. Re solusi ketujuh, memfungsikan aset publik (seperti 
gedung terbengkalai, balai desa, gedung kesenian) dan fasilitas 
yang te lah ada (taman budaya dan museum) sebagai pusat kegiatan 
dan ruang ruang ekspresi kebudayaan. Hal Itu guna memperluas 
dan menjamin pemerataan akses masyarakat pada kebudayaan 
(SurabayaPost, 10/12/2018).

D.  Indonesia Berkemajuan

Istilah Indonesia Berkemajuan digagas, diperkenalkan, di-
publikasikan drai hasil pemikiran resmi Muhammadiyah 
(Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Referensi gerakan kema-
juan tersebut tidak ada salahnya menjadi salah satu masukan atau 
rujukan bagi pemerintah dan bangsa Indonesia menuju ca paian 
tujuannya, sebagai pengayaan konsep dan pemikiran dari visi 
nasional yang dijadikan patokan untuk membawa negara dan 
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bangsa menggapai cita-citanya. Lebih-lebih pasca-amandemen 
UUD 1945, pada era Reformasi Indonesia tidak lagi memiliki 
Garis Besar Haluan Negara sebagaimana salah satu konstruksi 
dasar yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. 

Pascareformasi, pemerintahan setiap periode lebih mengan-
dalkan “visi” dan “misi” yang mereka rumuskan ketika berkon-
testasi dalam pemilu lima tahunan. Visi-misi tersebut tentu sa ja 
baik dan berusaha melandaskan diri pada prinsip dan visi na-
sional. Tetapi, boleh jadi terdapat bias karena dirumuskan oleh tim 
sukses yang tidak selalu merepresentasikan pemikiran-pemikiran 
mendasar tentang fondasi dan bangunan Indonesia sebagaimana 
diletakkan dan dicita-citakan oleh para pendiri Negara Kesatuan 
Re publik Indonesia pada 1945. Sementara sebagian esensi da-
lam UUD 1945 dengan konteks perumusannya tatkala bang sa 
Indonesia berjuang melawan penjajahan dan didasari karak-
ter kebudayaannya tampaknya sebagian telah terkelupas atau 
mengalami bias akibat amandemen UUD 1945 yang memi liki 
kelemahan tertentu dalam konstruksi pemikirannya. Sebut lah 
prinsip gotong royong dan sila “Kerakyatan yang dipim pin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-
kilan” yang terkandung dalam Pancasila, yang tereduksi oleh 
demokrasi liberal yang individualisme yang mewarnai reformasi 
dan amandemen UUD 1945.

Pemikiran Muhammadiyah sebagaimana komponen bangsa 
lainnya yang berjuang sejak pergerakan kemerdekaan dan ber-
sama-sama ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik In do-
nesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain sebagai 
organisasi Islam modern, Muham ma diyah juga merupakan 
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organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada 18 November 
1912 atau 8 Dzulhijjah 1330 H yang berperan besar dalam sejarah 
ke bangkitan nasional. Organisasi perempuannya yaitu, 'Aisyiyah 
yang berdiri pada 1917, termasuk salah satu penggagas sekaligus 
penyelenggara Kongres Wanita Indonesia ke-1 pada 1928. Melalui 
pergerakkan perjuangan kemerdekaan, pemba ru an paham 
keagamaan, dan gerakan kemasyarakatan di bi dang pendidikan, 
kesehatan, pelayanan sosial, kewirausahaan eko nomi, dan usaha 
lainnya Muham madiyah memiliki komitmen yang kuat dalam 
perjuangan In do nesia, baik dalam melawan penjajah maupun 
setelah kemerdekaan 1945. 

Pemikiran dan kiprah Muhammadiyah yang inklusif untuk 
bangsa Indonesia berangkat dari paham keislamannya yang 
ber sifat dakwah dam tajdid (pembaruan). Paham inilah yang  
mewarnai corak kemajuan bangsa atau masyarakat Indonesia. 
Se cara sosiologis, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam 
modern paling besar dan kuat dalam membangun karakter 
Indonesia yang maju. Keberadaannya sangat diperlukan bagi 
negara dan bangsa yang merdeka pada 17 Agustus 1945 ini 
untuk menjadi negara modern. Dalam kait an ini maka pemikiran 
Muhammadiyah tentang Indonesia Berkemajuan merupakan 
pemikiran yang bersifat historis dan so sio logis, artinya melekat 
dengan sejarah dan perkembangan In do nesia. Pemikiran ini yang 
telah diusahakan oleh organisasi Islam modern ini dan akan terus 
diusahakan untuk memajukan negara dan bang sa Indonesia. 
Dengan demikian, pemikiran Indonesia Berkemajuan merupakan 
pemikiran dan visi kebangsaan tentang In donesia yang modern 
dan berwawasan ke depan yang berbasis dari nilai-nilai dasar 
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yang hidup di negeri kepulauan yang indah dan kaya raya ini.
Berikut kutipan lengkap tentang substansi dan pemikiran 

me nge nai Indonesia Berkemajuan dari buku Indonesia Ber-
ke majuan: Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Ber makna 
terbitan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2015. Indonesia 
Berkemajuan merupakan aktualisasi dari cita-cita proklamasi 
dan tujuan pembentukan pemerintahan ne gara Indonesia. Dalam 
Pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa cita-cita proklamasi  
ada lah terbentuknya negara Indonesia yang merdeka bersatu, 
ber daulat, adil, dan makmur. Selain itu, tujuan dibentuknya pe-
merintahan negara Indonesia adalah “untuk melindungi sege-
nap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi dupan 
bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan so sial.” 
Pernyataan tersebut merupakan landasan ideal dan nilai-nilai 
utama yang menjiwai pembentukan negara dan haluan untuk 
memandu para penyelenggara negara dan seluruh warga ne gara 
dalam seluruh peri kehidupan kebangsaan.

Cita-cita nasional sebagaimana terkandung di dalam Pembu-
kaan UUD 1945 merupakan kristalisasi dari jiwa perjuangan bang-
sa sebelum maupun sesudah kemerdekaan, sekaligus menjadi 
cita-cita Indonesia Berkemajuan. Konsep Indonesia Berkemajuan 
memiliki semangat yang sama dengan ungkapan “me majukan 
kesejahteraan umum” yang mengandung nilai ke baikan, keadilan, 
kemakmuran, dan keberadaban. Pendeknya, itu diperuntukkan 
bagi kondisi Indonesia yang lebih baik. Berkemajuan mengan-
dung arti proses dan sekaligus tujuan yang bersifat ideal untuk 
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men capai kondisi unggul, berada di garis depan atau memimpin 
di semua bidang kehidupan material dan spiritual, jasmani dan 
rohani, lahir dan batin. Berkemajuan menyiratkan adanya keber-
langsungan, progress, sebagai perwujudan dari usaha yang terus-
menerus untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 
yang bermakna (sustainable development with meaning).

Dalam konteks sejarah, Indonesia Berkemajuan berakar dari 
gagasan-gagasan para tokoh pergerakan dan pendiri bang sa. KH. 
Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional pernah ber pe san kepada 
para muridnya agar menjadi manusia yang berke majuan. Maksudnya 
ialah menjadi manusia yang senantiasa mengikuti ajaran agama 
dan sejalan dengan kehendak zaman. KH. Mas Mansyur, ber sama 
Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, dikenal 
sebagai empat serangkai. Mereka juga menekankan pentingnya Islam 
yang berkemajuan. Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang anggota 
BPUPKI dan PPKI yang cukup vokal dalam sidang penyu sunan UUD 
1945, mengemukakan konsep bangsa yang maju dan berkemajuan. 
Soedirman sebagai kader Hizbul Wathan Mu hammadiyah tampil 
sebagai sosok penentu dan pemimpin perang ge rilya, sekaligus 
menjadi Bapak Tentara Nasional Indonesia yang pengkhidmatannya 
untuk Indonesia bertaruh nyawa. Ada lagi sosok Ir. Djuanda yang tiada 
lain adalah kader dan pimpinan Muhammadiyah. Dalam Deklarasi 
Djuanda 1957, ia menjadi peletak Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang menyatukan lautan ke dalam kepulauan Indonesia dan akhirnya 
diratifikasi Perserikatan Bangsa-Bang sa pada 1982.

Demikian pula dengan Soekarno yang mengagas Islam prog-
resif atau Islam berkemajuan. Sebagai tokoh penting pergerakan 
nasional, proklamator kemerdekaan, dan Presiden Pertama Re-
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publik Indonesia, adalah juga anggota resmi Muhammadiyah 
dan pernah memimpin Majelis Pendidikan Muhammadiyah di 
Bengkulu. Seokarno dalam banyak kesempatan selalu mene-
kankan perlunya sikap maju, modern, dan progresif. Hal 
ini nampak dalam berbagai pemikirannya mengenai Islam, 
kemodernan, dan keindonesiaan. Menurut Soekarno, umat Islam 
akan tumbuh menjadi golongan yang maju apabila bersedia ber-
pikir rasional, bersikap tidak kolot, serta mampu menangkap 
api Islam yang sebenar-benarnya. Masih banyak tokoh bangsa 
yang berasal dari Muhammadiyah dengan pikiran-pikiran mo-
dern untuk Indonesia yang berkemajuan. Gagasan Indonesia 
Berkemajuan juga telah lama menjadi perhatian kalangan bu-
dayawan. Dalam Polemik Kebudayaan 1933, Sutan Takdir Ali-
sjahbana berhadapan dengan Armijn Pane, Sanusi Pane, Amir 
Hamzah, dan lain-lain memperdebatkan tentang pentingnya 
bangsa Indonesia mengembangkan alam pikiran modern untuk 
menjadi unggul, mengejar kemajuan bangsa-bangsa Barat.

Dalam kaitannya dengan upaya untuk menjadi unggul ini, 
para pendiri bangsa meneguhkan sikap mereka ketika menyiap-
kan naskah UUD 1945. Perdebatan mereka di BPUPKI sarat 
de ngan gagasan-gagasan tentang Indonesia yang berkemajuan 
de mi tercapainya masyarakat yang aman, sejahtera, adil, dan 
makmur. Demikianlah, gagasan mengenai Indonesia Berkemajuan 
ini tak pernah surut dan terus berkembang di tahun-tahun 
pascakemerdekaan. Indonesia Berkemajuan memiliki banyak 
dimensi. Pertama, berkemajuan dalam semangat, alam pikir, 
pe rilaku, dan senantiasa berorientasi ke masa depan. Kedua, ber-
kemajuan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dalam 
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kehidupan material dan spiritual. Ketiga, berkemajuan untuk 
menjadi unggul di berbagai bidang dalam pergaulan dengan 
bang sa-bangsa lain. Dalam konteks cita-cita nasional, Indonesia 
Berkemajuan merupakan sebuah keharusan demi terwujudnya 
tatanan kebangsaan yang merdeka, adil, makmur, damai, berke-
manusiaan, bermartabat, dan berdaulat.

Indonesia Berkemajuan dapat dimaknai sebagai negara uta-
ma (al-madinah al-fadhillah), negara berkemakmuran dan berke-
adaban (umran), dan negara yang sejahtera. Negara berkemajuan 
adalah negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan 
dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang 
cer das, berkepribadian, dan berkeadaban mulia. Karena itu, ne-
gara berkemajuan harus mampu menegakkan kedaulatan (wi-
layah, politik, hukum, ekonomi, dan budaya); mendatangkan 
ke makmuran (terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan 
papan); mewujudkan kebahagiaan material dan spiritual; men-
jamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama; meng-
hormati hak asasi manusia; dan menciptakan keamanan dan 
jaminan masa depan. 

Dalam perspektif politik, Indonesia Berkemajuan menurut 
Muhammadiyah adalah negara demokrasi yang dijiwai oleh 
hik mat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 
ber dasarkan hukum yang berkeadilan, dan menjunjung tinggi 
nilai-nilai keberadaban. Demokrasi “yang dijiwai oleh hikmat 
ke bijaksanaan” adalah demokrasi yang bertumpu atas penge-
tahuan tentang tujuan bernegara dan realitas kehidupan bangsa 
yang beragam. Prinsip permusyawaratan/perwakilan tercermin 
dalam lembaga-lembaga negara yang mewadahi aspirasi partai 
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politik, golongan, dan organisasi masyarakat secara berkeadilan. 
Demokrasi atau kerakyatan yang berakar pada karakter bangsa 
Indonesia bukanlah yang mendewakan kebebasan tanpa batas 
dan individualisme, tetapi kebebasan yang mengindahkan kolek-
tivitas dan kebersamaan dalam asas gotong royong. Soekarno 
memeras semua sila Pancasila bahkan sampai pada satu titik yaitu 
gotong royong, sebagai asas kemasyarakatan yang menjunjung 
tinggi kolektivitas sebagai bangsa yang hidup seiya-sekata dalam 
kebersamaan.

Demokrasi dalam kehidupan kebangsaan yang berkemajuan 
harus beretika tinggi yang dilandasi nilai-nilai ketuhanan, ke-
ma nusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Etika 
po litik berdemokrasi ini ditunjukkan dalam sistem tindakan 
yang mengedepankan perilaku jujur, damai, kesatria, dan sa-
ling menghormati; serta menolak tindakan-tindakan anarkis, 
prak tik-praktik yang menghalalkan segala cara, kekerasan, dan 
kecurangan. Indonesia Berkemajuan dalam kehidupan politik 
men syaratkan tegaknya negara hukum yang melindungi hak 
dan kewajiban warga negara, memajukan kesejahteraan rakyat 
se cara merata, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum. 
Dengan mendasarkan pada aturan hukum, negara berkemajuan 
menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban dengan memberikan 
ruang untuk partisipasi, kreativitas, dan inovasi yang bertumpu 
pada nilai-nilai etika dan moral yang berbasis agama dan bu daya 
luhur bangsa. Keseluruhan proses tersebut harus dapat men-
jamin optimalisasi pengembangan potensi warga negara baik 
secara individu maupun kolektif untuk mendatangkan ke ma juan 
kehidupan bangsa.
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Dari sudut pandang ekonomi, Indonesia Berkemajuan dalam 
pandangan Muhammadiyah dicirikan oleh terciptanya sistem 
eko nomi berbasis ilmu pengetahuan (knowledge-based economy) 
yang berkedaulatan, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan 
ke seimbangan pendayagunaan potensi darat, laut, dan udara. 
Dalam mewujudkan ekonomi yang berkemajuan, negara wajib 
(1) memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
war ga negara; (2) memenuhi kebutuhan dan pelayanan dasar; (3) 
menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pen didikan 
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (4) mem berikan 
perlindungan kepada warga miskin melalui jaring peng aman 
sosial; (5) menyusun sistem perekonomian yang mengatur peran 
negara, swasta, dan pelaku dunia usaha lain sesuai konstitusi di 
mana cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang penting 
dan strategis harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat; (6) menyelenggarakan perekonomian nasional 
berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, ber wa wasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga kese imbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Indonesia Berkemajuan harus berdaulat secara ekonomi. Hal 
ini terutama berkaitan dengan upaya untuk menciptakan ke-
adilan distribusi bagi warga negara guna memperoleh akses dan 
kepemilikan serta pengelolaan sumber daya ekonomi, dan me-
nyediakan sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan yang layak. 
Paradigma pembangunan ekonomi yang dianut dan di lak sanakan 
merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan ke adilan dan 
kedaulatan bangsa, serta pada saat yang sama mampu membawa 
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kemakmuran bagi seluruh warga. Penyelenggaraan ekonomi harus 
dilaksanakan dengan menjamin prinsip kese im bangan yang dinamis 
antara peran negara, pasar, dan ma sya rakat. Penyelenggaraan 
ekonomi hendaknya bertumpu pa da dua prinsip utama. Pertama, 
menjaga keseimbangan an tara pertumbuhan, pemerataan, dan 
berkelanjutan dengan meng utamakan keadilan dan kemandirian 
ekonomi untuk ke mak muran masyarakat secara keseluruhan. 
Kedua, kebijakan eko nomi yang didasarkan atas kekuatan ilmu 
pengetahuan yang didukung oleh keunggulan kualitas sumber daya 
manusia (Pim pinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Indonesia Berkemajuan dalam bidang sosial budaya menurut 
Mu hammadiyah ditandai oleh berkembangnya budaya nasional 
yang merupakan puncak-puncak budaya daerah dan terbuka 
terhadap budaya baru yang sesuai dengan kepribadian bangsa. 
Negara berkemajuan memiliki sistem religi, nilai, pengetahuan, 
teknologi, karya seni, dan model perilaku yang mencerminkan 
peradaban unggul. Untuk mewujudkan peradaban yang unggul, 
diperlukan pendidikan yang menyenangkan, mencerdaskan, men-
cerahkan, memberdayakan, dan tidak terbatas pada peng ajaran 
semata. Secara substansial, Indonesia Berkemajuan meru pakan 
keharusan universal. Di dalamnya terkandung nilai, prin sip, cita-
cita yang dianut hampir semua bangsa. Para pemikir po litik klasik, 
pertengahan, dan kontemporer mengembangkan gagasan yang 
sama berkaitan dengan negara berkemajuan, mes kipun dengan 
rumusan yang berbeda. Para pendiri bangsa dan pelaku politik 
mempraktikannya dalam realitas sistem peme rintahan atau rezim 
sosial-ekonomi yang beragam sesuai dengan sumber daya yang 
mereka miliki dan kebutuhan yang mereka hadapi.
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Indonesia Berkemajuan dalam praktik gerakan Muham ma-
diyah ditandai dengan membangun pusat-pusat keunggulan 
(cen ter of excelence) melalui lembaga pendidikan, kesehatan, pela-
yan an sosial, penguatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, 
dan lembaga-lembaga modern lainnya. Bersamaan dengan itu 
di bangun dan dikembangkan kualitas sumber daya manusia yang 
memiliki mentalitas religius, cerdas, berilmu, mandiri, be kerja 
keras, berdaya saing, dan memiliki kepekaasn serta par tisipasi 
sosial yang tinggi. Dikembangkan pula budaya maju, se perti 
gerakan literasi, cinta ilmu, pola hidup sehat, hemat, bersih ling-
kungan, serta bertanggung jawab atas masa depan sumber daya 
alam bagi pembangunan dan kemakmuran bersama; tidak un tuk 
dirusak atau hanya memenuhi kepentingan sendiri. Persya ratan-
persyaratan untuk menjadi masyarakat, bangsa, dan negara maju 
harus dipenuhi manakala Indonesia ingin sejajar de ngan bangsa 
dan negara lain yang telah maju di dunia modern.

Dalam konteks keagamaan, khususnya di kalangan umat Is-
lam Indonesia, pemikiran Indonesia Berkemajuan dapat men jadi 
proyeksi baru bagi pengembangan Islam moderat. Islam moderat 
telah menjadi arus utama sekaligus paradigma dominan dalam 
Islam mutakhir di negeri ini, yang mengedepankan Islam yang 
damai, toleran, dan inklusif atau terbuka dengan orientasi ajaran 
yang berwatak tengahan (wasathiyah) dan tidak ekstrem. Kini 
bahkan sering dipublikasikan secara luas bahwa Islam In donesia 
yang moderat merupakan wajah Islam masa depan. Di proyeksikan 
bahwa Islam moderat sedang menerangi jalan menuju sebuah masa 
depan Islam yang besar, sebagai sebuah fe nomena “The New Face 
of Islam” (TIME, 23/9/1996). Tentu asumsi ini perlu didukung untuk 
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menjadi sebuah optimisme yang menggembirakan. Sesungguhnya, 
tidak ada stagnasi dalam per kembangan Islam, sebab selalu 
terdapat dinamika antara per ubahan dan kesinambungan. Akan 
tetapi, Islam moderat saja tidak  cukup untuk berhadapan dengan 
tantangan dunia modern abad XXI.

Islam Indonesia akan menghadapi dinamika kehidupan ba-
ru pada abad XXI, sesuai dengan hukum perubahan. Berbagai 
kecen derungan, masalah, dan tantangan kehidupan modern yang 
le bih kompleks tengah dan akan terus hadir untuk diberikan ja-
waban cerdas oleh umat Islam. Umat Islam selain tampil seba gai 
golongan yang membawa pesan damai, toleran, dan pro pluralitas, 
juga harus menjadi kekuatan yang prodemokrasi, mendukung 
penegakkan hak asasi manusia, dan civil society. Di samping itu 
umat Islam Indonesia juga harus menjadi golongan yang unggul 
di bidang politik, ekonomi, pendidikan, penguasaan ilmu penge-
tahuan dan teknologi, dan berdaya saing tinggi. 

Dalam konteks kehidupan kontemporer yang kompleks itu, 
sungguh penting dan relevanlah kehadiran Islam moderat Indo-
nesia yang berkemajuan. Umat Islam Indonesia yang mayo ritas 
harus tampil sebagai umat berkemajuan, bukan sebagai go longan 
yang besar sebatas jumlah. Apalah artinya besar se cara kuantitas, 
tetapi kalah dalam kualitas. Apalah artinya Isl am moderat jika 
tertinggal dan bersikap "tangan di bawah.” Umat Islam Indo-
nesia yang besar dan moderat harus menjadi golongan besar yang 
unggul dan tangan di atas. Itulah relevansi kehadiran Islam dan 
umat Islam berkemajuan di Indonesia.

Islam moderat dalam dinamika mutakhir di Indonesia akan 
ber hadapan dengam beragam paham dan realitas kehidupan yang 
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kompleks. Proses globalisasi, perkembangan ilmu penge tahuan 
dan tekonologi, perubahan geopolotik, perubahan sosial, dan 
modernisasi abad XXI akan memberi pengaruh terhadap karakter 
umat beragama apapun dan di manapun, termasuk di dalamnya, 
umat Islam Indonesia. Demikian pula dalam meng hadapi berbagai 
paham Islam, baik yang cenderung radikal dan konservatif 
maupun yang liberal dan sekuler. Dalam konteks tersebut Islam 
Indonesia harus berwajah moderat sekaligus berkemajuan.

Wajah Islam Indonesia hari ini dan ke depan memerlukan 
ke sinambungan selain tetap mempertahankan karakternya yang 
moderat, sekaligus berkemajuan agar mampu berkompetisi 
de ngan umat dan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 
ba ru di abad modern yang sangat dinamis dan kompleks. Islam 
tengahan (wasathiyah, moderat) yang berwajah lembut, da mai, 
teduh, toleran, dan harmoni berintegrasi dengan Islam ber-
kemajuan yang menampilkan kesadaran rasional, objektivitas, 
il mu pengetahuan, teknologi, kerja keras, disiplin, mandiri, pro-
fesionalitas, dan nilai-nilai kemajuan lainnya sehingga umat yang 
mayoritas ini hadir sebagai kekuatan unggul. 

Umat Islam Indonesia harus tampil sebagai bangsa modern 
dan memiliki pusat-pusat keunggulan sebagaimana ciri masya-
rakat maju. Umat Islam Indonesia akan tampil sebagai penyebar 
rahmatan lil-’alamin manakala dirinya memiliki keunggulan un-
tuk diberikan kepada bangsanya dan masyarakat dunia. Kesim-
pulannya, umat Islam Indonesia tidak cukup hanya berkarakter 
moderat, tetapi juga harus maju (berkemajuan), yakni unggul 
da lam segala bidang kehidupan. Dengan begitu, kehadirannya 
seba gai pembawa misi rahmat bagi semesta alam benar-benar 
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ter wu jud dalam kehidupan nyata di muka bumi ini. Di sinilah 
pen tingnya transformasi Islam moderat dalam perspektif Islam 
Ber kemajuan dan Indonesia Berkemajuan.

Indonesia—negara dengan Tanah Air yang luas dan kaya serta 
penduduk yang jumlahnya nomor empat setelah Tiong kok, India, 
dan Amerika Serikat—layak untuk menjadi negara maju atau 
berkemajuan. Indonesia termasuk negeri yang aman dan bebas 
dari konflik sebagaimana negara-negara di kawasan lain seperti 
Timur Tengah. Selain itu, proses demokrasi yang sangat baik, 
bahkan terlalu bebas, juga merupakan kekuatan bagi Indonesia 
untuk menjadi negara maju. Oleh karena itu diperlukan pro yeksi 
ke depan melalui transformasi sosial-budaya, politik, dan ekonomi 
yang visioner sehingga potensi yang luar biasa itu dapat dijadikan 
energi positif bagi kemajuan Indonesia.

Perspektif tentang Indonesia Berkemajuan yang dikem bang-
kan Muhammadiyah dapat dijadikan salah satu rujukan dalam 
trans formasi Indonesia ke depan. Ketika menghadapi masalah-
masalah krusial di tubuh dirinya di tengah persaingan glo bal dan 
tantangan zaman dunia abad XXI, sesungguhnya In do nesia penting 
diproyeksikan ke tahap-tahap kemajuan yang secara progresif atau 
dinamis dapat dilakukan rekayasa trans fomasi atau perubahan yang 
direncanakan. Memang saat ini In donesia tidak memiliki garis besar 
haluan negara, tetapi se mestinya dengan merujuk kepada jiwa, 
pikiran, dan cita-cita na sional yang dirumuskan para pendiri bangsa 
pada 1945 sung guh dapat diproyeksikan atau ditransformasikan 
negara dan bangsa ini menjadi Indonesia Berkemajuan. Dengan 
demi ki an, Indonesia Berkemajuan adalah suatu negara dan bangsa 
mo dern yang mampu bersaing dan unggul di tengah globalisasi dan 
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dunia abad XXI tetap berpijak di atas nilai-nilai su ci agama, dasar 
negara Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.

E.  Menghadapi Abad XXI

Indonesia sebagai negara maju pada era modern abad XXI 
meniscayakan penghadapan yang berwawasan modern di era 
baru itu manakala dirinya ingin tetap bertahan sekailgus mam-
pu tampil sebagai negara berkemajuan. Abad XXI di tandai oleh 
kehidupan modern tahap lanjut (pascamodern) dan globalisasi 
sebagai satu kesatuan orientasi du nia baru. Era baru dunia abad 
XXI yang bercirikan paham pascamodernisme dan globalisasi 
tersebut tidak hanya penting untuk dipahami se cara saksama, 
tetapi dikonstruksi dan diantisipasi agar bangsa Indonesia siap 
menghadapi dan menjalaninya secara cerdas dan bertanggung 
jawab layaknya bangsa modern yang berkarakter keindonesiaan.

Kehidupan modern tahap lanjut atau pascamodern ditandai 
oleh revolusi industri 4.0 yang dipengaruhi kuat oleh teknologi 
informasi digital su per canggih. Ciri khas dari revolusi gelombang 
keempat ialah pe nemuan dan penggunaan teknologi komputer 
dan internet yang terus berkembang ke teknologi robot dan big 
data yang sangat masif. Mereka yang tergolong sepuluh terkaya 
di dunia dikuasai oleh pengusaha yang bergerak di industri dan 
bisnis teknologi informasi (IT), seperti Jeff Bezos (Amazon) dengan 
kekayaan  112 miliar Dolar Amerika (Rp 1.512 triliun), Bill Gates 
(Microsoft) kekayaan 90 miliar Dolar Amerika (Rp 1.215 triliun), 
Warren Buffett (Berkshire Hathaway) kekayaan 84 miliar Dolar 
Amerika (Rp 1.134 triliun), Bernard Ar nault (LVMH) kekayaan  75 
miliar Dolar Amerika (Rp 1.012 triliun), Mark Zuc kerberg (Facebook) 
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kekayaan 71 miliar Dolar Amerika (Rp 958,5 triliun), Aman cio Ortega 
(Zara) 70 miliar Dolar Amerika (Rp 945 triliun), Carlos Slim Helu 
(Telecom) kekayaan 67,1 miliar Dolar Amerika (Rp 904,5 triliun), 
Charles Koch (Koch Industries) kekayaan 60 miliar  Dolar Amerika 
(Rp 810 triliun), David Koch (Koch Industries) kekayaan 60 miliar 
Dolar Amerika (Rp 810 triliun), dan Larry Ellison (Oracle) kekayaan 
58,5 mi liar Dolar Amerika (Rp 789,7 triliun) sebagaimana banyak 
dipublikasikan di media massa (Detik, 11/3/2018).

Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi 
informasi dan revolusi digital memengaruhi corak dan orientasi 
kehidupan umat manusia sejagat, sehingga memerlukan antiasi pasi 
dan adaptasi yang cerdas dan tangguh karena sifatnya yang masif. 
Termasuk menyesuaikan cara berpikir, bersikap, dan ber tindak di 
satu pihak beradaptasi dengan teknologi baru yang cang gih itu 
bersamaan dengan itu mampu menjaga karakter dan nilai-nilai 
kemanusiaan baik individual maupun kolektif ka rena manusia 
adalah aktor utama kehidupan. Ada catatan menarik dari majalah 
Tempo tentang revolusi industri gelombang keempat. Ditulis di 
dalamnya, “Revolusi industri gelombang keempat—juga di sebut 
industri 4.0—secara fundamental mengubah peradaban ma  nusia. 
Kemajuan teknologi ini memungkinkan otomatisasai di hampir 
semua bidang. Penjualan produk dan jasa menjadi jauh lebih cepat 
dan efisien. Perkembangan ini setara dengan revolusi industri 
sebelumnya, yakni penemuan mesin uap, penggunaan listrik untuk 
produksi massal, serta kekuatan elektronik dan teknologi informasi 
dalam otomatisasi proses peoduksi” (Tempo, 18/11/2018, hlm. 25).

Pada era baru yang sangat revolusioner tersebut lahir pro duk 
kecerdasan buatan (artificial intellegence)—seperti dite mukan 
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dalam robot dan cyborg—yang dapat mengambil alih ba nyak 
peran dan fungsi otak manusia. Mesin yang bukan ha nya 
berpikir dan bertindak seperti manusia, melainkan juga mulai 
dirancang memiliki “perasaan” layaknya manusia. Masalah ini 
menjadi bahan perdebatan bukan hanya di kalangan para il mu-
wan, namun juga di lingkungan para agamawan dan ma syarakat 
awam. Isu religiusitas pun menjadi masalah baru de ngan hadirnya 
kecerdasan buatan tersebut, bahkan “Dengan per kembangan 
teknologi yang masif, di masa depan robot dan cyborg mungkin 
bisa mengejar kebahagiaan universal (du teous, virtuous plessures), 
sebagai kebalikan dari manusia yang cende rung mengejar 
kebahagiaan egoisme” (Firdaus, 2018:70). 

Dunia modern tahap lanjut yang berkaitan dengan revolusi 
tek nologi informasi juga menghadirkan realitas baru berupa 
du nia media sosial yang mengubah relasi sosial dari model kon-
vensional ke model baru yang benar-benar lompatan (desrupsi) 
karena hubungan sosial dikendalikan oleh teknologi digital yang 
sifatnya sepenuhnya instrumental. Penggunaan dan penyebaran 
gawai sebagai teknologi pintar—termasuk telepon pintar, hand-
phone—merasuk ke ranah kehidupan manusia yang bersifat pri vat, 
yang berdampak luas pada ritme dan pola kerja hidup manusia. 
Relasi sosial pun berlangsung 24 jam secara intensif se hingga 
melewati batas-batas wilayah, ruang publik, dan segala jejaring 
sosial yang selama ini konvensional. Realitas media sosial dan 
penggunaan teknologi pintar tersebut meminjam pandangan 
Jean Baudlilard sebagaimana dikutip Ritzer dan Goodman (1991) 
bercorak simulacra. Simulacra menciptakan banyak realitas bu-
atan atau hyper-reality dalam kehidupan manusia pascamodern, 



Dr. H. Haedar Nashir, M. Si.

240

yang juga melahirkan the consumer society yakni masyarakat yang 
berorientasi tinggi pada konsumsi.

Pemikiran pascamodern dalam pandangan Giddens (2002) akan 
mengakhiri kontradiksi antara kanan versus kiri dan negara lawan 
pasar maupun kapitalisme versus so sial isme. Bahkan, proyek 
pencerahan abad XVIII di Barat yang me la hirkan pemikiran-
pemikiran modern akan berakhir atau di pan dang usang. Pada era 
baru itu, lahirlah demokrasi sosial se bagai gelombang ketiga (the 
third wave) dalam kehidupan in di vidu, keluarga, dan masyarakat 
luas. Dalam kehidupan pasca modern tersebut lahir pemikiran 
baru yang tidak terjebak di dalam ekstremisasi sebagai jawaban 
atas the global order atau tatanan dunia baru. Reaksi atas sejumlah 
kecen derungan radikal atau ekstrem dalam kehidupan modern, 
se pert i tumbuhnya sekularisme sebagai antitesis atas agama abad 
tengah di Barat, maka tumbuh usaha jalan tengah untuk mene-
mukan moderasi atau titik keseimbangan.

Kehidupan modern karena kelemahan atau sisi negatifnya 
me munculkan kritik sebagaimana dikutip Ritzer dan Goodman 
(1991) dari Fredric Jameson. Dikatakan bahwa lahirnya dunia 
yang dangkal dan buatan, manusia miskin perasaan, dan manusia 
dengan ke ma nusiaanya seolah tidak memperoleh tempat dalam 
kehidupan akibat dominannya teknologi informasi. Senada dengan 
itu, dunia pascamodern dengan globalisasinya diibaratkan oleh 
Giddens (1987) sebagai juggernaut, yakni kereta raksasa yang akan 
menggilas si apa saja. Dalam situasi demikian kehidupan manusia 
modern, me nurut Giddens, mengalami banyak kehilangan makna 
atau meaninglesness of modern social life. Manusia menjadi bertindak 
serba nilai-guna (pragmatis), nilai-uang (materialistik), nilai-ke-
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senangan (hedonistik), dan nilai-keuntungan (oportunistik) de-
ngan mengabaikan atau bahkan menihilkan nilai benar-sa lah, 
baik-buruk, dan pantas-tidak pantas sehingga semuanya di terabas.

Kehidupan pascamodern juga dicirikan oleh perkembangan 
alam pikiran manusia yang bercorak dekonstruksi (deconstruction), 
yakni pemikiran yang membongkar setiap tatanan yang di pan dang 
mapan. Mula-mula, cara berpikir dekonstruksi itu berlangsung 
di dunia seni dan arsitektur, kemudian berkem bang ke dunia 
ilmu pengetahuan dan kehidupan sehari-hari ma syarakat. 
Dalam ilmu pengetahuan sosial berkembang teori-teori kritis 
(the critical theory) yang membongkar “sangkar besi” posi tivisme 
dengan mengembangkan prinsip-prinsip ilmu yang hu ma nistik, 
menggunakan pendekatan emik dan ideografis yang bersifat 
kualitatif, dan memperkenalkan narasi-narasi kecil (mi kro) sebagai 
alternatif dari pendekatan normatif, kuantitatif, dan grand theory. 
Esensinya, pemikiran pascamodern banyak mem pertanyakan, 
mengeritisi, dan mencari alternatif lain atas pikiran-pikiran yang 
dianggap status-quo yang selama ini di ang gap paling benar dalam 
memahami segala sesuatu dalam ke hidupan, sehingga disebut 
dengan new elightenment yakni suatu era pencerahan baru.

Dunia modern abad XXI dengan revolusi teknologi infor-
masi yang sangat canggih dan media sosial yang masif, berkem-
bang alam pikiran yang disebut post-truth atau era pascake-
benaran. Kamus Oxford memperkenalkannya pada 2016 dengan 
menyebutkan post-truth sebagai world year. Istilah pascakebenaran 
(post-truth) awalnya diperkenalkan oleh Steve Tesich di majalah 
The Nation ketika menulis tentang Perang Teluk dan Iran (1992) 
dan dipopulerkan oleh penulis Amerika, Ralph Keyes (2004) 
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dalam bukunya, The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in 
Contemporary Life. Menurut Keyes, dulu kita hanya kenal be nar 
atau palsu, jujur atau bohong. Sekarang kita memaafkan orang 
yang menambah fakta dengan bumbu kebohongan. Ini lah era 
ketika fakta dan opini dicampur, sehinggga kita tidak ta hu lagi 
mana yang fakta dan mana yang opini. Di era pascakebe naran, 
batas antara fakta dan fiksi, jujur dan bohong, serta benar dan 
palsu menjadi kabur. Peristiwa yang sederhana dan tidak penting 
dijadikan masalah besar karena dibesar-besarkan (Toha, 2018).

Era Pascakebenaran mencuat dalam menanggapi kampanye 
Do nald Trump dan referendum Brexit Inggris, suatu zaman 
me nu rut Flood sebagaimana dikutip Zihao (2018) ketika “fak ta 
objektif memiliki pengaruh yang lebih lemah daripada argu men 
emosional dan kepercayaan personal.” Definisi ini meng isyaratkan 
kepercayaan akan kebenaran sebagai fakta dan objektivitas, 
sementara pascakebenaran menandakan ma sa ketika fakta dan 
objektivitas sudah tidak lagi relevan. Pertanya annya, apakah 
era kebenaran itu sehingga memerlukan era pas cakebenaran? 
Zihao secara kritis mengutip Rorty (1997) yang menolak definisi 
kebenaran sebagai “representasi akurat dari tatanan alam” 
karena ia selalu terikat dalam ranah bahasa ma nusia dan sejarah. 
Adapun pseudo-environment, sebagaimana dijelaskan Lippmann 
pada 1922 atau hampir seabad lalu, me nunjukkan betapa 
kepentingan personal mengalihkan rea li ta sosial yang kompleks 
dan betapa fakta yang ditata rapih se sungguhnya hanyalah 
interpretasi subjektif dari suatu peris tiwa. Meski begitu, atas nama 
profesionalisme, jurnalisme Ame rika telah lama mencitrakan 
diri mereka sebagai entitas yang selalu mengejar kebenaran 
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sosial dan tanpa bias dalam me re presentasikan isu kontroversial 
bagi khalayak mereka. Ni lai-nilai seperti penjaga gerbang atau 
gatekeeper, objektivitas, atau tanggung jawab sosial ditekankan 
se bagai bagian vital dari kerja jurnalisme cetak (Zihao, 2018).

Sebenarnya wacana tentang post-truth di abad XXI perlu 
dikritisi secara saksama, artinya tidak begitu sa ja diterima sebagai 
keadaan yang sebenarnya. Bahwa dunia di mana pun dan kapan 
pun, selalu ada pemutlakan satu pihak dan penisbian di pihak 
lain atas konsepsi dan pandangan tentang kebenaran (truth) 
sejak perdebatan filsafat zaman Yunani Ku no, Peradaban Islam, 
dan Modern Barat. Pada kurun terakhir da lam ilmu-ilmu sosial 
kontemporer juga dikembangkan the cri tical theory dan paradigma 
post-modern yang melakukan de konstruksi atas pemikiran-
pemikiran pasca-aufklarung (pen cerahan) yang mengagungkan 
positivisme dan grand-theo ry (narasi-narasi besar) untuk digantikan 
atau diberi alternatif de ngan pemikiran-pemikiran nonpositivisme 
dan narasi-na rasi menengah dan kecil (meso and micro theory) 
dalam meng konstruksi kebenaran. Pergeseran paradigma ilmu 
dari na tu ral science (ilmu kealaman) ke critical science (ilmu kri-
tik) dan kemudian interpretive science (ilmu interpretasi) da lam 
sosiologi misalnya menunjukkan pembongkaran atau trans-
formasi atas kebenaran ilmiah (Pressler dan Fabio, 1996). Namun, 
yang menarik, tren post-truth sebenarnya menyajikan kritik ta jam 
terutama di era media sosial dan kehidupan politik saat ini, bahwa 
hoaks, kepalsuan, dan opini-opini yang tidak didu kung data 
objektif sering menjadi kebenaran yang diterima umum (post-
truth). Oleh sebab itu, perlu nalar kritis dan nalar inter pretatif 
yang membongkar sangkar besi kebenaran semu terse but.
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Dunia abad XXI juga dikenal sebagai zaman atau era glo balisasi 
(globalization era). Pada era globalisasi, lahir tata dunia baru yang 
melintas-batas. Dunia diperhubungkan melewati ba tas-batas 
administrasi negara, bangsa, dan geografis tanpa sekat apa pun. 
Inti globalisasi ialah interkoneksi yang membuana. Sebenarnya 
hubungan antarbangsa yang meluas sudah terjadi di masa silam, 
sehingga, secara relasional, globalisasi sudah terjadi di masa lampau. 
Tetapi dengan dukungan teknologi informasi dan kepesatan 
infrastruktur modern lainnya globalisasi menjadi proses interkoneksi 
yang membuana dalam hubungan antarmanusia, antarbangsa, dan 
antarnegara secara lebih luas dan di na mis. Globalisasi sebenarnya 
dapat dikatakan sebagai kelan jutan dari hubungan interkoneksi 
masif yang selama ini telah ber langsung di lintas dunia.

Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi di antara 
orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari berbagai negara, 
sebuah proses yang didorong oleh perdagangan dan investasi 
internasional dan dibantu oleh teknologi informasi. Proses ini 
me miliki efek terhadap lingkungan, budaya, sistem po litik, 
pembangunan ekonomi dan kemakmuran, dan kese jahteraan 
fisik manusia dalam masyarakat di seluruh dunia (www.
globalization101.org). Kehidupan di era global tersebut merasakan 
keberadaan borderless world, yakni dunia yang tanpa batas-batas 
(Ohmae, 2005), sehingga sekat antar negara-bangsa menjadi cair 
dan melintasi. Batas administrasi antar negara tetap berlaku, 
tetapi daya jelajah informasi dan interkoneksi antar manusia, 
antarbangsa berlangsung secara melintasi.

Pada dasarnya, globalisasi adalah bagian dari sifat manusia 
yang sangat membutuhkan untuk berintegrasi atau keterkaitan 
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satu sama lain. Kebutuhan manusia untuk secara sosial, eko-
nomi, dan politik terintegrasi atau terhubung dengan orang 
lain berfungsi sebagai dorongan globalisasi. Tidak seorang pun, 
tidak ada kelompok orang, dan tidak ada satu bangsa pun yang 
dapat bertahan tanpa kesediaan untuk mengintegrasikan atau 
berhubungan dengan orang lain (James dan Steger, 2014). Ke-
pentingan untuk berinteraksi, berkoneksi, dan bekerjasama lin tas 
bangsa dan negara menjadi keniscayaan, sehingga terbangun 
dunia kemanusiaan universal yang membuana dalam nilai-ni lai 
etik global yang menjadi kebudayaan milik bersama atau meng-
alami kosmopolitanisme.

Kini, globalisasi menjadi masif dan membuana didukung 
oleh revolusi teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. 
De ngan revolusi teknologi dalam industri komunikasi dan 
trans portasi, apa yang terjadi di bagian barat dunia akan segera 
diketahui oleh mereka yang tinggal di sisi barat belahan bumi 
(Ahmed dan Donnan, 1994). Melalui globalisasi, warga dunia 
di ha rapkan untuk saling mengenal lebih baik, untuk bekerja 
sa tu sama lain lebih dekat, dan bekerja sama untuk tujuan men-
capai dan melestarikan kebaikan bersama, kebaikan umum ba-
gi semua (Reich, 2018). Dalam relasi antar bangsa dan negara 
di perhubungan oleh teknologi informasi yang mendobrak hu-
bungan-hubungan konvensional dan terjalin dunia baru tanpa 
batas-batas fisik dan administratif.

Menarik analisis Ritzer (2006:3) tentang globalisasi yang me la-
hirkan kehidupan yang hampa atau kehampaan (the glo balization 
of nothing). Kehampaan (nothinglessness) menunjuk pada sebuah 
“bentuk sosial yang umumnya disusun, dikontrol secara terpusat, 
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dan tanpa isi substantif yang berbeda,” tulis Ritzer. Kehidupan 
manusia makin lama makin “tidak ada apa-apanya” alias 
hampa, yang dalam pandangan sosiologi Giddens mirip dengan 
kehidupan tanpa-makna (meaninglessness) sebagaimana menimpa 
kehidupan manusia atau masyarakat pascamodern.

Globalisasi, dalam analisis Ritzer juga melahirkan dua 
fenomena yaitu glokalisasi dan grobalisasi. Glokalisasi sebagai 
reaksi ba lik dari globalisasi yang melahirkan orientasi hidup 
serba-lokal yang menunjukkan antitesis atau perlawanan budaya 
(counter cul ture) terhadap dunia yang serbamembuana itu. Elemen-
ele men dari glokalisasi—sebagaimana dikemukakan Ritzer de-
ngan mengutip Robertson—ialah sebagai berikut, (1) Dunia se-
dang tumbuh menjadi pluralistik, di mana teori glokalisasi sa ngat 
sensitif terhadap perbedaan-perbedaan di dalam dan di antara 
wilayah-wilayah di dunia. (2) Individu-individu dan ke lompok-
kelompok lokal memiliki kekuasaan besar untuk menyesuaikan 
diri, memperbarui, dan melakukan manuver da lam sebuah 
dunia glokal, di mana teori glokalisasi melihat in di vidu-individu 
dan kelompok-kelompok sebagai agen-agen yang penting 
dan kreatif. (3) Proses-proses sosial berhubungan dan saling 
tergantung, sebagai reaksi atas globalisasi. Dan (4) komoditas-
komoditas dan media, arena dan kekuatan-keku atan kunci dalam 
perubahan budaya pada akhir abad XX dan awal abad XXI, tidak 
dibuat sebagai sesuatu yang koersif (pe ngendalian sosial dalam 
bentuk kekerasan), namun lebih sebagai penyedia materi untuk 
dimanfaatkan dalam kreasi individual dan kelompok di seluruh 
dunia yang terglokalisasi (Ritzer, 2006:102).

Globalisasi dalam kajian Ritzer (2006:99) juga melahirkan 
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gro balisasi, yakni merupakan sebuah “pandangan yang sa ngat 
modern yang menekankan kemampuan yang semakin mening-
kat di seluruh dunia dari organisasi-organisasi dan negara-ne-
ga ra modern yang sebagian besar bersifat kapitalistik untuk me-
ningkatkan kekuasaan mereka dan menjangkau dunia.” Dengan 
merujuk pada teori Marxisme, Ritzer menunjukkan bahwa 
“glo  balisasi” adalah kebutuhan perusahaan di era global untuk 
mem perlihatkan kemampuannya memperoleh keuntungan yang 
semakin meningkat melalui imperialisme yang semakin la ma 
semakin jauh dari jangkauannya, termasuk dengan cara me-
ningkatkan hegemoni budaya di seluruh dunia. Artinya betapa 
globalisasi melalui proses grobalisasi tidaklah netral, tetapi 
mengandung muatan ekspansi ekonomi multinasionalisasi yang 
mengarah pada neoimperialisme dan penetrasi budaya dari satu 
negara terhadap negara lain.

Ritzer menunjukkan secara alamiah grobalisasi mengarah 
pa da keragaman ide-ide yang sebagian besar antitesis atas be-
be rapa elemen, (1) Dunia sedang tumbuh menjadi semakin 
se rupa, (2) Individu-individu dan kelompok-kelompok secara 
re latif memiliki kemampuan beradaptasi, memperbarui, dan 
me la kukan manuver dalam sebuah dunia yang tergrobalisasi; 
(3) Proses-proses sosial sebagian besar merupakan satu arah 
dan deterministik, grobalisasi cenderung menyergap yang lokal 
dan membatasi kemampuannya untuk bertindak dan membe-
rikan reaksi apalagi bertindak kembali kepada global; dan (4) 
Komoditas dan media merupakan kekuatan-kekuatan kunci dan 
wilayah perubahan budaya dan mereka dipandang sebagian besar 
menentukan diri sendiri dan kelompok-kelompok di seluruh 
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wilayah dunia yang tergrobalisasi (Ritzer, 2006:103).
Dengan kehidupan abad XXI yang bercirikan pascamodern 

dan globalisasi dengan segala positif dan negatifnya, maka bang  sa 
Indonesia mau tidak mau harus memiliki kesiapan dan ke mampuan 
agar di satu pihak dapat menghadapi dan me manfaatkan berbagai 
kondisi positif yang dibuka secara luas oleh keduanya. Pada saat 
bersamaaan bangsa Indonesia dapat meng antisipasi hal-hal negatif 
dari kehidupan pascamodern dan glo balisasi di era kehidupan 
abad XXI yang niscaya dihadapinya. Dalam konteks dunia 
baru kehidupan modern tahap lanjut dan dunia yang semakin 
membuana itu bagaimanapun Indonesia harus bertransformasi 
diri menjadi bangsa dan negara modern. Dalam konteks inilah 
transformasi kehidupan kebangsaan Indo nesia meniscayakan 
strategi kebudayaan yang berorientasi ke depan.

Strategi kebudayaan berkaitan dengan rancang-bangun “me-
nyusun suatu policy atau kebijakan tertentu mengenai ke bu da-
yaan”, sekaligus menjawab masalah-masalah seperti “bagai ma na 
manusia dapat memberikan jawaban tepat mengenai perta-
nyaan-pertanyaan besar yang menyangkut tujuan hidupnya, 
mak na kehidupan ini, norma-norma yang mengatur kontak 
antar manusia, perkembangan masyarakat secara cepat, dan 
se ba gainya?” (Peursen, 1976:19). Bagi Peursen, kebudayaan itu 
sendiri tiada lain sebagai “suatu strategi atau rencana yang di buat 
oleh manusia dan yang diarahkan kepada hari depan” (Peursen, 
1976:216). Artinya, dalam pandangan pemikir dari Belanda itu, 
apa yang akan diperbuat oleh bangsa Indonesia dengan kebu-
dayaannya dalam menghadapi hari depan? Apa yang akan di-
usahakan secara sistematis dengan Pancasila dan nilai-nilai da sar 
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yang hidup dalam kebudayaan Indonesia untuk masa depan 
ne geri dan bangsa ini? 

Jika ingin menjadi negara yang modern, Indonesia pen ting 
melakukan pembaruan kebudayaan baik dalam men talitas 
maupun kebiasaan kolektif yang dipandang ti dak sesuai untuk 
kemajuan hidup dunia abad XXI. Ko mu nalitas yang tidak 
produktif bagi kemajuan, apalagi yang bersifat primordialistik 
yang sempit dan berlawanan de ngan rasionalitas yang objektif, 
penting untuk diperbarui. Men tal itas yang berkarakter kuat 
seperti jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, 
dan sikap positif lainnya penting un tuk dikembangkan sebagai 
karakter kolektif. Sekaligus meng hilangkan mentalitas yang 
buruk seperti hianat, sulit dipercaya, mudah melepas tanggung 
jawab, malas, serta sifat-sifat buruk yang menyebabkan perilaku 
korupsi dan penyalahgunaan we we nang sebagai penyakit kronis 
bangsa Indonesia. Penting pula di tanamkan dan dikembangkan 
nalar objektif, berorientasi pada prestasi, produktif, kerja keras, 
daya kritis, kemauan untuk ber ubah, dan virus kemajuan lainnya 
terutama bagi generasi baru Indonesia. 

Bangsa Indonesia perlu melakukan gerakan baru untuk men-
jadikan Indonesia sebagai negara maju atau modern. Revolusi 
mental tidak berhenti sekadar slogan atau program artifisial. 
Melainkan mesti diarahkan pada rancang-bangun dan strategi 
kebudayaan mengubah mentalitas dan kebiasaan kolektif yang 
kurang positif menjadi alam pikiran dan sikap baru yang ber-
kemajuan. Bagaimana merancang strategi kebudayaan ketika 
ma syarakat Indonesia yang masih berpikir ala mitos atau mi tis 
(melebur dengan alam, tradisional) dan ontologis (meng ambil jarak 
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dari alam, transisional) di tengah tarikan pemikiran fungsional 
(mendayagunakan alam, modern) sebagaimana diperkenalkan 
oleh van Peursen bagi Indonesia hari esok? Di situlah letak 
pentingnya strategi kebudayaan bagi bangsa Indo nesia memasuki 
abad XXI, termasuk saat ia memasuki usia satu abad pada 2045.

Memasuki Indonesia Satu Abad, maupun menghadapi masa 
depan abad XXI, tidak mencukupi hanya dengan menyambutnya 
me lalui berbagai seremonial sosial seperti kirab nasional, mu-
jahadahan, dan aksi-aksi komunal yang penuh slogan retorik 
sebagaimana selama ini menjadi kebiasaan di negeri ini. Diperlukan 
pikiran kritis dan kerja produktif yang berguna bagi kemajuan 
Indonesia. Dalam transformasi sosial menuju masa depan Indonesia 
yang berkemajuan niscaya mengembangkan kua litas sumber daya 
manusia yang unggul karakter men tali tas nya sekaligus kualitas 
kecerdasan, penguasaan ilmu dan teknologi, profesionalisme, dan 
aspek-aspek keunggulan lain nya untuk hidup bersaing dengan 
bangsa lain yang telah maju. Jika bangsa Indonesia ingin maju, harus 
menyusun strategi ke bu dayaan dan melakukan transformasi sosial 
baru dengan mem bangun pusat-pusat keunggulan dan program-
program pro duktif yang berproyeksi ke depan guna merebut dan 
men ciptakan peradaban modern abad XXI.

F.  Kesimpulan

Bangsa Indonesia saat ini berada dalam dinamika kehidupan 
na sional dan global yang sarat masalah dan tantangan yang 
kompleks. Kehidupan kebangsaan setelah reformasi berada da-
lam suasana liberalisasi dalam bidang politik, ekonomi, bu daya, 
maupun berbagai aspek lainnya. Itu ditandai oleh perubahan sosial 
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yang serba terbuka dan peluruhan nilai di tu buh bangsa. Proses 
liberalisasi kehidupan dipercepat dan diperluas dengan kemajuan 
teknologi informasi dan digital sebagai hasil dari revolusi industri 
4.0 (four point zero) yang sangat masif. Pada era ini lahir generasi 
milenial sejak era 1980-an yang memiliki pola hidup, orientasi, 
dan pemikiran melintas didukung budaya media sosial yang serba 
digital. Tentu saja di era baru ini kehidupan antarbangsa semakin 
dihadapkan pada relasi dan persaingan tinggi yang memerlukan 
daya kompetisi yang kuat dari generasi bangsa.

Bangsa Indonesia pada era ini menghadapi dunia modern ta-
hap lanjut (pascamodern) dan globalisasi yang melekat dengan 
dinamika dunia abad XXI dengan berbagai masalah, tantangan, 
dan kecenderungannya yang kompleks. Sementara itu, bangsa 
Indonesia harus bergerak ke depan mewujudkan cita-cita nasio-
nal untuk menjadi negara yang benar-benar merdeka, bersatu, 
ber daulat, adil, dan makmur, sebagaimana dirumuskan para 
pen diri bangsa pada 1945. Visi Indonesia ke depan yang di cita-
citakan itu dalam terminologi Muhammadiyah disebut Indonesia 
Berkemajuan, yang esensinya sama dengan tujuan nasio nal 
Indonesia yang harus diwujudkan melalui transformasi yang 
berwawasan strategis ke depan untuk menjadikan Indo nesia 
sebagai bangsa dan negara modern yang memerlukan pe maknaan 
agar tidak salah arah-jalan dan dengan tetap bertumpu pada 
kepribadian sebagai bangsa yang beragama, ber-Pancasila, dan 
berkebudayaan ketimuran yang luhur.

Bahwa menuju Indonesia Berkemajuan memerlukan trans for -
masi atau lebih khusus rekonstruksi kebangsaan yang ber makna 
secara mendasar dan menyeluruh dalam kehi dup   an sosial-politik, 
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sosial-ekonomi, dan sosial-budaya. Rekon struk si kehidupan 
kebangsaan tersebut didorong oleh situasi bah wa dalam rentang 
waktu lebih tujuh dasawarsa sejak Indo ne sia merdeka masih 
terjadi kemandegan, peluruhan, dan pe nyimpangan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara di ukur dari jiwa, pemikiran, 
dan cita-cita nasional sebagaimana ter kandung dalam Pembukaan 
UUD 1945. Dalam transformasi dan rekonstruksi sosial yang 
menyeluruh dan strategis itu menis cayakan aktualisasi Pancasila 
dan UUD 1945 serta nilai-nilai agama yang menyatu dalam denyut 
nadi kehidupan bangsa Indonesia.

Transformasi dan rekonstruksi kehidupan kebangsaan da lam 
bidang sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya meru pakan 
keharusan untuk menggeser sekaligus mencari alternatif pemikiran-
pemikiran, pendekatan-pendekatan, strategi-strategi, dan kebijakan-
kebijakan pembangunan yang selama ini cende rung liberal, 
positivistik, dan kapitalistik yang tidak memiliki dasar filosofis dan 
paradigma yang kuat pada Pancasila sebagai ideologi negara dan 
UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Ke satuan Republik Indonesia. 
Transformasi dan rekonstruksi ke hi dupan kebangsaan sekaligus 
menjadi jalan pembaruan me nuju Indonesia modern-berkemajuan 
yang meniscayakan aktualisasi visi dan misi nasional melalui 
pembangunan yang terencana sebagai bentuk konsensus nasional 
baru guna menge jar ketertinggalan Indonesia dari bangsa dan negara 
lain. Pem ba ngunan dalam makna apapun bagi bangsa Indonesia 
menis cayakan berbasis pada nilai-nilai luhur agama, Pancasila, 
dan ke budayaan bangsa menuju terwujudnya cita-cita nasional 
se cara tersustem, terorganisasi, dan terencana secara bermakna 
disertai strategi yang dipilih menuju masa depan Indonesia yang 
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diidealisasikan oleh para pejuang dan generasi bangsa.
Dalam transformasi maupun rekonstruksi kehidupan ke bang-

san yang bermakna menuju visi Indonesia Berkemajuan me nurut 
Muhammadiyah sungguh diperlukan nilai dan faktor strategis 
yaitu agama sebagai sumber nilai kemajuan, pendidikan yang 
mencerahkan, institusi yang progresif, keadaban publik, dan 
kepemimpinan profetik. Di tengah persaingan antarbangsa yang 
sangat tinggi di tengah dinamika pascamodern dan globalisasi abad 
XXI sungguh diperlukan pula transformasi mentalitas dan strategi 
kebudayaan menuju Indonesia sebagai bangsa dan ne gara modern. 
Mentalitas manusia Indonesia niscaya serba-po sitif guna menjadi 
insan yang unggul dan berkepribadian luhur untuk membawa 
Indonesia menjadi bangsa dan negara mo dern sejajar dengan bangsa 
dan negara lain yang telah maju. Da lam konteks menuju masa depan 
yang sangat dinamis dan sarat tantangan itu secara ideologis Pancasila 
sebagai dasar ne gara niscaya diaktualisasikan sebagai fondasi filosofis 
dalam menyusun rancang-bangun transformasi keindonesiaan untuk 
mewujudkan visi nasional menuju perikehidupan yang benar-benar 
merdeka, bersatu, berdaulat, maju, adil, dan makmur seba gaimana 
dicita-dicitakan oleh para pendiri bangsa pada 1945.•
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[ B A B  V ]

Kesimpulan

INDONESIA hadir di pentas sejarah dalam dinamika sosiologis yang 
penuh warna disertai proses pergumulan sarat perjuangan. Hatta 
untuk pilihan sebuah nama Indonesia dari sederet na ma-nama lain 
seperti Insulinda, Melayunesia, Dwipantara, Swar nadwipa, dan 
Nusantara harus melewati fase perjuangan sampai era kebangkitan 
nasional, meskipun Adolf Bastian telah memperkenalkan nama 
itu sejak 1884. Nama Indonesia menjadi keniscayaan sejarah dari 
keberadaan Tanah Air yang indah dan kaya raya sekaligus sebagai 
identitas diri dan titik temu selu ruh pusaran pergerakan rakyat 
melawan penjajah hingga men jadi bangsa merdeka. Dalam proses 
sosiologis dan historis yang panjang itu terbentuk keindonesiaan 
sebagai keadaan, ji wa, alam pikiran, dan identitas kebangsaan yang 
bermuara pa da pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang di pro klamasikan pada Jum’at 17 Agustus 1945 bertepatan 9 
Ra madhan 1364 Hijriyah.

Indonesia sebagai Tanah Air berupa gugusan kepulauan ber-
garis khatulistiwa telah bersejarah tua. Negeri yang luasnya no-
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mor tigabelas di dunia ini terbentuk di Zaman Es Terakhir pada 
rentang waktu 20.000 sampai 10.000 tahun sebelum dihuni oleh 
penduduk. Kondisi georgrafis dengan bentukan alam yang ber-
gunung-gunung, daratan, dan lautan dengan hembusanangin 
musim yang bersahabat menjadikan Indonesia sebagai  kawasan 
kepulauan yang makmur dan nyaman bagi seluruh warganya. 
Meski negeri ini berada dalam kawasan cincin api Pasifik yang 
rutin memproduksi gempa bumi, tsunami, dan le tusan gunung 
berapi, masyarakatnya tetap memiliki ke lekatan tinggi pada 
Tanah Air Indonesia. Tanah Air Indonesia dan keindonesiaan 
yang melekat di dalamnya telah menjadi jiwa-raga yang utuh bagi 
seluruh penduduk negeri ini.

Pembentukan Indonesia sebagai entitas masyarakat atau 
bang sa merupakan hasil dari pertemuan banyak faktor yang 
mem persatukan. Negeri yang di masa lampau sering disebut 
“Ke pu lauan Hindia” ini ratusan tahun yang lalu dihuni pendu-
duk berciri ras Austro-Melanesoid dan Mongoloid sebagai 
ne nek-moyang generasi awal orang Indonesia asli sebelum ke-
datangan orang-orang Arab, India, Cina, dan Eropa untuk me-
netap menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang menetap 
di seluruh daerah dengan bermacam suku dan bahasa dari 
Sa bang sampai Merauke, serta dari Miangas hingga Rote. Ke-
hadiran agama-agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, di 
samping “agama tradisional”, dan kemudian Kong Hu Chu te lah 
memberi karakter keindonesiaan sebagai masyarakat ber agama 
yang religius. Dalam keragaman agama itu umat Islam se bagai 
mayoritas hadir menjadi kekuatan integrasi sosial yang memberi 
karakter keagamaan yang moderat, damai, dan to leran. Melalui 
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proses sosiologis yang dinamis beragam suku, ras, agama, dan 
kedaerahan beradaptasi membentuk entitas ma syarakat Indonesia 
yang majemuk dalam kredo Bhinneka Tunggal Ika, yakni hidup 
bersatu dalam keragaman.

Masyarakat Indonesia sejak awal pembentukannya dengan 
pen duduk yang hidup nomaden bermatapencaharian meramu 
dan berburu, kemudian bertani dan beternak dalam struktur 
ke budayaan tradisional sampai memasuki zaman modern terus 
mengalami transformasi sosial untuk “menjadi Indonesia” yang 
tidak pernah usai. Perjuangan hidup rakyat Indonesia pun sa-
ngatlah berat melalui derita penjajahan yang sangat panjang 
hing ga akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Ketika resmi 
didirikan oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 melalui 
penyusunan konstitusi dasar UUD 1945 yang berliku, seluruh rak-
yat dan elite negeri terus berjuang untuk membangun In do nesia 
sebagai negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, ber daulat, adil, 
dan makmur yang menjadi tujuan dan cita-cita na sio nal Indonesia. 

Menjadi Indonesia

Indonesia merupakan negeri kepulauan yang terbentang 
lu as di antara dua benua besar, Australia dan Asia. Negeri tro-
pis ini dipengaruhi angin musim yang bersahabat dengan mu-
sim kemarau dan penghujan yang tidak ekstrem. Kepulauan 
in dah yang dilukiskan Multatuli sebagai untaian zamrud di 
khatulistiwa ini ikut membentuk karakter penduduknya yang 
ramah dan harmoni, meski dapat pula meninabobokan seba gian 
warganya menjadi cenderung malas dan santai dalam bu da-
ya Nusantara yang komunal dan tradisional. Suatu wajah ko-
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munalitas dan tradisionalitas lama yang dimanjakan alam dan 
da pat mengawetkan apa yang oleh WS Rendra sebagai “budaya 
ka sur tua” dan menurut kritik tajam Sutan Takdir Alisjahbana 
beralampikiran “pra-Indonesia”.

Negeri ini sungguh kaya-raya. Kekayaannya seperti rempah-
rem pah, di samping aneka tambang serta keragaman flora dan 
fau na yang luar biasa, telah memancing para penjajah Portugal, 
Belanda, dan Inggris, Jepang menginjakkan kaki imperialisme 
dan kolonialismenya yang menista dalam tempo yang sangat 
lama sampai akhirnya merdeka pada 1945. Sebuah kemerdekaan 
yang diraih “Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” dan di-
dorong oleh “keinginan yang luhur” dari seluruh rakyatnya. Be-
tapa mahal Indonesia sebagai anugerah Tuhan, sehingga setiap 
penduduknya pantas bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Ma ha 
Esa seraya membawa negeri ini menjadi “Indonesia milik se m-
ua” sebagaimana pesan moral Soekarno dan para pendiri ne-
geri. Indonesia memang untuk seluruh rakyat dan bukan un tuk 
segelintir orang dan atau golongan, lebih-lebih tidak bagi me reka 
yang rakus, ajimumpung, dan egoistik yang menyebabkan ma-
yoritas anak bangsa terdiskriminasi, termarjinalkan, dan men-
derita kehidupannya. Indonesia niscaya menjadi negara dan 
bangsa berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seba-
gaimana sila kelima Pancasila.

Indonesia sebagai Tanah Air dengan penduduknya memiliki 
hu bungan mutualistik yang saling membutuhkan. Dalam Pi dato 1 
Juni 1945, Soekarno dengan tegas menyatakan “Orang dan tempat 
tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rak yat dari bumi 
yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya 
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sekadar melihat orangnya. Mereka hanya me mikirkan gemeinschaft 
dan perasaan orangnya, l’ame et desir. Mereka hanya mengingat 
karakter, tidak mengingat tem pat, tidak mengingat bumi, bumi 
yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu 
Tanah Air. Tanah Air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT. 
membuat peta dunia, me nyu sun peta dunia. Kalau melihat peta 
dunia, kita dapat me nunjukkan di mana kesatuan-kesatuan di 
situ. Seorang anak ke cil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia 
dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu 
kesatuan. Dasar kesatuan keindonesiaan yang utuh itulah yang 
dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda 1928 untuk “Ber-Tanah 
Air satu, berbahasa satu, dan berbangsa satu” yakni In donesia. Di 
kemudian hari, para pendiri bangsa mencantumkan ji wa kesatuan 
itu dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) bahwa “Negara Indonesia 
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Ketika dalam kurun terakhir bumi Indonesia menunjukkan 
ge liat tsunami,  gempa bumi, letusan gunung berapi, dan ling-
kung an yang menebarkan bencana alam terkandung makna bah-
wa penduduk di kepulauan negeri ini menyadari betul di ri nya 
terikat dengan alam di sekitarnya, yang tidak dapat dipi sahkan 
satu sama lain. Indonesia berada dalam lingkar cincin api Pasifik 
yang potensial rawan gempa bumi, lautan luas yang ber potensi 
memuntahkan tsunami, ratusan gunung berapi yang berpotensi 
me nyebar letusan, dan lingkungan alam yang dapat menebar 
ben cana. Karakter alam tersebut di satu pihak memiliki hukum 
alami ah nya yang manusia tak mampu melawan, di pihak lain 
terjait dengan ulah-tangan manusia yang saling berinteraksi se-
ba gaimana hukum ekosistem. Karenanya, sebagaimana re lasi 
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manusia Indonesia di era mistis dan ontologis maupun fung sional, 
sebagaimana gambaran teori kebudayaan van Peursen, semuanya 
memerlukan kesadaran dan strategi ke bu dayaan yang mengatur 
irama hubungan manusia dan alam sekitar. 

Selain itu, manusia Indonesia juga memerlukan sumber daya 
alam untuk kemakmuran hidup dirinya. Penting strategi pem-
ba ngunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang ber-
basis pada kelangsungan ekosistem dan sumber daya alam ba gi 
kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dikelola dengan se baik-
baiknya sekaligus tidak dirusak yang merugikan masa de pan 
alam dan generasi bangsa. Satu hal yang tidak boleh di lu pakan 
ialah bumi Indonesia dengan segala kandungan ke ka yaannya 
memiliki keterbatasan serta tidak boleh dikuras ha bis-habisan, 
lebih-lebih dengan sikap rakus dan tidak bertang gung jawab. 
Manusia Indonesia niscaya mencintai Tanah Air dan lingkungan 
hidupnya dengan pertanggungjawaban moral yang baik layaknya 
“khalifah di muka bumi” (khalifat fil-ardl) yang cerdas dan amanat. 
Karenanya, hutan Indonesia ti dak boleh dirusak, kekayaan alam 
tidak dieksploitasi habis-ha bis an dan dikorupsi, lautan dengan 
segala isinya tidak boleh di ku ras, dan udara tidak dicemari agar 
Indonesia tetap lestari un tuk masa depan setiap generasi. Manusia 
Indonesia harus me ma hami betul kondisi Tanah Airnya dengan 
segala karakter dan keunikan alamnya, sehingga tidak terasing 
dan, sebaliknya, ra mah dan bersikap positif terhadap lingkungan 
alamiahnya. Hal itu agar terbangun kesadaran metafisik untuk 
mencegah ke terjebakan pada kedangkalan hakikat pemahaman 
atas alam, bah wa “manusia menjadi tidak manusia lagi” dan 
“alam tidak ala miah” karena penduduk bumi di zaman kini 
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kehilangan paradigma ekologis yang mendalam atau deep ecology 
yang menempatkan manusia in and of nature dan bukan sebagai 
makh luk superior terhadap alam sebagai filsafat moral baru da-
lam kehidupan manusia (Giddens, 1994). 

Setiap anak bangsa jangan pernah melihat Indonesia serba verbal. 
Indonesia bukan sekadar nama dan raga fisik dari sua tu Tanah Air, 
bangsa, dan negara yang boleh diperlakukan se cara serampangan. 
Mencintai Indonesia pun sangat tidak memadai manakala dari kulit 
luar belaka. Laksana suatu tubuh In donesia merupakan kesatuan 
ragad fisik dan jiwa yang utuh. Mr Soepomo menyebutkan bahwa 
Indonesia itu “bernyawa.” Dalam Pidato 1 Juni 1945, Soekarno 
bahkan menyatakan bahwa Negara Indonesia yang diidealisasikan 
hendaknya memiliki phi losofische grondslag yaitu “fondamen, 
filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-
dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka 
yang kekal dan abadi.” Dasar filosofis itulah yang kemudian 
bermuara men jadi Pancasila sebagai dasar dan idelogi Negara 
Indonesia. Pada titik yang substantif seperti dua pandangan pendiri 
bangsa ter sebut maka para elite dan warga bangsa yang hidup saat 
ini dan ke depan niscaya menghayati makna terdalam dan esensi 
ke in donesiaan dari keberadaan Tanah Air, bangsa, dan negara yang 
bernama Indonesia itu hingga ke akar nilai-nilai yang funda mental 
agar memperoleh makna dan pemahaman yang hakiki.

Indonesia merupakan suatu entitas kebudayaan, yakni me-
miliki sistem pengetahuan dan pola orientasi sosial kolektif yang 
menjadi acuan hidup bersama. Kebudayaan Indonesia sering 
di sebut bercorak ketimuran, yang menjunjung tinggi gotong-ro-
yong, ramah, sopan, dan toleran. Kebudayaan Indonesia dengan 
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ba hasa, suku bangsa, dan kekayaan masyarakat di kepulauan ini 
menjadi karakter diri yang majemuk sekaligus memiliki tradisi, 
seni, dan keindahan tertentu sebagai mozaik keindonesiaan. 
Penduduk Indonesia bahkan melekat dengan agama yang hidup 
dalam denyut-nadi mereka sebagai sumber nilai dan pedoman 
hidup yang sakral untuk membimbing mereka menjadi bangsa 
yang religius, dengan masyarakat Muslim sebagai kekuatan ma-
yoritas integratif yang memiliki watak moderat, damai, toleran, 
dan harmoni. Dalam konteks kekinian karakter budaya “alam 
tropis” yang damai dan harmoni mulai terinterupsi oleh pola 
pi kir keras dan intoleran yang melekat dengan pengaruh baru 
transnasionalisme yang membawa arus radikalisme serta media 
sosial dan dunia pascamodern yang berwajah liberal.

Indonesia memiliki sejarah kerajaan sebagai dasar kekuasaan 
struktural yang menjadi modal yang penting. Kerajaan-keraja an 
besar yang lahir di kepulauan ini terutama sejak abad XIII me-
nunjukkan kebesaran Indonesia di masa silam yang mem bentuk 
Indonesia sebagai entitas politik. Di negeri kepulauan ini pernah 
lahir kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, 
sepertiKutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Kadiri, Singo sari, 
Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pa-
jang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, 
Buton, Bone, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Ka rangasem, 
Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan la innya. Modal 
se jarah yang sebagai simbol “tradisi besar” (the great tradition) 
ini dapat dijadikan kekuatan untuk berkembang men jadi negara 
berkemajuan. Sungguh, tidak ada negara dengan modal strategis 
yang besar seperti dimiliki Indonesia. Tentu saja potensi positif ini 
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penting untuk menjadi kesadaran kolektif seluruh warga negara 
dan elite bangsa dalam menanamkan ji wa besar dan optimisme 
untuk membawa Indonesia menjadi bang sa dan negera maju sejajar 
dengan bangsa dan negara lain di ranah global.

Indonesia juga lama dijajah oleh Belanda, beberapa ta hun 
dijajah Portugal dan Inggris, setelah itu diduduki Jepang hing ga 
akhirnya merdeka pada 1945. Penjajahan merupakan pe nindasan 
dan perendahan terhadap martabat bangsa Indone sia. Perlawanan 
rakyat Indonesia hadir dari satu fase ke fase be ri kutnya di 
seluruh daerah dengan segala pengorbanan yang besar sebagai 
wujud pembelaan terhadap Tanah Air. Umat Islam di seluruh 
pelosok Tanah Air terbilang gigih dalam me la kukan perlawanan 
terhadap penjajah antara lain dengan mengor bankan jihad fi 
sabilillah (berjuang di jalan Allah), termasuk de ngan mengangkat 
senjata. Keterjajahan dalam durasi sangat pan jang itu telah 
memberi modal ruhaniah bangsa Indonesia untuk memiliki 
jiwa gigih, militan, dan tahan penderitaan da lam perjuangan 
hidupnya. Masyarakat Indonesia memiliki ke kuatan batin yang 
mencukupi dan kenyang dalam suasana ser ba berkekurangan dan 
penderitaan untuk diubah menjadi men talitas pantang menyerah 
di tengah kehidupan yang keras dan sarat tantangan.

Pada sisi lain, penjajahan meninggalkan bekas luka sangat 
mendalam pada mentalitas bangsa Indonesia yang ku rang positif. 
Sebagian ahli menunjuk mental inlander, atau le mah dan rendah 
diri, merupakan serpihan dari sisa buruk pen jajahan. Dalam 
orientasi tertentu sebagian orang Indonesia memandang orang 
bule atau Barat sebagai superior de ngan pandangan look-up 
(menengadah ke atas) sementara diri dianggap imferior dalam 
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penglihatan look-down (me nunduk ke bawah) dalam kultur 
mentalitas-subordinat. Men talitas turutan yang kurang positif 
lainnya antara lain kurang ber tanggung jawab, tidak berdisiplin 
murni, suka menerabas, ti dak berorientasi ke masa depan, 
dan kelemahan karakter lainnya sebagaimana digambarkan 
antropolog Koentjaraningrat 1970-an. Itu, tentu saja, diharapkan 
mulai banyak berubah pa da generasi muda zaman now yang 
berwawasan kekinian. Bekas penjajahan yang buruk itu harus 
diakhiri agar tidak ditu runkan ke generasi baru setelah Indonesia 
merdeka satu abad pada 2045.

Dalam perjalanan Indonesia melawan penjajahan sampaikan 
pada era kebangkitan nasional sebagai fase baru perjuangan po-
litik melalui organisasi dan strategi perlawanan yang modern. 
Ke bangkitan nasional, Sumpah Pemuda 1928, Kongres Wanita 
Indonesia ke-1 pada 1928, dan gerakan perjumlahan kemerdekaan 
lainnya di awal abad XX merupakan tonggak sejarah modern 
yang pen ting dalam memelopori kesadaran dan pilihan untuk 
berbangsa yang satu, ber-Tanah Air yang satu, dan berbahas 
yang satu yaitu In donesia. Setelah itu, Proklamasi Kemerdekaan 
17 Agustus 1945 dan penetapan konstitusi dasar UUD 1945 
pada 18 Agustus 1945 merupakan puncak tertinggi perjuangan 
bangsa Indonesia untuk menjadi negara dan bangsa yang 
merdeka. Bersamaan dengan itu, dilakukan peneguhan secara 
resmi dan konstitusional nama Indonesia dengan segala unsur 
dan simbolnya, termasuk lagu “Indonesia Raya” dan bendera 
nasional Merah-Putih. Pergulatan sejarah yang menentukan 
itu dapat dijadikan “virus kebangkitan nasional baru” ketika 
Indonesia saat ini ber ada dalam pusran politik, ekonomi, budaya, 
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dan globalisasi yang setiap saat dapat menghegemoni kekuatan-
kekuatan do mestik negara-bangsa yang lemah sebagai wajah lain 
dari neokolonialisme dan neoimperialisme di abad XXI.

Indonesia bukan raga fisik dan Tanah Air tanpa fondasi. In-
donesia adalah negara dengan ideologi Pancasila sebagai titik temu 
dan hasil konsensus nasional yang merekat ke bang saan dalam 
kemajemukan. Di balik nilai Pancasila itu ter kandung karakter 
atau kepribadian bangsa yang khas sekali gus berinteraksi secara 
dinamis dengan bangsa-bangsa lain da lam hukum universalitas 
dunia. Identitas keindonesiaan itu tidak bersifat statis dan dogmatis, 
tetapi terus berproses un tuk menjadikan bangsa Indonesia semakin 
dewasa dalam kepri ba diannya, sekaligus menjadi energi kolektif 
bagi kemajuan per adaban bangsa kini dan ke depan. Dengan dasar 
filosofis Pan casila, maka negara dan bangsa Indonesia bertumpu 
di atas prin sip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan ber adab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keluhuran budaya 
Indonesia dengan Pancasila dan keragaman agama, suku bangsa, 
daerah, dan kemajemukan unsur-unsurnya telah membentuk 
Bhi nneka Tunggal Ika yaitu, bersatu dalam kemajemukan. Mes-
ki pun Islam dianut sebagai agama mayoritas, karakter kemaje-
mukan Indonesia tetap cair dan tanpa diskriminasi, malah da lam 
banyak hal terdapat kecenderungan hilangnya keadilan ber dasar 
proporsionalitas bagi mayoritas di hadapan minoritas. 

Pancasila sendiri merupakan konsensus nasional ketika ma yo-
ritas umat Islam rela berkorban untuk bersepakat melalui pe ngor-
banan menghilangkan tujuh kata “dengan kewajiban men jalankan 
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syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang diganti atau 
dikonversi menjasi sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha 
Esa.” Muhammadiyah, melalui Ki Bagus Hadikusumo (Ke tua) dan 
Mr. Kasman Singodimedjo, berperan menentukan dalam kom promi 
yang bersejarah itu. Itu sekaligus membuktikan komitmen umat 
Islam bagi Indonesia yang baru satu hari merdeka. Pe ngorbanan 
umat Islam selaku mayoritas itu menunjukkan jiwa ke bangsaan atau 
keindonesiaan yang tinggi, sehingga Menteri Aga ma RI, Alamsjah 
Ratu Perwiranegara, menyebut sebagai “ha diah terbesar umat 
Islam” untuk Indonesia. Karenanya, ti dak dapat diragukan lagi 
bahwa umat Islam Indonesia—sejak awal perjuangan kemerdekaan 
sampai kapanpun—sungguh cinta In donesia sebagai bukti integrasi 
keislaman dan keindonesiaan. Alam pikiran integratif ini tentu 
niscaya menjadi rujukan bagi se luruh komponen umat Islam saat ini 
dan ke depan maupun eks ponen bangsa yang lain agar tidak muncul 
anomali (pe nyimpangan) berupa paham atau pandangan yang ingin 
mewu judkan bentuk dan dasar negara lainnya. Bentuk dan dasar 
ne gara lainnya itu dapat berupa negara agama termasuk ne gara 
khilafah, negara komunis, negara sekuler, dan mo del ideologi negara 
apa pun di luar negara Pancasila seba gai darul ahdi wa syahadah—
meminjam terminologi Muham madiyah—yakni suatu negara hasil 
konsensus nasional yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya 
untuk menjadi Indonesia sebagaimana dicita-citakan para pejuang 
dan pendiri bangsa.

Dinamika Keindonesiaan

Indonesia sebagai suatu negara memiliki elemen utama yang 
saling terkait dan membentuk keberadaannya dalam dinamika 
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ke hidupan domestik dan antarbangsa. Elemen yang pertama, 
Tanah Air berupa wilayah kepulauan yang luas, indah, dan kaya 
yang memerlukan pengolahan dengan sebaik-baiknya serta tidak 
boleh salah urus dan diselewengkan. Kedua, penduduk yang 
jum lahnya terbesar keempat di dunia, berkarakter majemuk, 
di kenal religius dan beragama, serta memiliki khazanah berke-
budayaan ketimuran yang baik. Ketiga, pemerintahan setelah 
era kemerdekaan 1945 yang mengalami pergantian dari satu 
re zim ke rezim lainnya yang diselenggarakan dengan sistem 
demokrasi yang terus berproses. Keempat, kedaulatan yang me le-
kat di dalamnya dengan beragam tarikan kekuatan internal dan 
eksternal yang tidak selalu mudah menjaganya. Keempat un sur 
keindonesiaan tersebut terbentuk melalui proses sejarah dan 
pergumulan yang panjang sarat dinamika. 

Indonesia sebagai entitas bangsa tidak terbentuk secara instan, 
tetapi melalui proses kesejarahan dan sosiologis yang dinamis. 
Di dalamnya terdapat proses integrasi sosial sekaligus konflik 
yang hidup antar berbagai elemen masyarakat yang berasimilasi 
menjadi suatu bangsa yang akan terus membentuk dirinya tiada 
akhir. Sebagai sebuah negara, Indonesia terbentuk dari hasil 
per juangan melawan bangsa-bangsa penjajah yang kemudian 
men jelma menjadi Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ci-
ta-cita nasional terwujudnya perikehidupan yang merdeka, 
ber satu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan kewajiban 
uta ma pemerintah Indonesia adalah “melindungi sege nap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-
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dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
ber dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan so-
sial.” Menjadi Indonesia dengan sejarah, fondasi, dan cita-cita 
kemerdekaan itupun tidaklah mudah seolah membalik telapan 
tangan. Indonesia mesti dibangun atau ditransformasikan secara 
dinamis dan progresif menuju masa depan yang dicita-citakan.

Dalam perkembangan kehidupan kebangsaan pasca-Indo nesia 
merdeka 1945, usaha mewujudkan nilai dasar dan cita-cita nasional 
yang luhur itu sangat terjal, karena bersamaan dengan itu terdapat 
masalah-masalah yang harus dihadapi se kaligus menjadi faktor 
ketegangan antara nilai dan kenyataan yang niscaya dicarikan 
pemecahannya secara menyeluruh. Pa sang surut perjalanan bangsa 
dalam periode pemerintahan yang secara sederhana dibagi dalam 
tiga periode utama yakni rezim Soekarno (Orde Lama), Orde Baru, 
dan Reformasi semua tidak berjalan linier, te tapi gradual dan 
sarat dinamika. Jatuh bangun pemerintahan, ber bagai tragedi dan 
peristiwa, serta proses dialektika kebang saan datang silih berganti 
dalam hukum kesinambungan dan perubahan serta konflik dan 
integrasi yang kompleks. Gambar Indonesia tidaklah tunggal, tetapi 
banyak dimensi, yang mencer minkan dinamika yang kompleks.

Dalam dinamika keindonesiaan yang majemuk dan berada 
da lam konteks kehidupan yang dinamis, terjadilah konsolidasi 
na sional dalam kehidupan kebangsaan sesuai era zamannya. Pada 
ma sa sebelum kemerdekaan, konsolidasi dilakukan sepenuhnya 
untuk perjuangan melawan penjajah menuju kemerdekaan. Pada 
puncaknya di awal abad XX, gerakan ke bang kitan nasional yang 
melibatkan seluruh kekuatan rakyat bermuara pada kemerdekaan 
yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan pada 
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awal pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, 
banyak usaha dan kebijakan nasional dilakukan pemerintah. 
Pada tahun-tahun awal, Indo nesia harus mempertahankan 
kemerdekaan dari agresi Belanda yang ingin kembali menancapkan 
kaki kolonialismenya. Pada fa se berikutnya, konsolidasi nasional 
diwujudkan dengan langkah Pem  bangunan Semesta Berencana, 
Nation and Character Build ing, nasionalisasi perusahaan-
perusahaan asing, reformasi agra ria, dan berbagai kebijakan 
strategis lainnya. Seokarno de ngan gempita memperkenalkan Tri 
Sakti untuk Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara 
ekonomi, dan ber ke pribadian dalam kebudayaan. Banyak agenda besar 
dan stra tegis nasional kala itu belum terlaksana secara sistemik dan 
me nyeluruh karena berganti-ganti pemerintahan parlementer dan 
gejolak politik nasional.

Pada pihak lain, di era Soekarno terjadi sejumlah dinamika 
politik yang keras. Pemberontakan DI/TII, PRRI, Permesta, dan 
gejolak di beberapa daerah secara silih berganti dalam ren tang 
waktu panjang sekitar lima belas-tahunan. Demikian pu la konflik 
ideologi yang bermuara pada kegagalan sidang Kon stituante 
yang diikuti Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kon tro versial. Pada 
era itu konflik tiga kekuatan ideologis—yakni an tara golongan 
nasionalis, Islamis, dan komunis—dalam berba gai persilangan 
afiliasi politik dan kelompok kepentingan me nguat dan menjadi 
masalah nasional yang berkepanjangan sam pai puncaknya terjadi 
G30S yang mengakhiri pe me rintahan Soekarno. Kondisi politik 
nasional mengalami keti dak stabilan dan konflik yang meluas 
di tengah keterpurukan eko nomi dengan inflasi sangat tinggi. 
Dinamika politik yang ke ras dan tidak stabil seolah menjadi 
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bagian sejarah yang tidak terhindarkan ketika suatu bangsa 
memulai hidup baru pascakemerdekaan sebagaimana terjadi di 
negeri ini. Di belakang hari, konflik ideologi dan politik seperti 
itu lebih-lebih dalam masyarakat atau bangsa yang majemuk, 
tidak jarang mengalami reproduksi dalam beragam bentuk atau 
pola ketika terdapat fak tor-faktor pemicu yang mirip, sebagai 
alarm (peringatan) dan pelajaran berharga bagi generasi bangsa.

Pada era Orde Baru (1965–1998) Indonesia di bawah pemerin-
tahan Soeharto yang menggantikan Soekarno dalam suksesi 
po litik yang bergejolak. Soeharto setelah memegang kekuasaan 
me nerapkan kebijakan “Kembali pada Pancasila dan UUD 1945 
secara murni dan konsekuen,” yang kemudian menjadi ga ris 
politik rezim baru. Indoktrinasi Pancasila dan UUD 1945 dile takkan 
dan dijalankan oleh Soeharto setelah pemerintahan ba ru berjalan 
aktif sejak 1968, sebagaimana hal serupa per nah digelorakan 
di era Soekarno dengan indoktrinasi “Panca Azimat Revolusi.” 
Rezim Soeharto bahkan menggariskan ke bijak an deideologisasi 
terhadap ideologi yang dianggap ber ten tangan dengan Pancasila. 
Selain itu, dilakukan kebijakan de po litisasi dengan melakukan 
penyederhanaan partai politik dan menertibkan kekuatan sosial-
politik yang dipandang ber la wanan dengan Pancasila dan UUD 
1945 versi pemerintah. Se telah itu dilakukan Penataran Pancasila 
yang dikenal P4 atau Pe doman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila bagi aparatur dan lembaga pemerintahan maupun 
seluruh organisasi politik dan kemasyarakatan. Pada 1985 bahkan 
dilanjutkan de ngan penetapan asas tunggal Pancasila untuk 
Organisasi Ke masyarakatan melalui Undang-Undang nomor 
8 Tahun 1985 setelah hal serupa berlaku untuk Partai Politik. 
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Demokrasi Ter pimpin di era Soekarno dikoreksi menjadi Demokrasi 
Pancasila, di mana kedua-duanya mengalami problem tersendiri.

Penataran P4 dan langkah-langkah internalisasi nilai-nilai 
da sar berbangsa dan bernegara di masa Orde Baru berlangsung 
ma sif dan terstuktur sehingga sampai batas tertentu berhasil 
memantapkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan ber-
bangsa dan bernegara. Namun, setelah itu pemerintahan Soeharto 
ma kin otoriter sehingga menimbulkan konflik sosial-politik yang 
awalnya diam-diam tetapi lama kelamaan makin terbuka, yang 
melahirkan kontra politik terhadap pemerintah yang me luas. 
Rezim Orde Baru setelah lama berkuasa selain otoriter ju ga mulai 
menampakkan penyimpangan kekuasaan seperti ko rupsi, kolusi, 
dan nepotisme yang dikenal dengan istilah KKN. Pertumbuhan 
ekonomi meningkat tetapi kesenjangan so sial makin tinggi dan 
meluas. Bersamaan dengan krisis eko nomi pada 1997, akhirnya 
melalui perlawanan rakyat yang me luas dengan gerakan 
“Reformasi” pemerintahan Soeharto ber akhir pada 21 Mei 1998. 
Era baru Reformasi lahir untuk de mo kratisasi dan pembaruan 
di segala bidang kehidupan yang tidak dijalankan oleh Orde 
Baru plus warisan orde sebelumnya. Pan casila dan UUD 1945 
yang hendak dijalankan secara murni dan konsekuen tidak lagi 
berjalan sebagaimana mestinya, bah kan terjadi kontradiksi dalam 
kehidupan kebangsaan dan kene garaan yang secara esensial 
bertentangan dengan nilai-nilai da sar Pancasila dan UUD 1945.

Era Reformasi merupakan fase baru dalam dinamika kein do -
ne siaan yang membawa arus demokratisasi yang sangat terbu-
ka. Indonesia terus bergerak dengan masalah dan tantangan 
yang dihadapinya sebagaimana layaknya hidup berbangsa dan 
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bernegara. Pasca-Reformasi 1998 Indonesia mengalami liberalisasi 
politik, ekonomi, dan budaya yang luar biasa terbuka. Kehidupan 
politik yang cenderung liberal telah menggeser nilai-nilai luhur, 
spirit kebersamaan, etika, dan filosofi dasar berbangsa dan ber-
negara. Kehidupan ekonomi yang juga diwarnai liberalisasi telah 
melemahkan kekuatan nasional dan menjauhkan Indonesia dari 
dasar ekonomi konstitusi sebagaimana terkandung dalam Pasal 
33 dan 34 UUD 1945. Kehidupan sosial sebagian masyarakat pun 
ditandai oleh perilaku konsumtif, hedonis, dan menerabas yang 
berlawanan dengan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa 
yang luhur. Akibatnya, Indonesia banyak kehilangan pe luang 
untuk menjadi negara dan bangsa yang maju, adil, ber martabat, 
dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh para pen diri 
bangsa (PP Muhammadiyah, 2015).

Keadaaan Indonesia pasca tiga era pemerintahan tentu meng-
alami banyak kemajuan baik secara politik dan ekonomi maupun 
budaya, tetapi sekaligus tak luput dari masalah. Masalah datang 
silih berganti dari satu fase ke fase berikutnya dalam lintasan 
per jalanan Indonesia yang panjang. Bagi segenap warga dan 
elite bangsa, tentu lahir tuntutan agar memahami masalah secara 
lebih mendalam dan tidak melakukan penyederhanaan, apalagi 
mengeluhkan keadaan. Bacalah setiap masalah bukan hanya da ri 
ujungnya tetapi harus sampai ke hulu agar tidak terjebak pada 
situasi dan pemikiran “gagal paham.” Ketika sebagian warga 
bang sa mengeluh tentang politik transaksional, partai politik yang 
dominan, politik uang, serta perilaku pola politik pragmatis dan 
oportunistik maka dari hulu mesti dipertanyakan kenapa se mua 
itu terjadi? Sumber utamanya terletak pada liberalisasi po litik 
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dan demokratisasi yang melekat dengan reformasi yang tidak 
terkonsolidasi semuanya. Termasuk konsolidasi nilai dan pikiran 
berdasarkan sistem nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang 
berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan sumber nilai 
utama kehidupan pada agama dan nilai aktual kebudayaan luhur 
Indonesia. Problem lainnya yang sama krusial bahwa kon stitusi 
dasar UUD 1945 sendiri telah diamandemen sebanyak em pat kali, 
yang terkonstruksi dan terkontaminasi oleh virus li beralisasi yang 
berlebihan tanpa pemikiran yang utuh dalam filosofi dasarnya.

Nilai lebih dan kurangnya kehidupan kebangsaan saat ini 
perlu diseimbangkan un tuk menjadikan Indonesia menjadi 
negara maju. Era 1990 In do nesia pernah menjadi kekuatan yang 
diperhitungan sebagai “macan baru Asia” bersama Malaysia, 
Filipina, dan Thailand. Pa s ca-krisis ekonomi 1997 dan reformasi 
1998, kondisi In donesia mengalami perubahan. Saat ini Indonesia 
termasuk ne gara papan tengah dengan indeks demokrasi yang 
cukup ba ik. Namun, beban berat terjadi karena korupsi masih 
menjadi ma salah sangat krusial plus eksploitasi sumber daya 
alam, ke senjangan sosial, dan penguasaan kekayaan oleh segelintir 
pi hak. Indonesia juga mengalami perkembangan dengan bonus 
de mografi yang cukup tinggi, sehingga periode 2028–2032 akan 
menjadi titik balik apakah negeri ini akan naik kelas dari kelompok 
negara menengah ke negara maju atau mengalami stagnasi 
dan bahkan kemunduran. Semua memerlukan trans formasi 
kehidupan kebangsaan yang tidak sederhana (Lee dan Kus tiasih, 
dalam Hernowo, 2018).

Demikian pula dalam kehidupan ekonomi, yang serba ter-
buka selebar-lebarnya sehingga kehilangan jiwa pada Pasal 33 
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UUD 1945. Ekonomi Indonesia terus bertumbuh, tetapi kesen-
jangan sosial masih menjadi masalah nasional yang serius de ngan 
disparitas 1% penduduk Indonesia menguasai 55,5% kekayaan, 
sehingga membawa efek karambol ba gi persoalan-persoalan lain. 
Para petualang dan mafia yang me nyandera serta mengeksploitasi 
Indonesia secara habis-habisan tanpa rasa kenyang leluasa dalam 
membawa Indonesia pada si tuasi rapuh serta jauh dari Tri Sakti 
Bung Karno, yakni berdikari da lam ekonomi, di samping berdaulat secara 
politik dan ber kepribadian dalam kebudayaan. Rakyat Indonesia yang 
ma yoritas secara ekonomi belum menjadi tuan di negerinya sen diri. 
Di sinilah pentingnya menata kembali perekonomian In donesia 
yang berkiblat pada kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat 
dengan kehadiran negara sebagaimana amanat UUD 1945.

Dalam kehidupan sosial-budaya juga terjadi liberalisasi 
yang tak terbendung seiring dengan kehadiran media sosial 
dan orientasi hidup masyarakat yang cenderung hedonis (me-
mu ja kesenangan indrawi), materialistik (orientasi pada uang 
atau kekayaan), dan pragmatisme (orientasi nilai-guna yang 
serba menerabas) yang memperlemah jati diri bangsa. Seba-
gian orang Indonesia dari berbagai golongan tidak jarang ber-
si kap serbakeras dalam menghadapi situasi, sehingga pola 
pi kir ekstrem—lebih-lebih melalui media sosial seperti ujaran 
ke bencian dan permusuhan—telah menjadi panorama biasa di 
ruang publik. Sementara nina bobo merasa diri sebagai ber ke-
budayaan ketimuran yang adiluhung tanpa aktualisasi yang 
sepadan cenderung menjadikan bangsa ini stagna atau ju mud 
karena nilai-lebih itu sekadar berhenti di kata-kata atau re torika. 
Sebagian kelompok mengklaim paling Indonesia tanpa disertai 
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usaha-usaha nyata yang sistematik untuk membuktikan ko-
mitmen keindonesiaannya yang kuat sekaligus tidak berwa wasan 
membangun kebudayaan Indonesia yang maju dan berke adaban 
tinggi, sehingga yang dijumpai justru budaya lusuh dan ter tinggal. 
Sementara sebagian lainnya serba alergi terhadap ke indonesiaan 
hanya karena tidak cocok dengan penguasa atau me miliki paham 
lain yang berbeda dengan keindonesiaan. Pada posisi inilah 
pentingnya melakukan rekonstruksi kehidupan ke bangsaan yang 
bermakna dengan orientasi berkeadaban mulia dan berkemajuan.

Sungguh menjadi naif manakala Indonesia dan keindone-
siaan dicandra, atau dikonstruksi, secara parsial seolah keadaan 
Indonesia dan keindonesiaan sebagai sesuatu yang sederhana dan 
diperlakukan seperti benda mati. Kecintaan pada Indonesia ti dak 
mencukupi hanya berhenti pada jargon dan ritual. Sebaliknya, 
itu mesti diaktualisasikan dengan komitmen yang tinggi oleh 
seluruh kekuatan nasional. Pertanyaaannya, apakah warga 
dan elite bangsa yang menggelorakan berbagai jargon dan 
idiom kebangsaan yang heroik itu benar-benar memahami dan 
mencintai atau berkomitmen sepenuh jiwa, hati, pikiran, dan 
tindakan untuk Indonesia. Indonesia yang seperti apa? Apa  kah 
mereka benar-benar bertanggungjawab penuh untuk mema jukan 
Indonesia bukan sekadar verbal tetapi secara lahir dan batin 
dengan memahami sejarah, perjuangan, jiwa, pemikiran, dan 
cita-cita Indonesia. Komitmen keindonesiaan bukan pula sekadar 
kesetiaan semu tanpa pengorbanan dan usaha untuk menjadikan 
Indonesia menjadi negara dan bangsa yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, maju, adil, dan makmur sebagaimana dirumuskan pa ra 
pendiri bangsa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 
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Termasuk komitmen untuk mengutamakan kepentingan bang sa 
dan negara di atas kepentingan sempit diri dan golongan sendiri.

Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara terus bergerak 
ke depan dalam lintasan waktu dan keadaan yang membentuk 
di rinya untuk bertumbuh di tengah dinamika dunia yang sarat 
kompetisi dan pergumulan. Semuanya memiliki persambungan 
dan perubahan dalam mata rantai yang tidak terputus, sehingga 
jika terdapat masalah besar pada satu periode pemerintahan 
boleh jadi terkait dengan akar atau masalah sebelumnya, se lain 
lahir masalah-masalah baru. Di sinilah sering terjadi keter putusan 
memori kolektif bangsa Indonesia dalam jargon “mudah lupa” 
dan “melawan lupa” ketika menghadapi suatu tragedi atau 
masalah bangsa. Jika direkonstruksi, terdapat sejumlah ke miripan 
atau reproduksi apa yang terjadi di era mutakhir atau re formasi 
dengan era Soekarno dan Soeharto dalam diorama yang tidak 
persis tetapi menunjukkan esensi yang mirip atau sama dalam 
dinamika kehidupan kebangsaan. Ketika berbagai kekuatan 
politik sa ling berhadapan di 2019, yang membawa nuansa ideo-
logi, boleh jadi reproduksi dari konflik ideologi serupa di era Orde 
Lama dan Orde Baru yang belum tuntas.

Ketika saat ini tumbuh gelora untuk “membumikan Pan ca sila” 
dengan mendirikan Badan Pembinaan Ideologi Pan ca sila. Bergelora 
pula semangat untuk membangkitkan nasio nal isme melalui 
jargon-jargon “NKRI”, “Pancasila”, “UUD 1945”, “Bhinneka 
Tunggal Ika”, “Revolusi Mental”, “Tri Sakti”, “Nawa cita”, dan 
berbagai isu keindonesiaan lainnya dalam berbagai varian idiom 
lainnya. Terbersit pertanyaan kritis, apakah gelora ke indonesiaan 
atau kebangsaan tersebut merupakan daur-ulang dari gerakan 
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serupa yang terjadi di era Soekarno dan Orde Baru yang di satu 
pihak bermakna konstruktif untuk mem bangkitkan komitmen dan 
kecintaan pada Indonesia de ngan segala nilai, sejarah, landasan, 
dan cita-cita nasional me nuju perikehidupan bangsa dan negara 
ke arah yang lebih ba ik, unggul, dan berkemajuan. Di pihak lain, 
apakah idiom dan gelora keindonesiaan dengan berbagai jargon 
heroik itu ber hen ti pada indoktrinasi minus transformasi dan 
aktualisasi se akan mengulang hal serupa pada era Orde Lama dan 
Orde Ba ru. Pertanyaan tersebut bukanlah suatu pesimisme tetapi 
sebagai kesadaran kritis agar Indonesia dibangun bukan dengan 
me reproduksi pola konvensional yang cenderung demagogi 
atau indoktrinasi, tetapi meniscayaan transformasi sistem yang 
rasional, objektif, dan terstruktur sebagaimana layaknya ba ngunan 
bernegara secara modern.

Idiom-idiom keindonesiaan tentang “NKRI”, “Pancasila”, 
“UUD 1945”, “Bhinneka Tunggal Ika”, dan sejenisnya juga ti dak 
dijadikan alat atau instrumen politik dari pola kebijakan re presif 
dan ideologi hegemoni, baik yang mewakili negara mau pun 
kekuatan-kekuatan sosial-politik dan kemasyarakatan yang 
dominan. Sebab jika langkah tersebut dilakukan maka sa ma 
dengan mengulang kecenderungan otoritarianisme yang ter jadi 
di dua era sebelum ini, baik atas nama negara maupun ke kuatan 
nasional yang dominan. Jika kecenderungan ini dibiar kan lepas 
dapat mereproduksi benih konflik ideologi yang kon traproduktif 
dan dapat menjadi faktor pelemah kehidupan kebangsaan. 
Demikian pula dengan kontradiksi seputar paham radikal, 
ekstrem, dan ultra atas nama nasionalisme, ke aga maan, ideologi, 
dan kenegaraan tidak akan membawa In do nesia menjadi negeri 
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dan bangsa yang damai, bersatu, ber martabat, dan berkemajuan 
manakala dikonstruksi secara sepi hak dan menggunakan 
pendekatan kekuasaan semata. Berbagai masalah krusial tersebut 
musti dipahami secara komprehensif dan multiperspektif 
dengan melibatkan sebanyak mungkin kom ponen bangsa dalam 
mengkonstruksi dan mencari solusinya sebagai suatu konsensus 
nasional baru.

Pemilu, proses demokrasi, penegakkan hak asasi manusia, 
dan pengelolaan negara juga tidak dibiarkan lepas dari nilai-
ni lai dasar keindonesiaan. Indonesia itu sesuatu yang hidup 
atau “bernyawa”, demikian istilah Soepomo ketika berpidato 
di Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 
pada 1945. Dalam satu bait lagu “Indonesia Raya” bahkan ada 
frasa ‘Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya’. Diksi penting 
ter sebut menggambarkan hakikat Indonesia sebagai jati diri yang 
terdiri dari jasad lahir dan jiwa batin, kulit dan isi, dan berbagai 
dimensi lainnya yang menunjukkan keutuhan dan ke menyatuan 
Indonesia sebagai Tanah Air, bangsa, dan negara. 

Karenanya, ketika terjadi penyederhanaan atas Indonesia 
sekadar ranah fisik atau infrastruktur dengan sudut pandang 
pragmatis semata, maka akan keringlah pemahaman 
keindonesiaan. Demikian pula, tidak cukup memadai manakala 
memaknai na sionalisme, pluralisme, toleransi, kegotongroyongan, 
dan as pek keindonesiaan lainnya dengan menggunakan alam pi-
kiran nya serba-verbal dan konvensional atau, sebaliknya, de ngan 
cara dekonstruksi (pembongkaran) secara liberal tanpa mengait-
kannya dengan nilai dasar dan struktur kehidupan Indonesia 
yang bernyawa dan berjiwa-raga itu.
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Pemaknaan Pancasila pun tidak dapat parsial dan sepihak 
de ngan pendekatan idoktrinatif. Pancasila itu dalam salah satu 
substansinya mengandung nilai utama gotong royong, bah kan 
Soekarno menjadikannya sebagai intisari. Namun, gotong ro-
yong bukan sesuatu yang given atau statis. Menurut Soekarno, 
“Gotong royong adalah faham yang dinamis, le bih dinamis 
dari kekeluargaan, saudara-saudara! Kekeluar gaan adalah satu 
paham yang statis, tetapi gotong-royong meng gambarkan satu 
usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang di na makan anggota 
yang terhormat Soekardjo satu karyo, satu ga we. Marilah kita 
menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! 
Gotong royong adalah pembantingan tulang ber sama, pemerasan 
keringat bersama, perjuangan bantu-bi nantu bersama. Amal 
semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan 
semua. Ho lopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah 
gotong royong! Prinsip gotong royong di antara yang kaya dan 
yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kris ten, antara 
yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi 
bangsa Indonesia.” Demikianlah tandas Soekarno. Karenanya, 
diperlukan transformasi nilai kegotongroyongan, Pancasila, 
dan keindonesiaan sebagai bagian integral dari transformasi 
ke hidupan kebangsaan secara keseluruhan menuju masa depan 
yang dicita-citakan. Pada titik ini maka dinamika keindonesiaan 
bukan sekadar memahami proses berindonesia, tetapi sekaligus 
memahami secara mendalam tentang hakikat keindonesiaan yang 
multidimensi, serta keniscayaan adanya transformasi kehi dupan 
kebangsaan menuju masa depan yang dicita-citakan.
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Menuju Masa Depan

Di tengah dinamika keindonesiaan pascareformasi yang te-
lah berlangsung dua dekade, bangsa Indonesia niscaya berani 
meng hadapi keadaan yang sarat masalah dan perkembangan 
kehidupan politik, ekonomi, budaya, dan dimensi kehidupan 
la innya yang serbaliberal serta bersifat kompleks. Lebih khusus 
da lam menghadapi era baru globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 
dalam lanskap atau perubahan tata-ruang dunia modern abad XXI 
yang sarat tantangan progresif. Dalam hal ini, meskipun ditulis 
puluhan tahun silam, catatan proyeksi dari seorang sejarawan 
dan sosiolog ternama dari negeri Belanda, Wert heim (1999:297) 
perlu disimak, ketika dia menulis.

Dengan mempertimbangkan masa depan Indonesia, maka so-
siolog harus memuaskan dirinya dengan kutipan sebuah laporan 
yang tidak diterbitkan dari seorang ahli, sebagai berikut, “Periode 
yang bergejolak dan keras yang dilewati Indonesia mendorong ter-
jadinya kemajuan sosial, meskipun ada tekanan politik dan ekonomi. 
Tidak ada kekuatan di bumi ini yang dapat menolak kecenderungan 
perkembangan sosial”.

Optimisme seperti dilontarkan Wertheim penting sebagai 
ke kuatan penggerak ke depan, bahwa apapun kondisi kebang-
saan yang dihadapi Indonesia saat ini, baik domestik maupun 
in ternasional, meniscayakan energi positif dari seluruh kekuatan 
na sional dan lokal menuju Indonesia Berkemajuan di segala 
bidang kehidupan. Formulasikan identitas diri sebagai bangsa 
yang memiliki sejarah besar menuju visi Indonesia yang jaya 
di tengah persaingan global sehingga menjadikan bangsa dan 
negara ini unggul dan berperadaban utama. Proyeksi 2045 
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sebagai Indonesia Seabad tidak harus disuarakan secara berle-
bihan melalui slogan-slogan keindonesiaan yang ham pa, tetapi 
meniscayakan kerja pemikiran dan usaha-usaha stra tegis yang 
visioner. Dalam proyeksi ke depan itu penting ju ga adanya 
spirit ruhaniah bahwa perubahan Indonesia ke arah yang 
unggul-berkemajuan tergantung pada kekuatan diri sen diri 
untuk berubah, sebagaimana firman Allah SWT. yang arti nya 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum 
kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada 
diri mereka” (QS. Al-Ra’du [13]:11).

Menyebarluaskan optimisme menuju masa depan yang lebih 
baik penting untuk terus digelorakan sebagai energi positif 
bah wa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara 
ber kemajuan yang modern dan mampu sejajar dengan bangsa-
bangsa lain. Pertama, Indonesia memiliki Tanah Air berupa ne-
gara kepulauan yang luas dan sumber daya alam sangat kaya 
se hingga jika dikelola dengan sebaik-baiknya secara benar dan 
ber tanggung jawab maka akan menjadi modal terbesar bangsa 
ini untuk maju. Kedua, sejarah Indonesia dengan tradisi besar 
(the great tradition)—sebagaimana ditunjukkan oleh kerajaan-ke-
rajaan besar seperti Aceh Darussalam, Samudra Pasai, Sriwij a-
ya, Majapahit, Pajajaran, Gowa, Ternate-Tidore, Mataram, dan 
lain-lain serta perjuangan rakyat yang luar biasa dalam me la  wan 
penjajahan—merupakan modal sejarah yang dapat dija di kan 
kekuatan heroisme untuk bersaing dengan bangsa dan ne  gara lain 
sebagaimana layaknya bangsa dan negara besar. Ke tiga, sumber 
daya manusia Indonesia tidak kalah dengan bang sa-bangsa lain, 
bahkan di kalangan generasi muda banyak yang berprestasi di 
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kancah dunia, sehingga dengan dukungan sistem pendidikan 
yang unggul dapat menjadi modal human resources bagi kemajuan 
Indonesia ke depan. Keempat, mo dal kebersamaan dan integrasi 
nasional dengan fondasi spirituali tas agama dan Pancasila dapat 
menjadi kekuatan ruhaniah dan modal sosial yang positif bagi 
kemajuan Indonesia ke depan. Keempat potensi dan kekuatan 
tersebut niscaya ditransfor ma sikan sebagai faktor strategis menuju 
Indonesia yang unggul, bermartabat, bersatu, berdaulat, maju, 
adil, dan makmur.

Dalam konteks mutakhir, ketika muncul kekhawatiran ten-
tang terorisme, radikalisme, intoleransi, dan potensi retak di 
tu buh bangsa Indonesia maka semua pihak—baik pemerintah, 
ke kuatan politik, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen 
bang sa—penting untuk menghadapinya secara cerdas, rasional, 
dan menggunakan pendekatan yang komprehensif disertai 
spi rit kolektivitas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut 
se cara cerdas dan saksama. Masalah-masalah tersebut penting 
untuk dianalisis, dikaji, dan diurai satu persatu secara objektif 
de ngan pendekatan yang mendalam, luas, dan multiperspektif 
agar diperoleh solusi dan peta-jalan (road-map) yang terbaik dan 
menempuh jalan panjang yang berkesinambungan. Menghadapi 
masalah-masalah tersebut tidak dapat dilakukan dengan pan-
dangan, sikap, dan cara yang instan, parsial, ekstrem, dan 
generalisasi sehingga pada akhirnya tidak tepat sasaran. Meng-
ha dapi masalah radikalisme, terorisme, intoleransi, tidak dapat 
di la kukan dengan kontrastrategi deradikalisme yang dangkal, 
re presif, dan cara yang sama radikalnya, tetapi memerlukan 
pende katan dan solusi yang komprehensif. 
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Penting menghadapi ra di kalisme dengan moderasi, bukan 
dengan deradikalisme yang sama radikalnya. Lebih khusus lagi, 
diperlukan kajian dan para meter yang disepakati bersama tentang 
apa yang disebut dengan terorisme, radikalisme, intoleransi, 
dan masalah krusial lainnya yang melibatkan seluruh kekuatan 
nasional agar diperoleh pe ma haman dan langkah-langkah kolektif 
hasil dari konsensus na sio nal yang disepakati bersama. Bersamaan 
dengan itu, penting untuk dihindari dan diakhiri pemecahan 
masalah-masalah na sio nal tersebut sebagai proyek agar tidak 
terjadi pengawetan masalah yang muaranya menjadi beban baru 
bagi Indonesia ke depan.

Kecenderungan positif dari masyarakat Indonesia yang 
me num buhkan optimisme antara lain mengenai persepsi pu-
blik tentang masalah-masalah nasional yang krusial seputar 
radi kalisme, intoleransi, dan lain-lain. Hasil survei yang di pu-
blikasikan Kompas pada awal Januari 2019, misalnya, menun-
jukkan bahwa sebesar 52,6% responden menyatakan optimis 
kon disi toleransi antarumat beragama di Indonesia semakin 
baik dan 35,2% berpendapat tetap baik. Selebihnya 3,0% men-
yatakan tidak tahu, 5,2% menyatakan semakin buruk, dan 4,0% 
menyatakan tetap buruk (Kompas, 7/1/2018). Artinya sebesar 87,8% 
publik yang disurvei menunjukkan sikap optimis, se ba gai modal 
penting memasuki tahun baru ketika negeri ini ber ada di tahun 
politik pemilihan umum untuk presiden dan wa kil presiden serta 
pemilihan calon DPR dan DPD secara se rentak yang cenderung 
terpolarisasi dan sampai batas tertentu meli batkan idiom dan 
sentimen keagamaan. Sebelum ini, bertumbuh opini publik pada 
sebagian kalangan didasarkan hasil survei-survei tertentu bahwa 
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intoleransi dan radikalisme menguat dan menjadi ancaman bagi 
kebinekaan. 

Menarik pendapat Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno S.J. bahwa 
“Toleransi di Indonesia tetap tinggi.” Magnis-Suseno bahkan 
me nyatakan, “Bahkan, saya bisa katakan 95% umat Katolik di 
negeri ini bisa beribadat secara aman. Tak takut melakukan ak-
tivitas keagamaannya meskipun minoritas” (Kompas, 7/1/2019). 
Pandangan optimis yang sama tentang toleransi ber aga ma di-
nyatakan oleh Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin dalam forum 
“Dis kusi Interfaith Coversation Caring For Our Common Future” 
di Jakarta Kamis (20/12/2018). Menurut Din, dunia masih me-
mandang toleransi di Indonesia masih tinggi, untuk itu nilai-nilai 
toleransi perlu terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi pij akan 
membangun kehidupan bersama pada masa depan. Prof. Din 
bahkan menyatakan, “Jika ada yang mensurvei kelompok intoleran, 
perlu juga disurvei yang toleran, karena jumlahnya lebih besar” 
(Suara Pembaruan, 21/12/2018). Lebih lanjut dinya takan bahwa 
kalau ada yang masih intoleran, menjadi tugas ber sama untuk 
menyelesaikannya, bahkan di negara Amerika Se rikat sekalipun 
intoleransi itu ada, tegas Ketua Center For Dia logue and Cooperation 
Among Civilization (CDCC) yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah dua periode (2005–2015) tersebut.

Intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta masalah kru-
sial lainnya di tubuh bangsa Indonesia tetap perlu menjadi 
per hatian untuk dicegah agar tidak terjadi serta dipecahkan 
bersa ma ketika terjadi secara saksama. Sebagai suatu peringatan 
dan kewaspadaan tentu survei-survei yang mempublikasilan 
me nguatnya radikalisme dan intoleransi tetap penting, sekaligus 
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agar dua masalah tersebut dapat dieliminisasi untuk tidak men-
jadi persoalan nasional yang meluas. Tetapi survei yang sa tu 
perlu diperbandingkan dengan yang lain, termasuk yang ber beda 
temuannya agar tidak terjebak pada penyederhanaan masalah. 

Selain itu, sekali lagi, perlu sikap kritis atas pendekatan-
pendekatan survei yang cenderung generalisasi dan reduksi agar 
seluruh komponen bangsa maupun pemerintah tidak salah cara 
pandang dan strategi pemecahan yang dikedepankan. Manakala 
kecemasan dan opini berlebihan tentang radikalisme dan intole-
ransi sebagai ancaman yang menguat di tengah arus besar ma-
sya rakat yang moderat dan toleran, maka lama kelamaan akan 
terbentuk alam pikiran kolektif yang negatif bahwa Indonesia 
adalah negeri dan bangsa yang diliputi terorisme, radikalisme, 
dan intoleransi, layaknya wabah penyakit. Apalagi jika paham 
dan tindakan radikal, teror, dan intoleransi itu dikaitkan dan 
dimaksudkan hanya pada satu golongan tertentu seperti kalang an 
Muslim sehingga dapat menjadi pembunuhan karakter serius bagi 
golongan Islam; padahal sejatinya mayoritas umat Islam Indonesia 
itu toleran, integratif, dan moderat. 

Namun, penting juga menjadi catatan bahwa paham dan 
aksi radikal, teroris, seperatis, intoleran, dan bentuk radikalisme 
la in nya itu memang ada sebagai kenyataan di Indonesia yang 
me merlukan pemahaman, pengkajian, dan pemecahan yang 
me  nyeluruh. Ketidaksepakatan atas cara pandang dan cara pe-
nanganan maupun faktor penyebabnya tidak perlu secara oto-
matis menegasikan adanya fakta sosial tersebut. Sama halnya 
me ngedepankan pendekatan hak asasi manusia tidak berarti 
me lindungi pelaku radikalisme, terorisme, separatisme, dan in-
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toleransi jika tindakan yang merugikan bangsa dan negara itu 
be nar-benar terjadi. Dalam hal ini selain memerlukan pandangan 
dan strategi penghadapan yang objektif dan multiperspektif, 
tentu pendekatan hukum yang adil sama penting untuk dijadikan 
rujukan. Dalam konteks inilah, maka betapa tidak sederhana 
ma salah-masalah Indonesia dan keindonesiaan yang niscaya 
di pahami dan dicarikan pemecahannya secara multidimensi, 
mul ti-approach, dan multiperspektif dengan modal spiritualitas, 
moralitas, integritas, kecerdasan, dan jiwa kenegarawanan yang 
melintasi dari seluruh elite dan warga bangsa.

Selain optimisme dan mengembangkan pola pikir positif-kon-
struktif untuk masa depan Indonesia, sama pentingnya di la kukan 
kerja-kerja pemikiran dan langkah-langkah strategis-trans formatif 
dalam memajukan Indonesia menjadi bangsa dan negara modern 
di era abad XXI ini. Penting sekali men dayagunakan potensi 
positif dengan optimisme yang tinggi me lalui proses transformasi 
mentalitas yang bersenyawa dengan pene guhan identitas diri 
bangsa untuk Indonesia masa depan. Meng hadapi era baru 
dunia abad XXI dengan arus globalisasi yang membuana, bangsa 
Indonesia penting merumuskan iden titas dirinya secara progresif 
sebagai bangsa yang unggul-ber kemajuan. Dalam Catatan Harian 
Kompas (2018:1) menarik untuk di si mak ketika mengupas tentang 
“Memufakatkan Kembali In do nesia.” Dalam pembahasannya, 
Kompas menyimpulkan, “Da lam menghadapi tantangan global 
yang semakin tidak ri ngan, identitas kebangsaan dan kenegaraan 
Indonesia perlu kem bali dirumuskan untuk mendapatkan 
gambaran dan tuju an hidup bersama yang lebih tegas. Payung 
yang bernama In do nesia dinilai tidak lagi mencukupi apabila 
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tidak dihidupi dan diisi warga bangsa sehingga menjadi satu 
rumah bersama yang penghuninya memiliki kerekatan yang 
mampu bertahan me lintasi berbagai tantangan zaman”. 

Dalam transformasi kebudayaan secara menyeluruh menuju 
Indonesia ke depan yang hidup di abad baru, di antaranya 
pen ting membangun alam pikiran modern tahap lanjut serta 
me ninggalkan kebiasaan-kebiasaan serta alam pikiran dan si-
kap yang antikemajuan. Dalam konsep Muhammadiyah, ji ka 
Indonesia ingin maju maka meniscayakan rekonstruksi ke hi-
dup an kebangsaan yang bermakna (reconstruction with mean ing), 
khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Re-
konstruksi kebangsaan tersebut memerlukan sejumlah prasyarat 
yaitu menjadikan agama sebagai sumber kemajuan, pendidikan 
yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi-institusi 
yang progresif, dan keadaban publik. Menarik pula apa yang 
diperankan Muhammadiyah dalam sepuluh tahun ter akhir 
sebagai role-model transformasi sosial kebangsaan diser tai gerakan 
praksis-pencerahan dalam berbagai program pembe bas an, 
pemberdayaan, dan kemajuan di seluruh Tanah Air. Ge rakan 
Islam modernis terbesar di Tanah Air dan di dunia Mus lim itu 
menggelorakan pemikiran tentang Indonesia Berkemajuan diikuti 
pemikiran visi dan karakter bangsa dan Ne gara Pancasila Darul 
Ahdi wa Syahadah sebagai wujud meng gelorakan Indonesia dan 
Keindonesiaan yang bermakna menuju perikehidupan bangsa 
dan negara yang maju, adil, makmur, ber martabat, dan berdaulat 
sebagaimana visi Indonesia Berkemajuan.

Indonesia sebagai negara Muslim dan jumlah penduduk 
ter besar setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat sungguh 
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me miliki peluang untuk menjadi negara maju. Lebih-lebih de-
ngan kekayaan alam dan kondisi bangsa yang yang relatif aman 
tanpa konflik seperti terjadi di Timur Tengah. Proses demokrasi 
yang positif juga dapat dijadikan kekuatan politik, karena tidak 
terikat oleh sistem feodalisme dan dapat melepaskan diri dari 
tra disionalisme naif yang dapat menjadi beban nasional. Dalam 
konteks aktual, tentu saja agar menjadi negara maju harus banyak 
persyaratan yang harus dimobilisasi dan ditransformasikan se-
cara strategis. Selain persyaratan infrastrukur dan suprastruktur, 
tetapi penting memobilisasi kekuatan rohani yang memben tuk 
mentalitas baru orang Indonesia yang berkarakter keindo nesiaan 
yang religius dan sikap kemanusiaan yang halus (keti muran) 
sekaligus modern-berkemajuan. Manusia Indonesia pun, lebih-
lebih generasi milenial, niscaya bertransformasi men ja di insan 
berkarakter akhlak mulia dan cerdas-berilmu, seraya membangun 
peradaban berkemajuan.

Agar menjadi negara maju, salah satunya menyiapkan sumber 
da ya manusia yang memang sanggup hidup dan menjalani ke-
hidupan di tengah dunia modern abad XXI, yang sering disebut 
de ngan era baru modernisme tahap-lanjut (postmodernism) dan 
globalisasi (globalization). Selain itu, diperlukan perubahan atau 
transformasi alam pikiran di tubuh masyarakat atau bangsa In-
donesia sendiri dari “disket” lama ke “flashdisk” baru dalam 
arti perlunya reorientasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak 
da ri serba-kaku (dogmatik) dan serba-tabu (konservatif) dalam 
urus an keduniaan (muamalah) ke pandangan visioner dan ber-
kemajuan. Feodalisme dan tradisionalisme perlu dikritik ulang, 
ketika terdapat gejala kebangkitan kembali menuju orientasi ber-
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pikir, bersikap, dan bertindak egaliter dalam bingkai moralitas 
baru yang berkeadaban luhur sekaligus cerdas dan dinamis. 
Pa da titik ini, penting untuk dipahami berbagai masalah keindo-
nesiaan secara mendalam, luas, dan multidimensi sehingga dapat 
diperoleh proyeksi ke depan secara lebih lapang berkemajuan.

Dengan demikian, Indonesia dan keindonesiaan tidak dapat 
dikonstruksi secara dangkal, parsial, dan verbal tanpa masuk 
ke relung terdalam dari dinamika sosio-historis, keadaan, jiwa, 
alam pikiran, dan identitas yang melekat dengan bangsa ini. Ke-
tika pada kurun terakhir sebagian warga bangsa memekikkan 
jargon-jargon “Aku Indonesia”, “Aku Pancasila”, “NKRI Harga 
Ma ti”, dan idiom-idiom sejenis hal itu tentu positif sebagai 
klaim verbal untuk membentuk rasa memiliki (sense of belonging) 
se kaligus meneguhkan identitas diri sebagai bangsa. Namun, 
ver balitas kebangsaan tidaklah cukup memadai tanpa masuk 
pa da jantung pemahaman yang mendalam tentang esensi kein-
donesiaan dalam berbagai dimensi sejarah, filosofi, cita-cita 
lu hur, dan konteks sosiologis yang menyatu dalam perjuangan 
dan dinamika kehidupan Indonesia sebagaimana diperjuangan 
oleh para mujahid dan pendiri bangsa. Verbalitas keindonesiaan 
le bih lanjut menuntut pembuktian dan aktualisasi nyata untuk 
men jadikan Indonesia benar-benar menjadi negeri unggul-berke-
majuan yang berpijak kokoh di atas fondasi sumber nilai agama, 
Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa yang bertransformasi 
sesuai perkembangan zaman.

Pemahaman yang mendalam, multidimensi, dan multiper-
spek tif tentang Indonesia sebagai Tanah Air, masyarakat, bangsa, 
dan negara dengan segala aspek keindonesiaan yang kompleks 
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dan terus berproses dalam dinamika zaman menjadi penting 
agar tidak terjebak pada penyederhanaan akan segala hal yang 
me nyangkut Indonesia dan keindonesiaan. Bahwa suatu Tanah 
Air, masyarakat, bangsa, dan negara terbentuk, tumbuh, dan 
ber kembang melalui proses dinamika yang kompleks dan tidak 
sekali jadi. Perkembangan dan kemajuan negeri kepulauan yang 
luas ini pun niscaya mengikuti irama zaman antara persam bungan 
dan perubahan yang tidak sederhana dalam hukum trans formasi 
sejarah yang tidak pernah usai. 

Indonesia akan terus berdialog, bergumul, dan bergerak de-
ngan dialektika diri dan dunia luar secara dinamis dalam ber-
bagai macam pertarungan pemikiran dan situasi yang kom pleks. 
Indonesia juga niscaya menghadapi berbagai masa lah, ancaman, 
dan tantangan yang semakin berat dalam dinami ka domestik 
maupun internasional yang memerlukan visi kein do nesiaan yang 
melintasi zaman. Dengan demikian, menja di penting melakukan 
transformasi yang berkarakter keindone siaan didukung visi 
berkemajuan menuju Indonesia yang benar-benar sejalan dengan 
nilai dasar, jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur yang diletakkan 
oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan perikehidupan 
kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, ma ju, adil, dan 
makmur di tengah gelombang baru dunia pascamodern dan 
globalisasi abad XXI. Secara sosiologis, Indonesia ma sa lampau, saat 
ini, dan ke depan terus bergerak melintasi za man dalam dinamika 
hukum sunatullah kehidupan sampai akhir nya alam semesta 
dengan seluruh isinya berhenti di titik ter akhir atas Kuasa Ilahi.•
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