
 

1 
 

MENYEHATKAN INDONESIA: 

Peta Jalan Transformasi Tata Kelola Negara 

 

Yudi Latif 

Aliansi Kebangsaan 

 

Krisis yang melanda bangsa ini telah menyerang segala jaringan pembuluh darah dan 

menembus kedalaman jantung kehidupan. Usaha menyembuhkannya tak cukup dengan 

rutinitas penyelenggaraan demokrasi prosedural. Harus dilakukan pembedahan secara 

mendasar untuk melenyapkan biang penyakit hingga ke akar-akarnya yang terdalam.  

Pada garis besarnya, pemerintahan negara belum mampu menunaikan kewajibannya 

untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 

Pada basis material, perwujudan masyarakat adil dan makmur tercegat oleh 

pendalaman dan perluasan penetrasi kapitalisme predatoris. Usaha bersama berlandaskan 

semangat tolong-menolong (kooperasi) tertikam oleh usaha perseorangan yang saling 

mematikan. Kemakmuran masyarakat disisihkan oleh kemakmuran orang seorang.  

Kesenjangan sosial melebar, menjauh dari cita-cita keadilan sosial. 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak, yang mestinya dikuasai oleh negara, jatuh ke tangan penguasaan orang seorang 

dan modal asing, menjadikan rakyat banyak sebagai tindasan segelintir orang kuat. Begitu pun 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat, 

yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, semakin dikuasai oleh orang seorang bagi sebesar-besar kemakmuran segolongan kecil 

dan orang asing. Perampasan dan perusakan sumberdaya alam oleh pemodal kuat terjadi secara 

sistematis, massif dan terstruktur, menyisakan malapetaka ekologis, ketidakadilan, dan 

keterancaman kesinambungan pembangunan.  

Pada langit mental, semangat ketuhanan yang mestinya menjadi bantalan etis, etos dan 

welas asih terdangkalkan oleh formalisme dan egoisme keagamaan. Kemanusiaan yang 

mestinya mengarah pada kederajatan, kemandirian, persaudaraan manusia, terlumpuhkan oleh 

individualisme, materialisme dan hedonisme, keserakahan menimbun, gila status dan 

kekuasaan. Keragaman yang mestinya memberi wahana saling mengenal, saling menghormati, 

saling belajar, saling menyempurnakan, serta saling berbagi dan melayani untuk menguatkan 

persatuan, justru menjadi wahana saling menyangkal, saling mengucilkan dan saling 

meniadakan yang mengarah pada kelumpuhan dan kehancuran bersama. 



 

2 
 

Pada ranah politik—sebagai agen perantara dalam perubahan sistem sosial—

konsentrasi kekuatan nasional bagi transformasi ranah material dan mental menuju perwujudan 

masyarakat Pancasilais yang berkekeluargaan dan berkeadilan, tercabik oleh pengadopsian 

model demokrasi yang tidak selaras dengan dasar falsafah dan kepribadian bangsa.  

Perwujudan demokrasi permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan 

(yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan  (yang 

berorientasi keadilan sosial), tercegat oleh hambatan-hambatan kultural, institusional, dan 

struktural. 

 Pada tingkat kultural, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik 

sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras—prosedur  demokrasinya—terlihat 

relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak—budaya demokrasinya—masih tetap nepotis-

feodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritoktasi (pemerintahan orang-orang 

berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-

sedang saja); perluasan partisipasi politik beriringan dengan perluasan partisipasi korupsi. 

 Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu menekankan pada 

kekuatan alokatif (sumber dana), ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia). 

Demokrasi padat modal melambungkan biaya kekuasaan, mengakibatkan perekonomian biaya 

tinggi (high cost economy), dan merebakkan korupsi. Demokrasi yang ingin memperkuat 

daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita 

republikanisme dan nasionalisme kewargaan (civic nationalism) justru menyuburkan 

tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme).  Demokrasi yang mestinya mengembangkan 

partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan 

(disengagement), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.  

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi 

“liberal” tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyakat 

Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi. Sementara demokrasi menghendaki derajat 

kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru seringkali memperlebar 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Situasi ini kian memburuk dengan menguatnya penetrasi 

neoliberalisme yang memperkuat individualisme dan memaksakan relasi pasar dalam segala 

bidang kehidupan. Kekuatan demokrasi perwakilan menjadi lumpuh ketika kepentingan 

minoritas pemodal lebih aktif dan ampuh mengendalikan politik daripada institusi-institusi 

publik. Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk 

mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi 

kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik; res publica (urusan 

umum) tunduk di bawah kendali res privata (urusan privat). 

Dengan demikian, yang kita dapati di seberang jembatan emas kemerdekaan adalah 

jalan bercabang dua. Jalan yang satu adalah jalan mulus bagi segelintir orang yang hidup 

berkelimpahan; sama dapat, sama bahagia; sedang jalan yang satu lagi adalah jalan terjal bagi 

kebanyakan orang yang hidup berkekurangan; sama ratap, sama sengsara.  
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Semangat persaudaraan kebangsaan sejati hancur. Warga berlomba mengkhianati 

negara dan sesamanya; rasa saling percaya pudar karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; 

hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam penyalahgunaan kekuasaan; ketamakan dan 

hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Semuanya berujuang pada kegelapan dan 

kebiadaban: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan. 

Keadaan demikian akan mengantarkan negara ini ke tubir jurang perpecahan dan 

kebinasaan. Pilihannya apakah kita biarkan rantai krisis ini terus menjalar atau berusaha 

menghadangnya. 

Pengalaman marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi memang pantas disesali dan 

dimusuhi. Namun, manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup 

dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan. Kebiasaan kita untuk mengutuk 

masa lalu dengan mengulanginya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik 

Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (regressive politics).  

Melampaui masa lalu diperlukan konsepsi patriotisme yang lebih progresif.  

Patriotisme yang tidak cuma bersandar pada apa yang bisa dilawan, melainkan juga pada apa 

yang bisa ditawarkan. Proyek historisnya bukan hanya  menjebol, melainkan juga membangun, 

memperbaiki keadaan negeri.  

Untuk keluar dari krisis menuju politik harapan, suatu bangsa harus keluar dari tahap 

anarki, tradisionalisme, apatisme menuju penciptaan pemimpin publik yang sadar. Pada tahap 

pertama, seluruh tindakan politik diabsahkan menurut logika pemenuhan kepentingan pribadi, 

yang menghancurkan sensibilitas pelayanan publik. Pada tahap kedua, untuk mencapai sesuatu 

pemimpin mendominasi dan memarginalkan orang lain. Pada tahap ketiga, peluang-peluang 

yang dimungkinkan demokrasi tak membuat rakyat berdaya, justru membuatnya apatis.     

Pada tahap keempat, tahap politik harapan, para pemimpin menyadari pentingnya 

merawat harapan dan optimisme dalam situasi krisis, dengan cara memahami 

kesalingtergantungan realitas serta kesediaan bekerjasama menerobos batas-batas politik lama. 

Kekuasaan digunakan untuk memotivasi dan memberi inspirasi yang memungkinkan orang 

lain mewujudkan keagungannya. Warga menyadari pentingnya keterlibatan dalam politik dan 

aktivisme sosial untuk bergotong-royong merealisasikan kebajikan bersama. 

Tetapi optimisme harus berjejak pada visi dan komitmen. Optimisme tanpa visi dan 

komitmen hanyalah lamunan kosong. Upaya menyemai optimisme harus memperkuat kembali 

visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya 

mengantisipasi masa depan. Visi ini harus menjadi kenyataan dengan memperkuat kapasitas 

transformatif kekuasaan, dengan menjadilan Pancasila sebagai “ideologi” (working ideology), 

berikut konsekuensi turunannya ke dalam visi dan misi, kebijakan dan pilihan pembangunan 

negara-bangsa. Singkat kata, kita harus melakukan inisiatif tata ulang Indonesia dengan secara 

konsisten menjadikan Pancasila dan (Pembukaan) Konstitusi sebagai paradigma pembangunan. 
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Visi dan Misi Negara 

Setiap ideologi pada akhirnya harus memberi visi teleologis tentang cita-cita masa depan yang 

diimpikan. Kesanalah segala keyakinan, pengetahuan dan tindakan hendak diarahkan. Pancasila sebagai 

bintang penuntun juga mengandung visi dan misi negara, yang memberi orientasi ke arah mana 

perjuangan dan pembangunan bangsa harus diarahkan.  

Dalam merumuskan visi dan misi negara berlandaskan Pancasila itu, para pendiri bangsa 

menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terbatas pada kebebasan sebagai 

“hak negatif” (“bebas dari” berbagai bentuk penjajahan, penindasan dan pemiskinan), melainkan juga 

kebebasan sebagai “hak positif” (“bebas untuk” mengembangkan diri dan nilai tambah demi mencapai 

kemajuan, keluhuran, dan kebahagiaan hidup).  Maka dari itu, dalam alam pikiran para pendiri bangsa, 

revolusi nasional untuk mencapai kemerdekaan dari penjahahan dan penindasan harus disusul oleh 

revolusi sosial untuk mewujudkan hal-hal yang lebih positif. 

Motif terbesar untuk memperjuangkan kemerdekaan itu adalah meraih kebahagian.1 Visi Negara 

Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea kedua begitu jelas menempakan kebahagiaan tidak 

sebatas proyek perburuan pribadi, melainkan sebagai proyek kolektif. Motif kebahagiaan dalam 

Pembukaan UUD 1945 itu tersirat dalam frase, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 

telah sampailah kepada saat yang berbahagia.” Selanjutnya, dalam alinea ini juga  disebutkan, bahwa 

hasrat meraih kebahagiaan itu hanya bisa dipenuhi sepenuhnya bilamana negara Indonesia bisa 

mewujudkan visinya menjadi negara-bangsa yang “merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur”. 

Bila direnungkan secara lebih mendalam, visi negara tersebut bisa dilihat sebagai turunan dari 

cita Pancasila. Menjadi “merdeka” merupakan pancaran cita moral sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. 

Bahwa di hadapan Tuhan dan Kemanusiaan, segala jenis manusia, apa pun perbedaan warna kulit, ras, 

dan golongannya bersifat setara. Saat yang sama, keberadaan manusia tidaklah bisa berdiri sendiri, 

terkucil dari yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa tidak harus ada-

bersama-dengan-cinta; dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang 

lain. 

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kesetaraan ini adalah mental mandiri. 

Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani 

                                                             
1 Sejumlah pemikir menasbihkan kebahagiaan sebagai kebajikan terluhur. Dari masa Yunani purba, kita dapati 

Epicurus yang menyatakan bahwa kebahagiaan adalah satu-satunya tujuan hidup. Pada akhir abad ke-18, filosof 

Inggris Jeremy Bentham mendefinisikan kebajikan terluhur sebagai ‘kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar’ 

(the greatest happiness of the greatest number). Ia pun menyimpulkan bahwa satu-satunya tujuan berharga dari 

negara, pasar, dan komunitas keilmuan adalah untuk meningkatkan kebahagiaan global. Meski demikian, 

perspektif tentang kebahagiaan itu tidaklah beku. Para pemikir terdahulu cenderung memandang kebahagiaan 

sebagai masalah perburuan pribadi. Pandangan serupa itu masih terlihat jejaknya pada Deklarasi Kemerdekaan 

Bangsa Amerika Serikat. Manakala bangsa ini merdeka pada 1776, para pendiri bangsanya menempatkan hak 

untuk mengejar kebahagiaan sebagai salah satu dari tiga hak asasi yang tak dapat direnggut, bersama hak untuk 

hidup dan hak untuk bebas. Namun, yang dijamin dalam Deklarasi Kemerdekaan tersebut hanyalah sebatas hak 

untuk meraih kebahagiaan, bukanlah hak berbahagia itu sendiri. Dalam pengertian, bahwa Deklarasi tersebut tidak 

memandatkan kepada negara untuk bertanggung jawab atas kebahagiaan warganya. Hak untuk meraih 

kebahagiaan malah dimaksudkan sebagai usaha membatasi kekuasaan negara; dengan memberikan semacam 

cagar penyediaan ruang privat bagi pilihan-pilihan pribadi yang dirasa membahagiakan dirinya (Harari, 2016). 

Para pemikir terkini cenderung melihatnya sebagai proyek perburuan kolektif.  Pandangan serupa itu diwakili 

oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945). 
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berfikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari paksaan dan intervensi pihak-pihak lain. 

Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya 

kecerdasan dan kreativitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi.  

Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajeg bila warga Indonesia 

mengembangkan rasa cinta kasih dengan menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur dan 

bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. 

Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam 

dikte-dikte bangsa lain. 

Selain semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang 

berperikemanusiaan juga harus membebaskan dirinya dari berhala materialisme dan hedonisme. 

Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting tapi tidak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang 

Maha Kuasa, materi itu bersifat relatif yang tak dapat dimutlakan. Dengan semangat ketuhanan yang 

berperikemanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan 

semangat altruis (murah hati, suka menolong).   

Menjadi “bersatu”, merupakan pancaran cita moral sila Persatuan. Dalam ada bersama, manusia 

sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkrit dan pergaulan hidup dalam realitas 

kemajemukan bangsa. Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebhinekaan manusia yang mendiami 

tanah-air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan.  

Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan 

pergaulan hidup kebangsaan multikultural dengan mentalitas gotong-royong, “bhinneka tunggal ika” 

(persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong-royong, persatuan manusia/warga negara 

Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedang dalam perbedaan, bisa 

merawat persatuan.  

Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-

mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, alturisme 

dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan.  Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk 

kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi, namun juga dalam 

bentuk kerja keras mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-

masing, yang dengan itu memberikan yang terbaik bagi kemulian bangsa dan umat manusia. 

Menjadi “berdaulat” merupakan pancaran cita moral sila Kerakyatan. Bahwa menjadi bangsa 

berdaulat berarati memiliki kemandirian “keluar” (dalam relasi internasional) dan “ke dalam” (relasi 

dalam negeri) dalam mengambil keputusan. Dalam mengemban amanah pelayanan publik dalam 

kebangsaan majemuk, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan 

cara-cara permusyawaratan berlandaskan semangat cinta kasih yang saling menghormati, saling 

menenggang dan saling berbagi.  

Menjadi “adil dan makmur” merupakan pancaran cita moral sila Keadilan Sosial. Yakni 

perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan 

jasmaniah secara fair. Untuk itu, di samping kemerdekaan (emansipasi) politik, perlu juga ada 

kemerdekaan (emansipasi) ekonomi. 

Menjadi bangsa yang adil dan makmur meniscayakan pengelolaan basis material yang 

berorientasi menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan 

usaha tolong-menolong (gotong-royong) dan pengusaan negara atas cabang-cabang produksi yang 
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penting-yang menguasasi hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial. 

Dalam rangka meralisasikan visi negara merdeka tersebut, segenap elemen negara-bangsa 

dituntut untuk mengemban misi negara, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 

1945. Pertama, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan suluruh tumpah darah Indonesia”.  Kedua, 

“memajukan kesejahteraan umum”. Ketiga, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Keempat, “ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.   

Keempat misi negara-bangsa tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan imperatif moral 

Pancasila juga. Misi “melindungi” merupakan imperatif moral Ketuhanan, Kemanusiaan dan Persatuan. 

Bahwa setiap warga, apapun latar primordial dan dimana pun berada, wajib dilindungi hak hidupnya, 

hak miliknya, dan martabatnya; baik hak sipil dan politiknya maupun hak ekonomi, sosial dan 

budayanya. 

Misi “mensejahterakan” merupakan imperatif moral Keadilan Sosial. Bahwa terwujudnya 

keadilan dan kesejahteraan merupakan bukti yang paling nyata dari idealitas Pancasila. Jalan untuk 

mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia yang tidak saja 

mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi pelaku usaha dan 

masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Dengan kapasitasnya masing-masing, mereka harus 

bergotong royong dalam memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan-pelayanan sosial, 

serta melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter 

kemandirian, sikap hemat, etos kerja dan ramah lingkungan.  

Misi “mencerdaskan” merupakan imperatif dari seluruh sila Pancasila, utamanya tuntutan moral 

Kerakyatan (demokrasi) dan Keadilan Sosial.  Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan 

hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberatif-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan 

(kearifan konsensual). Demokrasi yang bersifat imparsial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, 

berorientasi jauh ke depan dan didasarkan pada asas rasionalitas, yang menuntut prasyarat kecerdasan 

kewargaan. Selain itu, usaha mewujudkan kesejahteraan umum juga menghendaki nilai tambah atas 

karunia Tuhan yang terberikan dengan mengembangkan aneka kecerdasan insani. Di atas tanah yang 

subur, harus tumbuh jiwa yang subur. Hanya kehidupan bangsa yang cerdas yang dapat mengelola 

karunia kekayaan alam bagi seluas-luas kemakmuran rakyatnya.  

Misi, “melaksanakan ketertiban dunia” merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila 

Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis, dengan komitmen 

besar untuk menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia serta dalam pergaulan antarsesama anak 

negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban, yang memuliakan hak-hak asasi manusia.  

Dalam membumikan prinsip tersebut, para pendiri bangsa telah mewariskan suatu kemampuan 

untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan 

kemanusiaan universal. Dalam visi dan misi negara sebagai cerminan kebebasan positif itu begitu jelas 

tergambar bahwa warisan terbaik bangsa ini bukanlah politik ketakutan (politics of fear), melainkan 

“politik harapan” (politics of hope). Bahwa rumah kebangsaan ini dibangun dengan penuh harapan: 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  

 

Transformasi Sosial Berbasis Pancasila  
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Secara teoritik, transformasi sosial berbasis Pancasila (selanjutnya disebut 

‘transformasi sosial Pancasila’) hendak mentransendensikan dirinya dari dikotomi antara 

idealisme dan materialisme. Yang pertama, menekankan aspek mental-kultur (superstuktur) 

sebagai basis perubahan sistem sosial. Yang kedua, menekankan basis material sebagai 

determinan perubahan sistem sosial. 

Teori transformasi sosial berbasis Pancasila menghendaki model teori yang “dinamis-

interaktif”: bahwa basis material dan superstruktur mental-kultur bisa saling mempengaruhi; 

dan oleh karena itu, tranformasi material (pada basis) harus berjalan seiring dengan 

transformasi mental (pada superstruktur). Relasi interaktif antara kedua sayap transformasi itu 

menghendaki adanya mediasi dari kekuatan agensi. Kekuatan otoritas dan organisasi sebagai 

agen perubahan berwajah ganda: bisa memperkuat status quo, atau mengubah status quo.  

Dengan kata lain, dalam usaha melakukan transformasi material dan mental, diperlukan 

peran agensi politik kenegaraan, di bawah kepemimpinan  intelektual organik yang bertugas 

menata ulang kelembagaan politik sebagai katalis bagi keberhasilan transformasi material dan 

mental.  

Berlandaskan paradigma Pancasila, orientasi dari ketiga ranah transformasi sosial 

tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: 

Transformasi mental-kultural diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian 

(berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa 

kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu 

mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Mahasuci”, yang memancarkan 

semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama 

manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam 

hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang 

memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, 

kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosiabilitas yang 

berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan 

kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan 

(pengorbanan).  

Transformasi institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa  yang berdaulat 

dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak 

dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan 

cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat 

memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang 

termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenep bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamaian dan 

keadilan. 

Transformasi material diarahkan untuk menciptakan perekonomian mandiri yang 

berkeadilan dan berkemakmuran berlandasakan sila kelima. Bahwa kemandirian dan 
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kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; 

berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai pengusaan negara atas 

“karunia kekayaan bersama” (commonwealth) serta atas cabang-cabang produksi yang penting 

dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi 

dengan fungsi sosial; dengan megembangkan sektor produktif berbasis pengetahuan dan 

teknologi. 

Ketiga ranah transformasi tersebut bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Satu sama 

lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Perubahan mental-kultural memerlukan 

dukungan politik dan material berupa politik kebudayaan dan ekonomi budaya. Sebaliknya 

perubahan politik memerlukan dukungan budaya dan material berupa budaya demokrasi dan 

ekonomi (logistik) politik. Begitupun perubahan material memerlukan dukungan budaya dan 

politik berupa budaya ekonomi dan politik (kebijakan) ekonomi. 

Ketiga ranah transformasi tersebut juga selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno. 

Transformasi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam 

perekonomian; transformasi mental, agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam 

kebudayaan; transformasi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. 

Pada akhirnya, ketiga ranah transformasi tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara 

simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negara berlandaskan Pancasila: mewujudkan 

perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 

(material dan spiritual). 
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Program-Program Transformasi Tata Kelola Negara 

Transformasi harus mengandung peta jalan, dengan menentukan usaha-usaha pokok 

sebagai simpul ke arah perubahan secara mendasar dan menyeluruh. Usaha-usaha pokok ini 

secara terencana, bertahap dan terstruktur dilaksanakan secara akseleratif  menuju bangsa 

Indonesia yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan 

Dalam melaksanakan usaha-usaha pokok secara akseleratif itu,  taktik dan strategi yang 

bisa ditempuh antara lain melalui cara mempertahankan cara-cara yang lama yang baik, seraya 

mengadopsi cara-cara baru yang lebih baik, dengan senantiasa menjada konsistensi dan 

koherensinya dengan nilai-nilai paradigmatik Pancasila. 

Langkah-langkah Transformasi Pembangunan bisa ditempuh melalui program-program 

prioritas sebagai berikut: 

A. Mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pandangan Hidup Bangsa 

1. Menjadikan prinsip-prinsip Pancasila sebagai titik tumpu dalam penyusunan ideologi, 

peraturan perundang-undangan, kebijakan dan tata kelola negara.  

2. Mengembangkan Pancasila secara integral sebagai sistem keyakinan (membangsa-

menegara), sistem pengetahuan dan sistem tindakan. 

3. Menetapkan norma hukum dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara 

negara untuk menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan. 

4. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dan haluan transformasi material, mental, dan 

politikal. 

5. Mentransformasikan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal 

(negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal, dengan melibatkan 

segala elemen dan kekuatan nasional dalam proses penafsiran, pengisian, dan 

penyebarluasan Pancasila. 

6. Menjadikan Pancasila sebagai kritik terhadap kebijakan negara.2 

 

B. Mengukuhkan Negara Hukum Pancasila 

1. Menetapkan konstitusi yang tepat untuk melaksanakan transformasi sosial berbasis 

Pancasila. Pilihannya adalah kembali ke Konstitusi Proklamasi (UUD 1945 asli) untuk 

diamandemen secara addendum. Mempertahankan kerangka dasar sistematik negara 

kekeluargaan, seraya memberi peluang bagi perubahan pada hal-hal yang bersifat 

instrumental.  

2. Memantapkan Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat), dengan menempatkan 

Pancasila sebagai staatfundamentalnorm yang harus menjadi sumber dari segala 

sumber hukum. Atas dasar itu, harus ada audit terhadap produk perundang-undangan 

dengan menghapus segala undang-undang yang kandungan nilainya bertentangan 

dengan norma dasar Pancasila. 

                                                             
2 Untuk elaborasi lebih lanjut tentang hal ini, lihat Kuntowijoyo (2001). 
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3. Pengembangan demokrasi harus sejalan dengan nomokrasi (rule of law). Agar kualitas 

demokrasi kita berjalan sehat,  perlu ada jaminan penegakan dan kepastian hukum, 

yang benar, adil, dan professional. Untuk itu perlu ada pembenahan secara mendasar 

pada aparatur penegak hukum. 

 

C. Memperjuangkan Kedaulatan dalam Politik 

Membentuk pemerintahan negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, dengan cara: 

1. Mengembangkan hubungan luar negeri bebas-aktif berlandaskan prinsip kemerdekaan, 

perdamaian, dan keadilan. 

2. Menjamin hak dasar warga dan keselamatan wilayah, keadilan dan kepastian hukum, 

serta ketertiban dan kedisiplinan aparatur negara dan masyarakat. 

3. Melakukan pendalaman dan perluasan demokrasi berlandaskan  nilai-nilai Pancasila, 

melalui penataan kelembagaan negara dan penguatan demokrasi permusyawaratan. 

4. Arah pembangunan tata kelola negara harus mampu merespons empat sasaran utama 

pembangunan institusi sosial-politik. Pertama, pemberdayaan rakyat melalui 

pengembangan partisipasi segenap elemen bangsa dalam berbagai bidang 

pembangunan. Usaha ini dimulai dari pengembangan partisipasi rakyat dalam politik 

melalui perbaikan lembaga perwakilan dengan memperhatikan aspek keterwakilan 

(bukan hanya keterpilihan) keragaman kekuatan rakyat serta peningkatan kapasitas 

wakil rakyat. Kedua, pertanggungjawaban sistemik melalui pengembangan 

pemerintahan yang efektif, tepat-guna,  efisien, responsif dan berintegritas. Ketiga, 

penyempurnaan rejim kesejahteraan umum melalui penyediaan kerangka regulasi, 

kebijakan dasar dan perencanaan pembangunan yang terencana, sistematis dan terpadu, 

sebagai pedoman direktif. Keempat,  revitalisasi dan penegakan “nomokrasi” (rule of 

law) yang memberi jaminan kepastian hukum dalam kerangka pembangunan. 

Penataan Kelembagaan Negara 

 

a. Mengukuhkan peran MPR sebagai mendataris kedaulatan rakyat dengan tugas 

utamanya untuk menetapkan UUD dan GBHN. Keangggotaan MPR terdiri dari 

anggota-anggota DPR, perwakilan (utusan) daerah dan perwakilan (utusan) golongan. 

Dalam institusionalisasinya di MPR, perwakilan daerah dan perwakilan golongan ini 

bisa merupakan fraksi yang terpisah atau bisa juga disatukan dalam suatu kamar 

bersama (Dewan Perwakilan Daerah dan Golongan).  Selain itu, bila dalam UUD 1945 

asli, utusan daerah dan golongan ini hanya berfungsi di MPR; dengan begitu, pekerjaan 

rutinnya boleh dikatakan selesai setelah UUD dan GBHN ditetapkan. Di masa depan, 

perwakilan daerah dan golongan bisa diberi kewenangan legislasi biasa, dengan berhak 

mengajukan dan ikut membahas RUU, atau memberikan persetujuan terhadap RUU 

yang diajukan DPR, sebagai kekuatan penyeimbang terhadap DPR dalam semangat 

kekeluargaan. 

b. Presiden tetap sebagai mandataris MPR. Sekalipun Presiden dipilih langsung oleh 

rakyat, Presiden tidak diberi kewenangan untuk membentuk kebijakan dasar tersendiri. 

Tugas Presiden hanya melaksanakan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Dalam 
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melaksanakan GBHN tersebut, Presiden juga harus memberikan 

pertanggungjawabannya kepada MPR. 

c. Masa Jabatan dan berapa kali Presiden bisa dipilih kembali harus dibatasi. Seturut 

dengan itu, Presiden tidak bisa dimakzulkan langsung oleh MPR tanpa melalui 

mekanisme pengadilan di Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung.  

d. Perlu dibentuk peradilan konstitusi; bisa dengan membentuk mahkamah tersendiri 

(Mahkamah Konstitusi) atau bagian khusus dalam Mahkamah Agung. Terhadap 

keputusan MK/MA yang bermasalah (tak sejalan dengan semangat Pancasila dan 

prinsip-prinsip negara hukum) dalam memutus perkara yang berkaitan dengan judicial 

review, harus disediakan mekanisme korektifnya. 

e. Perlu ada pembenahan secara mendasar terhadap postur birokrasi,  dengan melakukan 

perampingan untuk menghindari jebakan disfungsi “obesitas birokrasi” yang menguras 

anggaran pembangunan. 

f. Peru ada penataan ulang terhadap komisi-komisi negara untuk menghindari tumpang-

tindih kewenangan, serta pelemahan terhadap institusi-institusi negara yang permanen. 

g. Perlu penguatan terhadap lembaga pemberantasan korupsi.  

h. Merehabilitasi kewibawaan dan integritas lembaga-lembaga penegak hukum, melalui 

perbaikan sistem rekrutmen, sistem pengawasan, dan sistem promosi jabatan. 

i. Melakukan peninjauan ulang pelaksanaan otonomi daerah agar tidak merusak sendi-

sendi integrasi dan konektivitas negara kesatuan. Peninjauan mana akan berimplikasi 

terhadap cara pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah.3 

                                                             
3 Tentang pelaksanaan otonomi dan Pilkada, pandangan Bung Hatta bisa dipertimbangkan. Dalam 

pandangannya, bila otonomi itu tersusun dalam 3 hieraki, Tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, 

dan Tingkat Desa, kita harus memastikan dimana titik berat otonomi harus diletakkan. Bila titik berat 

otonomi diletakkan pada Tingkat Propinsi, maka “otonomi kabupaten bisa terjepit, otonomi desa tidak 

akan hidup. Lambat laun orang di daerah memandang propinsi itu sebagai suatu konsentrasi 

kekuasaan yang begitu hebat, sehingga berbagai bagiannya ingin menjadi propinsi tersendiri.”  

Selanjutnya ia ingatkan, “Dan apabila kabupaten dilenyapkan, apakah jarak antara desa dan propinsi 

tidak terlalu besar, sehingga pimpinan yg harus diberikan oleh propinsi kepada desa untuk 

membimbing otonominya tidak efektif lagi?” 

Atas dasar itu, Bung Hatta tiba pada kesimpulan bahwa titik berat otonomi harus diletakkan di Tingkat 

Kabupaten/Kota. “Sebab itu saya berpendapat, sebaik-baiknya titik berat pemerintahan sendiri itu 

diletakkan pada kabupaten. Propinsi dalam sistem ini menjadi badan koordinasi daripada segala 

kabupaten yang berada di dalam lingkungannya. 

Bila titik berat otonomi diletakkan di Tingkat Kabupaten/Kota, ada konsekuensi ikutan yang harus 

diperhatikan. “Kelanjutannya ialah propinsi tidak mempunyai Dewan Perwakilan yang langsung dipilih 

oleh rakyat. Dewan Perwakilannya ada, tetapi terdiri atas wakil-wakil yang diutus oleh tiap-tiap 

kabupaten dengan jumlah yang sama banyak...Dengan cara begitu maka propinsi merupakan badan 

pelaksana kerjasama antara kabupaten, untuk mengurus kepentingan bersama yang 

penyelenggaraannya mengatasi kesanggupan kabupaten sendiri-sendiri.” 

Akhirnya ia nyatakan, “Dengan menitikberatkan otonomi di kabupaten, maka kabupaten dapat 

memimpin perkembangan otonomi desa berangsung-angsur, sampai juga di desa terlaksana akhirnya 

apa yang dikatakan ‘mengurus rumah tangga sendiri’ dalam arti yang sebenar-benarnya” (Hatta, 1957; 

2000). 
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Penguatan Demokrasi Permusyawaratan 

a. Menggantikan anasir-anasir sistem demokrasi liberal dengan merestorasi sistem 

demokrasi Pancasila, dengan memulihkan cita kerakyatan, permusyawaratan, dan 

hikmat kebijaksanaan. 

b. Melakukan penyederhanaan kepartaian, dengan mengembangkan partai-partai yang 

berbasis ideologis bukan berbasis kekuatan logistik. Untuk konsolidasi kepartaian, 

sistem pemilihan secara proporsional terbuka harus diganti dengan sistem pemilihan 

yang lebih memberi ruang bagi keterpilihan kader-kader ideologis yang berkompeten 

dan berintegritas.  

c.  Membatasi biaya kekuasaan dengan menerapkan aturan permainan yang lebih fair dan 

ketat dalam biaya dan masa berkampanye, serta mencari modus pembiyaan partai yang 

lebih sehat. 

d. Memperluas demokrasi yang mengarah pada keadilan sosial melalui penerapan rejim 

negara kesejahteraan.  Negara kesejahteraan yang dimaksud adalah pemerintahan 

demokratis yang menempatkan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab 

terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik dalam 

mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial demi pencapaian 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Sistem negara kesejahteraan diorientasikan untuk: 

(a) mempromosikan efisiensi ekonomi; (b) mengurangi kemiskinan; (c) memperkuat 

kesetaraan sosial; (d) mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi 

sosial; (e) menjamin stabilitas sosial; dan (f) mempromosikan kemandirian individu. 

e. Perlu dibentuk semacam front nasional yang melibatkan elemen-elemen masyarakat 

politik dan masyarakat sipil dengan konsensus memperjuangkan transformasi sosial 

berbasis Pancasila. 

 

D. Memperjuangkan Kemandirian dalam Perekonomian 

1. Merebut kemerdekaan ekonomi sebagai prasyarat untuk membumikan rencana 

ekonomi yang teratur dalam rangka mengadakan kemakmuran yang cukup bagi rakyat 

Indonesia. Meminjam istilah Tan Malaka, “Yang berhak menentukan nasib Rakyat 

Indonesia ialah kamauan, pelor, atau bambu runcingnya Rakyat Indonesia sendiri.”  

                                                             
Apabila kita mengikut jalan berfikir Bung Hatta yang meletakkan titik berat otonomi pada Tingkat 

Kabupaten/Kota dengan segala koksekuensi ikutannya, maka sistem pemilihan Gubernur tidak perlu 

dilakukan secara langsung. Pemilihan Gubernur bisa dipilih oleh Perwakilan Daerah atau dipilih 

bersama oleh dua pihak (Perwakilan Daerah dan Pemerintah Pusat). Alternatif lain,  Gubernur bisa saja 

diangkat oleh pemerintah pusat lewat kerangka dekonsentrasi. Adapun Pilkada untuk Tingkat 

Kabupaten/Kota, bisa menerapkan Pilkada langsung atau tidak langsung dengan memenuhi segala 

prasyatat dan konsekuensinya masing-masing. Atau bisa juga menerapakan sistem Pilkada secara 

asimetris, disesuaian dengan kondisi kapasitas dan karakteristik masing-masing Tingkat II.  
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2. Agar dapat leluasa menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengembangkan 

sikap kejiwaan dan kesanggupan untuk (sebisa mungkin) mencukupi diri sendiri. 

Bangsa Indonesia hendaknya tidak mengembangkan perilaku ekonomi boros, “besar 

pasak daripada tiang”, yang dapat mengarah pada ekonomi utang. Ketergantungan pada 

utang luar negeri bisa menjadi pintu masuk bagi dikte-dikte kebijakan ekonomi 

nasional oleh kekuatan-kekuatan asing, yang dapat mendistorsikan sistem ekonomi dan 

rencana keadilan yang ingin dikembangkan.     

3. Melakukan retooling atas alat-alat produksi dan alat-alat distribusi; dengan 

mereorganisasi dan membelokan setirnya ke arah pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.  

4. Merevitalisasi peran negara dalam lapangan perekonomian yang menguasai hajat hidup 

orang banyak. Semua alat vital dalam produksi dan distribusi harus dikuasai atau 

sedikitnya diawasi oleh Negara (pemerintah). 

5. Merevitalisasi peran negara dalam penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat untuk dipergunakan bagi 

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Segala bentuk investasi asing dan kontrak karya 

pertambangan harus ditinjau ulang. Dipilah dan dipilih, mana yang bisa diteruskan 

dengan skema transfer teknologi dan pembagian keuntungan yang lebih adil, dan mana 

yang harus diakhiri dalam batas waktu yang ditentukan. 

6. Seluruh bentuk badan usaha (BUMN, kooperasi dan swasta) harus mencerminkan sifat 

“tolong-menolong” (kekeluargaan). Kedalam, setiap bentuk badan usaha harus 

mengembangkan hubungan industrial Pancasila yang saling menguntungkan bagi 

semua pemangku kepentingan. Keluar, di antara ketiga bentuk badan usaha tersebut 

harus ada pembagian peran dan interdependensi dalam penguasaan dan pengusahaan 

sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir (forward and backward linkages). Harus 

dicegah terjadinya penguasaan sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir di tangan orang 

seorang secara monopolistik dan oligopolistik.  

7. Perhatian khusus harus diberikan kepada pengembangan badan usaha kooperasi 

sebagai wujud demokrasi ekonomi. Dalam dominasi sistem kapitalisme dengan dasar 

‘free competition’, kebanyakan orang Indonesia, yang hanya pandai melaksanakan 

segala yang kecil, sulit diharapkan dapat naik ke atas, kecuali berjejaring dalam  usaha 

kooperasi untuk meningkatkan selangkah demi selangkah ekonomi rakyat jelata.   

8. Melaksanakan landreform, dengan melakukan perombakan atas hak tanah dan 

penggunaan tanah. Tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan, apalagi penghisapan 

dari modal-modal asing terhadap rakyat Indonesia. 

9. Meningkatkan kemakmuran dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan 

kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan memprioritaskan 

pengembangan teknologi berbasis potensi dan karakterististik (kondisi) keindonesiaan.  

10. Memperkuat daya saing perekonomian dengan meningkatkan nilai tambah dari potensi 

sumberdaya yang kita miliki, seperti di bidang kelautan-kemaritiman, agro-industri, 

pertambangan, kepariwisataan, dan ekonomi kreatif, dengan megembangkan sektor 

produktif berbasis pengetahuan dan teknologi.  

11. Memperkuat kedaulatan pangan dan energi serta pengutamaan pembelian produk 

dalam negeri. 
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12. Segala modal dan tenaga yang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam 

pembangunan perekonomian Indonesia. 

 

E. Memperjuangkan Kepribadian dalam Kebudayaan 

1. Melakukan transformasi mental. Bahwa transformasi sosial berbasis Pancasila bukan 

hanya menuntut perubahan basis material-ekonomi, tetapi juga perubahan superstuktur 

mental-kultural, dengan orientasi menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter, 

kreatif, cakap tata kelola dan berjiwa merdeka. 

2. Mengikis mentalitas feodalistik-kolonialistik-hedonistik dan mental budak (inferiority 

complex), dengan berani membuang nilai lama yang buruk, mempertahankan yang 

baik, dan mengupayakan nilai-nilai baru yang lebih baik, yang lebih sejalan dengan 

nilai-nilai Pancasila. 

3. Transformasi sosial berbasis Pancasila tidak hanya meminta sumbangan keringat dan 

disiplin, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan pikiran-pikiran dan konsepsi-

konsepsi teoritis dalam usaha mengobjektivikasikan nilai-nilai Pancasila. 

4. Transformasi sosial berbasis Pancasila juga tidak hanya mengejar kemakmuran 

material, tetapi juga kekayaan spiritual. Transformasi sosial Pancasila hendak 

membebaskan manusia dari penjara materialisme-hedonisme yang mendorong 

perilaku boros dan merusak ekosistem,  dengan memperkuat daya-daya transendensi 

spiritualitas. Pengembangan semangat ketuhanan dalam kehidupan publik harus lebih 

menekankan dimensi etis dan spiritual agama-kepercayaan. 

5. Kita harus berjuang menentang imperialisme kebudayaan dan Pemerintah harus 

melindungi dan menjamin berkembangnya kebudayaan nasional, dengan mamadukan 

kecemerlangan lokal (local genius) dan visi-perkembangan global. 

6. Usaha kebudayaan dirahkan terutama untuk membangun mentalitas kesetaraan, 

kemandirian, gotong-royong, dengan etos kerja yang positif, amanah dan ramah 

pelayanan dalam rangka mempertinggi mutu kemanusiaan, keadaban dan persatuan. 

7. Memperkuat wawasan nusantara, dengan meluaskan horison kebudayaan dari bias 

perspektif daratan menuju perhatian yang lebih adekuat terhadap visi kemaritiman. 

8. Mengembangkan pembangunan berbasis modal kultural dengan menggalakan budaya 

baca dan meneliti serta kreativitas inovasi masyarakat. 

9. Memberdayakan peran komunitas sebagai sokoguru pembangunan nilai (mental-

kultural), terutama peran komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas 

pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas adat-budaya, komunitas 

organisasi masyarakat dan politik.  

10. Mengupayakan transformasi dunia pendidikan dengan orientasi mengembangkan 

manusia pembelajar yang berkarakter, kreatif, cakap tata kelola dan berjiwa merdeka.  

 

13. Menguatkan (Dukungan) Kohesi Sosial 

1. Melenyapkan struktur sosial masyarakat feodalistik dan kolonialistik-kapitalistik yang 

bersifat diskriminatif, menjadi struktur masyarakat Pancasilais yang bersifat egaliter, 

sama dapat-sama rasa, dengan semangat persatuan nasional yang mengatasi 

kepentingan perseorangan dan golongan. 
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2. Cara yang ditempuh untuk melakukan transformasi sosial itu dengan menetapkan  

“kesadaran sosial”, dari lima kesadaran: (a) kesadaran nasional, (b) kesadaran 

bernegara, (c) kesadaran berpemerintahan, (d) kesadaran sosial, (e) kesadaran bela 

negara. 

3. Perwujudan dari kelima kesadaran tersebut tercermin dalam: (a) Semangat Persatuan 

dan kemandirian bangsa, (b) semangat kewargaan yang inklusif, (c) semangat 

menyelaraskan hak dan kepentingan perseorangan dengan  kewajiban dan kepentingan 

bersama (d) semangat gotong-royong yang dinamis, (e) semangat patriotisme dengan 

rela berkorban (“ho lopis kuntul baris”). 

 

14. Menguatkan (Dukungan) Sistem Pertahanan-Keamanan 

1. Mengukuhkan kembali doktrin sishankamrata, dengan mengikutsertakan rakyat 

(organisasi kerakyatan) dalam usaha bela negara. 

2. Penertiban dan penyehatan alat-alat pertahanan-keamanan negara, baik teknis maupun 

ideologis, agar dapat memiliki ketangkasan profesional, kedisiplinan dan ketahanan 

mental dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

3. Meluaskan orientasi pertahanan dari penekanan pada pertahanan darat menuju 

pertahanan laut dan udara. 

4. Memperkuat kapasitas sistem pertahanan untuk merespon tantangan-tangan perang 

non-konvensional. 

5. Meluaskan konsepsi keamanan, dari keamanan negara (yang berfokus pada 

keseimbangan dan kapabilitas militer) menuju  “keamanan insani” (human security) 

yang mencakup “proteksi individual dari pelbagai risiko terhadap keselamatan fisik 

dan psikologis, martabat, dan kesejahteraan”.  

6. Merehabilitasi kemerosotan wibawa aparatur keamanan dan pertahanan. 

7. Mengatasi konflik dan kecemburuan di antara korp aparatur pertahanan-keamanan. 

 

Penutup 

Telah berlalu masa yang panjang ketika karunia kekayaan alam tak menciptakan 

kemakmuran, keindahan negeri tak membawa keelokan nurani, kelimpahan penduduk tak 

memperkuat daya hidup, kemajemukan tak memperkuat ketahanan budaya, keberagamaan tak 

mendorong kemuliaan akhlak. 

Berdiri di awal milenium baru, menyaksikan gerak perubahan yang luas cakupannya, 

instan kecepatannya dan dalam penetrasinya, menyentuh rasa hirau kita tentang masa depan 

bangsa: adakah kelebihan yang bisa kita banggakan pada dunia selain karunia yang terberikan; 

adakah sebutan yang bisa kita ukir di gelanggang internasional selain gelar-gelar buruk? 

Dalam rasa keadilan Ilahi, tak ada ketentuan bahwa jalan hidup suatu bangsa harus tetap 

berada di garis pinggiran, kemelaratan, dan penderitaan. Dari hari ke hari, firman Tuhan justru 

semakin membuktikan kebenaran dirinya. Bahwa di dalam sejarah kejatuhan dan kejayaan 

suatu kaum, manusia sendirilah pusat pengubahnya. 
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Mestinya kita bisa. Kita memiliki ideologi negara yang tahan banting, sesuai dengan 

kodrat kemanusiaan, relevan dengan tantangan zaman, dan dapat mempersatukan segala 

kemajemukan.  Kita masih memiliki cadangan sumberdaya alam yang memadai dan mutu 

sumberdaya manusia yang membaik. Kita juga mewarisi kekayaan peradaban dan kebesaran 

jiwa para pendiri bangsa, yang menorehkan nama Indonesia sebagai pelopor gerakan 

kemerdekaan di Asia, Afrika dan Amerika Latin. 

Dengan pengikatan komitmen bersama seluruh kekuatan nasional, kita bisa bangkit dari 

keterpurukan. Dan untuk itu, titik keberangkatannya harus dimulai  dari pengenalan diri, 

percaya diri, dan pendirian; singkat kata, perlu meneguhkan jatidiri dan kemandirian.   

Nilai-nilai jatidiri Indonesia dirumuskan dalam Pancasila sebagai falsafah dan 

pandangan hidup, haluan persatuan dan perjuangan, serta kepribadian bangsa. Bung Karno 

menyatakan: 

 Tetapi kecuali Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar falsafah,  Pancasila 

adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-yakinnya Bangsa Indonesia dari 

Sabang sampai ke Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Dan 

bukan saja alat mempersatu untuk di atasnya kita letakkan Negara Republik Indonesia, 

tetapi juga pada hakekatnya satu alat mempersatu dalam perjoangan kita melenyapkan 

segala penyakit yang telah kita lawan berpuluh-puluh tahun yaitu penyakit terutama 

sekali, Imperialisme. Perjoangan suatu bangsa, perjoangan melawan imperialisme, 

perjoangan mencapai kemerdekaan, perjoangan sesuatu bangsa yang membawa corak 

sendiri-sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap-tiap bangsa 

mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada 

hakekatnya bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. Keperibadiaan 

yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam perekonomiannya, 

dalam wataknya dan lain-lain sebagainya (Soekarno, 1958, I: 3). 

 

Kelima sila itu memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. 

Selebihnya adalah tuntutan akan pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan, dan 

kesungguhan komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan 

bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. 

Dalam memahami, meyakini dan mengamalkannya, hendaklah diingat bahwa Pancasila 

bukan hanya dasar statis, melainkan juga bintang pimpinan yang dinamis—yang mesti 

responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka 

bagi proses pengisian dan penafsiran baru, dengan syarat memperhatikan semangat dasar yang 

terkandung di dalamnya serta kesalingterkaitan antarsila. Maknanya, keterbukaan pengisian 

dan penafsiran atas setiap sila Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-prinsip pokoknya dan oleh 

keharusan untuk menjaga koherensinya dengan sila-sila yang lain. 

 

Sejauh ini, nilai-nilai ideal Pancasila itu  belum teraktualisasikan secara sungguh-

sungguh dalam kenyataan, terutama karena krisis keteladanan para penyelenggara negara. 

Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi atau 

kehilangan pemimpin, melainkan kehilangan karakter dan harga diri kebangsaan, karena 
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diabaikannya semangat dasar kehidupan bernegara. “Aib terbesar,” kata Juvenalis, “ketika 

kamu lebih mementingkan kehidupan ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu 

sendiri engkau telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”  

 

Membumikan Pancasila sebagai pantulan cita-cita dan kehendak bersama, 

mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, tak berhenti sekadar retorika dan ornamen di 

pentas politik. Oleh karena itu, Pancasila harus diakarkan (diradikalisasikan) ke daratan realitas 

melalui  transformasi sosial berbasis Pancasila.  Suatu transformasi sosial yang berusaha 

menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan perubahan mendasar dalam ranah material, 

mental, dan politikal dalam kerangka perwujudan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual).    

Usaha menjalankan transformasi sosial Pancasila di tengah kesemarakan gairah 

materialisme, hedonisme dan banalisme memang ibarat menabrak dinding tebal yang sulit 

ditembus. Untuk itu, diperlukan kebesaran jiwa yang teguh pendirian dan berani menyimpang 

dari mainstream.  Jiwa profetis-patriotis, yang berani membiasakan yang benar, bukan 

membenarkan yang biasa; jiwa profetis-patriotis yang tidak lekas putus asa dalam menahan 

cobaan dan gempuran; jiwa profetis-patriotis yang sanggup menyatukan satuan-satuan lidi 

pecutan ke dalam sapu kebersamaan gempuran yang dapat melenyapkan krisis dan penyakit 

sosial. 

Kita biarkan bangsa ini pudar, atau bangkit berjuang. “Siapa yang ingin memiliki 

mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang 

sedalam-dalamnya.”  

 


