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MEMAHAMI NEGARA 

SEBAGAI SISTEM SWABINA 

 Oleh ; Dr. R. Matindas 

 
PENGANTAR 

Perkembangan zaman menurut berbagai pihak, termasuk mahasiswa untuk ikut 

memikirkan keadaan negara. Pembahasan tentang negara tidak lagi hanya menjadi 

monopoli mahasiswa di bidang politik, ekonomi makro atau administrasi negara. 

Mahasiswa kedokteran, mahasiswa teknik, komputer maupun sastra, juga perlu 

memikirkan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan negara. 

 

Akan sangat sulit jika mahasiswa dari fakultas sastra, juga perlu misalnya diharapkan 

mempelajari konsep-konsep yang berhubungan dengan negara sama mendalam dengan 

rekannya di fakultas ilmu politik dan fakultas ilmu administrasi negara. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah bahasa bersama agar para mahasiswa dari berbagai bidang ilmu dapat 

menyumbangkan pengetahuan yang diperoleh dalam mempelajari bidang ilmunya ke 

dalam konsep negara. Salah satu paradigma berpikir yang dijadikan bahasa bersama itu 

adalah konsep tentang sistem swabina. 

 

PENGERTIAN SISTEM 

Istilah-istilah seperti soundsystem, sistem transportasi, sistem penggajian karyawan adalah 

istilah yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa istilah 

sistem digunakan untuk bermacam-macam hal. Manusia pun dapat dipandang sebagai 

sebuah sistem. Demikian juga dengan tumbuhan, ilmu, organisasi komputer. Tentu saja 

manusia merupakan sistem yang unik yang tidak sejenis dengan sistem transportasi 

maupun soundsystem. Namun demikian pembahasan tentang manusia dan organisasi dapat 

dilakukan secara lebih jelas dengan menggunakan pendekatan sistem. 
 Staf Pengajar di Fakultas Psikologi UI, Perumus dan Pemandu 

beberapa program pelatihan (LKMM Tingkat Dasar, Menengah 
dan Lanjutan, OPPEK dan PP-OPPEK 
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Sistem adalah kesatuan sejumlah sarana yang berkaitan satu dengan lainnya dan secara 

bersama-sama mengolah rangsang (masukan, input) yang berasal dari lingkungan untuk 

menghasilkan suatu reaksi (output). 

 

Batasan pengertian di atas dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut : 

o Dalam sistem ada sejumlah sarana (alat, instrumen) yang saling berkait satu dengan 

lainnya. Macam sarana (alat-alat) yang merupakan sebuah sistem tergantung pada 

macam sistem yang bersangkutan. Pada manusia, alat-alat itu berupa organ-organ 

tubuh. Pada mobil, alat itu berupa kemudi, gas, rem dan sebagainya. Pada komputer 

sarana ini meliputi kabel, chip, mother board, monitor, keyboard dan sebagainya. 

o Tiap sistem menerima masukan. Jenis masukan yang diterima oleh suatu sistem juga 

tergantung pada macam sistem yang bersangkutan. Tumbuhan menerima masukan 

berupa zat-zat pertumbuhan. Sistem pengeras suara (soundsystem)  menerima masukan 

yang berupa suara. 

o Makin kompleks sebuah sistem, makin banya masukan yang diterima diolahnya. 

Pengeras suara hanya dapat mengolah satu jenis rangsang yaitu suara. Ia tidak bereaksi 

terhadap gambar-gambar yang digerakkan didepan mikrofonnya. Kalaupun bereaksi, 

reaksi itu adalah reaksi terhadap suara (yang ditimbulkan oleh gerakan gambar), dan 

bukan terhadap macam gambar. Komputer yang sederhana hanya bereaksi terhadap 

tekanan pada papan ketiknya, dan tidak bereaksi terhadap hal lain. Komputer yang 

lebih canggih juga bisa bereaksi terhadap gerakan mousenya dan komputer yang super 

canggih dapat mengolah rangsang berupa suara. Manusia sebagai sistem yang sangat 

kompleks menerima berbagai rangsang/masukan, baik masukan yang berupa informasi 

maupun yang bersifat sumber energi (manusia juga mengolah masukan berupa zat 

makanan yang diolah menjadi tenaga). 

o Tiap sistem melakukan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan oleh sarana yang merupakan 

bagian sistem itu., maupun sistem itu sebagai satu kesatuan. Tiap sistem melakukan 

kegiatan dengan cara menerima masukan dari lingkungannya, mengolah masukan itu 

dan kemudian menghasilkan keluaran (output). Sistem pengeras suara (soundsystem) 

menghasilkan keluaran berupa suara yang lebih keras. Kalkulator menghasilkan 

keluaran berupa hasil perhitungan. 
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o Sistem-sistem tertentu, menahan sejumlah masukan untuk diolah menjadi bahan 

pertumbuhan bagi sistem itu. Tanaman, mengolah sebagian masukan yang diterima 

untuk pertumbuhannya.Komputer tidak hanya mengolah rangsang menjadi tampilan 

dimonitor, tetapi juga menyimpan sebagian hasil olahan rangsangnya sebagai data yang 

disimpan dalam sistem memorinya (yang bisa berupa hardisk maupun floppy disk atau 

bahkan random access memory). 

 
 
 
        Gambar 1 : Sistem 
     Rangsang        ●  Reaksi   Sistem merupakan kesatuan 
   ● Sistem     sejumlah sarana yang 
 Masukan         ●  Keluaran   mengolah rangsang yang 
        diterima dari lingkungan 
        menjadi keluaran tertentu 
 
 
     Sarana   
 

Hasil simpanan ini dapat mempengaruhi cara reaksinya dikemudian hari. Manusia juga 

menahan sebagian masukan yang diterimanya untuk diolah menjadi bermacam-macam hal. 

Sebagian informasi yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengetahuannya. 

Sebagian dari makanan yang diterima diolah menjadi tenaga maupun bahan untuk 

pertumbuhan fisiknya. 

 

 

SISTEM, LINGKUNGAN DAN SUBSISTEM 

Telah dijelaskan bahwa sistem adalah kesatuan sejumlah sarana yang mengolah rangsang. 

Rangsangan diolah baik oleh sistem secara keseluruhan, maupun oleh tiap-tiap sarana yang 

merupakan bagian sistem itu. Salah satu sarana pada manusia adalah otak. Otak memang 

merupakan bagian, namun bagian ini merupakan kesatuan dari sejumlah bagian yang lebih 

kecil. Demikian juga halnya dengan departemen pada sebuah organisasi. Departemen 

memang bagian dari organisasi, tetapi sekaligus merupakan kesatuan dari sejumlah bagian 

yang lebih kecil. 

 

L i n g k u n g a n 
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Kenyataan bahwa dalam satu sistem mungkin terdapat bagian yang sekaligus merupakan 

kesatuan dari bagian yang lebih kecil, melahirkan istilah subsistem. Pada dasarnya sebuah 

subsistem adalah juga sebuah sistem yang masih mengandung subsistem yang lebih kecil 

lagi. 

 

Dilain pihak sebuah sistem mungkin sekali adalah juga adalah sebuah subsistem dari 

sistem yang lebih besar. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem adalah bagian 

dari sebuah kesatuan (yang lebih besar) yang sekaligus merupakan kesatuan dari sejumlah 

bagian (yang lebih kecil) yang saling terkait dan secara bersama-sama memproses 

masukan tertentu menjadi keluaran tertentu. (diilhami oleh Weiss, 1971). 

 

Untuk membantu pemahaman mengenai pengertian sistem, ada baiknya membayangkan 

anak perusahaan dari sebuah grup usaha. (Anak) perusahaan ini adalah contoh sebuah 

sistem. 

 

Anak perusahaan ini merupakan bagian (sekaligus sarana) dari grup usaha yang lebih 

besar.  Bersama-sama dengan perusahaan lain dari grup yang bersangkutan, perusahaan ini 

bekerja membantu tercapainya tujuan grup. 

 

Namun disamping merupakan bagian dari grup usaha perusahaan ini juga merupakan 

kesatuan dari bagian-bagian yang ada di dalamnya. 

 

Di perusahaan ini mungkin juga terdapat bagian-bagian yang disebut sebagai departemen 

personalia, departemen pemasaran, departemen produksi, departemen keuangan dan 

sebagainya. Semua departemen ini berfungsi untuk membantu tercapainya tujuan 

perusahaan. 

 

Tiap departemen pun, sebetulnya adalah juga sebuah sistem. Departemen adalah kesatuan 

sejumlah biro (atau mungkin sejumlah divisi) dan semua biro dibawah satu departemen 

secara bersama-sama berfungsi membantu tercapainya tujuan yang bersangkutan. 
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Melalui penjelasan di atas, dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya sistem adalah bagian 

dari sebuah sistem (yang lebih besar) yang sekaligus merupakan kesatuan dari sejumlah 

sistem (yang lebih kecil). 

Dengan kata lain, sebuah sistem adalah sekaligus  sub-sistem (dari  sistem yang lebih 

besar) dan juga sebuah supra-sistem (dari sistem yang lebih kecil). Ini berarti :  

o Tiap sub-sistem adalah sebuah sistem, dan tiap sistem adalah sekaligus sebuah sub-

sistem. 

o Tiap sistem adalah juga sebuah supra-sistem dan setiap supra-sistem adalah juga 

sebuah sub-sistem. 

 
Gambar 2 : Sistem Lingkungan dan Sub Sistem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Yang menentukan kapan suatu hal dipandang sebagai sistem, atau suprasistem,   adalah 

titik pusat pembahasan. Jika fokus pembahasan adalah departemen, maka perusahaannya 

menjadi suprasistem dan bagiannya menjadi subsisem. Sebaliknya jika perusahaan 

Perusahaan X, adalah subsistem dari 
Holding Company 

Holding Company adalah Lingkungan/ 
Suprasistem bagi anak perusahaan X, Y, & 
Z, tetapi sekaligus merupakan sebuah 
sistem dan juga merupakan subsistem dari 
dunia bisnis. 

Anak 
Perusahaan Y 

Departemen personalia perusahaan 
Z, merupakan sub-sistem dari 
perusahaan Z, tetapi sekaligus 
merupakan suprasistem bagi seksi-
seksi yang ada didalamnya. 

Jenis rangsang yang diterima oleh sebuah sistem diteruskan kebagian yang bertugas mengolah rangsang 
itu, output dari sebuah sub-sistem dapat merupakan rangsang bagi sub-sistem lainnya. Selain rangsang 
yang bersifat internal di dalam sebuah sistem, sistem juga mungkin menerima rangsang eksternal. 
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dipusatkan pada perusahaan, maka departemen merupakan subsistem dan yang   

merupakan suprasistem adalah group usahanya (holding company). 

 

 

BERMACAM-MACAM SISTEM 

Konsep AKU membahas dua macam sistem, yaitu : sistem jenuh dan sistem progresif. 

Sistem  jenuh adalah sistem yang tidak mengalami perkembangan maupun perubahan  

lebih jauh. Sekali sistem ini terbentuk, maka unsur-unsurnya akan tetap dan sama untuk 

seterusnya. Demikian pula cara kerjanya. Sisem jenuh dibedakan menjadi sistem reaktif 

dan sistem adaptif. Sistem reaktif adalah sistem yang terus-menerus bekerja berdasarkan   

asas refleks yang sudah diprogramkan sebelumnya. Ia selalu memberikan reaksi yang  

sama untuk rangsang yang sama dan selalu memberikan reaksi yang berbeda  untuk 

rangsang lainnya. 

 

Contoh sistem reaktif adalah sebuah pengeras suara (loadspeaker)  yang selalu  membesar 

volume tiap suara yang diterimanya. Makin keras suara yang diterima, makin keras pula 

suara yang diproduksnya. Sebaliknya sistem adaptif akan  menyesuaikan diri dengan  

keadaan lingkungannya. 

 

Contoh sistem adaptif adalah thermostat yang akan memproduksi udara dingin sewaktu 

lingkungan disekitarnya dalam keadaan panas, tetapi kemudian berhenti memproduksi 

udara dingin,  jika  keadaan lingkungan tidak panas lagi. Baik  sistem reaktif  maupun 

sistem adaptif adalah sistem  yang jenuh. Kelengkapan maupun kesanggupan sistem ini  

tidak pernah bertambah.  Sebaliknya, sistem progresif adalah sistem yang terus-menerus 

berkembang. Kelengkapan maupun kesanggupan sistem ini  bertambah dari waktu ke 

waktu. Jika pertahanan kelengkapan itu sepenuhnya dikendalikan oleh lingkungannya,   

maka sistem ini disebut sistem buatan – dibuat oleh pihak luar. 

 

Salah satu contoh sistem buatan adalah ilmu. Dari waktu ke waktu, ilmu terus menerus 

berkembang dan bertambah, namun pertambahan ini terjadi karena kedalam sistem ilmu  

ini dimasukkan hal-hal baru oleh manusia.  Contoh lainnya adalah sistem informasi  

manajemen sebuah perusahaan.  Kelengkapan sistem seperti ini juga yang terus menerus 
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bertambah, tetapi penambahan inipun terjadi bukan sebagai hasil inisiatif sistem itu   

sendiri, melainkan dikendalikan oleh pihak diluar sistem itu. Di lain pihak jika 

pertambahan  kelengkapan  (pertumbuhan)  sebuah sistem dicapai sebagai hasil usaha   

sistem itu sendiri, sistem ini disebut sebagai sistem  swabina (sistem yang membina  

dirinya sendiri). 

 

Contoh dari Sistem swabina  adalah manusia, tumbuhan dan organisasi. Sebagai suatu 

sistem, manusia maupun tumbuhan tidak dapat disamakan dengan sebuah kalkulator. 

Kalkulator dapat dibongkar dan kemudian dirakit ulang serta kembali berfungsi dengan 

cara yang sama seperti sebelumnya. Ini disebabkan  karena kalkulator bukanlah sistem 

yang hidup dan berkembang. Dari waktu ke waktu kalkulator yang sama akan  berfungsi 

untuk hal yang sama pula.  Jika sebuah kalkulator mengalami gangguan atau kerusakan, ia 

tidak dapat memperbaiki dirinya sendiri. Sebaliknya, manusia mempunyai kemampuan 

merawat diri sendiri. Berbagai kerusakan kecil pada diri manusia (misalnya luka) dapat 

diperbaiki sendiri oleh manusia yang bersangkutan.  Oleh karena manusia disebut sebagai 

sistem swabina, yaitu sistem yang hidup dan berkembang (atau sebaliknya mengalami 

kemunduran dan kemudian mati) serta mampu membina diri sendiri. Kemampuan  

membina diri sendiri ini memungkinkan sistem proaktif menciptakan struktur dan fungsi 

baru yang  belum ada di waktu kelahirannya. Walaupun perkembangan manusia juga 

berpengaruh oleh faktor lingkungannya, tetapi manusia punya kesanggupan  

mempengaruhi perkembangan dirinya melalui inisiatif yang berasal dari potensi  yang 

dibawanya sejak lahir. Demikian pula halnya dengan tumbuh-tumbuhan. 

 

MEMAHAMI KERJA SISTEM 

1. Pengamatan Terhadap Kalkulator 

Sebuah kalkulator bekerja berdasarkan asas refleksi. Inti prinsip ini adalah “untuk satu 

jenis rangsang hanya ada satu macam reaksi”. Setiap kali menerima rangsang X, yang 

diberikan adalah reaksi Y, dan jika yang diterima bukan rangsang X maka reaksinya 

bukan Y.  Dengan kata lain, untuk tiap jenis rangsang, kalkulator siap dengan satu – 

dan hanya satu reaksi. 
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Manusia pun dalam beberapa hal memiliki kecenderungan untuk menampilkan reaksi 

tertentu secara otomatis terhadap jenis rangsang tertentu. Kecenderungan ini disebut 

sebagai refleks. Tetapi berbeda dengan kalkulator yang hanya bekerja berdasarkan 

prinsip  refleks,  manusia juga memberikan reaksi-reaksi yang bukan refleks, 

melainkan tingkah laku bertujuan. Bahkan melalui pengendalian pikiran, manusia 

mampu sampai dengan batas-batas tertentu – menghilangkan refleksinya. Contohnya 

adalah kemampuan manusia untuk melawan refleks menarik  tangannya pada waktu 

ditusuk jarum untuk diambil darahnya. Padahal dalam keadaan tanpa pengendalian 

pikiran, manusia akan secara refleks menarik tangannya jika tertusuk benda tajam. 

 

Hal lain  yang bisa dilihat pada kalkulator adalah  kenyataan bahwa kalkulator tidak 

dapat berfungsi tanpa sumber energi (listrik dan baterai). Hal yang sama berlaku juga 

pada manusia, manusia pun memerlukan masukan energi yang berasal dari 

makanannya. Kelebihan pada manusia, adalah karena sebagian zat makanan diolah  

bukan hanya menjadi tenaga, melainkan juga untuk membentuk sel-sel baru. 

 

2. Pengamatan Terhadap Tumbuh-tumbuhan 

Adalah kenyataan bahwa bibit pohon mangga tidak pernah tumbuh menjadi pohon 

durian. Ini menunjukkan adanya pengaruh bawaan yang menentukan pertumbuhan 

pohon  mangga. Bibit  pohon mangga punya potensi untuk menjadi pohon  mangga 

yang subur, dengan catatan, bibit itu mendapatkan pupuk yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannya. Jika bibit itu memperoleh pupuk yang sesuai, bibit itu akan tumbuh 

sesuai dengan potensinya, sesuai dengan tendensinya. 

 

Pertumbuhan pohon mangga tidak terlalu berbeda dengan perkembangan manusia. 

Ketika dilahirkan, manusia membawa sejumlah potensi perkembangan. Potensi ini 

menghasilkan sejumlah tendensi (kecenderungan. Namun aktualitas  potensi maupun 

tendensi ini banyak dipegaruhi oleh kondisi lingkungan tempat berkembangnya 

manusia bersangkutan. Seperti  halnya sebatang pohon, manusia – dan juga sistem 

swabina lainnya – membutuhkan jenis pupuk yang dapat menyuburkan aktualitas 

potensi-potensinya. 
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Ada hal yang perlu diperhatikan dalam soal pemberian pupuk ini. Ada kenyataan 

bahwa tahap perkembangan  yang berbeda membutuhkan jenis pupuk yang berbeda. 

Pada awal masa pertumbuhannya, pohon lebih membutuhkan jenis pupuk  yang dapat 

merangsang perkembangan vegetatifnya. Kemudian ketika tiba waktunya untuk 

memulai berbuah, pohon membutuhkan jenis pupuk yang berbeda yaitu pupuk yang 

dapat merangsang fungsi generatifnya. Apabila pupuk yang dapat merangsang fungsi 

vegetatif masih dipasok dan pupuk yang merangsang fungsi generatif justru tidak 

dipasok, maka pohon hanya akan terus  bertambah  besar, tetapi tidak akan pernah 

menghasilkan buah. 

 

Sebagaimana halnya pohon, manusia dan organisasipun membutuhkan jenis pupuk 

yang berbeda untuk tiap tahap perkembangan yang  berbeda. Di masa kanak-kanak 

jenis pupuk yang sangat dibutuhkan adalah pupuk yang dapat memberikan rasa aman, 

tetapi di akhir masa perkembangan yang dibutuhkan adalah pupuk berupa kesempatan 

untuk menantang diri sendiri untuk mencapai keberhasilan.  Di lain pihak, di tahap 

awal perkembangan peran sebuah organisasi yang dibutuhkan adalah pemantapan 

pembagian peran dan fungsi, sementara di saat sesudahnya khususnya organisasi  

bisnis – membutuhkan rangsangan-rangsangan untuk melakukan diversifikasi. 

 

Disamping itu, pada sebatang pohon, ada kekuatan dari dalam diri sendiri untuk 

mencapai hal-hal yang dibutuhkan. Pohon yang terhalang oleh sinar matahari akan 

tumbuh ke arah yang memungkinkannya mendapatkan sinar matahari. Pohon yang 

tumbuh di tanah yang tidak terlalu subur akan memanjangkan akar-akarnya agar dapat 

lebih jauh mencari makanan. Manusia pun demikian pula. Manusia tidak hanya pasif 

menunggu pupuk yang sesuai dengan kebutuhannya, melainkan akan proaktif 

mengeksplor lingkungannya untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan. 

 

Setiap manusia mampunyai sejumlah kebutuhan dasar. Yang pertama adalah 

kebutuhan-kebutuhan yang bersifat biologik. Makan, minum, udara  yang bebas polusi 

serta kesempatan yang cukup untuk istirahat. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah 

kebutuhan yang bersifat siklis, artinya terjadi secara berulang-ulang. Setelah makan 

cukup banyak, seseorang menjadi jenuh untuk makan lagi. Orang yang kekenyangan 
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umumnya tidak akan mampu lagi menelan makanan walaupun dihadapannya 

dihidangkan sejumlah makanan yang lezat. 

 

Kebutuhan untuk beristirahat juga kebutuhan yang mempunyai efek jenuh. Setelah 

tidur seharian, seseorang terdorong untuk bergerak, bekerja, berlari atau sekedar 

menari-nari kecil. Hanya orang-orang yang kurang gizi yang tampil pemalas. Selain 

daripada kebutuhan-kebutuhan  biologik, manusia juga mempunyai kebutuhan yang 

bersifat psikologik, yaitu suatu kebutuhan yang hanya dapat dipuaskan melalui 

interaksi  dengan sesama manusia. Diantaranya ialah kebutuhan untuk merasa 

disayang, kebutuhan untuk merasa aman, merasa berhasil dan lain sebagainya. 

Kebutuhan-kebtuhan psikologik ini bersifat hirarkis. Kebutuhan dengan hirarki yang 

lebih rendah harus lebih dahulu terpuaskan sebelum kebutuhan dengan hirarki yang 

lebih tinggi mencuat dan mendominasi tingkah laku seseorang (uraian lebih mendalam 

tentang berbagai hal kebutuhan ini dapat ditemui pada pembahasan mengenai sistem 

kecenderungan manusia). 

 

3. Pengamatan terhadap Sebuah Mobil 

Sebuah mobil antara lain terdiri dari mesin, tangki bensin, rem, gas, kemudi, ruang 

pengemudi dan penumpang, roda dan lain-lainnya. Tiap-tiap komponen  tersebut 

adalah bagian dari sebuah mobil yang punya peran dan fungsi sendiri-sendiri. Namun 

selain itu, tiap-tiap bagian itu juga merupakan sarana dari mobil untuk berfungsi 

sebagai mobil didalam satu kesatuan.  Dengan  kata  lain, walaupun tiap-tiap 

komponen dari  sebuah  mobil  mempunyai  fungsinya sendiri-sendiri., namun 

bersama-sama mereka memungkinkan mobil untuk berfungsi sebagai sebuah mobil. 

 

Sebagai sistem, mobil juga menerima masukan dan mengolah masukan itu. Sebagian 

besar masukan diterima mobil dari gerakan pengemudinya yang membelokkan  

kemudi, serta  menekan pedal gas atau pedal rem. Tapi sebaliknya, mobil juga 

menerima masukan dari lingkungan lainnya. Ketika berada di jalan yang licin, ban 

mobil berinteraksi dengan permukaan jalan. Ketika berada di jalanan yang mendaki 

atau menurun, mobil terkena efek gravitasi. Arah dan laju sebuah mobil pada akhirnya 

tidak semata-mata ditentukan oleh pengemudi melainkan ikut juga ditentukan oleh 



Memahami Negara sebagai Sistem Swabina  11 

faktor lingkungannya. Ada kemungkinan  bahwa setelah kecepatan tertentu,  

pengemudi justru kehilangan kendali terhadap mobil,  dan sebagai akibatnya mobil  

bisa terguling. Ada beberapa hal  yang bisa disimpulkan melalui pengamatan terhadap 

kerja sebuah mobil, yaitu : 

 Pada sebuah sistem ada pembagian peran. Kemudi, gas, rem, tangki  bensin, 

semuanya punya fungsi yang berbeda-beda. Pembagian  peran juga terdapat pada 

sistem lainnya. Pada manusia kita bisa menemukan otak, jantung, dan organ-organ 

tubuh lainnya. 

 Reaksi sebuah sistem tidak hanya tergantung pada aktivitas salah satu organ (alat 

atau sarananya) melainkan pada kegiatan sistem itu sebagai satu kesatuan. Arah   

dan kecepatan mobil tidak hanya ditentukan oleh gas, kemudi dan rem, melainkan 

juga ditentukan oleh kondisi jalanan yang dilalui mobil tersebut. 

 Fungsi salah satu sarana atau bagian yang terdapat sebagai kelengkapan sebuah 

sistem, sepintas lalu dapat terlihat sebagai bertentangan dengan fungsi sarana 

lainnya. Sepintas lalu rem dan gas, kelihatan punya fungsi yang bertentangan. 

Namun keduanya dibutuhkan pada sistem itu. Pada manusia pun kita bisa 

menemukan adanya sarana yang kelihatan saling bertentangan. Pikiran atau 

keinginan tertentu tidak jarang dihambat oleh pikiran-pikiran moral. Hanya berbeda 

dengan rem mobil, moral manusia adalah juga sebuah sistem yang berkembang. 

Keyakinan-keyakinan moral yang dipegang seseorang pada waktu kecil mungkin 

sekali tidak lagi sama dengan keyakinan-keyakinan moralnya di masa dewasa. 

 

4. Pengamatan Terhadap Peluru Kendali 

Setelah dilepaskan dari busurnya, sebatang anak panah melesat kearah sasarannya. 

Arah itu demikian pastinya, sehingga jika sasarannya bergerak, pindah tempat, anak 

panah itu tidak akan mengenai sasarannya. Hal ini berbeda dengan sebuah peluru 

kendali yang ditembakkan ke pesawat musuh. Setelah dilepaskan, peluru kendali 

bergerak mengejar sasarannya. Bahkan jika sasarannya berbelok, peluru kendali dapat 

ikut berbelok. Hal ini disebabkan karena peluru kendali mencari hawa panas yang 

dikeluarkan oleh pesawat sasarannya. Peluru kendali yang lebih canggih, bahkan bisa 

mengelak dari sergapan peluru lawan. Dia bisa lebih dahulu berbelok arah untuk 

menghindari sergapan peluru lawan dan baru kemudian bergerak kembali mencari 



Memahami Negara sebagai Sistem Swabina  12 

panas pesawat sasarannya. Peluru kendali ini seolah-olah  bekerja  berdasarkan 

instruksi “Selama tidak ada bahaya (sergapan dari peluru lawan) bergeraklah dengan 

cara mengejar hawa panas. Tapi bila ada sergapan, usahakan menyelamatkan diri”. 

 

Prinsip kerja peluru kendali yang dijelaskan di atas adalah prinsip kerja berdasarkan 

prioritas tujuan. Ada tujuan yang harus didahulukan dari tujuan lainnya. Pada manusia 

pun, kalau perlu tujuan lain dapat dikorbankan. 

 

5. Pengamatan Terhadap Komputer 

Komputer punya sarana yang disebut sebagai memory. Dalam tulisan ini, memory 

komputer tidak diterjemahkan sebagai ingatan, melainkan sebagai sistem kesadaran. 

Ini dilakukan karena memory sebuah komputer memang sungguh-sungguh sebuah 

sistem buatan. Dalam sistem kesadaran (memory) komputer terdapat antara lain : 

a) Jejak ingatan, yaitu rekaman terhadap data. Jejak ingatan ini bisa disadari (sedang 

diingat) dan juga bisa sedang tidak disadari. Jejak ingatan ini dapat berupa 

informasi dan juga berupa instruksi. Jejak ingatan yang berupa instruksi dapat 

memerintah sarana ingatan untuk melakukan hal-hal tertentu, termasuk mengubah 

jejak ingatan. Yang dapat diubah bukan hanya jejak ingatan berupa informasi, 

tetapi juga jejak ingatan yang berupa instruksi. Instruksi untuk membatalkan 

instruksi tertentu, hanya akan dilakukan jika instruksi itu berasal dari sub sistem 

yang memiliki hirarki lebih tinggi. 

Hirarki tertinggi  yang ada dalam sebuah sistem kesadaran komputer adalah sistem 

yang terdapat di dalam read only memory.  

b) Sarana, yang bekerja untuk mengolah jejak ingatan. Sarana ingatan diperintah oleh 

instruksi. 

c) Wadah/Tempat  menyimpan jejak ingatan. Wadah untuk menyimpan jejak ingatan 

dapat dibedakan menjadi wadah tempat menyimpan jejak yang sedang tidak 

dipergunakan dan wadah untuk mengolah jejak ingatan. Wadah tempat mengolah 

jejak ingatan disebut sebagai working memory dan diterjemahkan sebagai sistem 

Kesadaran Aktif. Sedangkan wadah untuk menyimpan jejak ingatan disebut sebagai 

Sistem Kesadaran Pasif. 
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Dibagian atas telah dijelaskan bahwa jejak ingatan dapat berupa informasi maupun 

instruksi. Informasi adalah jejak ingatan yang bersifat pasif, sementara instruksi adalah 

jejak ingatan yang memerintahkan sistem untuk melakukan sesuatu. Perintah itu bisa 

meliputi : 

 Membaca sebagian jejak ingatan yang tersimpan di sistem Kesadaran Pasif dan 

meletakkannya dalam sistem Kesadaran Pasif. 

 Menampilkan isi ingatan tertentu di monitor. 

 Mencetak data tertentu lewat printer. 

 Mengubah informasi yang lama. Perubahan ini bisa meliputi : 

- Menambah data 

- Mengurangi (menghapus data) 

- Mengganti nilai data lama dengan yang baru 

- Menggabung data tertentu 

 

6. Pengamatan Terhadap Manusia 

Setelah lebih dahulu mengamati kalkulator, pohon, mobil, peluru kendali dan 

komputer, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki banyak persamaan dengan 

gejala-gejala alam itu. Manusia juga sering menampilkan cara bereaksi seperti 

kalkulator, khususnya ketika  menampilkan tingkah laku refleks. Manusia juga seperti 

pohon yang punya kecenderungan untuk berkembang kearah tertentu. Manusia juga 

seperti peluru kendali yang punya prioritas tujuan dan seperti mobil yang  punya 

bagian-bagian dengan fungsi yang  kelihatannya saling bertentangan. 

 

Selain semua  itu,  manusia juga seperti komputer  yang memiliki sistem kesadaran 

yang dari waktu ke waktu terus-menerus berkembang. Semakin lama semakin banyak 

yang diingat. Ingatan juga bisa berubah, bisa dikoreksi.  Suatu pengetahuan lama yang 

ternyata salah bisa dikoreksi menjadi pengetahuan baru. 

 

Sistem kesadaran manusia juga seperti komputer yang memiliki wadah tempat 

menyimpan ingatan, sarana untuk mengolah jejak ingatan dan jejak ingatan yang 

berwujud informasi maupun instruksi. Lebih kompleks dari komputer manusia punya 

sistem kesadaran  yang melampaui dimensi waktu. Manusia bisa meramalkan 
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walaupun belum tentu  benar-kenyataan yang masih belum terjadi. Manusia bisa 

mempunyai jejak ingatan berupa bayangan tentang kenyataan yang belum pernah 

terjadi. 

 

Berbagai kenyataan objektif yang ada di luar diri manusia, dimulai oleh manusia dan 

disimpan sebagai bentuk ingatan yang diberi nama internal representation. Jika 

ditafsirkan dengan cara yang tepat, jejak ingatan ini mampu menghadirkan kembali 

kenyataan yang sudah lewat, atau menafsirkan kenyataan yang sedang dihadapi. 

Konsep  internal  representation dapat lebih dipahami dengan memperhatikan data 

yang terdapat pada flashdisk dan CD komputer atau pada kaset sebuah lagu. 

 

Kalau kita memperhatikan flashdisk dan CD dengan mata telanjang, kita tidak dapat 

melihat satu pun tulisan atau gambar. Tapi jika flashdisk dan CD itu dimasukkan ke 

dalam port atau CD ke dalam CD Driver dan  kemudian  dibaca dengan program yang 

sesuai, kita akan bisa membaca berbagai hal di layar monitor, hal ini terjadi  karena 

dalam flashdisk dan CD ada rekaman  dari data tertentu, walaupun rekaman itu tidak 

punya wujud yang sama dengan hal yang sesuai, bisa memperdengarkan suara. 

Rekaman data dalam wujud yang berbeda dengan aslinya juga otak manusia. 

 

Hal ini melahirkan dua kenyataan.  Pertama adalah Kenyataan Objektif , yaitu 

kenyataan sebagaimana adanya. Kedua adalah Kenyataan Subyektif, yaitu kenyataan 

sebagaimana diyakini oleh pengamat. Pada dasarnya tiap-tiap orang lebih banyak 

bereaksi terhadap kenyataan subyektifnya, yang  besar kemungkinan tidak  tetap sama 

dengan kenyataan objektif . 

 

Yang juga penting untuk diperhatikan adalah adanya dua macam kenyataan objektif , 

yaitu kenyataan objektif di luar diri manusia, dan kenyataan objektif  yang melekat 

sebagai ciri manusia  yang bersangkutan. Kedua macam kenyataan objektif  ini bisa 

dihayati orang yang bersangkutan secara berbeda degan aslinya. Dengan kata lain, 

seseorang bisa salah sangka baik terhadap kenyataan di lingkungannya, maupun 

terhadap keadaan dirinya sendiri. 
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Selain kesanggupan untuk menyadari masa kini, manusia juga bisa mengantisipasikan 

kenyataan yang akan datang, walaupun antisipasi ini juga belum tentu akan sesuai 

dengan kenyataan yang nantinya terjadi. Kenyataan yang akan datang inipun masih 

bisa dibedakan sebagai kenyataan yang diramalkan akan terjadi (sebagai akibat dari 

hal-hal tertentu) atau sebagai kenyataan yang diinginkan agar terjadi. Beberapa 

kenyataan yang diramalkan akan terjadi, yang akan bersifat diharapkan tidak sampai 

terjadi. Kesadaran terhadap kenyataan yang akan datang ini, mempengaruhi tingkah 

laku manusia yang bersangkutan. 

 

Berbagai macam kenyataan tersebut dapat diskemakan sebagai berikut : 

Kenyataan Objektif   

Adalah kenyataan sebagaimanapun adanya, sesuai dengan yang sebenarnya. 

Kenyataan Objektif , meliputi : 

 Kenyataan Eksternal 

 Kenyataan Internal 

Kenyataan Subjektif 

Adalah kenyataan sebagaimana dihayati individu yang bersangkutan. 

Kenyataan Subjektif meliputi : 

 Kenyataan masa kini 

 Kenyataan masa datang 

- Kenyataan yang diramalkan 

- Yang sesuai dengan  harapan 

- Yang bertentangan dengan harapan  

 Kenyataan  yang ditargetkan 

 

7. Pengamatan Terhadap Organisasi 

Jika kita mengamati sebuah organisasi kita akan menemukan juga hal-hal teramati  

pada tumbuh-tumbuhan, peluru kendali, mobil dan komputer. Selain semua itu, 

organisasi pun memiliki sistem dan prosedur  yang dalam beberapa hal mirip sistem 

ingatan komputer. Organisasi menyusun, memperbaharui, dan memberlakukan 

peraturan-peraturan tertentu dan bekerja mengikuti peraturan yang dibuat itu. Di 

samping itu, organisasi juga menunjukkan dengan jelas bagaimana output yang 



Memahami Negara sebagai Sistem Swabina  16 

dihasilkan sebuah sub organisasi akan dimanfaatkan  sebagai  input bagi organisasi 

lain. Peraturan Kepegawaian  yang dihasilkan oleh Bagian tertentu akan dimanfaatkan 

sebagai input oleh hampir semua bagian lain. Anggaran yang ditentukan bagian 

tertentu juga menjadi acuan dari bagian-bagian lainnya. Dan lebih kompleks dari itu, 

pendidikan dan latihan yang diberikan kepada karyawan adalah juga output dari salah 

satu unit di organisasi yang kemudian dijadikan input bagi unit-unit  lainnya. 

 

Selain kenyataan di atas, sebuah organisasi selalu memiliki sub organisasi. Tiap sub 

organisasi adalah kesatuan yang punya tujuan sendiri dan dalam beberapa hal tujuan 

sebuah sub organisasi dapat berfungsi dengan baik sebagai suatu kesatuan bila semua 

sub organisasi itu berada di bawah komando pimpinan puncak (Top Management) 

adanya sub organisasi membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara  

berbagai sub organisasi. Kegiatan yang dilakukan sebuah sub organisasi untuk 

mencapai tujuannya, mungkin saja akan mempersulit sub organisasi lainnya. Konflik 

kepentingan ini seharusnya diselesaikan oleh sub dengan hirarki yang lebih tinggi. 

Manusiapun sebetulnya dapat dianggap sebagai kumpulan sub manusia atau 

subpribadi. Setiap orang mungkin pernah mengalami saat-saat ketika ia merasa dirinya 

ada lebih dari satu. Ada bagian dirinya yang memungkinkan hal-hal tertentu sementara 

ada bagian dirinya yang melarangnya melakukan hal itu.  Di luar kedua bagian ini 

masih ada bagian lain yang membuat putusan. Dalam kedaan seperti ini paling tidak 

kita menemui adanya tiga subpribadi dalam satu kesatuan kepribadian. 

 

Dalam kasus-kasus ekstrim ketika seseorang mengalami disintegrasi kepribadian   

(split of personality)  kita dapat menemukan adanya sejumlah pribadi dalam diri satu 

orang. Salah  satu contohnya,  adalah kasus Sybii, wanita dengan sejumlah pribadi 

yang tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Sesungguhnya semua manusia 

memiliki  sejumlah pribadi, hanya saja pada kondisi kepribadian yang sehat, semua 

subpribadi ini terintegrasi dibawah komando pribadi dengan hirarki tertinggi. 

Kenyataan ini dapat dibaratkan dengan sebuah organisasi.  Walaupun dalam  organisasi 

terdapat banyak manusia yang punya keunikan  sendiri-sendiri, namun ketika mereka 

menyatu dalam organisasi, mereka sepenuhnya terintegrasi dibawah komando top 

manajemen. 
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CIRI-CIRI SISTEM SWABINA 

Berdasarkan pengamatn terhadap berbagai gejala alam yang telah diuraikan di atas, 

dapatlah dirangkum berbagai ciri dari suatu sistem swabina sebagai berikut : 

 

1. Sistem Swabina adalah kesatuan sejumlah sarana 

Sebagai sistem swabina manusia maupun organisasi merupakan kesatuan dinamis dari 

sejumlah sarana yang saling terkait satu dengan lainnya dan bersama-sama mengolah 

rangsang yang diterima untuk menghasilkan sesuatu. Seperti organisasi yang memiliki 

berbagai suborganisasi, manusia pun memiliki subpribadi. Dalam keadaan sehat 

mental, semua subpribadi ini bekerja secara terpadu di bawah koordinasi ego, sama 

seperti setiap sub-organisasi berintegrasi dibawah komando top management. Tiap 

suborganisasi maupun subpribadi dapat dipandang sebagai sarana sistem yang 

bersangkutan. Sarana ini digunakan oleh sistem yang bersangkutan untuk 

menghasilkan sesuatu melalui pengolahan terhadap rangsang yang diterima. Adanya 

koordinasi dan integrasi memungkinkan output yang dihasilkan satu sarana dijadikan 

input bagi sarana lainnya. 

 

2. Pada Sistem Swabina ada hirarki komando 

Kenyataan bahwa tiap sistem adalah sekaligus subsistem dan suprasistem 

menyebabkan tiap-tiap sistem terkait kedalam suatu kesatuan hirarki dan bekerja 

(melakukan kegiatannya) berdasarkan prinsip otonomi-terbatas. Ini berarti bahwa 

kegiatan dan perkembangan sebuah sistem dipengaruhi tetapi tidak ditentukan oleh 

sistem yang lebih tinggi, dan disamping itu mempengaruhi tetapi tidak menentukan 

kegiatan sistem yang lebih mudah. 

 

Bagian-bagian sebuah sistem bekerja mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang 

ditetapkan sistem yang lebih tinggi tetapi dalam batas-batas tertentu memiliki 

kebebasan untuk bertindak dengan inisiatif sendiri. Contohnya adalah  karyawan 

sebuah perusahaan. 

 

Karyawan ini harus mengikuti ketentuan umum yang berlaku diperusahaan tetapi 

dalam batas-batas tertentu bebas bertindak atas inisiatifnya sendiri; baik untuk 
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mencapai tujuan pribadi maupun dalam rangka menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. Selain itu, keputusan yang dibuat pada tingkat yang lebih tinggi harus 

dipertimbangkan dalam membuat peraturan di tingkat yang lebih rendah. 

 

3. Sarana yang tergabung kedalam sistem mengalami perubahan kesanggupan 

Sebuah ban  yang  tidak menyatu dengan sebuah mobil, memiliki berbagai 

kesanggupan yang berbeda dengan ban yang menjadi bagian dari sebuah mobil.  Di 

luar tim sepakbola Brasilia, Pele punya berbagai kesanggupan yang berbeda dengan 

Pele yang sedang menjadi bagian tim sepak bola. Di lain pihak bersama anggota lain 

tim sepak bola Brasil, Pele punya berbagai kesanggupan yang tidak dapat dilakukannya 

jika dia hanya seorang diri. Selain itu, ketika bermain bersama regu sepakbola Brasil, 

Pele akan punya berbagai kesanggupan yang berbeda dengan kesanggupannya jika 

bermain bersama tim lain;  misalnya ketika sedang  dikontrak oleh klub Amerika. Hal 

senada terjadi juga pada karyawan yang bergabung kedalam organisasi tertentu. 

Kesanggupan seorang karyawan diorganisasi X akan berbeda dengan kesanggupannya 

di organisasi lain. 

 

4. Sistem Swabina memiliki kecenderungan perkembangan 

Dari pengamatan terhadap perkembangan tumbuh-tumbuhan, ditemukan bahwa 

tumbuhan punya kecenderungan yang dibawa sejak lahir. Biji mangga tidak akan 

tumbuh menjadi pohon durian. Pohon yang tumbuh ditanah yang tidak terlalu subur 

akan memanjangkan akar-akarnya agar dapat lebih jauh mencari makanan. Adanya 

kecenderungan perkembangan juga terdapat pada manusia maupun sistem swabina 

lainnya.  Seperti pohon yang punya kekuatan untuk berkembang dengan 

kecenderungan yang merupakan potensi, manusia dan organisasi juga berkembang 

untuk mengaktualkan potensi. Aktualisasi ini membutuhkan pupuk tertentu, dan 

manusia berindak secara proaktif untuk memperoleh pupuk itu. Seperti pohon yang 

membutuhkan jenis pupuk yang berbeda untuk tahap perkembangan yang berbeda, 

manusiapun membutuhkan pupuk yang berbeda untuk tahap aktualisasi yang berbeda. 
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5. Dalam batas tertentu sistem swabina mampu melawan kecenderungannya 

Seperti kalkulator yang menampilkan reaksi berdasarkan instruksi yang sudah 

diprogramkan, manusiapun juga memiliki beberapa tindakan yang dilakukan secara 

refleks. Tetapi berbeda dengan kalkulator yang hanya bereaksi berdasarkan hal yang 

telah diprogramkan, manusia juga punya tindakan bertujuan yang tidak bersifat refleks. 

Di samping itu, manusia punya kemampuan untuk bertindak melawan refleksnya. 

 

6. Kecenderungan perkembangan berinteraksi dengan faktor lingkungan 

Kecenderungan perkembangan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan 

perkembangan sebuah sistem swabina. Pohon yang terhalang oleh sinar matahari akan 

tumbuh ke arah yang  memungkinkannya  mendapat sinar matahari. Karena tidak 

semua pohon terhalang oleh sinar matahari, maka tidak semua pohon harus 

membelokkan arah pertumbuhannya. Hal yang sama berlaku pada manusia dan sistem 

swabina lainnya. Hasil akhir perkembangan tercapai melalui interaksi antara 

kecenderungan dan pengaruh faktor lingkungan. 

 

7. Sistem Swabina membutuhkan lingkungan yang kuat 

Untuk dapat berkembang, Sistem Swabina membutuhkan zat pertumbuhan yang dicari 

dari lingkungannya. Jenis zat pertumbuhan yang sesuai untuk satu sistem bisa berbeda 

dengan yang dibutuhkan sistem lainnya. Zat pertumbuhan ini diperoleh sistem dari 

lingkungannya. Karena itu sebuah sistem hanya dapat berkembang dengan baik jika 

berada dalam lingkungan yang sesuai. Sebagai contoh, ada tumbuh-tumbuhan yang 

sangat membutuhkan air, tetapi ada pula tumbuhan yang justru akan mati jika 

kebanyakan air. Manusia dengan potensi genetika juga hanya akan berkembang 

optimal dalam lingkungan budaya yang sesuai dengan kecenderungannya. Hal yang 

sama berlaku pula untuk organisasi bisnis. Jenis bisnis yang bisa sukses dilingkungan 

tertentu berbeda dengan bisnis yang punya prospek cerah dilingkungan lainnya. 

 

8. Dalam Sistem Swabina ada konflik kecenderungan 

Seperti mobil yang memiliki gas untuk memacu kecepatan dan rem untuk 

menghambat, manusia juga memiliki pendorong tingkah laku  dan sekaligus moral 

yang menghambat tingkah laku. Hal ini mengakibatkan adanya konflik antara 
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kecenderungan untuk melakukan hal tertentu dengan kecenderungan untuk  tidak 

melakukannya. Selain itu konflik kecenderungan dapat juga terjadi antara dua 

kecenderungan untuk bertindak ke arah yang bertentangan. Konflik kecenderungan 

juga dapat terjadi karena swabina memiliki sub-sub sistem dengan tujuan sendiri-

sendiri. Pada sebuah organisasi bisa terjadi konflik antara kepentingan bagian 

pemasaran dengan kepentingan bagian produksi. 

 

9. Pada sistem Swabina ada prioritas tujuan 

Konflik antar sub-sistem harus diselesaikan oleh system dengan hirarki yang  lebih 

tinggi. Karena itu sistem memerlukan adanya prioritas tujuan untuk menentukan tujuan 

yang harus diutamakan jika terjadi konflik tujuan. Seperti peluru kendali yang bekerja 

berdasarkan asas prioritas tujuan, manusia dan organisasi pun memiliki proses tujuan. 

Namun berbeda dengan peluru kendali yang prioritas tujuannya selalu sama, manusia 

dan organisasi  mungkin mengubah prioritasnya. Perubahan prioritas tujuan ini 

dimungkinkan  karena ada sistem  kesadaran yang mampu  memerintah dirinya sendiri. 

 

10. Sistem Swabina memiliki kesadaran yang memerintah dirinya sendiri 

Pada setiap sistem swabina terdapat subsistem kesadaran yang meliputi jejak ingatan, 

wadah penyimpanan dan sarana yang mengolah jejak ingatan. Jejak ingatan dapat 

berupa informasi maupun instruksi. Instruksi adalah jejak ingatan yang memerintahkan 

sistem baik untuk mengolah jejak ingatan lainnya, maupun untuk menggerakkan 

sarana-sarana lainnya. Perintah yang diberikan dapat pula meliputi perintah untuk 

mengubah kesadaran itu sendiri. Dalam  sebuah organisasi, jejak ingatan dapat berupa 

catatan-catatan maupun peraturan-peraturan yang dilakukan untuk menentukan 

maupun mengubah peraturan dan keputusan. Dalam perkembangannya, sistem 

kesadaran organisasi kemudian bertransformasi menjadi budaya perusahaan. 

 

11. Pada Sistem Swabina ada pembagian peran yang fleksibel 

Pengamatan terhadap kerja mobil menunjukkan adanya pembagian peran. Gas terutama 

berfungsi untuk mempercepat pintas mesin. Kemudi digunakan untuk menentukan 

arah. Pada manusia pun ada organ-organ tubuh yang memiliki peran-peran tersendiri. 

Demikian pula halnya pada organisasi. Namun, karena sistem swabina bekerja sebagai 
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satu kesatuan, pembagian peran ini tidak berlaku secara sangat kaku. Jika salah satu 

sarana mengalami kerusakan, tugas sarana itu dapat untuk sementara waktu diambil 

alih oleh sarana lainnya. Walaupun manusia biasanya membuka pintu dengan tangan, 

namun jika tangannya tidak mungkin  untuk  membuka  pintu, ia mungkin akan 

menggunakan kaki atau bahkan mungkin giginya.  Di dalam sebuah organisasi,  

seorang  direktur mungkin satu waktu terpaksa melakukan pekerjaan yang biasanya 

dilakukan oleh sekretarisnya. 

 

12. Sistem Swabina punya kecenderungan mempertahankan identitasnya 

Setiap sistem proaktif mempunyai kecenderungan mempertahankan identitasnya, 

walaupun identitas ini secara peralahan-lahan akan mengalami perkembangan yang 

berlangsung melalui proses evolusi. Identitas manusia inilah yang diartikan sebagai 

kepribadian manusia yang bersangkutan. Identitas dari suatu kesatuan bukanlah 

sekedar penjumlahan komponen-komponennya, melainkan pola hubungan antar 

komponen itu. Tentang hal ini Ford (1978 hal. 35) mengatakan: “An entity is a 

combination of related part, and it is the specific pattern of relatedness that give entity 

its individual identity. 

  

13. Sistem Swabina memiliki kelengkapan dan kesanggupan yang dimiliki sistem lainnya 

Dibandingkan dengan semua sistem yang lain, sistem swabina merupakan sistem yang 

paling kompleks. Sebagai sistem yang kompleks ia memiliki semua kesanggupan yang 

dimiliki sistem-sistem lainnya.  Sistem swabina dapat bekerja berdasarkan asas refleks, 

bisa melakukan penyesuaian diri dan juga mampu mengembangkan diri sendiri. 
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NEGARA SEBAGAI SISTEM SWABINA 

 

Uraian tentang sistem menunjukkan bahwa Sistem Swabina adalah kesatuan sejumlah 

sarana yang dimiliki tujuan, kesadaran dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Tiap sistem 

swabina mempunuyai sejumlah ciri sebagaimana telah diuraikan di atas. 

 

Memandang negara sebagai Sistem Swabina memungkinkan kita untuk memahami bahwa: 

1. Negara mempunyai lingkungan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh negara 

yang bersangkutan. 

2. Negara mempunyai sejumlah subsistem yang bersama-sama bekerja di bawah suatu 

komando yang terintegrasi. 

3. Negara memiliki kecenderungan umum, tetapi juga memiliki konflik 

kecenderungan diantara sub-sistem. 

4. Negara memiliki kecenderungan perkembangan yang bisa dihambat oleh kekuatan-

kekuatan yang berasal dari dalam negara sendiri. Bila dinamika antar berbagai 

kekuatan yang mendorong pertumbuhan negara dibiarkan berlangsung tanpa 

kendali, maka peluang terjadinya malfunction menjadi lebih besar.  Malfunction 

dari satu atau beberapa sub-sistem dari sebuah negara dapat membawa akibat 

terjadinya disintegrasi negara. 

 

Disamping hal-hal yang telah diungkapkan di atas, pemahaman bersama mengenai negara 

sebagai sistem swabina diharapkan memungkinkan dimanfaatkannya pengetahuan-

pengetahuan yang berasal dari disiplin ilmu yang sebetulnya tidak secara khusus 

membahas persoalan negara. Mahasiswa fakultas kedokteran misalnya, dapat 

menyumbangkan gagasan dengan menganalogikan negara dengan kehidupan tumbuh-

tumbuhan. Hal senada dapat dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai bidang 

ilmu lainnya. 
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ANALISA WACANA 

  Oleh : Dr. Daniel Sparringga 

 

TEORI DAN KONSEP WACANA 

 
Istilah “wacana” yang diterjemahkan dan kata “discourse” itu secara luas digunakan 

dalam teori dan analisis sosial untuk merujuk berbagai cara menstrukturkann pengetahuan 

(knowledge) dan praktek sosial (sosial practice) (Brown and Yule, 1983 : Coulthard, 

1977). Seperti yang dikemukakan oleh Fairelough (1992), wacana termanifestasikan 

melalui berbagai bentuk khusus penggunaan bahasa dan simbol lainnya. Wacana, karena 

itu, tidak dapat dilihat sebagai sebuah cerminan atau perwakilan dari  entitas dan  

hubungan sosial, melainkan sebagai sebuah konstruksi atau semua itu. Wacana yang 

berbeda mengkonsgtruksikan entitas kunci secara berbeda pula. Bisa dimengerti apabila 

wacana yang berbeda selalu memposisikan orang dalam cara yang berbeda sebagai   

subyek sosial. Ikhwal inilah yang menjadi pusat perhatian dari sebuah analisis wacana. 

Dengan perkataan lain, analisis wacana menekankan pada kajian bagaimana sebuah 

realitas sosial dikonstruksikan melalui bahasa dan simbol lainnya menurut cara-cara 

tertentu dan yang dapat dipahami sebagai sebuah usaha  sistematis untuk menimbulkan 

efek yang bersifat khusus. 

 

Konsep “wacana” memang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran sentra Foucault  (1972, 

1979, 1980, 1990) yang melihat realitas sosial sebagai arena diskursif (discursive field) 

yang merupakan kompetisi tentang bagaimana makna dan pengorganisasian institusi serta 

proses-proses sosial itu diberi makna melalui cara-cara yang khas. Dalam pengertian yang 

demikian ini, “wacana” merujuk pada berbagai cara yang tersedia untuk berbicara atau 

menulis guna menghasilkan makna yang didalamnya  melibatkan  beroperasinya 

kekuasaan untuk menghasilkan obyek dan efek tertentu” (Weedon, 1987 : 108). 
 Disiapkan sebagai materi program Pelatiihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa (PKMKB) 

 yang diorganisasikan oleh Direktorat PKPPM, Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 
Nasional. Untuk kebutuhan yang lebih praktis, seleksi atau bahan, dilakukan tanpa menghilangkan 

gagasan-gagasan dan tema-tema pokok dalam analisis wacana. Daftar bacaan Analisis Wacana  
dapat dilihat dalam bagian akhir tulisan ini. 

 Dr. Daniel Sparingga adalah pakar politik dan dosen pada program studi sosiologi FISIP  
Universitas Airlangga. 
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Dengan kata  lain, wacana  melekatkan  apa  yang  didefinisikan  sebagai  pengetahuan  

(knowledge) dan, karena itu juga kekuasaan (power). 

 

Bagi Foucault (1979-:27), kekuasaan (power) selalu berimplikasi pada pengetahuan 

(kwonledge). Begitupun sebaliknya. Tidak ada pengetahuan yang tidak berkorelasi dengan 

kekuasaan. Dalam ekspresi yang berbeda, Faucault ingin menegaskan bahwa penggunaan 

kekuasaan menciptakan obyek-obyek baru pengetahuan dan sistem informasi. Pada 

gilirannya, pengetahuan secara konstan memproduksi  efek-efek  kekuasaan. Menurut 

Faucault (1981 : 131), tidak ada pengetahuan yang dapat dibentuk tanpa sistem 

komunikasi, akumulasi dan pengorganisasian catatan yang tidak lain adalah merupakan 

bentuk kekuasaan yang berhubungan, dalam keberadaan dan fungsinya, dengan bentuk-

bentuk  kekuasaan  lainnya. Sebaliknya, tidak ada kekuasaan dapat diwjudkan tanpa 

ekstrasi, penambahan, distribusi atau penyimpanan pengetahuan. 

 

Wacana, secara umum sungguh sangat berhubungan dengan pernyataan-pernyataan dasar 

berikut ini : bagaimana sebuah pernyataan lebih mengemuka daripada yang lain? 

(Faucault, 1972 : 27).  Setiap wacana, karena itu harus dilihat dalam konteks yang 

didalamnya sedang mengoperasikan prosedure dan peraturan yang khas. Melalui ini, 

wacana selalu menyertakan sebuah paket tentang kondisi-kondisi yang membuat sesuatu 

menjadi mungkin dan kendala-kendala institusional serta aturan-aturan internal tentang  

apa yang dapat dan tak dapat dikemukakan. Pemahaman terhadap ikhwal ini sangat 

penting untuk mengerti bagaimana dan apa yang dikemukakan dalam sebuah pernyataan 

atau teks itu sesuai dengan seluruh jaringan yang didalamnya memiliki sejarah dan 

kondisinya sendiri tentang keberadaannya.  Sebuah sejarah yang tentu saja berbeda makna 

dengan yang digunakan para filsuf dan sejarawan (Barret, 1991 : 126). Hasilnya, menurut 

Flax (1992) setiap wacana selalu memuat sesuatu yang memungkinkan (enabling) dan 

membatasi (limiting). 

 

Mengikuti pemikiran Faucault (1979, 1980), Fax (1992) aturan-aturan yang terdapat 

dalam sebuah wacana memungkinkan orang memproduksi sebuah pernyataan dan 

menghasilkan klaim kebenaran atasnya.  Walaupun begitu, ataran-aturan   itu pulalah yang 

mengharuskan orang untuk tetap berada di dalam sistem yang sedang beroperasi dan hanya 
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menghasilkan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan aturan-aturan itu. Karena itu, 

“sebagai sebuah kesatuan, wacana tidak pernah salah atau benar, karena kebenaran yang 

diproduksi selalu kontekstual dan bergantung pada aturan-aturan yang berlaku” (Flax, 

1992 : 452). 

 

Hal penting lainnya yang patut dicatat dalam memahami wacana adalah beroperasinya 

proses inklusi/eksklusi. Formasi wacana tidak pernah merupakan sekedar urutan pernyataan 

seagaimana lazimnya ditemukan dalam pemahaman klasik kita tentang gagasan, buku, 

sekolah dan semacamnya. Dalam setiap wacana selalu ada sistem  yang mengorganisasikan 

pengetahuan (dan karena itu “kebenaran” dan karena itu pula “realitas sosial”) dalam 

sebuah hierarki. Susunan hierarki inilah yang secara sistematis menempatkan apa-apa saja 

yang dianggap patut-tak-patut, benar-salah, betul-keliru ke dalam makna-makna partikular 

menurut definisi dan aturan yang beroperasi dalam wacana itu (Sparingga, 1997). Dalam 

prakteknya, pengorganisasian realitas semacam itu selalu melibatkan konsep yang 

menempatkan kebenaran secara biner, berhadap-hadapan, frontal dalam sebuah spektrum 

dimana yang satu akan devaluasi (devalue), atau memarjinalkan (marginalise), atau bahkan 

membungkamkan (silencing) yang lain. 

 

 

ANALISIS WACANA 

SEBUAH IMPLIKASI METODOLOGIS 
Implikasi dari uraian-uraian teoritis tentang wacana sebagaimana dikemukakan di atas tadi 

membawa kita pada sebuah posisi metodologis yang tertentu. Untuk membantu  usaha 

pemahaman kita tentang ikhwal ini, berikut akan saya kemukakan pokok-pokok 

pemahaman tentang bagaimana Analisis Wacana sebagai sebuah metode bekerja. 

Penyebutan beberapa contoh, bilamana dianggap perlu, akan diberikan untuk   

memperjelas beberapa pengertian dasar. 

1. Dalam pengertian yang luas : bahasa, atau dalam pengertian yang lebih sempit : 

kalimat, kata-kata (berikut struktur, susunan dan pilihan kata atau bahkan intonasi 

pengekspresiannya), baik yang dikemukakan secara lisan maupun tulis, merupakan 

wacana. Tidak ada bahasa, baik dalam pengertian luas maupun yang sempit, yang   
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tidak berkaitan dengan wacana tertentu. Dalam bentuk sangat ekstrim “setiap kata 

mewakili seuah wacana”. 

Perhatikan contoh-contoh berikut  ini, setiap kata mewakili sebuah wacana : 

(a) Kepentingan Nasional (b) Obyektif 

 

2. Dalam analisis wacana, selalu penting untuk memperhatikan tema sentral  yang tersirat 

dalam kata (-kata) itu. Analisis wacana, dengan kata lain, selalu   memperhatikan 

bagaimana sebuah  kata itu diproduksi dalam sebuah konteks yang tertentu. Kontekslah 

yang melokalisasikan bagaimana kata itu berhubungan dengan kata-kata lainnya dan 

yang secara keseluruhan merupakan sebuah kompleksitas jaringan makna yang amat 

khusus. Perhatikan analisis berikut ini yang mencoba yang mengelaborasi makna 

“Kepentingan Nasional” dalam sebuah nexus naratif yang sesungguhnya dibangun dari 

sebuah konsepsi Orde Baru tentang Negara   yang amat monolitik sekaligus 

hegemonic. 

Perhatikan pula bagaimana istilah “obyektif” yang tampaknya amat “netral” itu 

diproduksi oleh dan melalui wacana  “positivisme”--- sebuah paradigma yang  diadopsi 

dari pengalaman dan praktek ilmu eksak (science) yang memperlakukan dan melihat 

eksistensi obyek ilmu sebagai berada di luar kesadaran manusia dan yang karenanya 

senantiasa harus dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran yang tak  dipengaruhi oleh 

kesadaran itu.  Semua istilah yang disebut berikut ini, baik secara sendiri maupun 

bersama-sama merupakan representasi dari beroperasinya wacana yang dituntun oleh 

paradigma itu. 

 Obyektif, Ilmiah,Variable,Valid, Reliabel,Pengujian Teori,  Hipotesis,Generalisasi, 

 Definisi, Operasional, Indikator, Pengukuran,  Standarisasi Pengukuran,

 Kuesioner, Angket, Wawancara Berstruktur,  Indeks,  Skala Kuantifikasi,   

Akurat, Uji Statistik, Populasi, Sampel, Representatif dan Responden. 

 

3. Apa yang didemonstrasikan dalam butir (2) di atas sekaligus menegaskan, Pertama, 

Bagaimana Analisis Wacana memperlakukan bahasa sebagai bagian dari praktek sosial 

(social practice) daripada semata-mata representasi dari aktivitas individual. Kedua, 

Analisis Wacana menegaskan tentang adanya hubungan dialektis diantara wacana dan 

struktur sosial sebagaimana juga dapat ditemukan dalam   hubungan diantara praktek 
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sosial dan struktur sosial.  Yang disebut terakhir merupakan kondisi dan sekaligus efek 

dari yang disebut pertama.  Ketiga, Wacana dibentuk (shaped by) dan dikendalai 

(constrained by) struktur sosial dalam pengertian yang seluas-luasnya dan dalam semua 

tataran: oleh kelas dan berbagai hubungan sosial lainnya dalam masyarakat, oleh 

hubungan-hubungan spesifik yang terdapat dalam institusi sosial tertentu seperti 

hukum, pendidikan, oleh sistem klasifikasi, oleh norma dan berbagai konversi lainnya. 

Wacana karena itu, ditemukan secara beragam saling berkompetisi dan membentuk 

secara mozaik warna-warni, sebagian saling melengkapi, sebagian yang saling 

meniadakan. Dalam determinasi struktural, mereka bergantung pada domain sosial 

khusus (particular social domain) atau kerangka institusional (institutional framework) 

darimana wacana itu dihasilkan. Keempat, pada sisi lain, wacana adalah fundamental 

secara sosial. Artinya, wacana selalu melibatkan profesi formasi obyek, subyek dan 

konsep yang tidak saja secara pasif mempresentasikan reaitas, tetapi secara dialektis 

membuat realitas menjadi bermakna dengan mengkonstruksikan realitas tersebut secara 

aktif. 

 

4. Terdapat tiga hal penting dalam Analisis Wacana, yaitu: Pertama, Analisis Wacana 

memberikan perhatian pada usaha mengidentifikasi dan melokalisasikan identitas 

sosial dan posisi subyek. Kedua, Analisis Wacana, membantu usaha 

mengkonstruksikan hubungan sosial diantara i9ndividu. Dan Ketiga, Analisis Wacana 

memberikan alat untuk mengkonstruksikan sistem pengetahuan  dan  kepercayaan – 

dua istilah yang dalam terminologi Marxis sering disebut dengan “ideology” *) 

Perhatikan pernyataan berikut ini  yang dikutip dari sebuah wawancara media massa 

dengan seorang pengusaha tambak udang : 
 
*) Harap dicatat bahwa Postmodernisme-Faucauldian menolak istilah dan semua asumsi yang terdapat 
dalam konsep dan teori tentang “ideologi” sebagaimana dikemukakan oleh Marx. Lihat, misalnya, Larrain 
(1994) 

Penjarahan itu jelas telah membuat kami merugi besar. 

Untuk kami, itu sama dengan sebuah perampokan dan pelecehan terhadap hukum 

yang berlaku. Orang-orang seperti itu tidak semestinya dibiarkan tanpa diambil    

tindakan yang keras, tegas dan segera. 

 



Analisis Wacana  28 

Bandingkan dengan wawancara berikut ini yang diangkat dari peristiwa yang sama.  

Bedanya, kali ini adalah hasil wawancara dengan salah seorang penduduk sekitar         

yang ikut dalam apa yang oleh penguasa tambak udang tersebut disebut dengan 

“penjarahan”. 

 

Kami hanya mengambil bagian yang menurut kami 

merupakan hak kami. (tambak-tambak) itu kan dulu punya 

kami yang dibeli dengan harga yang sama sekali tak 

sesuai. Apa yang kami lakukan tidak lebih hanya untuk 

memenuhi perut, bukan untuk mencetak uang. (Undang-

undang yang kami ambil) itu adalah jatah kami. 

 

 

 
ANALISIS WACANA : 

Sebuah Kontras Terhadap Metode Positivisme 
Analisis wacana secara epistimologis menjadi bagian dari kekayaan khasanah 

metodologi kualitatif yang berperspektif postmodernisme.  Ia beroperasi dengan  

sejumlah asumsi yang sangat berbeda, untuk banyak hal bahkan bertentangan dengan   

metode konvensional kuantitatif.  Apabila metode kuantitatif (yang asumsi-asumsi  

dasarnya tentang  realitas  amat  ditentukan oleh  paradigma  positivisme itu) amat   

percaya  pada kebenaran  universal,  metode  kualitatif generasi  akhir ini  justru  

menjungkirbalikkan  hampir seluruh  kepercayaan dasar yang  secara  kukuh  

dipertahankan  oleh  paradigma positivisme.  Beberapa perbedaan pokok diantara dua 

metode ini terletak diantaranya pada bagaimaa mereka melihat individu dalam konteks 

sosial. 

Bagi metode positivis-kuantitatif individu adalah representasi dari beroperasinya 

struktur sosial yang berada di luar kesadaran  individu.  Perilaku individu dalam sebuah 

konteks sosial dalam pandangan paradigma ini, sepenuhnya dilihat sebagai hasil 

determinasi struktur atas individu.  Individu dilihat sebagai aktor yang  berperilaku, 

bahkan berperasaan, menurut  script (naskah) yang terdapat dalam  struktur. Apa yang 
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dibayangkan sebagai struktur itu (yang didalamnya diantaranya berupa nilai, 

kepercayaan, ideologi, norma dan institusi) menjadi penentu tentang bagaimana 

individu merespon sebuah peristiwa sosial.  Bisa dipahami apabila semangat utama dari 

penelitian yang berparadigma ini adalah pola-pola dan kecenderungan-kecenderungan 

umum tentang bagaimana struktur social yang berbeda itu menghasilkan disposisi dan 

perilaku individu atau kelompok yang berbeda. Ujung dari seluruh pengenalan 

intelektual manusia semacam ini adalah ditemukannya dalil-dalil umum  yang  

dihasilkan melalui upaya generalisasi atas fakta-fakta  empiris  yang  dihasilkan  

melalui berbagai pengamatan yang terukur secara cermat dan yang terbandingkan dari 

suatu tempat ke tempat lain, dari satu  waktu ke waktu lain. 

 

Sementara itu, metode kualitatif berprespektif posmodernisme ini  melihat  realitas  

sosial dalam wajah-ganda (multifaces, multi dimensional, multilayers, dan multitruth). 

Kebenaran tidak selalu tunggal dan selalu dipengaruhi oleh konteks yang bertindak 

menurut skenario yang ditetapkan oleh struktur.  Dalam pemahaman metode ini, 

sebaliknya individu senantiasa dilihat sebagai agen yang secara aktif melakukan 

interpretasi atas struktur  dan  secara  kreatif melakukan negosiasi terhadap makna 

yang dibangunnya menurut harapan-harapan dan pengalaman-pengalaman 

subjektivitasnya sebagai individu. 

 

Dalam konteks sosial, individu selalu dilihat sebagai pribadi yang unik dan spesifik,  

unik karena ia memiliki pengalaman-pengalaman yang khas, spesifik karena ia   

memiliki harapan-harapannya sendiri.  Dalam perspektif semacam ini, para penganut 

metode ini tidak pernah berhasrat untuk menemukan dalil-dalil umum karena memang 

mereka tidak pernah percaya  akan ikhwal itu. Hasrat terbesarnya justru terletak pada 

usaha untuk menemukan kedalaman (depth), kekayaan (richness) dan kompleksitas 

(complexity) dari sebuah realitas yang dilihatnya sebagai hasil konstruksi sosial 

melalui individu-individu yang secara aktif melakukan interpretasi subyektif dan 

intersubyektif atas struktur. 

 

Untuk melakukan sebuah analisis wacana, karena itu, penguasaan teori dan konsep 

menjadi satu hal yang sentral. Teori-teori dan konsep-konsep tentang bagaimana 
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sebuah realitas sosial itu bermakna secara sosial dalam sebuah nexus interaksi sosial 

dan kekuasaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari metode ini.  Metode tidak  

lagi diperlakukan semata-mata  sebagai prosedur dan teknik,  atau strategi, melainkan 

juga dan terutama sebagai hasil.  Sebagai penutup, teks yang dipelajari dalam analisis 

wacana selalu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari usaha memahami 

individu (sebagai prosedur teks) yang tengah membangun makna dan menghadirkan 

realitas menurut konstruksi sosial dari mana ia menjadi bagian dan terlibat dalam   

proses itu. Teks, karena itu, selalu diperlakukan juga sebagaiu sebuah konrteks yang 

mempresentasikan kompetisi makna yang amat majemuk dan yang berimplikasi   

kepada hubungan yang berdimensi kekuasaan diantara prosedur teks dan audience  

yang untuk ketika yang lain juga menjadi prosedur teks. 

 

Beberapa latihan : 

Lokalisasi wacana, (De / re) Konstruksi dan Kompetisi Makna 

1. Kelompokkanlah istilah-istilah berikut ini ke dalam kelompok yang masing-masing 

mempresentasikan wacana yang berbeda-beda, bahkan mungkin berhadapan, tentang 

pembangunan. Setelah itu, buatlah sebuah narasi yang merefleksikan bagaimana 

masing-masing kelompok kata itu menghasilkan sederet “logika” yang berbeda yang   

di dalamnya menyertakan sejumlah ekstrasi dan akumulasi “pengetahuan” yang    

berimplikasi pada hadirnya praktek dan hubungan sosial yang berdimensi kekuasaan 

(masing-masing wacana sekitar 200-300 kata) 

1) ekonomi kerakyatan 

2) pertumbuhan ekonomi 

3) keadilan sosial 

4) konglomerasi 

5) subsidi 

6) penciptaan kesejahteraan melalui mekanisme pasar 

7) kebijakan sebagai instrumen perubahan yang memihak rakyat kecil 

8) padat modal 

9) pemerataan 

10) pajak bertingkat dan progresif 

11) kredit usaha dengan bunga dibawah pasar bagi golongan ekonomi lemah 
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2. Identifikasikanlah berbagai ekspresi yang khas dari wacana dominan Orde Baru 

tentang demokrasi. Susunlah ekspresi-ekspresi itu ke dalam sebuah narasi yang 

mencerminkan gagasan sentral dalam waktu itu (200 sampai 300 kata). 

 

3. Petakanlah sekurang-kurangnya tiga wacana tentang perubahan di Indonesia yang   

satu sama lain sedang berkompetisi.  Lakukanlah identifikasi terhadap kelompok yang 

mewakili masing-masing wacana itu. 
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MANAJEMEN WACANA PUBLIK 

 Oleh : Dr. R. Matindas 
 

Pengertian : 

1. Istilah manajemen, selain bisa diartikan sebagai pihak yang mengelola kegiatan,  juga  

bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mengelola, mengatur atau mengendalikan 

sesuatu. Dalam istilah manajemen wacana, pengertian yang digunakan adalah 

pengertian yang kedua. Dengan demikian Manajemen Wacana dapat diartikabn   

sebagai kegiatan  mengatur, mengelola atau mengendalikan wacana. 

2. Istilah wacana sendiri adalah istilah bahasa Indonesia yang digunakan sebagai 

terjemahan bagi kata discourse, yang menurut kamus berarti ini (dari) suatu 

pembicaran lisan atau tulisan. Khusus dalam pembahasan di makalah ini “wacana” 

diartikan sebagai “kesatuan sejumlah keyakinan mengenai keadaan ideal (dari   

kehidupan) dan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai keadaan ideal itu”. 

Pengertian ini memiliki sedikit persamaan dengan pengertian awam mengenai ideologi 

yaitu sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran yang mengharuskan penganutnya untuk 

bertindak dengan cara-cara tertentu. Perbedaan utama antara ideologi dengan wacana 

terdapat pada kemungkinan perkembangannya. Ideologi dianggap sebagai sesuatu yang 

final, yang harus diterima sebagai dogma yang tidak   bisa dikutak-katik. Di lain pihak,  

wacana merupakan  sesuatu yang hidup,  tumbuh  dan berkembang, tetapi juga bisa 

mati. 

3. Sebagai kesatuan sejumlah keyakinan, wacana merupakan sebuah sistem yang meliputi 

ini wacana dan serangkaian argumen untuk mendukung kebenaran inti   wacana yang 

bersangkutan. Serangkaian argumen itu dapat disebut sebagai struktur logika dari 

wacana yang bersangkutan. 

4. Karena inti wacana merupakan sebuah keyakinan yang seringkali bisa bersifat 

irrasional, maka disamping struktur logika wacana, terdapat pula struktur afeksi dari 

wacana ini membuat pengamatannya mendapatkan tekanan dari dalam diri sendiri 

untuk bertindak sesuai dengan yang dianjurkan oleh wacana itu. 
 

1. Staf Pengajar di Fakultas Psikologi UI, Perumus dan Pemandu 
beberapa program pelatihan (LKMM Tingkat Dasar, Menengah 

dan Lanjutan, OPPEK dan PP-OPPEK)  
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5. Wacana publik adalah wacana yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat 

tertentu. Wacana ini bisa diterima dan memperoleh banyak pengikut, tetapi bisa juga 

dilupakan, kemudian ditinggal. Bisa juga, suatu wacana kemudian mengalami 

perubahan, perbaikan atau penyempurnaan. Dalam kenyataannya, tiap wacana tidak 

pernah hadir sendirian melainkan bersamaan dengan kehadiran lain.  Bahkan seringkali 

terjadi persaingan antara sejumlah wacana. 

 

6. Contoh persaingan antara wacana publik adalah Persaiangan antara Wacana Negara 

Federal dan Wacana Negara Kesatuan, atau persaingan antara Wacana Ekonomi 

Kerakyatan dan Wacana Ekonomi Pasar Bebas.  Juga persaingan antara Timtim 

Merdeka dan Wacana Timtim Integrasi. 

 

7. Berdasarkan butir-butir pengertian di atas, maka istilah manajemen publik dapat 

diartikan sebagai kegiatan untuk mengendalikan keyakinan masyarakat akan 

keunggulan (kebenaran) suatu wacana dari wacana lainnya. 

 

8. Sebagai sesuatu yang bersifat sistem, wacana dengan sendirinya memiliki sub- wacana. 

Selain itu, suatu sub-wacana juga akan memiliki (sub) sub wacana lain.   Biasanya 

suatu wacana akan juga memiliki preferensi penggunaan istilah untuk memberikan 

ikatan emosional bagi pendukung wacana itu.  Istilah-istilah yang dipakai biasanya 

bertujuan memenangkan persaingan efektif antara wacana ini   dengan wacana lainnya. 

Istilah-istilah adil-makmur, kesaktian pancasila, kepentingan nasional dan sebagainya 

adalah usaha membangkitkan emosi tertentu.  Dengan mengatakan “demi kepentingan 

nasional”, beberapa hal yang bersifat kepentingan lokal atau kepentingan suku 

dijadikan sebagai sesuatu yang kurang berarti. 

 

Tujuan Manajemen Wacana Publik 

9. Mnajemen wacana Publik meliputi kegiatan-kegiatan untuk memperkenalkan suatu 

wacana tertentu, dan memperjuangkan kemenangan wacana ini dalam persaingannya 

dengan wacana lain. Kemenangan suatu wacana sesungguhnya berkaitan erat dengan 

bertambahnya pendukung (pengikut) suatu wacana yang pada gilirannya akan berbuah 

pada ditetapkannya sejumlah perundangan yang sesuai dengan kondisi yang dianggap 
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ideal oleh wacana yang bersangkutan, atau dilakukannya tindakan-tindakan nyata yang 

mendukung suatu wacana. 

 

10. Manajemen Wacana Publik tidak selalu harus dilihat dengan kacamata politik semata.  

Perusahaan-perusahaan tertentu dalam usaha mengiklankan produknya meyakinkan 

publik bahwa majalah X lebih baik dari majalah Y atau obat P lebih berkhasiat 

daripada obat Q, adalah juga bagian dari Manajemen Wacana Publik. Demikian juga 

halnya dengan usaha tidak langsung para ilmuwan dalam beragumen bahwa teorinya 

lebih didukung fakta dibandingkan dengan teori ilmuwan lainnya. 

 

Ruang Lingkup Manajemen Wacana Publik 

11. Dalam usaha mengendalikan wacana publik ada banyak kegiatan yang dilakukan. 

Diantaranya adalah usaha mengenali “wacana saingan” yang sedang berkembang, 

mengenai pendukung/pengikut wacana saingan, mengenal unsur-unsur media yang 

mendukung penyebarluasan wacana saingan, sampai pada tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap wacana saingan. Juga diusahakan menemukan titik lemah dari 

wacana saingan untuk dapat dipatahkan. Kegiatan-kegiatan dalam lingkup ini sering 

disebut sebagai analisis wacana. 

 

12. Selain  usaha-usaha untuk mengenali wacana saingan, juga diperlukan usaha-usaha 

untuk mensosialisasikan wacana yang diyakini. Usaha sosialisasi ini memerlukan 

pemahaman mengenai struktur masyarakat mengenali tokoh-tokoh yang menjadi    

figur masyarakat, mengenai hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dan lain     

sebagainya. Kegiatan sosialisasi biasanya diawali dengan “peluncuran” (launching)  

pemikiran tertentu yang kemudian diikuti  dengan  kegiatan  pemantapan  

(maintaining) issu.  Pemantapan biasanya dilakukan dengan mengusahakan agar 

wacana itu tetap disadari/diperdebatkan dan kemudian setahap demi setahap     

diterima.  Sehubungan dengan hal ini dikenal istilah “tahap penerimaan wacana”, yaitu 

tahap-tahap yang akan dilalui seorang pengikut (baru)  sebelum menerima   

keseluruhan (inti)  wacana ekonomi kerakyatan, mungkin seseorang harus lebih   

dahulu menerima bahwa ada perdebatan antara keadilan dan kewajaran. Kewajaran 

adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama sehingga seringkali diterima tanpa 
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pemikiran kritis. Misalnya saja kenyataan bahwa gaji seorang direktur akan jauh    

lebih besar dari gaji seorang tenaga administratif. Orang kemudian mengira bahwa   hal 

ini adalah hal yang adil, padahal sebenarnya hal ini hanyalah sesuatu yang wajar.  

Belum tentu Adil. 
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SEJARAH BANGSA-BANGSA 

(Pergumulan Mencari Sistem 

Kehidupan Sejahtera Bersama dan Demokrasi) 

 Oleh : Dr. Anhar Gonggong 
 

 

PENDAHULUAN : 

Sejarah, Pemimpin dan Bangsa 

 

Pertama yang saya ingin katakan disini, bahwa saya berdiri di depan anda, sebagai  

“pemimpin, aktivis mahasiswa”, maka itu berarti tidak hanya berdiri di depan anda sebagai 

anak-anak muda usia, melainkan lebih dari itu, saya dan mudah-mudahan saya berkata 

tidak berlebihan berdiri di depan sejarah dan pemimpin serta hari esok . 

 

Anda jangan kaget ! Saya mengetahui bahwa ketika anda mendengar kata “sejarah”, sesuai 

dengan yang diajarkan oleh guru-guru anda, maka yang terlintas di depan mata anda adalah 

“hanya” masa lampau. Tentu saha bayangan anda tentang sejarah seperti itu tidaklah salah. 

Sejarah memang masa lampau, akan tetapi yang keliru dari pikiran banyak orang ialah 

karena anggapan tentang sejarah ialah: hanya masa lampau, dan itu adalah “kebekuan”. 

 

Anggapan pemahaman sejarah “hanya masa lampau dan beku” adalah anggapan yang 

menyesatkan karena di samping berkaitan dengan masa lampau, sejarah juga dengan 

sendirinya berkait – tak terpisah dengan proses gerak dan dinamika perubahan di dalam 

waktu. Dengan itu berkaitan dengan proses gerak dan dinamika perubahan sejarah akan 

“berjalan ke depan” karena itu sejarah juga “tidak terpisahkan” dengan masa depan. Yang 

hadir disini adalah “kader” yang “nanti” akan berada dan bergumul dengan situasi di masa 

depan yang akan dimasukinya. 

 

 

 
 Direktur pada Pusat Sejarah Kementerian Pendidikan Nasional 
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Setiap kita berkaitan dan “memiliki” sejarah baik dalam arti person individual, maupun 

sebagai warga salah satu kelompok, etnik atau bangsa. Anda yang diundang kesini – 

dengan suatu proses saringan yang ketat, “dianggap kader – pemimpin”. Tentu saja kader – 

pemimpin itu mempunyai aspek-aspek khasnya yang membedakannya dengan warga 

masyarakat umum kebanyakan; dan kekhasannya itulah ia disebut pemimpin karena – 

sesuai dengan Peter Drucker – ia mempunyai pengikut. Sehubungan dengan pemimpin ini, 

menarik untuk mendengar pendapat dari seorang pemimpin Amerika yang sempat menjadi 

Presiden dan tak pernah bertemu dengan banyak pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini, 

Richard Nixon, ia, berkata antara lain : 

“Siapakah pemimpin terbesar yang anda kenal? Tidak ada jawaban tunggal untuk 

pertanyaan ini. Setiap pemimpin menjadi milik dari perpaduan khas antara waktu, tempat 

dan kedaaan; pemimpin-pemimpin dan negara-negara tidak dapat dipertukarkan”. 

 

Selanjutnya Nixon memberikan rumus tentang pemimpin terbesar dalam kata-kata : 

“Rumus yang tepat untuk memasukkan seorang pemimpin kedalam terbesar harus meliputi 

tiga unsur” Orang besar, negara besar dan pemikiran besar”. 

 

Presiden Amerika yang pertama kali menginjakkan kakinya di negerinya Mao Tse Tung 

dan Teng Sio Ping ini, juga berkata tentang pemimpin, bahwa : 

“Pemimpin harus dapat membimbing da menggerakkan masyarakat. Seorang manajer 

berfikir tentang hari ini dan lusa. Seorang manajer mewakili suatu proses. Pemimpin 

mewakili arah sejarah”. 

 

Berdasarkan keterangan-keterangan singkat di atas, maka dapat dikatakan bahwa bagi 

suatu bangsa dan demokrasi, untuk membangun diri dan menata kehidupan bersamanya 

berdasarkan pada asas demokrasi, pemimpin mempunyai peranan yang amat besar. 

Bangsa-bangsa justru diwujud-konseptualkan oleh mereka yang disebut pemimpin. 

Bangsa, “lahir” karena dilakukan melalui dialog konseptual dari mereka yang disebut 

pemimpin, kenyataan ini bersifat universal. 
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Tetapi apakah bangsa itu dan dasar-dasar yang menopang keberadaannya. Saya mengakut 

kepada Ernest Renant dan Otto Bauer yang dikutip oleh Soekarno, Dibawah Bendera 

Revolusi, sebagai berikut : 

 

“Dalam tahun 1982 Ernest Renant telah membuka pendapatnya tentang paham “bangsa” 

itu menurut pujangga ini adalah satu nyawa, suatu azas-akal, yang terjadi dari dua hal: 

pertama-tama rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat; kedua rakyat 

itu sekarang harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis 

(ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan bentuk, bukannya pula 

batas-batas yang menjadikannya bangsa itu”. 

 

Pemimpin terpenting Indonesia ini selanjutnya mengacu kepada Otto Bauer, sebagai 

berikut: “.., teristimewa Otto Bauerlah yang mempelajari bangsa itu, Bangsa itu adalah 

suatu persatuan perangai yang terjadi dari persatuan hal ihwal yang telah dijalani oleh 

rakyat itu, …”  

Setelah memberikan pengertian seperti di atas, Ir. Soekarno di dalam tulisannya yang 

berjudul: “Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme memberikan pula keterangan lanjut 

dengan menyatakan bahwa adanya rasa nasionalisme itu telah menimbulkan rasa percaya 

akan diri sendiri”.  

 

Bangsa dan segala hal yang terkait seperti yang diterangkan oleh Ir. Soekarno pada tahun 

1926 itu, adalah suatu bangunan hidup bersama dari “sejumlah orang” menjadi suatu 

kelompok komunitas, dengan nama yang khas yang menjadi simbol kehidupan bersama 

mereka, karena itu ada bangsa yang bernama Amerika Serikat, Cina, Australia, Malaysia, 

Philipina. Dewasa ini tidak kurang dari 168 bangsa-bangsa yang tercatat sebagai anggota 

PBB. 

 

Sejak setelah Perang Dunia I dan kemudian dilanjutkan setelah Perang Dunia II dan 

didalam periode Perang Dingin, bangsa-bangsa negara didalam menata dirinya menempuh 

dua sistem, yaitu sistem otoriter – diktatorial dan sistem demokrasi. Sejak 1985, setelah 

Sekjen Partai Komunis Uni Soviet mengintrodusir Glasnot – Prestorika, maka Otoriter-

Diktatorial yang dibangun topang oleh partai-partai komunis, Sistem Otoriterial-
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Dikatatorial di Uni Soviet dan Eropa Timur, telah runtuh. Kini dan beberapa negara 

Komunis yang bersistem Otoriter – Dikatatorial, yaitu RRC, Vietnam dan Kuba. 

 

Sejak  tahun 1985 itu, secara berangsur, bangsa-bangsa di dunia berusaha menata diri 

dengan berlandas pada azas dan sistem demokrasi. Apa yang saya maksud dengan 

demokrasi itu ialah azas yang bertumpu pada kehendak rakyat, juga harus bertumpu pada 

aturan-aturan hukum yang dibuat dan disepakati bersama. Sejalan dengan itu, mengacu 

kepada Ignas Kleden, demokrasi itu dapat direntang dari dua persoalan pokok, yaitu 

pertama, persoalan negara dengan masyarakat, dan yang kedua, persoalan pemerintah 

dengan rakyat. 

 

Persoalan negara dengan masyarakat merupakan persoalan yang bersifat universal. 

Artinya, hubungan antara masyarakat dengan negara, untuk mempertemukan makna hak-

kewajiban masing-masing, sering terjadi di berbagai bangsa-bangsa di dunia ini. Demikian 

rumitnya persoalan ini, sehingga diseluruh dunia sering melahirkan persoalan yang 

membawa korban yang menyakitkan. Apa yang kita hadapi sekarang ini, tidak dapat 

dilepaskan dari persoalan itu. 

 

Selanjutnya kalau kita berbicara tentang demokrasi dalam kaitannya dengan makna 

hubungan antara pemerintah dan rakyat, maka ia harus dirumuskan sebagai suatu 

pemerintahan rakyat. Pemerintah rakyat ini-juga pengertian mengacu pada Ignas Kleden 

bermakna: 1) Pemerintah dari Rakyat, 2) Pemerintah oleh Rakyat, 3) Pemerintah untuk 

Rakyat. Anda semua mungkin mengira bahwa ketiga hal di atas sudah kita pahami, secara 

konseptual teoritis. Itu justru menghadapi kenyataan yang amat rumit ketika ia 

berkehendak untuk mewujudkan – prakteknya. 

 

Dengan berpedoman pada keterangan-keterangan umum singkat di atas, kita akan 

melanjutkan uraian kita seperti di bawah ini. 
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BANGSA DALAM PROSES MENJADI : 

Kontradiksi dengan Penjajah 

 

Bangsa-negara yang telah berkembang dalam suatu proses waktu yang amat panjang 

dengan diselingi oleh berbagai bentuk pertentangan dan perang. Bangsa-bangsa yang 

mendiami bumi dengan benua-benua dengan iklim yang berbeda-beda pula, sehingga 

melahirkan sumber kehidupan yang berbeda-beda pula. Kini “semuanya” telah menjadi 

anggota PBB. Tetapi dalam proses menjadi bangsa negara, anggota-anggota PBB itu 

mempunyai perbedaan-perbedaan latar belakang sejarah yang menarik untuk diketahui, 

dalam hubungan itu, tampaknya konflik, pertentangan merupakan gejala universal dalam 

proses menjadi bangsa-negara itu. 

 

Dari segi latar belakangh sejarah itu bangsa-negara yang ada dan berkembang di Eropa 

Barat dan Eropa Timur memiliki perbedaan. Bangsa-negara yang kini ada dan berkembang 

di Asia berbeda pula dengan bangsa-bangsa yang ada di Eropa itu. Demikian pula yang ada 

dan berkembang di Afrika, Amerika Latin, dan Arab, memiliki perbedaan-perbedaan 

dengan bangsa-bangsa yang disebutkan di atas. Sejalan dengan latar belakang sejarah 

masing-masing itu, maka “tingkat” perbedaan dan kebudayaan yang mereka miliki, 

berbeda pula. Di Eropa Barat dan Jepang kini telah memiliki “peradaban Canggih – 

Teknologis” pada saat yang bersamaan di Asia dan Afrika dan Amerika Latin masih ada 

bangsa-negara yang penduduk warganya berperadaban yang amat sederhana, ada yang 

hidup di dalam “zaman batu”. 

 

Proses perkembangan bangsa-bangsa menjadi bangsa-negara yang merdeka memang 

melalui proses yang panjang. Karena ternyata perkembangan sejarah, peradaban manusia 

diselingi oleh dampak interaksi negatif, yaitu yang dikenal dengan penjajahan. Proses 

penjajahan ini memang berkembang sejalan dengan kemajuan dan peradaban teknologi dan 

komunikasi serta tujuan ekonomi bangsa-bangsa kulit putih Eropa, terutama Portugis-

Spanyol, Inggris-Perancis dan Belanda, kemudian menyusul Jerman, Amerika, Rusia dan 

belakangan termasuk pula bangsa Jepang dari Benua Asia. 
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Dari kekuasaan penjajahan, belahan bumi ini terlihat dibagi-bagi oleh bangsa-bangsa 

tersebut di atas. Portugis – Spanyol menguasai Amerika Latin dan Philipina. Kemudian 

Inggris – Perancis menguasai Afrika dan Asia. Kemudian menyusul pula kolonialisme 

Belanda yang bersaing di Asia, khususnya Asia  Tenggara – Indonesia. Bangsa-bangsa 

negara kolonial penjajah itu telah menjelajahi sudut-sudut dunia dan menduduki wilayah-

wilayah yang diinginkannya. Sejak abad XV, akhir abad XVI dan memuncak pada abad 

XVII sampai abad XX., Inggris, Perancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Amerika, Rusia, dan 

Jepang berebut terkadang terjadi perang antara mereka – untuk menguasai wilayah bangsa 

tertentu, mendudukinya dan menjajahnya didalam jarak waktu yang panjang, sampai-

sampai mencapai jarak waktu ratusan tahun. Kemajuan teknologi dan industri dari bangsa - 

bangsa tersebut diatas membuka peluang bagian-bagiannya untuk tampil sebagai penjajah. 

Sebaliknya, wilayah-wilayah bangsa jajahan memang memiliki daya tarik tertentu, 

terutama dalam dua hal yaitu sumber alam yang kaya dan kemungkinan untuk kegiatan 

ekonomi lebih lanjut. Kemampuan teknologi yang kemudian melahirkan revolusi industri 

dan penemuan-penemuan sarana komunikasi memang merupakan faktor pendorong 

terjadinya interaksi negatif secara intensif antara bangsa-bangsa kolonial-industrial dengan 

bangsa-bangsa koloni terjajah. 

 

Bangsa-bangsa dan wilayah koloni – terjajah di dalam perkembangannya kemudian telah 

menjadi bangsa-bangsa dan wilayah yang diperas oleh bangsa-bangsa kolonial-industrial. 

Secara politik bangsa-bangsa koloni-terjajah tidak mendapatkan kesempatan untuk 

membangun dirinya sendiri dan ikut menentukan  jalannya kekuasaan dan pemerintahan 

dari negerinya sendiri, sampai saat lahirnya kesadaran “umum” untuk kembali menjadi 

manusia-bangsa merdeka. Secara ekonomi bangsa-bangsa koloni-terjajah “diperas habis-

habisan” oleh bangsa negara kolonial-industrial yang menjajahnya. Secara  sosial dan 

budaya mereka menjadi terjajah tetap “menjadi bodoh dan dituduh bodoh dan malas”. 

Pendidikan secara amat terbatas memang diberikan, tetapi tetap dalam kerangka untuk 

kepentingan bangsa-bangsa kolonial-industrial yang menjajah mereka. 
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Dalam kaitannya berkembang nafsu penjajahan dari bangsa-negara kolonial itu, “bangsa-

bangsa” yang mempunyai kerajaan-kerajaan tradisional di dalam wilayah Nusantara, pada 

akhirnya tersentuh juga oleh bangsa-negara kolonial penjajah. Bermula dengan Portugis 

kemudian datang Belanda. Terjadi persaingan antara kedua bangsa kulit putih kolonialis 

ini. Tetapi akhirnya Belanda memenangkan persaingan itu. Portugis akhirnya hanya boleh 

melanjutkan kekuasaannya di wilayah “bagian timur dan pulau timor”, yang nantinya 

dikenal Timor – Portugis dengan ibukota Deli. 

 

Juga pada abad XIX terjadi persaingan antara Belanda dengan Inggris. Kemudian Inggris 

berhasil mempunyau wilayah sepenggal di Bengkulu. Tetapi setelah melalui perundingan 

dan negosiasi, maka dipertukarkanlah wilayah Inggris di Bengkulu itu dengan daerah yang 

dikuasai oleh Belanda di ujung negeri Tanah Melayu, yaitu Singapura. Karena itu, 

akhirnya jajahan Belanda untuk seluruh wilayah Nusantara kembali “utuh” minus Timor-

Portugis, dan kekuasaan Inggris di Semenanjung Melayu kembali utuh pula. 

 

Ada “mitos” bahwa Nusantara – Hindia Belanda telah dijajah oleh bangsa kolonialis 

Belanda selama 350 tahun, tiga setengah abad. Ini meruapakan alat agitasi yang digunakan 

oleh para pemimpin Pergerakan Nasional.Mitos ini tentu saja dihitung sejak dibentuknya 

loji Belanda, VOC di Batavia, yaitu tahun 1602. Artinya dalam perjalanan waktu, sejak 

terbentuknya VOC yang merupakan companie, perusahaan dagang sampai abad XX 

memang usia keberadaan Belanda di wilayah Nusantara – kemudian disebut Hindia – 

Belanda telah berlangsung selama 350 tahun itu. Tetapi harus pula dicatat bahwa tidak 

dengan sendirinya VOC dibentuk pada awal abad XVII itu, lalu dengan sendirinya pula 

Belanda telah menjajah seluruh wilayah Nusantara – Hindia itu. Proses penjajah utuk 

seluruh Nusantara – Hindia Belanda melalui perjalanan waktu dan berangsur, satu persatu 

kerajaan tradisional ditaklukan. Mulai dari Jawa kemudian berpindah ke Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Malaka, Nusa Tenggara, termasuk Bali. Nanti pada awal abad  XX, 

1905, dapat dikatakan seluruh wilayah Hindia – Belanda telah diduduki sepenuhnya oleh 

pemerintah kolonial Belanda. 
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Selanjutnya, perlu pula dicatat bahwa selama perjalanan penjajahan orang kulit putih dari 

Eropa Barat itu terhadap bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin itu, maka telah 

terjadi berbagai bentuk perlawanan. Sehubungan dengan itu perlu pula dicatat bahwa 

setelah Amerika Serikat ditemukan oleh Columbus pada  tahun 1492, maka pada akhirnya 

bagian benua ini kemudian menjadi wilayah yang  didatangi imigran-imigran, terutama 

bangsa kulit putih khususnya imigran-imigran dari Inggris; kemudian menjadi anak benua 

yang dijajah oleh imperialis Inggris. Tetapi kemudian, setelah merumuskan diri sebagai 

suatu bangsa dan kemudian menegakkan sebuah prinsip kebebasan – demokratis, maka 

Amerika Serikat menjalankan suatu revolusi untuk menjadi merdeka. Setelah memulai 

beberapa kali perang, maka keluarlah apa yang dikenal dengan Declaration of 

Independence pada 4 Juli 1776. Dengan demikian, Amerika adalah negara jajahan 

“pertama” yang berhasil merebut kemerdekaannya melalui jalan revolusi. 

 

Kembali kepada perlawanan bangsa-bangsa terjajah terhadap kekuasaan kolonialis 

penjajah mereka, maka tampak bahwa perlawanan mereka itu selalu gagal mencapai 

tujuannya. Faktor penyebab dari perlawanan bangsa-bangsa terjajah itu, terutama terletak 

pada ketiadaan rumusan diri yang menjadi pengikat persatuan diantara mereka. Penyebab 

lainnya adalah tidak adanya koordinasi perlawanan, perlawanan itu berlangsung “spontan – 

terpencar” yang menyebabkan mudah dikalahkan. Sehubungan itu, faktor ketiga kegagalan 

perlawanan itu menyangkut pada ketiadaan strategi perlawanan yang mereka lakukan. 

 

Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya bangsa-bangsa terjajah itu bersifat multi-etnik, 

bersifat majemuk dengan latar belakang kehidupan mereka yang berbeda-beda bahkan 

perbedaan-perbedaan itu justru dapat menjadi sumber masalah yang mendorong terjadinya 

pertentangan internal diantara kekuatan perlawanan mereka. Karena mereka bersifat multi-

etnik, sehingga tidaklah mudah untuk merumuskan nama kesatuan diri mereka sebagai 

bangsa, padahal nama kesatuan diri simbolis itu amatlah penting untuk kebutuhan 

perlawanan dan merancang kehidupan bersama di dalam alam  mereka. 
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BANGSA-BANGSA 

Menjadi Merdeka, Perang Dunia, Perang Dingin, dan Demokrasi 

Bangsa-bangsa yang kini berjumlah 168 dan menjadi anggota PBB, memang telah 

merdeka dan masing-masing telah menjadi bangsa – negara. Tetapi adalah menarik untuk 

mengetahui proses menjadi bangsa – negara merdekaitu, karena memiliki perbedaan-

perbedaan tertentu. Di tengah-tengah proses menjadi bangsa – negara yang merdeka itu, 

juga telah terjadi Perang Dunia, yang sampai terjadi dua kali, yaitu Perang Dunia I yang 

dimulai tahun 1914 dan  berakhir tahun 1918. Kemudian terjadi lagi Perang Dunia II yang 

dimulai tahun 1939 dan berakhir tahun 1945. Tetapi pertentangan itu diantara kekuatan 

politik – ideologi dari bangsa-bangsa negara yang menang perang didalam kenyataannya 

melahirkan suatu bentuk perang baru yang tidak menggunakan”mesiu panas” melainkan 

melahirkan adanya Perang Dingin diantara keduanya. 

 

Sepanjang perjalanan sejarah manusia, proses menjadi bangsa dan bangsa-negara memang 

didahului oleh berbagai konflik. Karena itu, mengacu A. Hasnan Habib, “Sejarah manusia 

adalah sejarah sengketa dan perang, sehubungan dengan itu, mengacu kepada Ivan S. 

Bloch, the future of war, disebutkan bahwa antara 1496 SM sampai tahun 1861, kurun 

waktu berjarak 3.357 tahun, terdapat (hanya) 227 tahun yang damai dan 3.130 tahun yang 

perang. Dengan itu terlihat bahwa untuk setiap tahun berdamai terdapat 13 tahun perang! 

Perang tampak telah menjadi salah satu peradaban manusia,”walau manusia tahu betul 

akan dampaknya merusak nilai dan makna manusia dengan kemanusiaannya! 

 

Kemajuan teknologi dan idustri di Eropa Barat yang kemudian ditopang oleh penemuan-

penemuan alat-alat transportasi, membelah manusia di bumi menjadi warga penjajah-

penindas dan bernasib “baik”, di satu pihak dan warga terjajah-tertindas “bernasib buruk” 

di lain pihak. Inggris – Belanda, Cs telah menguasai belahan bumi dengan penduduknya 

sebagai wilayah jajahan mereka. Tetapi, setelah melalui proses waktu sebagai warga lemah 

yang tak berkekuatan, maka pada akhirnya warga-warga terjajah itu kembali merasa 
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keterhinaan dan ketertindasan bersama dan perasaan itu melahirkan kekuatan mereka. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Renan dan Ir. Soekarno, riwayat kepedihan itu dan 

lahirnya harga diri, mendorong warga terjajah untuk merumuskan kebangsaan mereka 

sebagai suatu keutuhan bersama didalam suatu bentuk persatuan. Mereka menemukan 

nama simbolis persatuan mereka, dengan itu mereka bersama-bersatu berjuang untuk 

memutuskan lilitan pengikat penindasan mereka. 

 

Atas kesadaran diri itu, mereka merumuskan nama diri baru sebagai bangsa-bangsa baru. 

Di Asia terdapat sekian banyak nama baru untuk sebuah bangsa baru. Di Afrika yang 

dikenal dengan nama Benua Hitam, karena warganya berkulit hitam, juga terjadi kesadaran 

berbangsa sendiri-sendiri sebagai bangsa baru dengan nama-nama simbolis baru yang 

mereka sepakati untuk diri mereka. Di Amerika Latin demikian pula adanya. 

 

Setelah mereka mempunyai nama diri-simbolik yang baru, sebagai bangsa baru, maka 

merekapun berjuang untuk menegakkan sebuah nama bangsa merdeka dengan sebuah 

negara baru yang berdaulat,  merdeka. Perjuangan untuk menegakkan bangsa-negara baru 

itu, ternyata memerlukan waktu yang berjarak panjang. Juga menyebabkan korban manusia 

dan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya, baik dari pihak yang berjuang untuk 

merdeka maupun yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaan penjajahannya. Tidak 

jarang terjadi pembunuhan massal, dan penghancuran harta benda yang tidak sedikit 

jumlahnya.  Pelanggaran HAM atas nama “kebenaran” telah menjadi pameran yang 

terbuka. 

 

Usaha menegakkan diri sebagai bangsa – negara merdeka, bangsa-bangsa terjajah memang 

dengan “bangga” menyebutkan diri sebagai orang-orang radikal revolusioner karena itu 

perang kemerdekaan yang mereka lakukan disebutnya sebagai revolusi. Kata revolusi dan 

sosialisasasi serta Demokrasi, merupakan kata bermakna yang berkaitan dengan dunia – 

harapan  yang mereka ciptakan di masa depan. 
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Pada tahun 1914 – 1918, dunia telah diguncangi perang, yang kemudian berkambang 

menjadi perang dunia ke-I. Kasusnya diawali dengan pembunuhan Pangeran Francis 

Ferdinan dari Austria oleh seorang pemuda warga Serbia. Itu terjadi ketika ia mengunjungi 

kota kecil Sarajevo di Bosnia, pada 28 Juni 1914, terlibat kemudian berbagai bangsa-

bangsa “Besar” ketika itu dalam perang, Austria, Jerman di satu pihak berhadapan dengan 

Prancis – Rusia, pada akhirnya melibatkan pula bangsa-bangsa lain seperti Belgia, Italia, 

Bulgaria, Turki, Portugal, Romania, Cuba dan bahkan Amerika Serikat. 

 

Tentu saja Perang Dunia ke I itu disebabkan korban baik manusia yang meninggal dan 

luka-uka itu serta cacat, maupun kehancuran harta benda dari Warga-warga negara yang 

berperang; baik “yang menang” maupun “yang kalah”. Proses  perang yang akhirnya dapat 

diakhiri setelah Jerman menampakkan kehendaknya untuk “berdamai”, demikian pula 

setelah Presiden Amerika Serikat, Wilson mengambil prakarsa untuk mengakhiri perang 

itu. Setelah melalui negosiasi diantara pihak-pihak yang berperang, maka diadakanlah 

“peletakan senjata” yang ditandai dengan tanda tangan kedua belah pihak, Sekutu dan 

Jerman di Compiegne (dekat Paris) pada tanggal 11 November 1918, menyusu penanda 

tanganan perletakan senjata itu, maka diadakanlah rangkaian perundingan yang melahirkan 

perjanjian-perjanjian, yaitu Perjanjian Versailes, 28 Juni 1918, antara sekuru dan Jerman, 

Perjanjian ST German, 10 September 1919 antara Austria juga ada Perjanjian Neuily, 27 

November 1919, antara sekutu dengan Bulgaria, dan lain-lain. 

 

Tetapi diantara perjanjian-perjanjian yang disebut di ataa, Perjanjian Versailes adalah yang 

paling besar pengaruhnya; karena didalam perjanjian ini terlibat Presiden Amerika,Wilson, 

Perdana Menteri Perancis, Clemenceau, Llyod George dari Inggris dan Orlando dari Italia; 

keempatnya disebut the big four. 

 

Akibat dari Perang Dunia ke I ini, antara lain terjadinya perubahan-perubahan teritorial 

dengan lahirnya negara-negara baru, yaitu Polandia, Firlandia, Cekoslavia, Yugoslavia, 

Hongaria, dan lain-lain. Sedang Elzasd Lotharingen menjadi wilayah Perancis, Eupen-

Malnedy masu wilayah Belgia. Selanjutnya, semua jajahan Jerman “dibagi-bagi” diantara 
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Inggris, Perancis, Jepang dan Australia. Sedang wilayah Danzig menjadi kota bebas yang 

berada dibawah Gabungan bangsa-bangsa. Akhir perang dunia pertama itu dan sesuai 

dengan ketentuan Perjanjian Versailes, maka dibentuklah sebuah lembaga dunia, yaitu 

Gabungan Bangsa-bangsa atau Liga Bangsa-Bangsa yang dibentuk berdasar Convenant of 

the League of Nations. Tujuan pembentukan liga bangsa-bangsa ialah : 1) Menjamin 

perdamaian; 2) Melenyapkan perang; 3) Diplomasi terbuka; 4) Mentaati hukum 

international dan perjanjian-perjanjian internasional. 

 

Perjanjian-perjanjian perdamaian dan dibentuknya liga bangsa-bangsa (Volkkenbond) 

yang dibentuk pada tahun 1921 dengan jumlah anggota bermula dari 42 negara dan pada 

1935 menjadi 62 negara anggota, tampak tidak berfungsi secara maksimal dan sepatutnya. 

Pihak-pihak yang kalah dalam perang itu tampak tidak puas-terutama Jerman – atas isi 

perjanjian dan pekerjaan liga bangsa-bangsa yang dianggap merugikan mereka. 

 

Sementara itu dalam jarak waktu sekitar sepuluh tahunan, sampai tahun 1939 Jerman, Italia 

dan Jepang tampak mampu membangun kekuatan mereka, baik kekuatan fisik angkatan 

perang maupun kekuatan industri dan perekonomian mereka. Sementara dari segi ideologi 

dan sistem pemerintahan, mereka menciptakan facisme otoriter – sentralistis. Karena itu 

dari segi ideologi dan sistem kekuasaan, pada waktu itu terdapat tiga kekuatan, yaitu 

pertama: Demokrasi – kebebasan; kedua: Facisme; ketiga: Komunisme. Tetapi di tengah-

tengah ketiga kekuatan itu, terutama di tengah bangsa-bangsa koloni penjajah telah tumbuh 

pula satu kekuatan “Baru”, yaitu kekuatan nasionalisme yang menjadi dasar pegangan 

ideologi perjuangan untuk menegakkan bangsa-bangsa merdeka. 

 

Setelah melalui pergumulan politik, Adolf Hitler berhasil menjadi Kanzelir (perdana 

menteri) Jerman dengan partai NAZI-nya. Setelah melihat bahwa secara psikologis rakyat 

Jerman mendukungnya, dan untuk mengembalikan “kehormatan” Jerman, maka ia yang 

nantinya akan dipanggil dengan Fuhrer, mempersiapkan diri untuk perang. Danzig yang 

adalah kota bebas dan diperintah oleh Liga Bangsa-Bangsa dijadikan oleh Hitler casus 

belli, penyebab persoalan. 
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Danzig memang dimaksud sebagai daerah korider untuk Polandia yang baru menjadi 

Negara Baru. Tetapi bagi Jerman penempatan Danzig sebagai kota bebas dibawah liba 

bangsa-bangsa tidaklah diterima sepenuhnya, melainkan secara terpaksa. Ini kemudian 

dijadikan alasan oleh Hitler untuk menuntut kota itu dikembalikan ke Jerman. Apalagi 

penduduk kota itu adalah orang-orang Jerman. Tuntutan Jerman itu segera ditolak oleh 

Polandia. Penolakan Polandia itu dilanjutkan dengan mengadakan perjanjian kerjasama 

dengan Inggris, Perancis, Rumania dan Yunani. Bangsa-negara ini saling menjamin 

kemerdekaan masing-masing. Perjanjian Polandia dengan negara-negara tersebut di atas 

dibalas oleh Jerman dengan mengadakan perjanjian netralitas dengan Rusia 23 Agustus 

1939. Seminggu kemudian, 1 September 1939 Jerman menyerbu Polandia. Pada tanggal 3 

September 1939, Inggris dan Perancis mengumumkan perang kepada Jerman. Terjadilah 

kembali perang dunia yaitu PD II. Di tengah berkecamuknya PD II itu di Inggris terjadi 

pertarungan politik antar Perdana Menteri Chamberlin dengan Winston Churcill, yang 

dimenangkan oleh yang disebut belakangan. 

 

Yang berhadapan didalam PD II ini ialah gabungan negara yang disebut sekurtu dan fascis. 

Sekutu didukung oleh 44 negara dengan terkemuka Inggris, Amerika dan Rusia (Soviet 

Uni). Sedangkan fascis bergabung sebanyak 8 negara dan yang terkemuka ialah Jerman 

dan Italia serta kemudian Jepang. Perang ini berlangsung sekitar enam tahun, 1939 – 1945 

dan yang keluar sebagai pemenang ialah Sekutu, termasuk Belanda dan Australia. 

 

Setelah PD II berakhir, maka banyak negara-negara jajahan berhasil meraih 

kemerdekaannya kembali, misalnya Indonesia, India, Pakistan, Cina, Vietnam, Malaysia, 

Singapura dan Brunei Darussalam. Di Afrika-Arab dan Amerika Latin juga demikian. 

Sementara itu terdapat wilayah-kota yang akan dikembalikan ke negara asalnya, yaitu 

Hongkong, Makao, sesuai dengan perjanjian Inggris dan Portugal; keduanya kini telah 

menjadi RRC. Sedang Taiwan merupakan “negara merdeka”, tetapi menjadi wilayah yang 

dituntut oleh RRC sebagai bagian dari negaranya. 

 

 



Sejarah Bangsa-Bangsa  49 

Bertambahnya Bangsa-negara merdeka setelah Perang Dunia II tentu saja suatu pertanda 

yang menggembirakan dari segi perkembangan peradaban dan kemanusiaan, dilihat dari 

segi “berakhirnya” sistem kolonialis-penjajahan. Sementara bertambahnya bangsa-

merdeka, juga hal yang amat penting dengan berakhirnya PD II, ialah dibentuknya 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB = United Nastions) pada bulan September 1945. 

Sampai sekarang lembaga dunia ini memiliki peranan yang lebih besar untuk ‘perdamaian’ 

walaupun harus pula diakui bahwa lembaga ini masih sering terlibat dikuasai oleh Amerika 

dan sekutunya. Sehubungan dengan itu, di dalam Dewan Keamanan PBB ini diterapkan 

adanya lima anggota tetap yaitu: Amerika, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan Cina, sampai 

tahun 1980-an Cina diwakili oleh pemerintahan Koumintang di Taiwan, tetapi sekarang 

diwakili oleh RRC. Kelima anggota tetap itu mempunyai hak veto. 

 

Sebagaimana halnya akhir PD I, maka pada akhir PD II, pun sama. Yaitu persiapan untuk 

peran dan konflik diantara pemenang perang. Ketika menjelang PD dilihat dari segi 

kekuatan dan ideologi; terdapat 3 (tiga) kekuatan; yaitu, (1) Kekuatan Demokrasi, (2) 

Kekuatan Facisme, (3) Kekuatan Komunisme. Selama PD II, kekuatan Komunisme (Uni 

Soviet) bersikap netral dengan kekuatan Facisme ketika terjadi perang dengan kekuatan 

demokrasi. Tetapi di dalam perjalannya kemudian, kekuatan komunisme bergabung 

dengan kekuatan demokrasi, dan disebut sekutu. 

 

Setelah PD II berakhir pada tahun 1945, maka tampaknya adanya konflik yang tak 

terdamaikan antara 2 (dua) kekuatan ideologi yang bersumber dari pemenang perang, 

Amerika – Inggris, Cs yang nanti dikenal dengan Blok-Barat dan ideologi Komunis Uni 

Soviet Cs yang nanti dikenal dengan dengan Blok-Timur. Kedua belah pihak masing-

masing didukung oleh sebuah organisasi pertahanan gabungan, yaitu NATO untuk Blok-

Barat dan Pakta Warsawa untuk Blok-Timur. Suasana konflik itu berkembang terus dan 

tampak tidak terdapat usaha penyelesaian. Bahkan kedua belah pihak terus melakukan 

propaganda untuk kepentingan mereka masing-masing, satu dan yang lain berusaha untuk 

mempropaganda sinar kebaikan ideologi mereka dan menunjukkan wajah buram ideologi 

lawannya. Dengan adanya situasi konflik yang tidak terselesaikan itu, maka pada akhirnya 
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konflik itu disebut dengan Cold War – Perang Dingin. Yang berhadapan dengan perang 

tanpa perang itu ialah Blok-Barat dengan Amerika-Inggris, Perancis dan lain-lain sebagai 

tokoh utamanya. Perang dingin ini berlangsung sekitar 40 tahun (1945-1985). Walaupun 

demikian bahwa selama periode perang dingin (perang urat syarafg, red) itu, juga telah 

terjadi “Perang Panas” (Perang Fisik, red) yaitu Perang Korea, Perang Vietnam dan Perang 

Indo China pada umumnya. 

 

Di tengah-tengah perang dingin diantara kedua blok itu, negara Asia yang kalah perang 

karena Facis, Jepang justru berhasil memulihkan diri kembali sebagai negara maju 

industrial. Sebagaimana diketahui, penjatuhan bom atom pertama di dunia, justru 

dilakukan oleh Amerika untuk menaklukkan Jepang, Hiroshima dan Nagasaki adalah dua 

tempat yang merasakan dahsyatnya penghancuran bom atom Amerika itu. Tanggal 15 

Agustus 1945, kaisar Jepang Hirohito menandatangani pernyataan ketaklukannya kepada 

sekutu/Amerika yang diwakili oleh Jenderal Mc. Arthur. 

 

Sesuai dengan perjanjian, maka Amerika – Sekutu itu, menduduki Jepang selama 7 tahun 

(1945-1952). Dalam periode pendudukan Amerika – Sekutu itu, pemerintahan pendudukan 

telah melakukan pelbagai hal. Yang menarik untuk diamati ada kesepakatan bahkan 

dimasukkan dalam UUD baru Jepang 1946 bahwa bangsa-negara Jepang tidak boleh 

mempunyai angkatan Perang, tetapi sebaliknya, Amerika-Sekutu membantu dan 

mendorong sepenuhnya untuk membangun kembali industri dan ekonomi Jepang. Dari 

kebijakan tersebut dan dalam relatif singkat, hasilnya amat mengagumkan, yaitu Jepang 

sejak tahun 1960-an dan makin kelihatan sekitar tahun 1970-an, Jepang tampil kemuka 

sebagai bangsa-negara industri-ekonomi maju, sejajar dengan negara-bangsa Barat, dan 

selanjutnya selama perang dingin berlangsung, Jepang bergabung dengan negara-negara 

Blok Barat. 

 

Adanya dua blok didalam  perang dingin itu mendorong sejumlah negara-negara sedang 

berkembang untuk mencari alternatif, agar tidak terjebak didalam suasana perang dingin. 

Negara-negara berkembang ini adalah negara-negara bekas jajahan; Negara-negara yang 
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dimaksud adalah Indonesia dengan pimpinanya Presiden Soekarno, India dengan 

pimpinannya Perdana Menteri Nehru dan Mesir dengan pimpinannya Gamal Abdul Nasser  

serta Yoseph Broz Tito dari Yugoslavia. Tokoh-tokoh besar yang walaupun berbeda 

ideologinya, sepakat untuk tidak bersedia menjadi dari salah satu bagian blok yang 

bertikai. Dengan sikapnya yang tidak memihak itu, mereka pun membentuk apa yang nanti 

disebut dengan nama populernya Gerakan Non-Blok. 

 

Kedua blok yang bertikai itu memang saling mencari jalan untuk melebarkan “sayap” 

pengaruhnya. Selama sekitar 40 tahun sampai 1985, Uni Soviet membangun kekuatan 

angkatan perangnya dan menjadi “Negara Industri” dibawah partai komunis dengan sistem 

pemerintahan yang sentralistik-otoriter; demikian pula pemerintahan yang termasuk dalam 

lingkaran Blok-Timur yang dikuasainya, mereka semua diperintah-kuasai oleh partai-partai 

komunis atau partai-partai buruh dengan sistem pemerintahan yang sentralistik-otoriter. 

 

Tentu saja sistem sentralistik-otoriter yang digunakan negara-negara komunis Blok-Timur 

itu harganya mahal. Yang pertama ialah hilangnya kebebasan warga untuk menyatakan 

pendapatnya tentang sistem yang berlaku. Yang berkembang ialah “Masyarakat tertutup” 

yang menyebabkan warganya seakan tidak mengetahui perkembangan di dunia lain. 

Konsekuensinya yang lebih parah yang harus ditanggung oleh mereka ialah pembangunan 

bidang ekonominya. Artinya karena pembangunan sentralistik, walaupun tidak dapat 

disangkal (akan) adanya “kemajuan” di bidang industri, namun juga tetap tidak dapat 

menopang kelangsungan hidup mereka. Tingkat kesejahteraan mereka tetap amat jauh 

terbelakang, apalagi jika dibanding dengan negara-negara demokrasi blok Barat ialah 

industri persenjataan mereka, namun biaya untuk kemajuan itu juga amat mahal. 

 

Setelah terjadi persaingan yang saling mengancam selama 40 tahun, maka pada akhirnya 

blok-Timur tidak dapat mempertahankan sistem pemerintahan Demokrasi-rakyatnya yang 

sentralistik-otoriter, maka proses keruntuhan mulai menampakkan diri. Gejala keruntuhan 

sistem pemerintahan komunis itu, khususnya di Uni Soviet – Eropa Timur, sudah 

menampakkan gejalanya sejak akhir tahun 1970-an dan nampak makin jelas pada awal 
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tahun 1980-an. Ketika Mikhael Gorbaechev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Partai Komunis sekaligus Perdana Menteri Uni Soviet, maka ia pun mengintroduser sistem 

kebebasan melalui konsep Glasnot dan Prestorika. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan 

kehidupan yang demokratis. 

 

Sejak itu bergulirlah situasi kehidupan demokratis ke semua bangsa-negara yang tergabung 

di dalam blok Timur. Puncak dari kemenangan demokrasi, Sentralistik-otoriter itu ialah 

diruntuhkannya tembok Berlik di Jerman sebagaimana diketahui, tembok Berlin adalah 

tembok yang dibangun oleh penguasa Komunis, sentralistik-otoriter Jerman untuk 

memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur. Tembok itu merupakan lambang terbaginya 

bangsa Jerman dalam dua kehidupan, yaitu sistem komunis sentralistik-otoriter dan sistem 

Demokrasi, “Dunia Bebas”. 

 

Sejak itu sampai sekarang, di dunia ini tinggal beberapa bangsa-bangsa yang sistem 

kehidupannya berdasar pada Marxis-Komunis, misalnya RRC, Vietnam dan seluruh Indo 

China dan Kuba. Uni Soviet tidak lagi menjadi satu negara, melainkan telah terpecah 

menjadi sekian negara dan Rusia telah terbagi menjadi dua negara yaitu Cheko dan 

Slovakia. Semua bekas negara komunis di Eropa Timur itu telah berusaha untuk 

membangun sistem kehidupan yang demokratis. 

 

 

BANGSA-NEGARA INDONESIA : 

Pergumulan  di Tengah Teknologi dan Globalisasi 

Anda melihat uraian singkat pada halaman di muka, betaoa bangsa dan kemudian bangsa-

negara telah melewati kehidupan bersamanya untuk menciptakan yang lebih baik. Tetapi 

yang terjadi adalah konflik dan perang. Juga terjadi betapa pergumulan antara sistem 

sentralistik-otoriter,anti demokrasi berhadapan dengan sistem bebas-demokrasi. Dalam 

situasi itu, kita dalam arti sebagai bangsa-negara berada dan brgumul untuk mewujudkan 

kehidupan bersama kita sebagai bangsa dan kemudian sebagai bangsa-negara meredeka. 
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Setelah melalui periode-periode sejara yang panjang sebagai warga kerajaan-kerajaan 

tradisional yang dijajah dan bermula pada tahun 1602, atau diawal abad ke-17, oleh 

kerajaan/bangsa Belanda, maka kita pun memasuki abad ke-20. Sejak awal abad itu, 

warga-warga terdidik dari berbagai suku bangsa yang hidup di kota-kota, telah 

tercerahkan. Ada kesadaran baru diantara mereka untuk merubah tatanan kehidupan 

bersama mereka sebagai sau komunitas baru. Pikiran-pikiran tercerakan itu telah 

menampak pada 1900-an dan berwujud pada 1908. Pada tahun ini telah lahir organisasi 

pertama yang semula digagas oleh sekelompok pemuda di Stovia. Organisasi itu tidak 

langsung menamakan diri sebagai organisasi politik, melainkan sebagai organisasi 

pendidikan – kebudayaan, namanya Boedi Utomo. 

 

Sejak itu telah terjadi proses interaksi secara intensif di lingkungan warga terdidik, maupun 

warga terdidik dengan golongan pedagang dan golongan agama. Maka pada perkembangan 

berikutnya, lahir pula organisasi-organisasi yang bernuansa politik dan keagamaan serta 

organisasi-organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan ini pada mulanya 

menggunakan nama tempat asal kelahiran mereka. Ada yang Sumatera Bond, Jong Java, 

Jong Celebes dan lain sebagainya. Interaksi intelektual diantara mereka di dalam pelbagai 

kesempatan, baik lisan maupun tertulis, di dalam rapat-rapat, seminar-seminar dan 

kongres-kongres partai atau organisasi pemuda, pada akhirnya membuahkan kesadaran 

untuk mencari rumusan baru tentahng nama simbolis mereka sebagai satu kesatuan 

komunitas baru, dalam arti bangsa. Hal itu pada ahirnya mereka lakukan dan temukan di 

dalam kongres pemuda ke-2 pada Oktober 1928. Hasil kongres itu dikenal dengan Sumpah 

Pemuda yang mengikrarkan sebutan Indonesia untuk nama bangsa, tanah air dan bahasa 

yang mereka gunakan. 

 

Dengan nama diri, sebagai bangsa baru: Indonesia itu, maka intensitas perjuangan untuk 

menegakkan sebuah negara dan wilayah seluruh Hindia-Belanda; artinya kita berjuang 

untuk menegakkan negara Indonesia  sebagai pengganti dari wilayah Hindia-Belanda itu. 

1928-1945, jadi setelah melewati jarak waktu 17 tahun, para pemimpin kita dengan 

didukung oleh mayoritas warga sebangsanya di seluruh wilayah Hindia-Belanda, 
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menyatakan bertegaknya sebuah bangsa baru yang merdeka dengan mendiami sebuah 

wilayah merdeka pula, dengan nama baru Republik Indonesia; itu diproklamasikan oleh 

Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak itu kita meyakini bahwa kita adalah 

bangsa merdeka yang memiliki negara yang bernama Republik Indonesia dengan 

wilayahnya dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Irian (Papua) Barat. 

 

Berusaha untuk mewujudkan diri oleh bangsa-negara merdeka yang akan menciptaan 

sebuah kehidupan bersama yang cerdas dalam semua aspek kehidupan, tampak bukan 

sesuatu yang mudah. Bahkan kenyataan yang kita alami ialah usaha mewujudkannya amat-

amatlah rumit. Tidak segampang ketika diomongkan. Bahkan untuk memperjuangkan 

kemerdekaan itu sendiri; memang juga amat berat dan rumit, tetapi jika dibandingkan 

dengan “perjuangan” untuk mewujudkan kehidupan bersama, sejahtera bersama, 

kehidupan cerdas itu, maka kenyataan yang dihadapi jauh lebih berat dan rumit. 

 

Lihatlah, kita telah melewati jarak waktu 54 tahun sebagai bangsa-negara merdeka, atau 

paling tidak sejak tahun 1950, ketika Pemerintah Kerajaan Belanda telah memberikan 

pengakuan kedaulatan terhadap kita sebagai bangsa-negara melalui KMB tertanggal 27 

Desember 1949, ternyata cita-cita kemerdekaan “yang indah” itu tetap saja berawan 

buram. Belanda mengakui Kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS), republik federal. 

Sejak itu, dari segi usaha penataan sistem politik dan pemerintahan, telah ditempuh tiga 

sistem, yaitu Sistem Demokrasi Liberal-Parlementer 1950-1958, kemudian sistem 

Demokrasi terpimpin 1959-1965 dan Sistem Demokrasi Pancasila (1968-1998). Sekarang 

ini, yang kita sebut periode Reformasi, kita sedang menjalani usaha bersama kita untuk 

menciptakan sebuah tatanan kehidupan bersama yang “ideal” yang mampu menciptakan 

seuah kehidupan sejahtera, demokratis atau singkatan kehidupan yang cerdas, sebagaimana 

yang dipesan ditentukan oleh Pembukaan UUD’45 yang sampai sekarang disepakati untuk 

tidak diamandemenkan, tidak dirubah! 

 

Apa yang sekarang di dalam periode Reformasi, sedang kita hadapi ialah bergumul untuk 

menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Kita bergumul untuk membangun 
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pranata kehidupan dan ekonomi, industri kita ditengah kemajuan teknologi dan tatanan 

global. Kehidupan dengan dampak global, tentu tidak dapat dihindari, tetapi harus 

dihadapi! 

 

PENUTUP : 

Pemimpin, Kelangsungan Hidup Bersama dan Sistem Demokrasi 

Apa yang dapat kita bayangkan dari gambaran amat singkat dari bangsa-bangsa, seperti 

yang tertera pada halaman-halaman terdahulu, ialah menjadi bangsa dan atau bangsa-

negara merdeka dan kemudian melanjutkan kehidupan bersama didalamnya, tampak 

merupakan pergumulan tanpa henti ! Lihatlah betapa bangsa-negara itu telah berusaha 

untuk hidup secara bersama di dalam damai; lihat pula, betapa bangsa-negara itu berusaha 

menata diri, baik dalam pengertian politik maupun ekonomi untuk menciptakan kehidupan 

sejahtera bersama, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Yang terjadi adalah perang diantara 

mereka; yang terjadi ialah kemiskinan yang mangkin memedihkan; yang terjadi adalah 

sistem otoriter membunuh sistem demokrasi dan lain sebagainya. 

 

Di dalam situasi yang serba rumit dan kontradiktif  itu, pemimpin selalu tampil karena 

memang tidak ada kehidupan bersama tanpa pemimpin. Tetapi pemimpin sebagaimana 

makna yang diperoleh dari pandangan Nxon tenang pemimpin, adalah orang yang 

memiliki sifat-sifat yang khas yang memberinya kesempatan untuk tampil sebagai 

pemimpin di hari-hari mendatang, menurut Nixon, “masa-masa mendatang memerlukan 

kepemimpinan tingkat tinggi”. 

 

Tetapi kehidupan bersama kita tidak hanya menuntut seorang pemimpin, walaupun 

pemimpin merupakan kemutlakan, namun tatanan kehidupan bersama untuk mewujdukan 

kehidupan-kehidupan sejahtera bersama itu, juga amatlah diperlukan. Disinilah perlunya 

pilihan terhadap tatanan demokrasi. Dalam hubungan itu, sebenarnya semua bangsa-

negara, terutama negara-negara bekas jajahan dan bekas komunis, menghendaki sistem 

demokrasi untuk menata kehidupan bersama mereka. Karena itu, lihatlah sejak awal 

bahkan sejak periode perjuangan kemerdekaan dan juga di negara-negara komunitas yang 
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otoriter, istilah demokrasi tetap digunakan, sistem demokrasi merupakan pilihan untuk 

dasar dan menjalankan kehidupan bersama yang lebih baik. Tetapi reaitas yang dihadapi 

ialah pemerintah-pemerintah negara-negara tersebut gagal di dalam melaksanakan 

demokrasi itu. 

 

Karena itu ada perbedaan, ada jarak yang amat jauh antara cita-cita demokrasi dan praktek 

demokrasi di dalam menata diri sebagai bangsa-negara merdeka. Keadaan ini memang 

harus diakui secara jujur dan faktual, dialam oleh semua bangsa-negara bekas jajahan dan 

bekas bangsa-negara komunis. Sehubungan dengan itu, walaupun Roosevelt yang anti 

kolonial untuk memerdekakan negara jajahan, karena ia yakin bahwa kemerdekaan adalah 

hal segala bangsa. Tetapi ketika ia sampai kepada pelaksana sistem demokrasi di negara-

negara bekas jajahan itu, tampakna ia ragu.! Sebab, “Demokrasi adalah bentuk 

pemerintahan yang paling sukar dijalankan. Diperlukan persiapan bertahun-tahun lamanya 

supaya rakyat dapat menghadapi masalah-masalah dalam sebuah masyarakat yang bebas 

dan demokratis.” Tampaknya Roosevelt benar. Karena sebagian besar negara-negara yang 

baru merdeka, gagal membangun tatanan demokratis. 

 

Saya telah berusaha untuk memberikan bayangan sketsa tentang perkembangan bangsa-

bangsa yang ada di dunia ini. Pengetahuan tentang sejarah selalu penting, apalagi untuk 

seorang (calon) pemimpin. Amatlah sulit untuk menjadi pemimpin yang baik, tanpa 

pengetahuan yang luas, termasuk dan terutama pengetahuan sejarah. Untuk mendapatkan 

pengetahuan itu, tidak ada jalan lain, selain bersedia untuk selalu belajar dan membaca. 

Menurut Nixon, salah satu ciri dari para pemimpin yang pernah dikenalnya dan adalam 

pemimpin besar ialah “semuanya pembaca yang lahap” menurutnya membaca bukan saja 

meluaskan dan menentukan pikiran, tetapi juga merupakan latihan bagi otak. Generasi 

muda masa kini yang tiap hari terikat duduk di muka layar televisi tidak bakal menjadi 

pemimpin di masa depan. “Menonton televisi itu pasif, membaca aktif”. 

 

Demikian sketsa gambaran pergumulan bangsa-negara merdeka untuk membangun 

kehidupan sejahtera bersama dan berdemokrasi; mudah-mudahan bermanfaat. 
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TEORI-TEORI TENTANG KONFLIK 

DAN KERUSUHAN SOSIAL (RIOTS) 

 Oleh ; Dr. Hamdi Muluk, Msi 
 

Pertama-tama harus diklarifikasi terlebih dahulu da hal yang pada tataran konseptual 

adalah hal yang berbeda, walaupun pada kondisi riil kedua hal ini sukar dipisahkan. 

Pertama adalah apa yang dinamakan : Konflik sosial (social conflic) dan yang kedua 

adalah apa yang dinamakan kerusuhan masa (riots). Pada banyak kasus memang konflik 

sosial bisa merupakan akar bagi terciptanya kerusuhan massa, atau sebaliknya kerusuhan 

massa yang tidak tertangani dengan tuntas bisa menciptakan konflik sosial baru. Jadi kedua 

hal tersebut harus dipilah-pilah terlebih dahulu, supaya jelas apakah fenomenanya lebih 

merupakan konflik sosial (atau konflik horizontal), ataukah murni merupakan suatu 

gerakan massa spontan yang berbentuk kerusahaan massa. 

 

Konflik sosial secara teoritis bisa dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik 

horizontal. Konflik vertikal umumnya dipahami dalam konteks suatu kelompok dengan 

atau kelompok yang lebih besar (supra struktur), misalnya konflik Gerakan Aceh Merdeka 

(GAM) dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI). Sementara konflik horizontal 

lebih dipahami sebagai konflik diantara perbagai kelompok-kelompok dalam masyarakat 

yang relatif mempunyai status yang sama, misalnya konflik Sambas, Ambon dan lain-lain. 

 

Dari segi manifestasi konflik (baik vertikal maupun horizontal), jenis manifestasinya bisa 

masih terpendam (latent) atau sudah menjadi konflik terbuka (manifest). Biasanya posisi 

status diantara kelompok-kelompok yang bertikai sedikit banyak akan menentukan apakah 

suatu konflik akan menjadi lebih terbuka atau menjadi lebih laten. Misalnya persaiangan 

terselubung (disguise conflict) antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya tetap akan 

menjadi suatu konflik dibawah permukaan manakala satu kelompok lebih dominan 

merepresi (opposed)  kelompok  lain yang lebih lemah.  Namun manakala kelompok lemah  
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mulai mendapat power yang lebih kuat, konflik akan menjadi lebih terbuka. Dalam 

perspektif ini tidak selalu lebih buruk, lebih violence atau tidak sangat tergantung pada 

pola dan corak manajemen konflik yang dilakukan. Bahkan secara teoritis (sebagai sudah 

didukung data empiris) “a litle bit of open but constructive” bisa menjadi lebih sehat untuk 

mendorong sinergi berkelompok untuk berprestasi lebih baik. Karena tanpa ada “sense of 

competition” mustahil performance kelompok dapat dipacu lebih tinggi. A little bit of open 

constructive conflict ini jauh lebih baik dibanding menutup-nutupi konflik agar tidak 

muncul ke permukaan  (repressed). 

 

Sebaiknya apa yang dinamakan kerusuhan sosial (riots) sifatnya selalu terbuka, tidak ada 

terminologi latent riots, yang laten adalah akar dari kerusuhan namun kerusuhan itu sendiri 

bersifat terbuka. Kerusuhan sosial dapat diidentifikasikan sebagai suatu bentuk kemarahan 

massa yang bersifat heterogen dengan kadar desdruktif yang tingi. Kerusuhan bisa timbul 

sekonyong-konyong langsung membesar, namun bisa juga mulai dari kerusuhan taraf kecil 

yang menjala lebih besar. 

 

Pertama-tama dibahas dulu salah satu teori mengenai konflik yang cukup terkenal, yaotu 

Realistic Conflict Theory (RCT). 

 

REALISTIC CONFLICT THEORY (RCT) 

Realistic Conflict Theory (RCT) dengan tokohnya Muzafer Sherif (1951) memakai asumsi 

ekonomi dengan asumsi utamanya, yaitu adanya faktor kelangkaan sumber daya (scarcity 

of reources), karena sumber daya ini terbatas maka timbulnya konflik dianggap sebagai 

sesuatu yang realistik. Mengenai tingkah laku mengenai manusia dalam rangka konflik ini, 

RCT mempunyai tiga asumsi: (1) diasumsikan manusia (atau kelompok) sangat 

mementingkan dirinya sendiri (selfish), (2) diasumsikan konflik sebagai akibat dari 

ketidak-kompatibelan kepentingan satu pihak dengan pihak lain, dan (3) secara tidak 

langsung teori ini sedikit menafikan pengaruh faktor personal, teori ini lenih menekan pada 

inkompatibilitas antara kepentingan-kepentingan kelompok (incompatibility of group 

interest). 
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Dari hasil studi eksperimen sherif terhadap siswa peserta Sumber Camp, terbukti bahwa 

situasi dimana kelompok yang dibentuk (didesain) untuk berkompetensi untuk 

memperebutkan sesuatu yang langka berakhir dengan konflik yang tajam (hampir sampai 

bunuh-bunuhan). Namun dalam eksperimennya Sherif mengajukan suatu teori, bahwa 

kelompok-kelompok yang berkonflik dapat bekerjasama jika diantara kelompok-kelompok 

tersebut diciptakan apa yang dinamakan sebagai Superordinante Goal. 

 

Secara skematik perkembangan pembentukan kelompok, mulai dari pembentukan, konflik 

dan menjadi kerjasama dapat digambarkan dalam skema berikut : 
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MODEL-MODEL TEORITIS KERUSUHAN 

(RIOTS) 

 

Secara umum model analisa kerusuhan sosial yang ada dapat dikelompokkan menjadi 

empat dengan penekanan pada : pertama, adanya aktor intelektual atau konspirasi aktor 

intelektual; kedua, penekanan pada perilaku massa; ketiga, kesenjangan sosial-ekonomi 

dan keempat; kombinasi berbagai faktor. 

 

Model yang menekankan aktor intelektual atau adanya konspirasi (Conspiration Theority), 

atau mobilasi organisasi mempunyai kelemahan karena dianggap terlalu dekat dengan 

kerusuhan sehingga tidak memberikan gambaran sedemikian mudahnya digerakkan oleh 

aktor intelektual atau konspirasi/organisasi tersebut. Model ini seringkali mengabaikan 

faktor antaseden psikologik massa, seperti faktor persepsi, perasaan karena pengaruh faktor 

sosial budaya misalnya. 

 

Bagan 1 : Model Intelektual 

 

  

 

Model yang menekankan perilaku massa dianggap terlalu menekankan pada faktor emosi 

massa dan mengabaikan aspek rasionalitas dan kalkulasi dari massa (Le Bon dalam Payton 

& Blackey, 1971: Gurr, 1970). Model ini memberikan gambaran kecil kerusuhan dan tidak 

depat menunjukkan dengan baik mengapa hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam 

kerusuhan dan mengapa hanya sasaran tertentu yang dirusak dalam kerusuhan. 

 

Bagan 2 : Model Perilaku Massa Agresif  
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Massa Agresif  Kerusuhan 
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Model yang menekankan kesenjangan sosial-ekonomi mempunyai kelemahan karena 

dianggap memberi gambaran yang terlalu abstrak dan jatuh dari terjadinya kerusuhan. 

Selain itu model ini tidak dapat menjelaskan mengapa tidak otomatis terjadi kerusuhan 

walaupun terjadi kesenjangan tinggi dan mengapa dapat terjadi kerusuhan walaupun 

kesenjangan rendah. 

 

Bagan 3 : Model Kesenjangan Sosial 

  

 

 

Selain model yang menekankan pada satu aspek saja, terdapat pula model integratif seperti 

yang dibuat oleh Neil Smellser dalam model “Collective Behavior” yang menggabungkan 

faktor struktural (structural conduciveness and structural constraint) dengan faktor 

psikologik (generalized belief) dan faktor aktor dan situsional (precipitating factors; 

mobilization and social control) (Smellser, 1963). Model tersebut dapat dilihat pada bagian 

4 dibawah ini. 

 

Bagan 4 : Model Integratif 

 

 

 

 

 

 

Model integrative seperti di atas memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang 

kerusuhan. Terdapat model lain yang dapat dikembangkan oleh Hamdi Muluk, Iwan 

Gardono, Iqbal Jayadi dan Sukiat (1979) dalam penelitian kerusuhan di Tasikmalaya 

seperti berikut: Model ini mengembangkan model Smellser dengan penambahan faktor 

Perubahan Sosial (perubahan agama, urbanisasi dan globalisasi) dan Pengorganisasian 

Sosial seperti berikut : 

Kesenjangan 
Sosial Ekonomi 

Kerusuhan 

Structural 
Conduciveness 

Structural 
Strain  

Generalized 
Bellief 

Percipitating 
Factor  

Mobillization Mobillization 
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Bagan 5 : Model Integrative  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Model di atas menunjukkan bahwa kerusuhan terjadi jika terdapat pemicu dan gagalnya 

manajemen konflik serta penanganan konflik. Namun terjadinya konflik sangat 

dipengaruhi oleh faktor-faktor reaksi psikologi masyarakat (seperti persepsi, sikap, nilai, 

ketidakpuasan) serta persepsi terhadap kelompok tertentu dan masyarakat. Jika dilihat 

lebih jauh persepsi ini merupakan hasil dan pola budaya. Kompleksitas ini semakin  

menjadi rawan jika pengorganisasian sosial gagal berfungsi mengintegrasikan berbagai 

kelompok kepentingannya melalui forum atau organisasi. Terjadinya kompleksitas 

masyarakat tersebut merupakan suatu keadaan yang terjadi karena dampak dari perubahan 

sosial yang sulit dihindarkan. 

 

Penutup 

Demikian sekedar pengantar sekitar teori dan model tentang konflik sosial dan kerusuhan. 

Tampaknya struktur konflik dan pola kerusuhan sosial di Indonesia sudah semakin 

kompleks sehingga kita semakin membutuhkan banyak teori dan perspektif untuk lebih 

dapat menerangkan fenomena yang terjadi. 

 

 

 

Structur 

Budaya 

Perubahan 
Sosial 

Kontrol  
Sosial 

Persepsi Pemicu Kerusuhan 

pengorganisasian 
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PATRIOTISME DAN NASIONALISME 

 Oleh ; M. Enoch Markumi 
 

Judul “Patriotisme dan Nasionalisme” dalam naskah ini secara khusus dipilih mengingat 

khalayak pembacanya adalah mahasiswa yang didudukan sebagai kader bangsa. Dari dua 

status warga negara – mahasiswa dan kader bangsa – yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain ini diharapkan suatu peran aktif dalam membela Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang didasari oleh kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. 

Tanpa ada kecintaan dari para pendiri bangsa (founding fathers) dan para pahlawan 

terhadap bangsa dan negaranya yang diwujudkan baik dalam bentuk pergerakan politik 

maupun perjuangan fisik melawan penjajahan Belanda dan Jepang, tidak mungkin 

Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan harkat dan martabat  yang sejajar dengan 

bangsa-bangsa lain di dunia. Para pejuang saat itu rela berkorban menyerahkan jiwa dan 

raganya demi kecintaannya terhadap nusa dan bangsa. Bahkan dengan hanya bermodal 

bambu runcing para pejuang kita dengan gagah berani melawan Belanda dan Jepang yang 

persenjataannya lebih modern. 

 

Barangkali suasana hati dan semangat juang serta pengorbanan para pejuang saat itu dapat 

dianalogikan dengan seorang pemuda yang sedang dimabuk cinta. Kerinduannya terhadap 

gadis pujaannya tidak dapat dibendung oleh hujan, angin, dan terik matahari serta jarak 

yang harus ditempuhnya untuk sampai ke tempat pujaan hatinya itu. Konon bila sedang 

jalan berdua di siang hari bolong di bawah terik sinar matahari pun sang pemuda yang 

mauk kepayang ini akan merasakannya bagaikan dibawah sinar bulan purnama. Bahkan 

karena demikian kuat cintanya, sang pemuda tidak dapat melihat kekurangan, kelemahan 

atau sifat-sifat buruk gadis pujaannya. Tidak jarang pula orang melepaskan keyakinannya 

dengan berpindah ke agama lain yang dianut oleh pasangannya, demi cintanya terhadap 

pilihan hatinya. Maka tidak berlebihan apabila ada anggapan bahwa cinta itu buta (love is 

blind). 

 
 Drs. M. Enoch Markum adalah Dosen Fakultas Psikologi UI 
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Dalam konteks patriotisme dan nasionalisme, pertanyaannya adalah apakah mahasiswa 

sebagai kader bangsa juga harus memiliki patriotisme dan nasionalisme buta seperti halnya 

sang pemuda yang sedang jatuh cinta tadi? Kalau jawabannya tidak, patriotisme dan 

nasionalisme seperti apa yang harus dimiliki oleh kader bangsa, khususnya dalam 

menghadapi kenyataan era globalisasi. Kasus pemberian visa sementara terhadap 42 warga 

Papua oleh Pemerintah Australia dalam rangka suaka politik merupakan contoh dari 

tantangan bagi patriotisme dan nasionalisme rakyat dan bangsa Indonesia. Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono telah bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar 

Indonesia untuk Australia. Sejumlah anggota DPR RI memaksa pergi ke Australia untuk 

melakukan lobi dengan berbagai pihak di sana. Selain ini ada yang mengajukan pendapat 

untuk memutus hubungan diplomatik dengan Australia. Sementara demonstrasi oleh 

kelompok masyarakat juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Masih banyak ujian 

lain bagi patriotisme dan nasionalisme yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, antara 

lain kasus pulau Sepadan dan Ligitan, Selat Timor, membanjirinya produk buatan Cina di 

pasaran Indonesia, menjamurnya sekolah asing di Indonesia, dan lain-lain. 

 

Naskah ini mengetengahkan pentingnya mengangkat gagasan patriotisme dan nasionalisme 

dalam era globalisasi, serta ingin menjawab patriotisme dan nasionalisme apa yang harus 

dimiliki oleh kader bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hubungan 

pergaulan angar bangsa. 

 

Untuk menjawab masalah ini, pertama akan dikemukakan pengertian patriotisme dan 

nasionalisme. Selanjutnya dikemukakan hubungan antara patriotisme dan nasionalisme, 

dan akhirnya patriotisme dan nasionalisme yang seyogyanya dimiliki oleh kader bangsa. 
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PENGERTIAN PATRIOTISME DAN NASIONALISME 

Kata patriotisme dan nasionalisme sering kita dengar dalam sehari-hari, dan pemakaiannya 

dalam suatu kalimat sering dipertukarkan (inter-changeable) yang belum tentu tepat 

sepenuhnya . 

 

Warganegara Indonesia yang berpergian ke luar negeri tidak menggunakan perusahaan 

penerbangan Garuda dan memilih menggunakan perusahaan penerbangan Belanda (KLM), 

misalnya, akan dianggap nasionalismenya kurang atau bahkan tidak mempunyai 

nasionalisme. Demikian pula, bila ada orang Indonesia yang lebih memilih barang-barang 

produk luar negeri, sering menggunakan bahasa Belanda dalam percakapan sehari-hari, 

dan tidak memberikan apresiasi terhadap kesenian daerah, maka orang ini akan dicap 

sebagai tidak nasionalis. Mengapa? Oleh karena dari serentetan contoh di atas warga 

negara atau orang Indonesia ini dianggap tidak setia dan tidak mencintai tanah airnya. 

Dengan demikian, dalam gagasan nasionalisme terdapat unsur kecintaan dan kesetiaan 

warga negara terhadap bangsanya. 

 

Sementara itu seorang patriot bangsa juga mencintai dan setia pada negara dan bangsanya. 

Kecintaan dan kesetiaannya ini dibuktikan dengan pengorbanannya yang sering tidak 

terbatas pada harta-bendanya, tetapi juga rela mengorbankan jiwa-raganya. Dalam 

hubungan ini Indonesia banyak mempunyai para patriot atau pahlawan yang namanya 

diabadikan, seperti dalam penamaan jalan, gedung, bandar udara, dan lain-lain. Bahkan, 

diantara para pahlawan yang demikian besar pengorbanan dan keberaniannya itu 

ditetapkan sebagai pahlawan nasional yang kemudian dijadikan bahan pelajaran di sekolah. 

 

Dari uraian sekilas mengenai patriotisme dan nasionalisme di atas, jelas bahwa persamaan 

antara patriotisme dan nasionalisme terletak pada adanya kecintaan dan kesetiaan warga 

negara terhadap negaranya. Dengan kata lain, patriotisme dan nasionalisme merupakan 

ekspresi dari kelekatan (attachement) warganegara terhadap negara dan bangsanya 

(Worchel, Ss & Countant, D, 1997, dan Schatz, 1999). 

 

Sedangkan perbedaan antara kedua konsep ini dapat dikemukakan sebagai berikut ini. 

Nasionalisme merujuk pada dominasi atau superioritas kekuasaan dari satu bangsa atas 
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bangsa lain. Untuk lenih jelasnya,; dikemukakan perumusan Worchel dan Coutant 

(1997:19) mengenai nasionalisme. 

 

Nationalism is an attachement to a nation characterized 
by a desire to enhance the nation’s superiority of power 
vis a vis other nations. 
 
 

Bahwa nasionalisme mengandung unsur superioritas dalam hubungan antar bangsa 

dikemukakan juga oleh Kosterman dan Feshbach (dalam Schatz, 1999) dan Blank. Pitaloka 

(2004: 44-45) menerjemahkan pendapat Blank & Schmidt (2003) mengenai karakteristik 

nasionalisme, sebagai berikut : 

a. idealisasi (pemujaan) bangsa sebagai penilaian positif secara general suatu bangsa yang 

secara tidak langsung juga mengandung idealisasi terhadap sejarah nasional 

b. merasa sebagai bangsa superior 

c. menerima sepenuhnya otoritas bangsa, negara dan politik tanpa bersikap kritis 

d. menggunakan afiliasi nasional dalam konsep diri individu 

e. melakukan tindakan represif terhadap sikap yang bertentangan dengan bangsa 

f. cenderung mendefinisikan kelompok nasional dengan kriteria seperti leluhur, ras atau 

budaya 

g. cenderung melihat kelompok secara homogen 

h. semakin memandang rendah kelompok yang dianggap bukan bagian dari bangsa] 

 

Dari semua karakteristik nasionalisme ini ada  beberapa butir yang menarik untuk digaris-

bawahi, yakni butir (b), (e), dan (h)  yang bukan saja mempertegas pengertian 

nasionalisme, tetapi juga merupakan karakteristik yang secara potensial mengarah pada 

munculnya chauvinisme. 

 

Dari uraian singkat mengenai nasionalisme, semakin jelas bahwa ruang lingkup 

pembicaraan nasionalisme adalah kelekatan warganegara terhadap negara dan bangsanya 

yang selanjutnya dijadikan dasar dalam hubungan dengan bangsa lain (internation). Hal 

yang terakhir inilah yang membedakan pengertian nasionalisme dan patriotisme. Dengan 
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kata lain, ruang lingkup patriotisme hanya terbatas pada kelekatan warganegara terhadap 

negaranya (intranation). 

 

Untuk memperjelas pengertian patriotisme, berikut dikemukakan batasan dan jenis 

patriotisme. 

 

Patriotisme berasal dari kata Yunani: patriotes yang berarti saudara setanah-air (a fellow 

countrymen) dan patrice yang berarti tanah air (fatherland yang diambil dari kata pater). 

Saudara setanah air merujuk pada eksistensi kelompok yang bisa kelompok etnis, ras, atau 

agama. Sedangkan tanah air menunjukkan satu wilayah tertentu. Maka ruang lingkup 

patriotisme tidak senantiasa diartikan kelekatan warga terhadap negara, tetapi bisa juga 

terhadap wilayah yang lingkupnya lebih kecil, misalnya, propinsi atau kota. Implikasinya 

di tingkat propinsi, kota atau wilayah yang lebih kecil sangat mungkin muncul sejumlah 

pahlawan lokal (local patriots) yang belum tentu diakui di tingkat nasional, bahkan boleh 

jadi ia dianggap sebagai musuh atau pengkhianat bangsa. Pangeran Dipenogori yang 

berontak terhadap penjajah Belanda, misalnya adalah local patriot bagi rakyat Mataram 

saat itu, namun oleh Belanda ia dianggap seagai musuh besar. Demikian pula seorang yang 

dianggap berjasa bagi negaranya oleh suatu regim, sehingga dianggap sebagai pahlawan, 

belum tentu ia dianggap pahlawan oleh regim berikutnya. Maka patriotisme sifatnya 

dinamis, bisa berubah dari satu wilayah ke wilayah lain, dan dari waktu ke waktu. 

 

Untuk dianggap sebagai patriot, seorang warga cukup hanya dengan rasa memiliki 

kelompok (sense of belonging). Atas dasar ini tugas seorang pemimpin adalah bagaimana 

menanamkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki kelompok yang antara lain bisa 

dilakukan dengan cara menghormati para pahlawa, bendera, dan lagu kebangsaan serta 

mengetengahkan sejarah kejayaan bangsa di masa lalu. 

 

Setelah mengemukakan perbedaan antara patriotisme dan nasionalisme, selanjutnya 

dikemukakan rumusan patriotisme. Kelman (1997:16) merumuskan patriotisme sebagai 

berikut : 
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Patriotism, an ideology – or a set of attitudes and  
beliefts – that refers to individuals attachment and 
loyalty to their nation and country. 
 

 

Perumusan lain dari patriotisme dikemukakan oleh Bar-Tal (1997:26) 

Patriotism defined as attachment of group members 
toward their group and the country in which they 
reside. 
 

Dari kedua definisi di atas tampak bahwa kedua pakar tersebut memasukkan kata kelekatan 

(attachment). Menurut Bar-Tal (1997) kelekatan individu terhadap negaranya ini 

diekspresikan dalam sejumlah keyakinan yang berkenaan dengan rasa memiliki 

(bellonging), cinta (love), kebanggaan (pride), dan kepedulian (care) terhadap kelompok 

dan tanah airnya. 

 

Dari kedua definisi dan penjabaran kata kelekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

patriotisme merupakan sikap positif warganegara terhadap bangsa dan negaranya. Namun, 

bila pengertian patriotisme ini diperdalam lebih lanjut akan tampak bahwa kecintaan, 

kesetiaan, dan kebanggaan warganegara terhadap negaranya itu bisa juga membahayakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam konteks intranation maupun internation. 

 

Ada berbagai istilah yang dikemukakan oleh para pakar berkenaan dengan patriotisme 

yang sifatnya destruktif ini, seperti chauvinisme, jingoisme, pseudopatriotisme, dan 

ethosentrisme. Schatz (1999) dan Staub (1997) membedakan antara patriotisme buta (blind 

patriotism) dan patriotisme konstruktif (constructive patriotism). Secara singkat individu 

atau kelompok yang menganut patriotisme buta ditandai oleh kelekatan kuat – kecintaan da 

kesetiaan kaku – terhadap negaranya. Ia tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan 

(unquestioning), bersikap tidak kritis (uncritical), dan menerima secara kaku kebijakan 

negaranya serta memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan kebijakan dimaksud, 

bahkan cenderung mengabaikan moralitas. 

 

Sebaliknya, bertolak belakang dengan patriotisme buta, individu yang memiliki patriotisme 

konstruktif, menurut Staub (1997), ia akan menentang berbagai kebijakan atau tindakan 
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yang dianggapnya mengkhianati nilai dasar kelompoknya dan nilai dasar kemanusiaan 

yang dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan kelompoknya atau negaranya. 

 

Senada dengan patriotisme buta , memonopoli patriotisme (monopolizes patriotism) juga 

merupakan bentuk patriotisme negatif. Pemimpin yang memonopoli patriotisme akan 

menganggap bahwa dirinya dan kelompoknyalah yang paling patriotik, dan individu atau 

kelompok lain yang tidak sejalan dengan ideologi kelompok pemimpin tadi dianggap tidak 

patriotik, dan oleh karenanya disingkirkan. Yang patut dicermati karena membahayakan 

perkembangan suatu negara adalah manakala monopoli patriotisme yang semula hanya 

menjadi milik kelompok kecil atau etnis tertentu, ternyata kelompok tersebut memegang 

tampuk pemerintahan atau penguasa. Sebab, dengan duduk di pemerintahan, kelompok 

yang berkuasa ini dapat merumuskan, mensahkan, melaksanakan, dan melakukan 

penegakan hukum sesuai dengan konsep patriotisme yang dikehendakinya. Maka tidak 

heran apabila memonopoli patriotisme ini terjadi di negara yang totaliter. Contoh dari 

memonopoli patriotisme yang selanjutnya menjadi pilar nasionalisme yang bercorak 

chauvinistis adalah Mussolini dengan fasisme-nya dan Hitler dengan nazisme-nya 

Meskipun demikian, memonopoli patriotisme tidak selalu terjadi di negara dengan sistem 

pemerintahan totaliter. Di negara dengan sistem demokrasi bisa juga ada gejala 

memonopoli patriotisme. 

Sebab, untuk memonopoli patriotisme tidak usah individu atau suatu kelompok duduk 

dalam pemerintahan. Kelompok oposisi di luar pemerintahan dapat juga memiliki ideologi 

atau gagasan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan ini berarti bahwa kelompok oposisi 

juga memonopoli patriotisme. 

 

 

HUBUNGAN ANTARA PATRIOTISME DAN NASIONALISME  

Bagaimana hubungan antara patriotisme dan nasionalisme? Dari segi eksistensinya, 

patriotisme lahir lebih dahulu dari nasionalisme. Hal ini terjadi karena patriotisme sudah 

ada sebelum lahirnya bangsa-negara (nation-state). Nasionalisme lahir sebagai gerakan 

atau reaksi terhadap kolonialisme bangsa Eropa (Perancis, Inggris, Spanyol, Belanda) atas 

sejumlah negara terbelakang di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Kepentingan negara yang 

dijajah saat itu untuk merdeka, menentukan nasib sendiri, dan meningkatkan kesejahteraan 
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rakyatnya harus didukung oleh patriotisme. Sebab, menurut Bar-Tal (1997) fungsi 

patriotisme adalah memotivasi kelompok untuk mengikat diri dalam satu kelompok, 

membentuk kohesivitas kelompok, dan memobilisasi kelompok. Dari uraian ini, terlihat 

bahwa patriotisme mendahului nasionalisme. Namun, ada kalanya juga patriotisme 

diperlukan setelah suatu bangsa-negara termasuk karena bangsa-negara yang sudah 

terbentuk ini memerlukan bentuk patriotisme baru untuk menjawab tantangan masa depan. 

Dengan kata lain, di sini patriotisme baru diperlukan (lagi) setelah nasionalisme atau 

bangsa-negara terbentuk. Terlepas dari apakah nasionalisme atau patriotisme yang lahir 

lebih dahulu, namun tampak bahwa patriotisme senantiasa mendukung nasionalisme. 

Hasil studi Schatz (1999) menunjukkan korelasi positif antara patriotisme buta dan 

nasionalisme. Hasil studi ini dapat dipahami karena di satu pihak nasionalisme 

mengandung unsur dominasi dan superioritas atas bangsa lain, sedangkan individu atau 

kelompok dengan patriotisme buta bersikap tidak kritis dan tidak mau menerima kritik 

yang ditujukan kepada kebijakan negaranya. 

 

Akhirnya, pembicaraan hubungan antara patriotisme dan nasionalisme tidak bisa 

dipisahkan dari kenyataan bahwa adanya berbagai asosiasi bangsa-negara, seperti 

European Economic Community (EEC), the Arab League, dan Association of South Asian 

Nations (ASEAN) yang berarti setiap negara anggota harus mengintegrasikan berbagai hal 

(mata uang, peraturan keimigrasian, kebijakan politik, ekonomi, dan lain-lain) terhadap 

asosiasi baru mereka. 

Pengintegrasian ini tidak hanya menyangkut berbagai simbol (bendera, logo, lagu 

kebangsaan), namun harus merumuskan kembali (redefinition) patriotisme dan 

nasionalisme serta identitas baru. Dalam hubungan inilah, antara lain, kader bangsa sebagai 

penerus bangsa harus lebih siap dan tanggap serta adaptif terhadap perubahan. Untuk itu 

pertanyaannya patriotisme dan nasionalisme apakah yang diharapkan harus dimiliki oleh 

kader bangsa Indonesia? 

 

 

PATRIOTISME DAN NASIONALISME KADER BANGSA 

Uraian mengenai patriotisme dan nasionalisme dalam naskah ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan bahwa diangkatnya gagasan patriotisme dan nasionalisme dalam era 
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globalisasi masih relevan dan penting. Sebab, menurut Bar-Tal, “all nations hold 

patriotism as a fundamental requirement in their group existence” (Bar-Tal, 1997:257). 

 

Dalam uraian terdahulu juga dikemukakan bahwa nasionalisme tidak mungkin lahir, tanpa 

patriotisme. Maka pertama-tama, setiap kader bangsa harus memiliki patriotisme. 

Masalahnya, karena terdapat berbagai atribut patriotisme – baik yang positif maupun yang 

negatif – tentu dipilih patriotisme yang positif. Sebab, patriotisme yang negatif – 

patriotisme buta, chauvinisme, memonopoli patriotisme, dan etnosentrisme – telah 

mengakibatkan daya destruktif kuat bagi kemanusiaan sebagaimana sejarah telah 

membuktikannya melalui fasisme Mussolini dan Nazi Hitler. Maka sebagai kader bangsa, 

lebih-lebih melekat status mahasiswa, patriotisme yang diharapkan dimiliki adalah 

patriotisme konstruktif. Warganegara yang menolak dikirim ke medan perang pada saat 

negaranya berperang dengan negara lain, dapat dipastikan akan dicap sebagai bukan saja 

tidak patriotik, tetapi juga tidak memiliki nasionalisme. Anggapan semacam ini bisa jadi 

salah karena ia sebenarnya sangat mencintai, setia dan peduli terhadap negara dan 

bangsanya. Namun, ia tidak mau menyalahgunakan kecintaan, kesetiaan, dan kepedulian 

terhadap negaranya itu diwujudkan dalam bentuk kekerasan atau saling bunuh yang 

merupakan pelanggaran kemanusiaan yang sangat mendasar. Dengan demikian ia tidak 

secara kaku menerima dan menjalankan kebijakan yang telah diputuskan pemerintahnya, 

tetapi secara kritis ia mempertanyakan kebijakan perang atau menyerang negara lain. 

Dalam hubungan ini ada baiknya dikemukakan pendapar Adorno, dkk (1950) dalam Bar-

Tal (1997:13) mengenai patriot sejati (genuine patriot).  

 
The genuine patriot can love his or her own country 
and still “appreciate the values and ways of other 
nations. And can be permissive toward much he cannot 
personally accept for himself. He is free of rigid 
conformism, out-group rejection and imperilistic 
striving for power.  

 

Pendapat Adorno, dkk, di atas secara implisit telah menggambarkan juga nasionalisme 

yang perlu dimiliki oleh kader bangsa, yakni “appreciate the values and ways of other 

nations”. ini berarti bahwa nasionalisme yang dianut oleh kader bangsa akan jauh dari 

sikap dominan dan superior atas bangsa lain sebagaimana karakteristik nasionalisme dari 
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Blank dan Schmidt (2003) yang telah dikemukakan terdahulu (merasa sebagai bangsa yang 

superior, melakukan tindakan represif terhadap sikap yang bertentangan dengan bangsa, 

dan memandang rendah kelompok yang dianggap bukan bagian dari bangsa);  

Akhirnya, apa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian patriotisme dan nasionalisme ini?  

Pertama, perlunya kecermatan dalam menggunakan, lebih-lebih memberikan label 

patriotisme dan nasionalisme kepada individu atau kelompok tertentu. Seorang warga 

negara yang sering bepergian ke luar negeri tidak menggunakan perusahaan penerbangan 

dalam negeri boleh jadi sangat mencintai, setia dan peduli, terhadap bangsa dan negaranya. 

Namun, ia memilih perusahaan penerbangan luar negeri karena perusahaan penerbangan 

dalam negeri dianggap penuh dengan KKN yang harus diberantas karena merugikan 

negara.  

Patriotisme juga bukan milik dan ditentukan oleh kelompok tertentu yang dalam era Orde 

Baru ditentukan oleh Kelompok Militer, meskipun dalam sehari-hari istilah pahlawan 

(patriot) merujuk kepada anggota angkatan bersenjata yang gugur dalam medan perang. 

Dengan kata lain, kita harus menghindari monopoli patriotisme, patriotisme palsu, 

patriotisme buta, dan etnosentrisme yang membahayakan keutuhan NKRI.  

Kedua, patriotisme dan nasionalisme kader bangsa seyogyanya berjalan atau bertumpu 

secara harmonis dan didasari oleh kemanusiaan serta moralitas. Sebab, sejarah 

menunjukkan bahwa chauvinisme yang didukung oleh patriotisme buka telah membawa 

malapetaka kemanusiaan yang dasyat, seperti diperlihatkan dalam pembantaian etnis dan 

genocide yang dilakukan oleh kelompok Serbia terhadap kelompok Bosnia, suku Hutu, 

terhadap suku Tutsi di Rwanda, dan mungkin juga penyerangan Amerika terhadap Irak.  

 

Mudah-mudahan uraian mengenai patriotisme dan nasionalisme ini dapat dijadikan bekal 

oleh para mahasiswa Indonesia sebagai penerus bangsa dalam menyongsong masa depan 

yang sangat majemuk dan menuntut keunggulan sumber daya manusia.  
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FAKTOR DAN INDIKATOR PERKEMBANGAN NEGARA 

 Oleh ; Nizam A. Yunus 

 
PENGANTAR 

 

Kehidupan masyarakat senantiasa berubah dan berkembang. Dalam rentang panjang 

zaman, kita melihat masyarakat berubah dari masyarakat tradisional ke masyarakat 

modern. Dari masyarakat sebelum ada industri menjadi masyarakat seperti yang kita lihat 

sekarang yaitu suatu masyarakat yang hidup dengan teknologi. Cara hidup masyarakat 

berubah. Dari segi kebendaan dan lahiriah, kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih 

makmur dan lebih sejahtera. Perubahan itu berlangsung secara alami oleh proses yang 

berlangsung di dalam kehidupan masyarakat. Perubahan terbesar sepanjang sejarah 

kemanusiaan adalah sejak revolusi industri. Masyarakat berubah dari masyarakat pertanian 

ke masyarakat industri seperti yang kita kenal sekarang ini. 

 

Tak dapat dipungkiri bahwa fator utama yang mengubah kehidupan masyarakat itu adalah 

teknologi dan ilmu pengetahuan. Ketika “mesin” mulai ditemukan oleh manusia, maka 

kemampuan produksi barang-barang meningkat luar biasa, dan berkembang spesialisasi-

spesialisasi pekerjaan dan kahlian. Bersamaan dengan berkembangnya teknologi angkutan 

(Kapal besar yang bisa berlayar jauh, kereta api), hasil produksi itu bisa tersebar luas 

menjangkau masyarakat di berbagai tempat yang berjauhan. Perdagangan berkembang dan 

tumbuh pula spesialisasi produksi antar tempat (bisa negara atau wilayah dalam negara). 

Timbul saling ketergantungan daerah dan antar kelompok masyarakat. Akibat lanjutnya 

terjadi pertemuan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda budaya dan ras, dll 

(termasuk pertemuan antar bangsa), dan ilmu pengetahuan serta teknologi menyebar 

menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kota-kota tumbuh dan berkembang. Semuanya 

juga didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sepanjang sejarah memang terus 

bertambah dan berkembang. 
 
 
 
 

 Pengajar FE-UI Jurusan Studi Pembangunan, PD III FE-UI, Peneliti LPEM FE-UI 
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Cara masyarakat mengorganisasikan diri kegiatannya juga berubah, semua perubahan itu 

terus berlangsung dari waktu ke waktu. Jelas pula perkembangan dan perubahan 

masyarakat berlangsung secara serentak pada segala aspek kehidupan ekonomi, sosial, 

politik, budaya – karena perubahan ini tidak bisa sendiri-sendiri melainkan saling pengaruh 

mempengaruhi. 

 

Perkembangan masyarakat itu bisa dibuat tahap-tahapnya dimana tiap tahap memiliki ciri 

sendiri. Dalam pandangan ekonomi tahap-tahap masyarakat itu berubah menurut 

karakteristik kehidupan ekonomi, yakni sistem dan teknik produksi. W.W. Rostow (1959), 

ahli sejarah ekonomi dari MIT, membagi taha-tahap perkembangan ekonomi suatu 

masyarakat menjadi 5 tahapan, yaitu (1) Tahap masyarakat tradisional, (2) Tahap 

persiapan lepas landas, (3) Tahap lepas landas, (4) Tahap menuju kematangan, dan (5) 

Tahap dengan konsumsi massa tinggi. Tiap-tiap tahap berbeda ciri-ciri ekonomi, sosial dan 

politiknya. Artinya  ada indikator yang membedakan pada setiap perkembangan mulai dari 

tahap kesatu dengan tahap kedua dan tahap berikutnya. 

 

Perubahan dan perkembangan itu dapat dilihat dalam lingkup yang besar maupun dalam 

yang lingkup kecil seperti misalnya dalam lingkup masyarakat satu negara keseluruhan, 

atau hanya satu kelompok masyarakat saja, atau satu daerah saja, jangka waktu perubahan 

juga berbeda-beda. Ada pula perubahan yang hanya dapat dilihat dalam rentang waktu 

yang panjang, tapi ada pula perubahan yang bisa terlihat dalam jangka waktu yang amat 

pendek. Kita bisa berbicara mengenai perubahan dalam satu masa periode pembangunan 

(misalnya pembangunan 25 tahun) atau 5 tahun bahkan tahunan, karena itulah perubahan 

berbagai aspek kehidupan masyarakat bisa terlihat dalam jangka waktu yang berbeda-beda.  

Perubahan akibat pembangunan fisik (membangun jalan atau perubahan misalnya) bisa 

terlihat dalam jangka waktu yang amat pendek. Tetapi perubahan pembangunan hutan oleh 

usaha reboisasi hutan atau perubahan kualitas sumberdaya manusia atau perubahan sikap 

akibat pendidikan misalnya, baru akan terlihat dalam jangka waktu yang amat panjang. 
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Sesudah perang dunia II berakhir dan dengan lahirnya negara-negara baru bekas negara 

jajahan di berbagai belahan dunia, berlangsung usaha pembangunan yang bertujuan 

mengubah masyarakat di negara-negara sedang berkembang menjadi masyarakat yang 

lebih maju dan makmur. Upaya untuk memajukan masyarakat Indonesia melalui 

pembangunan telah dimulai sejak diproklamirkan kemerdekaan negara kesatuan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui upaya pembangunan ini diharapkan 

bangsa dan masyarakat Indonesia akan mengalami perubahan secara cepat sehingga 

kesejahteraan dan kemakmuran yang dapat dicapai. Untuk mengetahui dan memahami 

tahapan perubahan, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman terhadap beberapa 

faktor yang menjadi penyebab diperlukan tersebut melalui ukuran atau indikator 

perubahan. 

 

Banyak indikator yang dapat menunjukkan terjadinya perubahan dalam satu masyarakat 

atau bangsa. Namun demikian, ada beberapa faktor yang biasa digunakan dalam ukuran 

internasional yang penyajiannya dilakukan dalam bentuk laporan statistik. Laporan 

tahunan Bank Dunia, misalnya, menyajikan berbagai angka statistik untuk memberikan 

gambaran tentang perkembangan perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara-negara 

di dunia. Meskipun demikian tiap-tiap negara juga mengeluarkan angka statistik dengan 

tujuan yang sama. Secara umum, indikator perkembangan yang biasa disajikan terdiri atas: 

(a) data penduduk (karakteristik penduduk), (b) indikator ekonomi, (c) indikator sosial, (d) 

indikator kesejahteraan, dan (e) indikator sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan 

membandingkan angka statistik tersebut antar waktu, kita bisa melihat adanya perubahan 

atau perkembangan dalam masyarakat. Pada tabel terlampir diberikan beberapa contoh 

tentang perkembangan dimaksud. 

 

Tentu saja tidak semua aspek kehidupan dapat digambarkan oleh statistik. Statistik hanya 

dapat menggambarkan hal-hal yang dapat dihitung atau dikuantitatifkan. Indikator sosial 

politik yang bisa menggambarkan perubahan kehidupan politik, ketegangan sosial, 

keamanan atau kehidupan hukum memang tidak lazim ada, mengingat ukuran-ukuran yang 

baku mengenai hal tersebut belum ada. Tetapi disiplin ilmu yang bersangkut-paut dengan 
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hal-hal tersebut biasanya mempunyai cara mengukurnya. Metode atau teknik 

perstatistikkan juga senantiasa terus mengembangkan cara agar dapat menyajikan 

sebanyak mungkin indikator yang dapat mengemukakan sebanyak mungkin aspek 

ekonomi, politik, sosial, budaya, masyarakat. 

 

Seperti telah dikemukakan di atas, perubahan masyarakat berlangsung serentak di segala 

segi meskipun faktor penyebab hanya satu. Misalnya, dibangun jalan ke satu daerah yang 

sebelumnya terisolasi, maka yang akan berubah tidak hanya perdagangan dari dan ke 

daerah itu, tetapi juga hal-hal lain. Misalnya di satu daerah yang semula merupakan daerah 

pertanian lalu dibangun satu industri, maka akan berubah di daerah itu tidak hanya 

kehidupan ekonomi, tetapi juga akan terjadi perubahan cara hidup sebagian masyarakat. 

Bila di satu daerah dibangun suatu perkebunan besar, maka akan datang orang bekerja ke 

sana (sehingga penduduk daerah itu menjadi bertambah) akan dibangun rumah-rumah dan 

berbagai fasilitas lain, dan lalu menyusul lalu lintas perdagangan membawa barang 

dagangan yang diperlukan orang-orang yang bekerja di perkebunan itu, akibat lebih jauh 

lagi, terjadi interaksi sosial yang baru, yang akhirnya menciptakan satu masyarakat baru 

pula. Maka dari satu indikaor sesungguhnya banyak hal bisa ditafsirkan. 

 

 

INDIKATOR EKONOMI 

Indikator ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan 

masyarakat. Indikator paling sederhana adalah besarnya produksi nasional atau pendapatan 

nasional. Data produksi nasional adalah Gross National Product (GNP) atau Produksi 

Nasional Bruto (PDB), dan data pendapatan nasional adalah Gross National Product (GNP) 

ataui Product Nasional Bruto (PDB). Angkanya dapat dilihat pada tabel (yaitu indikator 

no.1) Data ini dikeluarkan pemerintah yaitu oleh BPS (Biro Pusat Statistik) setiap tahun, 

dan bahkan dirinci dalam triwulanan. Untuk data tingkat propinsi juga tersedia yaitu yang 

disebut Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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Indikator ini dikatakan sederhana karena belumlah bisa menggambarkan terjadi 

peningkatan kesejahteraan atau tidak, bagaimana distribusi pendapatan itu ditengah-tengah 

masyarakat, bagaimana corak perekonomian bagaimana bentuk ketergantungan dengan 

luar negeri, dsb. Padahal inilah yang penting diketahui. Untuk itu diperlukan indikator 

yang bisa menggambarkan hal tersebut. 

Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan kesejahteraan atau tidak, perlu dilihat 

kenaikan produksi/pendapatan itu untuk tiap penduduk. Ini digambarkan oleh pendapatan 

perkapita. Faktor pertambahan penduduk telah tercakup dalam angka pendapatan perkapita 

ini (indikator no.2). Sedangkan untuk mengetahui beberapa bagian pendapatan yang 

diperoleh tiap-tiap orang, memang tidak mudah. Indikator sederhana yang bisa disajikan 

adalah beberapa persen (%) dari bagian pendapatan yang diperoleh, katakan 10% dari 

penduduk yang berpendapatan tertinggi, atau terendah. Pada tabel (indikator no.3), 

ditujukan porsi pendapatan yang diterima 40% penduduk berpendapatan terendah. 

Angkanya sebesar 20,9 dan 20,4 persen 9%) menunjukkan bahwa 40% penduduk hanya 

menguasai 20% pendapatan, artinya distribusi pendapatan tidaklah rata. Selanjutnya, perlu 

pula diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi (indikator no. 4). 

 

Untuk menggambarkan corak perekonomian, dapat dilihat dari distribusi produksi nasional 

menurut sektor dan distribusi lapangan kerja itu dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok 

besar, yaitu: (1) sektor pertanian, (2) sektor industri (disini termasuk pertambangan), dan 

(3) sektor jasa (termasuk di dalamnya jasa pemerintah). Kalau dilihat datanya (indikator 

no.6) , dalam kurun waktu 24 tahun telah terjadi perubahan, dimana peran sektor industri 

semakin besar dan peran sektor pertanian semakin menurun. Hal ini juga bisa dilihat pada 

distribusi tenaga kerja (indikator no.9). 

 

Bentuk ketergantungan dengan luar negeri melalui perdagangan dapat dilihat antara lain 

dari pola ekspor dan impor, yaitu apakah lebih banyak mengimpor atau mengekspor 

barang-barang primer (hasil pertanian, perkebunan dan sumbr alam lainnya) atau barang 

hasil pabrik (indikator no. 7). Ketergantungan terhadap luar negeri juga dapat dilihat pada 

indikator no.8, yaitu bantuan luar negeri untuk pembangunan. 
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Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang kehidupan ekonomi, banyak indikator 

yang dapat dipakai. Misalnya, komposisi jumlah beredar antara penggunaan uang kartal 

dan uang giral (cek), yaitu indikator nomor 5. Pada tabel disajikan indikator pola 

pengeluaran konsumsi (indikator no. 10) 

 

Semua indikator ekonomi yang disebutkan di atas tidak sulit untuk mendapatkan datanya. 

Departemen Perdagangan setiap tahunnya mengeluarkan laporan tahunan statistik 

perdagangan. Begitu juga Departemen Perindustrian. Sedangkan data keuangan disediakan 

oleh Bank Indonesia yang menerbitkannya secara berkala (mingguan dalam bentuk laoran 

mingguan BI, dan bulanan dalam bentuk Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) dan dapat 

dibeli dengan mudah dan dengan harga murah. Banyak publikasi lainnya yang juga 

memuat data-data tersebut di atas. 

 

Apa makna dari perubahan angka statistik ekonomi tersebut? Secara umum, kenaikan 

produksi/pendapatan menunjukkan adanya kemajuan ekonomi dan seharusnya bearti pula 

meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi, 

semakin maju dan sejahtera suatu masyarakat, akan makin tinggi pendapatan per-kapita, 

makin baik distribusi pendapatan, semakin banyak persentase masyarakat yang hidup di 

sektor non pertanian dan semakin banyak yang disektor jasa (tidak harus begini tetapi 

inilah pola yang berlaku umum dalam perkembangan di negara-negara maju), makin kecil 

porsi pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan dasar dan semakin besar porsi 

pengeluaran untuk hal-hal yang bersifat non-material seperti misalnya pengeluaran untuk 

pendidikan, rekreasi), makin rendah tingkat pengangguran, semakin kecil porsi ekspor 

bahan primer dan semakin besar porsi ekspor bahan primer dan semakin besar porsi ekspor 

barang hasil industri, semakin kecil ketergantungan sepihak terhadap luar negeri, semakin 

kecil porsi konsumsi energi non komersil. 

 

Namun yang penting adalah bahwa terlepas dari apapun penafsiran yang diberikan 

terhadap angka-angka statistik trsebut, perubahan menunjukkan telah adanya perubahan 

dalam masyarakat.  
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INDIKATOR KEPENDUDUKAN 

Indikator penduduk terpenting untuk menunjukkan pertumbuhan adalah data demografis 

yang meliputi jumlah dari tingkat pertumnuhan penduduk, tingkat kelairan dan kematian, 

struktur atau distribusi umur, distribusi geografis (antar daerah, desa-kota), dan data 

perpindahan penduduk. Disamping itu, juga penting adalah data karakteristik sosial 

ekonomi penduduk yang meliputi lapangan kerja dan jenis pekerjaan (ini bisa juga 

dikategorikan indikator ekonomi), tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, dll (pada 

tabel adalah indikator nomor 9,12,13,14 dan 15). 

 

Perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian akan mengubah tingkat pertumbuhan 

penduduk (apabila tingkat perubahan kedua variabel ini tidak sama). Apabila tingkat 

pertumbuhan penduduk menurun, maka distribusi penduduk berdasarkan usia akan 

berubah.  Persentase penduduk berusia  muda akan semakin kecil, maka beban tanggungan 

penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan semakin ringan. Secara ekonomi sangat berarti 

karena dengan demikian sumber daya yang diperlukan untuk menghidupi kelompok yang 

tidak bekerja semakin berkurang secara relatf. 

 

Sebagai indikator perubahan, penduduk adalah faktor yang perubahannya baru terlihat 

dalam jangka panjang. Perubahan tingkat kelahiran dan tingkat kematian bayi baru akan 

terlihat setelah bertahun-tahun. Apalagi kalau mau dilihat dampaknya terhadap 

pertumbuhan penduduk. Lebih lagi kalau mau dilihat dampaknya terhadap perubahan 

struktur umur. 

 

Perubahan yang lebih mudah kelahiran adalah distribusi geografis penduduk. Data tentang 

perpindahan penduduk memang sulit tersedia, tetapi kalau ada perpindahan penduduk antar 

daerah (misal antar propinsi atau antar kabupaten), bisa diketahui secara tidak langsung 

dari perubahan jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk di satu daerah meningkat cepat, 

katakanlah lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk yang sekarang diperkirakan 

1,7% per-tahun, berarti ada perpindahan penduduk ke daerah itu, ini bisa terlihat dalam 

jangka waktu pendek. 
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Sementara itu, perubahan lapangan kerja dan tingkat pendidikan biasanya tidak bisa 

berlangsung cepat karena kedua variabel ini hanya bisa berubah perlahan-lahan. Jadi untuk 

bisa dilihat apakah ada perubahan yang berarti atau tidak cenderung baru bisa dilihat dalam 

jangka waktu yang relatif panjang. 

 

Dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan mutu sumber daya 

manusia, perubahan penduduk yang dinginkan oleh pembangunan adalah keadaan dimana 

tingkat pertumbuhan penduduk rendah, tingkat kematian rendah, distribusi umur yang 

lebih rata, penyebaran geografis yang lebih merata, mobilitas penduduk yang lebih tinggi 

(vertikal maupun horizontal) dsb. Struktur umur yang diinginkan adalah yang persentase 

penduduk usia kerja relatif besar agar beban tanggungan tidak besar. Mobilitas penduduk 

yang lebih tinggi akan baik bagi pemanfaatan sumber daya dan akan lebih mengefektifkan 

termanfaatkannya sumber daya manusia. Ia akan mengurangi masalah di daerah yang 

ditinggalkan apabila yang meninggalkan daerah adalah orang-orang yang tidak mendapat 

kesempatan kerja di daerahnya. Tetapi ia akan menimbulkan masalah di daerah yang 

didatangi apabila penduduk yang pindah ini mendatangi daerah yang tidak memiliki 

kesempatan untuk mereka. 

 

Satu indikator yang penting lagi adalah tingkat kematian bayi, (nomor 14). Dalam analisis 

kesejahteraan angka kematian bayi ini mencerminkan tingkat kehidupan yang sehat atau 

tidak secara langsung mencerminkan tingkat hidup atau kelas sosial ekonomi, hanya di 

kalangan yang berkecukupanlah tingkat kesehatan dapat terjaga baik. Artinya, penurunan 

tingkat kematian bayi manandakan makin membaiknya keadaan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat.  

 

Data penduduk lengkap tersedia setiap 10 tahun sebagai hasil SUPAS (Survei Penduduk 

Antar Sensus) yang terakhir dilaksanakan pada tahun 2010. Adapun data tahunan dapat 

terlihat dari statistik tahunan yang dikeluarkan pemerintah, tersedia untuk tingkat nasional, 

propinsi dan kabupaten. Bahkan ada juga kecamatan. 
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Statistik tahunan ini dikeluarkan oleh BPS (untuk tingkat nasional) dan kantor Statistik 

Propinsi atau kabupaten untuk propinsi kabupaten. 

 

INDIKATOR KESEJAHTERAAN 

Indikator kesejahteraan juga banyak, namun yang umum dan minimal disajikan adalah 

konsumsi makanan dan gizi (kalori misalnya), perumahan (ukuran rumah rata-rata, bentuk 

rumah, apakah permanen atau semi permanen) jumlah rumah yang dijangkau fasilitas 

listrik dan air minum, fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, jumlah dokter), fasilitas 

komunikasi seperti misalnya telepon, surat kabar, fasilitas peribadatan, ketersediaan 

angkutan, sampai dengan ketersediaan sarana yang berkaitan seperti misalnya jalan raya, 

jalan kereta api, pelabuhan, fasilitas peribadatan, dsb. Perubahan ketersediaan semua 

fasilitas yang disebutkan di atas menggambarkan perubahan kehidupan masyarakat. 

 

Pada table nomor 15 sampai dengan 18 tersaji data berbagai macam indikator 

kesejahteraan. 

 

Data-data indikator kesejahteraan ini tersedia setiap tahun diterbitkan oleh BPS, baik untuk 

tingkat nasional maupun tingkat propinsi, (bahkan juga kabupaten) dengan judul Indikator 

Kesejahteraan. 

 

INDIKATOR LINGKUNGAN HIDUP 

Indikator lingkungan hidup banyak sekali mulai dari data sumber daya alam seperti 

keadaan hutan, air, tanah, kekayaan alam di dalam tanah, yang semuanya merupakan faktor 

yang telah ada di alam, sampai indikator tentang pencemaran dan kerusakan alam yang 

merupakan indikator akibat tindakan manusia (yang terakhir ini tidak disajikan disini). 

Data tentang perubahan luas pemanfaatan tanah, berapa yang untuk diolah untuk bertani, 

atau luas tanah yang dipakai untuk perumahan, atau luas tanah yang dijadikan taman 

rekreasi misalnya, bisa menggambarkan banyak hal mengenai apa yang terjadi. Pada tabel 

(nomor 19) disajikan luas pemanfaatan atas kategori tanah untuk diolah, padang 

rumput/alang-alang, hutan dan “lainnya”. Pada kategori lainnya termasuk pemukiman, 

jalan, sarana. Seperti terlihat pada tabel, untuk yang terakhir ini tak banyak perubahan 

persentasinya, hanya sebuah angka dibelakang koma. Tetapi hutan misalnya, tampak sekali 
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amat berkurang dari 68% pada tahun 1965 menjadi 61,4% dan pada tahun 1992, luas 

daratan seluruhnya 1812 ribu hektar. 

 

Selain dari tanah, pada tabel juga disajikan data banyaknya bilangan CO2 pada tahun 1992 

dan 1995 dan terlihat peningkatan cukup besar. Data ini sekarang tersedia pada statistik 

lingkungan. Tentu saja unsur lingkungan mana yang perlu disajikan adalah satu yang 

relatif kalau dilihat daerah di Indonesia. Untuk beberapa daerah mungkin kerusakan hutan 

yang penting. Untuk daerah lain mungkin erosi yang lebih penting, atau untuk daerah 

pantai yang sekarang penting adalah abrasi dan kerusakan hutan bakau. Data untuk ini 

sekarang banyak tersedia oleh karena telah dijadikan indikator yang harus dikemukakan, 

oleh departemen terkait. Publikasi Internasional mengenai ini antara lain World Resources 

(UN dan World Bank). 

 

LAINNYA 

Banyak indikator yang disebutkan di atas belumlah bisa menggambarkan segala aspek 

kehidupan. Misalnya saja kehidupan politik, hukum, keamanan, dan kehidupan budaya. 

Memang ada data jumlah polisi dan jumlah tentara, tetapi itu belum menggambarkan 

tingkat keamanan masyarakat. Memang ada pemilu dan ada pergantian pemerintahan, 

tetapi ini belumlah bisa menggambarkan sejauh mana berlangsung proses demokrasi. 

Untuk itu, tugas tiap disiplin ilmulah untuk mengembangkannya. 

 

Kita baru mengalami perubahan besar dengan terjadinya krisis dan pergantian 

pemerintahan yang sekarang kita sebut reformasi. Perubahan besar dan terjadi dalam waktu 

singkat (barangkali dapat disebut revolusi?) ini tidak dapat digambarkan dalam indikator 

manapun. Krisis ekonomi mudah terlihat dalam statistik ekonomi, tetapi krisis politik 

misalnya, tidak bisa terlihat dalam indikator yang ada. 
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CATATAN PENUTUP 

 

Bagi kepentingan penyusunan suatu program kegiatan untuk masyarakat, yang perlu 

adalah mengenali masyarakat sasaran dengan baik melalui indikator-indikator yang ada 

sehingga dapat ditetapkan suatu keadaan awal dan kemudian dapat ditetapkan sasaran yang 

ingin dicapai. Misalnya program mengurangi jumlah penduduk yang berada dalam 

kemiskinan, meningkatkan keterampilan satu kelompok penduduk, meningkatkan 

partisipasi dalam kehidupan politik, dan sebagainya. Untuk itu bisa juga dibuat suatu 

indikator, yang penting semuanya dipakai dengan konsisten agar terlihat perubahan dan 

dapat diketahui sejauh mana usaha itu berhasil atau tidak. 

 

Jadi untuk keperluan tertentu dan tidak tersedia data statistik untuk itu, tentu saja bisa 

dibuat indikator sendiri sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan kekhususan masyarakat 

yang ingin digambarkan. Hal ini bisa dilakukan sejauh dapat dipertanggungjawabkan 

keabsahannya, dan sebagaimana layaknya sebuah indikator, ia tidak membingungkan dan 

tidak dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. 
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BEBERAPA INDIKATOR EKONOMI SOSIAL, INDONESIA 

 
1.  PDB (harga berlaku), milyar Rp 

2.  Pendapatan per-kapita (US $) 

3794  (71) 

    80  (69) 

54027 (81) 

    430 (80) 

454514 (95) 

      610 (91) 

3.  Distribusi Pendapatan: % yang diterima 40% 

penduduk berpendapatan rendah 

 20,9% (87) 20,4% (95) 

4.  Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%/th)       7 (71) 7,9 (81) 8,2 (95) 

5.  Perbandingan jumlah uang yang beredar : Uang 

kartal/uang giral (milyar Rp) 

1,552/1833 

 (79) 

- 2824 / 49919 

 (97) 

6. Struktur Produksi : 

 -. % PDB dari sektor pertanian 

 -. % PDB dari sektor industri 

 -. % PDB dari sektor jasa-jasa 

 

43,6 (71) 

16,0  

41,1 

 

25,3 (81) 

34,8 

39,9 

 

17,2 (95) 

32,6 

40,2 

7. Struktur Ekspor dan Impor (% thd total) – 

Ekspor barang primer 

 - Ekspor barang hasil pabrik 

 - Import barang hasil industri 

 - Import barang primer 

 

56% (70) 

  0% (70) 

47% (70) 

  4% (70) 

 

 

 

16% (91) 

14% (91) 

32% (91) 

  9% (91) 

8. Bantuan Pembangunan dari luar negeri   

(juta US) $ 

- 603 (85) 1854 (91) 

9. Lapangan Kerja : 

-. % tenaga kerja di sektor pertanian 

-. % tenaga kerja di sektor industri 

-. % tenaga kerja di sektor jasa-jasa 

 

64,2 (71) 

  6,7  

29,1 

 

44,6 (90) 

  9,5  

45,9 

 

38,4 (95) 

10,4 

51,2 

10. Pola pengeluaran / Konsumsi : 

-. % pengeluaran untuk makanan  

   

60 (90) 

11. % Konsumsi non energi 68,7 (70) 58,4 (80) 40 (91) 

12. Distribusi umum penduduk : 

-. % penduduk berumur <15 tahun 

-. % penduduk berumur 15 – 64 tahun 

-. % penduduk berumur >65 tahun ke atas 

 

44 (71) 

53 (71) 

2,5 (71) 

 

36,1 (90) 

59,6 (90) 

3,3 (90) 

 

33,9 (95) 

61,9 (95) 

4,2 (95) 

13. % Penduduk Perkotaan : 73,1 (71) 30,9 (90) 35,9 (95) 

14. Tingkat kematian bayi (per 1000 penduduk) 118 (70) 74 (91) - 

15. Pencapaian pendidikan penduduk umur 10 th  

ke atas 

 -. % yang tamat SD 

-. % yang tamat SLTA Umum  

 

 

19,6 (71) 

1,13 (71) 

 

 

30,3 (90) 

5,8 (90) 

 

 

32,5 (95) 

5,8 (95) 
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-. % yang tamat SD 

-. % yang tamat SD 

0,9 (71) 

0,6 (71) 

3,9 (90) 

0,73 (90) 

4,6 (95) 

1,3 (95) 

16. Indikator kesejahteraan : 

-. Dokter per 100.000 penduduk 

-. Jumlah rumah sakit 

-. Jumlah tempat tidur per 100.000 penduduk 

-. % rumah tangga berlistrik 

 

 

 

 

43,8 (89) 

 

10,4 (95) 

1062 (95) 

60,6 (95) 

55,3 (95) 

 

 

 

 

77,1(97) 

17. Indikator Komunikasi Informasi : 

-. Sambungan telepon / 1000 penduduk 

-. Jumlah surat kabar / 1000 penduduk 

  

21 (96) 

20 (94) 

 

 

18. Prasarana Angkutan : 

-. Panjang jalan negara (km) 

-. Panjang jalan kabupaten (km) 

-. Mobil penumpang 

-. Mobil Bus 

-. Truck  

 

10628 (71) 

54284 

 

11857 (81) 

109142 

639464 (80) 

86284 

473831 

 

28006 (95) 

293151 

2107299 (95) 

688525 

1336177 

19. Indikator Lingkungan Hidup (Pemanfaatan 

Lahan (%)) : 

-. Tanah pertanian / perkebunan 

-. Padang rumput / alang-alang 

-. Hutan 

-. Lainnya 

 

 

10 (65) 

7 

68 

15 

 

 

10 (82) 

7 

67 

15 

 

 

17,1 (92) 

6,5 

61,4 

15 

20. Buangan CO2 (1000 metrik ton)  184585 (92) 296132 (95) 

21. Indikator Sosial, Politik, Keamanan dan Hukum : 

-. Tingkat kejahatan 

-. Stabilitas pemerintahan 

-. Jumlah Hakim per 1000 penduduk 

-. Jumlah Polisi per 1000 penduduk 

-. Jumlah tentara 

-. Jumlah peralatan militer 

 

? 

? 

? 

? 

? 

? 
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INDIKATOR PEMBANGUNAN 
Ukuran Keberhasilan / Kemajuan 

Fundamental Ekonomi Kesra dan Neraca Lingkungan 

 Oleh : Drs. Kresnayana Yahya, MSc 

 

INDIAKTOR PEMBANDINGAN ANTAR NEGARA 
 

KONDISI DEMOGRAFI : 

o Struktur Umur, Piramida Penduduk 
o Laju Pertumbuhan/Feritlity, Keahlian, IMR Life expectancy, Kematian Ibu Hamil 
o Pendidikan, Partisipasi Sekolah, Partisipasi Angkatan Kerja  
o Kepadatan Penduduk, Kondisi Geografis 
o Migrasi  
 
 

ANGKATAN KERJA : STRUKTUR KETENAGAAN 
 

o TPAK : Tingjat Partisipasi Angkatan Kerja  
o Struktur Pendidikan Angkatan Kerja, Menutur Sektor 
o Proporsi Angkatan Kerja Sektor 
o Wanita Bekerja dan Pendidikannya 
o Struktur Tenaga Kerja dari Sisi Bentuk Hubungan Kerjanya 
o Tingkat Upah dan Kesejahteraannya, Produktivitas (Rupiah) 
 
 

KESEJAHTERAAN RAKYAT : MEWAKILI KONDISI 
SOSIAL – EKONOMI 

 
o AksesAir Minum : PDAM, Air Sumur, Air Sungai, Air Tanah, dll 
o Rumah : Alas/Lantai, Atap, Dinding 
o Penerangan: Ada Listrik, Minyak 
o Kesehatan : People Per Dokter, People Per Facility, Cost of Health 
o Informasi : Media yang Dilihat/Dibaca : Koran, TV, Internet, Radio, dll 
o Penggunaan Energi : untuk Masak 
o Telekomunikasi : People Per Telephone 
o Transport : People Per Cars / Bus / Seats 
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POLA DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 
 

UKURAN KEBERHASILAN / KEMAJUAN : 

1. Ekonomi : PDRB, Growth, Inflasi, Nilai Tukar, PAD 
2. Demografi : Pertumbuhan Penduduk, NRR 
3. Partisipasi Pendidikan, DO 
4. Kesempatan Kerja : Status 1, 2, 3, 4 
5. Keluarga Berencana : Family Size, Kontrasepsi 
6. Human Development Index : Kualitas Hidup 
7. Kebutuhan Hidup Minimum / KFM / KHM 
8. SAM : Social Accounting Matrix  
9. Angka Kemiskinan 
10. Natural Account Matrix : Neraca Lingkungan 
 
 

 

UKURAN KEBERHASILAN / KEMAJUAN : 

1. Banyaknya LSM Aktif dengan Program Mandiri 
2. Banyaknya Penduduk Memilih 
3. Pembayaran pajak 
4. Kepatuhan pada Kesepakatan Publik 
5. Partisipasi Pada Program 
6. Kegiatan Swadaya Masyarakat  
7. Adanya Dengar Pendapat Publik / Partisipasi dalam Pembentukan Kebijakan Publik 
8. Partisipasi dalam Kepedulian Lingkungan, Narkoba, Pembinaan Spiritualitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Globalisasi : Suatu Proses yang akan Mengundang Resposns Kemanusiaan Kita                                             91

                                                             GLOBALISASI : 
Suatu Proses yang akan Mengundang 

Respons Kemanusiaan Kita 

 Oleh : Prof. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto 
 

Globalisasi berasal dari akar kata globe yang berarti seluruh bulatan bumi adalah suatu 

proses terjadinya perluasan skala kehidupan manusia yang multi dimensional ini dari 

formatnya yang lokal dan kemudian nasional untuk kemudian bersiterus ke formatnya 

yang baru, ialah yang meliput seluruh daratan bumi tanpa kecualinya. One world although 

full of differences but never divided. Seluruh proses ini berhakikat sebagai proses 

pengintegrasian komunitas kehidupan dari satu aras (level) integrasi yang lebih rendah ke 

aras integrasi berikutnya yang lebih tinggi. 

 

Proses perkembangan format dan skala kehidupan manusia yang juga berhakikat sebagai 

proses integratif dari satu aras ke aras berikutnya seperti telah terjadi karena 

berkembangnya teknologi, khususnya teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. 

Apabila teknologi transportasi menjadikan jarak geografis menjadi relatif dan serta merta 

memungkinkan integral komunitas lokal yang punya hikayat lama ke dalam suatu 

komunitas-komunitas baru yang dikonfigurasi sebagai negara bangsa, maka kini revolusi 

teknologi komunikasi telah menjarak rentang waktu menjadi relatif dan serta merta 

memungkinkan terjadinya proses integratif berikutnya. Ialah integrasi komunitas-

komunitas bangsa  yang terkonfigurasi ke dalam negara-negara bangsa itu ke dalam apa 

yang disebut global community. 

 

Perkembangan teknologi transportasi yang revolusioner berkat kemampuan inovatif 

manusia untuk menggantikan energi penggeraknya (dari yang organik ke non organik) 

telah menyebabkan aktivitas dan mobilitas translokal yang meningkat, yang secara efisien 

hanya dapat dikerjakan oleh satuan-satuan yang lebih kecil,  tidak  lagi  oleh  satuan-satuan 

 
 Guru Besar pada FISIP Universitas Airlangga dan Anggota Komnas HAM 
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Kerabat klan atau desa, melainkan oleh satuan keluarga inti, atau bahkan oleh anggota-

anggotanya secara individual. Perkembangan teknologi komunikasi yang revolusioner 

telah menyebabkan aktivitas dan mobilitas yang tidak lagi hanya translokal, melainkan 

juga transnasional, yang nyatanya secara praktis dan efisien telah lebih banyak lagi 

dikerjakan atas dasar keputusan dan pilihan yang lebih volunter dan lebih individual lagi. 

 

Tak ayal, seiring  dengan perkembangan aktivitas yang serba “trans” (lintas perbatasan 

yang lokal maupun nasional) itu, yang akan lebih mengedapankan secara berangsur adalah 

peran individu; atau peran satuan-satuan baru yang dibangun oleh sejumlah individu secara 

volunter atas putusan mereka masing-masing secara rasional dan bertujuan. Peran individu 

menjadi penting, entah dalam kenyatannya, entah pula dalam idenya yang dikenali sebagai 

ide individualisme, yang jangan diidentikkan dengan egoisme. Peran individu yang telah 

terbebaskan (liberated, emansipated) dari status askriptifnya sebagai kawula raja untuk 

menjadi warga suatu negara yang merdeka dan demokratik – menjadi kian mengedapan 

lagi manakala teknologi komunikasi berkembang demikian rupa hingga dapat pula 

dikuasai secara otonom dan individual oleh para warga atau oleh sejumlah warga secara 

bebas dapat berasosiasi ke dalam berbagai serikat atau organisasi yang non state, non 

goverment. 

 

Adalah suatu realitas bahwa dalam perkembangan transformatif menuju ke kehidupan 

global community ini kemampuan negara untuk memonopoli penguasaan dan/atau 

pengontrolan pendayagunaan teknologi komunikasi itu telah menyusut. Maka kehidupan 

dalam skala hal global itu tak hanya cuma akan bisa dijalani pada aras bangsa yang 

diwakili oleh institusinya yang dengan segala kewenangannya disebut negara (negara 

bangsa), melainkan benar-benar telah cenderung juga merupakan kehidupan yang 

multidimensional antar-manusia pada aras-arasnya yang sosial-kultural, dengan atau tanpa 

implikasinya yang politis, diefektifkan oleh dan/atau melalui kelompok-kelompok 

organisasi yang volunter non-pemerintah, privat-individual, dengan segala aktivitasnya 

yang transnaional. 

 

Tatkala proses integrasi kehidupan dari yang lokal ke yang nasional – dan yang kemudian 

berlanjut ke yang “mendunia” – pada awalnya terjadi atas dasar kemampuan teknologi 
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transportasi berenergi anorganik yang tinggi, peran negara yang nyata kalau sungguh 

signifikan. Proses itu dalam kenyataan sejarah terbukti hanya dapat berlangsung tatkala 

harus ditunjang oleh kekuatan bangsa sebagai suatu totalitas, sebagaimana 

direpresentasikan oleh  aparat institusionalnya yang disebut pemerintah. Teknologi 

transportasi yang canggih sejauh itu memang benar telah melahirkan kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu jaringan kehidupan dalam suatu sistem besar yang berskala global, 

namun keefektifan teknologi yang relatif telah mulai canggih pada saat itu ternyata baru 

mungkin kalau ditunjang oleh kekuatan dan kekuasaan bangsa yang terhimpun di tangan 

para pengembang kekuatan negara. 

 

Berbeda dengan perkembangan globalisasi yang berlangsung kemudian, ialah pada 

dasawarsa-dasawarsa akhir abad 20 berkat kemajuan teknologi komunikasi. Perkembangan 

kearah terwujudnya the global system itu mulai tak lagi banyak aksi-aksi interaksi dan 

pola-pola hubungannya yang konvensional antar negara (lengkap dengan berbagai ragam 

persaingan, konflik serta perang-perangnya), yang masing-masing tanpa ragu banyak yang 

mengandalkan kekuatan fisik dan militernya. Pada suatu abad yang amat sarat dengan 

kondisi kemajuan teknologi komunikasi ini hubungan internasional – yang semula lebih 

bersifat state-centered dan lebih merupakan state relations itu – yang kini telah kian 

cenderung banyak memberikan kemungkinan bahkan penggalakan – lewat berbagai proses 

deregulasi – kepada terjadinya berbagai nonstate/non-govermental relations. 

 

Berbeda dengan apa yang dimungkinkan oleh sarana-sarana transportasi (secanggih 

apapun), kemajuan teknologi komunikasi memungkinkan aktivitas dan mobilitas translokal 

(pada aras nasional) ataupun transportasi (pada aras global) pada tingkat yang lebih abstrak 

yang nonfisik, berupa pergerakan ide, informasi, dan/atau isu. Berkenyataan seperti itu, 

perbatasan-perbatasan yang fisik-geografik menjadi tak lagi banyak berarti karena 

gampang sekali ditembusi dan dilewati. Tatkala asset produktif tiap usaha manusia tidak 

pula lagi banyak mengandalkan mesin, tenaga kerja dan uang kartal, melainkan beralih ke 

– dan akan lebih banyak ditentukan oleh – informasi, ide, inovatif manusia dan uang 

elektronik, maka peran apa yang disebut Peter Druker ‘4C’ (Communication, Citizen, 

Corporation dan Capital) dengan cepat akan mengatasi peran ‘IS’ (state) yang geraknya 
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sering amat lamban karena inersia birokrasi dan sering terbukti sangat tak lincah dalam hal 

ihwal pergerakan lintas perbatasan. 

 

Kalaupun di dalam batas satuan nasional peran negara dan peran pengemban kekuasaannya 

acapkali masih bisa kuat bertahan, pada dataran global yang berkonfigurasi one borderless 

world itu peran tersebut tidaklah akan demikian lagi. Dalam konfigurasi kehidupan yang 

telah berubah ini, peran organisasi-organisasi non-pemerintah (yang dibangun oleh para 

warga dan bekerja dalam jaringan-jaringan) serta peran korporasi-korporasi transnasional 

(yang sungguh mampu menghimpun dana modal serta memproduksi informasi untuk 

kemudian dilalulalangkan melintasi berbagai perbatasan negara) itulah yang akan kian 

tampil dominan. Korporasi-korporasi yang demikian leluasa bergerak tanpa bisa dikontrol 

didalam perbatasan-perbatasan teritorial suatu negara nasional. Sehingga terkadang 

terkesan amat mengimbangi – atau sekali-sekali malah mengungguli – peran sesuatu 

negara nasional. Korporasi-korporasi yang oleh sebab itu juga sering dikenali sebagai 

parastate ini pulalah yang lebih ditentukan oleh dan melalui mekanisme pasar daripada 

diputuskan oleh kebijakan politik suatu negara nasional tertentu). 

 

Korporasi-korporasi parastatal ini pulalah yang boleh dikesan sebagai kekuatan yang 

mengakhiri arti pentingnya ideologi politik (the end of ideology) untuk menggantikannya 

dengan ideologi yang baru dikenal dengan ideologi pasar, ialah konsumerisme. 

Konsumerisme pada perkembangannya yang lebih lanjut dan pada tarafnya yang tertinggi 

akan menghasilkan budaya meteriil dan apa yang disebut body culture, yang – mungkin 

karena sifatnya yang dangkal dan tak handal banyak mengganggu esensi “akidah” budaya 

setempat – dapatlah kemudian diterima dan dianut manusia di seluruh dataran global ini 

tanpa kecualinya, apapun kebangsaannya, sebagai apa yang disebut the third kind of 

human culture.. 

 

Pada sisinya yang positif, namun demikian ideologi pasar adalah juga ideologi persamaan 

hak dan kwajiban. Dalam kehidupan pasar berkembang adalah hubungan kontraktual yang 

dibangun bersama antara pihak-pihak berdasarkan kerelaan dan kebebasan. Di dalam 

ideologi pasar tidaklah ada manusia-manusia yang dibenarkan untuk mengkukuhi status-

statusnya yang lama sebagai ningrat-ningrat dengan segala hak-hak istimewanya. Di lain 
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pihak juga tanpa hak apapun, yang sekalipun. Pada esensinya yang positif, ideologi pasar 

dikembangkan tidak utamanya oleh korporasi-korporasi multinasional melainkan lebih 

oleh organisasi-organisasi parastatal yang berkomitmen memasarkan ide-ide kemanusiaan 

adalah ideologi egalitarian yang hendak memajukan kehidupan demokrasi dalam 

kehidupan global diantara sesama manusia, kesatuan dan persatuan umat berdasarkan sila 

kemanusiaan yang adil dan beradab. 

 

Demikian itulah harapan dan model gambaran idenya. Akan tetapi bagaimanakah 

kenyataan dan kemungkinan realisasinya dalam kenyataan. Generasi dan para pemuka 

masa depan yang akan menjawab dan akan mengusahakan. 



Analisis Masa Depan : Kasus Indonesia   96

ANALISIS MASA DEPAN 
( Kasus Indonesia ) 

 Oleh : Drs. M. M. Billah, Msi 
 

PENGANTAR 
Analisis masa depan dapat dimengerti sebagai suatu upaya untuk melihat berbagai 

kecenderungan yang diperkirakan terjadi di masa yang akan datang. Hal itu dilakukan oleh 

karena masa depan mengandung ketidakpastian (uncertainty), oleh karena itu selalu ada 

kemungkinan bahwa perkiraan yang dihasilkan dari analisis masa depan tidaklah selalu 

sama besar dengan apa yang sesungguhnya terjadi di masa depan itu. “Seni membaca masa 

depan’ itu kadangkala disebut “futurologi” yang telah melahirkan beberapa ‘nama besar’ 

yang antara lain tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, misalnya Alvin Toffer1, John 

Nasbit2, dan akhir-akhir ini Anthony Giddens.3 Tokoh-tokoh seperti itulah yang antara lain 

mengembangkan metode yang dapat membantu khalayah memahami apa yang mungkin 

terjadi di masa-masa yang akan datang. Salah satu metode yang dewasa ini diperkenalkan 

dan digalakkan (di Indonesia, oleh kelompok inti yang berkantor di KOMNAS HAM) 

untuk melihat masa depan itu adalah Scenario Planning. 

 

 

SCENARIO PLANING 

Istilah Scenario Planning baru muncul dalam kurun waktu 20-30 tahun ke belakang, dan 

oleh karena itu juga belum dikenal secara luas. Pada awalnya Scenario Planning ini dikenal 

dan digunakan di dalam dunia militer. Awal penggunaan metode ini di dalam dunia militer 

dapat ditelusuri ke belakang, yakni : 

 
1. Alvin Toffer dikenal sebagai kritikus sosial dan “futurologis” antara lain bekerja sebagai 

penyunting majalah “Future”, menulis “Future Schok”, The Third Wave, (1980), The 
Adaptive Corporation, dan “Prive and Premises” (1983). Karya-karyanya itu telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 

2. Karya John Nasbit yang cukup terkenal adalah “Megatrend: The New Directions 
Transforming Our Life,” New York,Warner Books, 1982, dan yang ditulis bersama Patricia 
Aburdee, Afegatrends 2000, Great Britain, Sidwick & Jakcson Ltd, 1980. 

3. Lihat Gidden, Anthony, The Third Way : The Renewal of Social Demovracy Maiden, 
Blackwell Publisher Ltd, 1988. 
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Pada Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat mendukung Eropa terutama Inggris 

dalam perang mereka melawan Jerman, Angkatan Laut AS menghadapi kesulitan dan 

masalah yang dianggap besar ketika jalur perbekalan (logistik) mereka hancur sebagai 

akibat serangan pasukan Jerman. Kesulitan yang dihadapi dan pengalaman yang diperoleh 

dalam menghadapi masalah itu mendorong mereka untuk memikirkan berbagai cara yang 

masuk akal agar pasokan perbekalan tetap terjamin, humintu (berkesinambungan) dan 

terjaga dari serangan musuh. Kebutuhan akan terjamin persediaan pasokan yang humintu 

itu mendorong munculnya program aksi yang didukung oleh metodologi yang kemudian  

pada tahun 1980-an secara luas dikenal sebagai “operasional research” dan “acton 

research”. Herman Kahn, seorang perwira yang berkerja di Angkatan Laut AS pada masa 

Perang Dunia Kedua itu, kemudian mengembangkan suatu alat untuk mencoba 

mengkonstruksi masa depan, dan kemungkinan-kemungkinan melalui berbagai aksi yang 

potensial yang mengancam negara yang kemudian disebut sebagai Scenario Planing ini, 

yang menjadi dasar awal dari perkembangan Scenario Planing yang dikenal dewasa ini, 

yang tumbuh menjadi salah satu percabangan (ramifikasi) yang mirip (independen) dan 

terpisah dari ‘futurologi’. Keberhasilan besar dapat diraih dari pekerjaannya ketika perwira 

itu menyusun Scenario Planing untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya Perang 

Arab melawan Israel yang terlihat dari petunjuk (indikasi) munculnya embargo dan 

melambungnya harga minyak. 

 

Pierre Wack, seorang perencana pada Royal Ducth/Shell, kemudian selangkah lebih maju 

dengan menerapkan Scenario Planing dengan dunia bisnis. Sebagai seorang perencana 

Wack sadar bahwa ia perlu mengenali kekuatan-kekuatan tersembunyi yang beroperasi di 

dunia dewasa ini ketika mengambil keputusan, dengan tujuan agar mampu menghindari 

bias-bias dan asumsi-asumsi yang berasal dari diri sendiri. Seorang perencana perlu 

memiliki persepsi tentang masa depan agar mampu mempengaruhi pada mental para 

pengambil keputusan. Skenario itu berkaitan dengan perhatian yang terpusat ke masa 

depan dan berbagai kekuatan-kekuatan kritikal yang mempengaruhinya. Kemungkinan 

naiknya harga minyak akibat berkecamuknya Perang Arab melawan Israel itu juga 

diperkirakan (diantisipasi) oleh Shell yang kemudian memutuskan untuk menimbun 

cadangan minyak dalam jumlah yang amat besar, dan melempar cadangan itu ke pasar 
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dengan harga yang sangat menguntungkan. Ketika terjadi kelangkaan pasokan minyak di 

pasar Internasional, sehingga Shell meraup keuntungan yang luar biasa tanpa upaya 

sedikitpun untuk meningkatkan produksi minyaknya. Keberhasilan itu dapat diulang 

kembali pada tahun 1980-an Shell menyusun Scenario Planing tentang kemungkinan 

bubarnya Uni Soviet yang membawa akibat besar dan berarti pada perkembangan dunia. 

Skenario yang disusun itu memberi kemungkinan pada Shell untuk membandingkan 

dengan para pesaingnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan (misalnya 

dengan memindahkan kantor-kantor pentingnya di Eropa). 

 

Keberhasilan Wack menerapkan teknik skenario di dunia bisnis telah memberi inspirasi 

bagi para pemimpin dan tokoh negara. Pada tatanan negara, Afrika Selatan dianggap 

sebagai yang mempelopori percobaan (eksperimentasi) penerapan Scenario Planing untuk 

memperkirakan perkembangan politik dan ketata-negaraan. Pada sekitar pertengahan 1991, 

berkumpullah 22 tokoh utama Afrika Selatan yang terdiri dari politisi, akademis, aktivis 

serikat buruh, dan pengusaha untuk mendiskusikan cara membentuk negara mereka pada 

masa 10 tahun ke depan. Perdebatan itu menghasilkan beberapa skenario yang disebut 

‘skenario Mont Fleur’. Sekenario itu dipublikasikan dalam 14 halaman sebagai sisipan 

surat kabar nasional. Para anggota team yang menyajikan skenario itu dalam bentuk video 

selama 30 menit dan dikombinasikan dengan kartun-kartun. Dalam menyebarkan  skenario 

tersebut, anggota team menyajikan dan mendiskusikannya bersama lebih dari 50 

kelompok. Meskipun kelompok para tokoh yang menyusun skenario Mont Fleur dari Afrka 

Selatan itu bubar pada akhir 1992, akan tetapi kelompok telah memulai berbagai upaya 

penting. 

 

Pertama, kelompok itu menghasilkan skenario dengan pesan-pesan penting, yakni empat 

skenario perkembangan Afrika Selatan, yaitu : 

a. Ostrich (pemerintahan yang tidak representatif) 

b. Lame Duck (pemerintahan koalisi yang lemah dan tak mampu bertahan) 

c. Icarus (pemerintah yang menerapkan kebijakan makro-ekonomi kerakyatan) 

d. Flamingo (kebijakan inklusif demokrasi dan pertumbuhan ekonomi) 

Kedua, skenario itu telah menunjukan beberapa potensi hasil positif. 

Ketiga, skenario itu telah membentuk jaringan informal dan saling pengertian. 
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Keempat, skenario itu menghasilkan kesamaan bahasa dalam membentuk masa depan 

negara, dan terakhir menimbulkan perubahan dalam cara-cara berpikir. 

Kemudian, pada tahun 1997 Kanada menggunakan Scenario Planing dalam mengancang-

ancang masa depan negaranya. Pada tahun yang sama jejak itu diikuti Jepang. Pada 

pertengahan tahun 1977, 43 tokoh Columbia – yang terdiri dari akademisi, pasukan bela 

diri, militer, cendekiawan, golongan kiri dan kanan, gereja, ornop (LSM), merdia serikat 

buruh, pengusaha, gerilyawan politisi dan pengamat politik – berembug. Mereka 

mendiskusikan berbagai kemungkinan dan akibat-akibatnya yang bisa ditempuh Columbia 

ini membuahkan empat skenario, yaitu : 

1) “Tatkala Mentari Menyingsing Kita akan Melihat” 

2) “Seekor Burung di tangan lebih Berharga daripada Sepuluh Burung di Langit” 

3) “derap langkah ke Depan”, dan  

4) “Bersatu Kita Teguh” 

 

Keempat skenario di atas dipublikasikan melalui media: sejuta eksemplar sebagai sisipan 

dalam surat kabar dan majalah, laporan-laporan melalui radio dan televisi, presentasi dan 

lokakarya. Tujuannya, skenario dapat membantu masyarakat Columbia membayangkan 

kemungkinan-kemungkinan masa depan mereka, dan membentuk wawasan dan pengertian 

bersama. Dengan demikian dalam satu tahun, tiga negara menyelenggarakan Scenario 

Planing. Semua hasilnya dipublikasikan pada tahun 1998. Scenario Planing kian menarik 

perhatian berbagai kalangan, karena dengan cara memandang masa depan yang 

ditawarkan, sebuah Scenario Planing mampu menghindarkan siapapun dari kejutan. Orang 

dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Sebuah skenario 

malahan dapat menghasilkan satu strategi yang lebih kokoh, merangsang pemikiran dan 

perdebatan, serta mampu memfokuskan diri orang pada masa depan, bukan pada masa kini 

atau masa lalu. Singapura bahkan membuka kantor Scenario Planing di bawah Perdana 

Menteri untuk mendorong dan membantu setiap departemen merancang skenario 

menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi di tahun-tahun akan datang. 
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MAKNA PERENCANAAN SKENARIO 
 

 

Berbagai istilah, seringkali digunakan untuk menyebut hal yang sama dengan Scenario 

Planing, yakni Scenario Building atau Scenario Development, sedangkan prosesnya 

disebut sebagai thinking. Berbagai istilah itu kemudian juga sering digunakan secara 

bergantian. Kata skenario bisa punya dua arti, yakni pertama, skenario satu garis besar dari 

satu dramatika atau teater yang memberikan gambaran dari satu adegan, ciri atau karakter, 

dan situasi; garis besar atau manuskrip dari satu film, yang memberikan tindakan atau aksi 

didalam urutan dimana peristiwa itu terjadi, gambaran dari adegan dan karakter, dan hal-

hal yang tercetak yang ditunjukkan didalam layar (The Lexicon Webster Dictionary, 1971; 

ef. Hornby, 1974.4) 

 

Arti kedua adalah perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi dimasa depan. Bilamana 

perkiraan itu dibuat dengan sangat cermat dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor 

yang dapat mempengaruhi kejadian-kejadian di masa depan. Ramalan ilmiah itu biasanya 

dituangkan dalam bentuk cerita dramatik (fiktif) agar bisa memikat pembaca (kalau 

disuguhkan sebagai cerita tertulis), pendengar (kalau disampaikan secara lisan) atau 

penonton (kalau disajikan sebagai film atau drama). Walaupun skenario merupakan sebuah 

ramalan ilmiah, akan tetapi tetap terbuka kemungkinan ramalan itu meleset. Oleh karena 

itu, biasanya disusun lebih dari satu skenario, baik yang bersifat pesimistik dan maupun 

yang bersifat optimistik. 

 

Dalam Scenario Planing, skenario diberi arti sebagai suatu cerita naratif yang 

menggambarkan lorong-lorong pilihan yang mungkin tersedia menuju masa depan yang 

tak terduga dan serba tidak pasti, dimana cerita itu masuk akal dan menantang (pemikiran 

dan perdebatan pubik). Sedangkan perencanaan skenario (scenario planing) adalah suatu 

alat yang menggunakan skenario merangsang proses pemikiran dan perdebatan mengenai 

masa depan (kelompok, perusahaan, negara dan sebagainya). 
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Oleh karena itu di dalam perencanaan skenario terlihat unsur-unsur sebagai berikut : 

• Situasi masa kini dan tafsiran terhadapnya; 

• Satu bayangan tentang masa depan; 

• Satu cerita naratif, yang secara internal taat azas (konsisten), mengenai berbagai lorong 

dari masa kini menuju ke masa depan; di dalam cerita ini tergambarkan dengan jelas 

berbagai tindakan pelaku dan kekuatan-kekuatan pendorong yang kritikal. 

 

Adapun tujuan perencanaan skenario adalah teridentifikasinya masalah (issues) dan 

tantangan yang dihadapi oleh subyek yang memiliki kepedulian (kelompok, perusahaan, 

atau negara), serta masalah (issues) atau tantangan utama, dan pada akhirnya 

mengembangkan skenario yang terpusat ke masa depan yang sangat mungkin atau bisa 

terjadi, dan yang memiliki daya tarik serta menantang pemikiran yang mendalam dan 

bersungguh-sungguh dan mendorong terjadinya perdebatan politik. Perlu ditekankan 

mengenai masa depan yang digambarkan di dalam skenario, yakni bukannya masa depan 

yang harus terjadi, atau diharapkan akan terjadi dan bukan pula masa depan diinginkan 

terjadi; melainkan masa depan yang diperkirakan akan terjadi, atau diperkirakan bisa 

terjadi, dan mungkin terjadi. Itulah sebabnya skenario haruslah tetap masuk akal dan 

menunjukkan hubungan dari berbagai peristiwa yang terjadi saat ini dengan peristiwa-

peristiwa lain yang akan terjadi menuju ke masa depan. 

 

Skenario berisi tentang berbagai cerita mengenai lorong-lorong yang mungkin tersedia 

menuju hari depan yang tidak pasti dalam arti bahwa ada beberapa (lebih dari satu) 

kemungkinan tentang masa depan. Dengan demikian manfaat pertama yang dapat 

diperoleh dari perencanaan skenario ini adalah terhindarnya khalayak atau para pemain 

kunci (didalam kelompok, perusahaan atau elit politik di dalam tatanan negara) dari 

kebingungan dan keterkejutan menghadapi kemungkinan yang semula tak terbayangkan 

jika hanya memiliki pandangan tunggal tentang masa depan, sebagaimana yang umumnya 

diperoleh dari proses manajemen yang disebut ‘strategic planning’. Manfaat kedua, oleh 

karena ada berbagai kemungkinan tentang masa depan yang dipaparkan dalam 

perencanaan skenario, adalah munculnya rancangan terhadap berbagai pemikiran yang 

sungguh-sungguh dan perdebatan yang hangat dari khalayak tentang masa depan (bukan 
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pada masa kini dan masa lampau) yang mungkin atau bisa terjadi secara masuk akal. 

Sedangkan manfaat ketiga adalah tersedianya informasi penting untuk merancang strategi. 

 

 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SKENARIO 

TAHAP PERSIAPAN 

Ada tiga tahap penyusunan skenario, yaitu tahap persiapan, pengembangan dan tahap 

tindak lanjut dari skenario ke strategi. Setidaknya ada tiga langkah utama di dalam tahap 

persiapan yang perlu dilakukan, yakni : 

1. Memilih dan menentukan orang (peserta) yang akan dilibatkan dalam proses 

perencanaan skenario. Langkah ini diperlukan bilamana perencanaan skenario akan 

menggunakan metode dialog5 sedangkan jika digunakan metode wawancara, maka 

diperlukan persiapan yang cermat untuk memilih tokoh-tokoh yang akan 

diwawancarai dan penentuan waku wawancaranya. 

2. Memilih metode, menentukan dan mempersiapkan pemandu (fasilitator). Langkah 

ini perlu diambil jika metode dialog akan dipergunakan didalam proses penyusunan 

skenario.  

 

Proses penyusunan skenario adalah sebuah kerja yang memerlukan waktu cukup 

panjang dan melibatkan berbagai pihak yang mungkin sekali memiliki kepentingan 

yang beragam dan berbeda, oleh karena itu diperlukan pemandu yang memiliki 

keahlian dan pengalaman yang cukup untuk mendorong dinamika diskusi. 

 

 

 

 

 
 
5. Setidaknya dikenal 3 (tiga) metode perencanaan skenario, yaitu (1). Metode dialog, (2). 

Metode Wawancara, (3). Gabungan diantara kedua metode itu. Metode dialog dipergunakan 
oleh kelompok penyusun skenario Afrika Selatan, sedangkan Metode Wawancara 
dipergunakan oleh kelompok Singapura, dan Metode Ketiga (Dialog dan Wawancara) 
dicobakan oleh proses perencanaan skenario yang dilakukan oleh Yayasan Kehati. 
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Pemandu seharusnyalah bersikap netral terhadap berbagai macam kepentingan, dan 

mampu mengarahkan diskusi yang terpusat pada pembahasan yang secara nalar 

mungkin terjadi berkaitan dengan masa depan, dan bukannya pada keinginan 

berbagai pihak yang berbeda kepentingannya.6 

 

3. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran dan keinginan saling belajar karena 

dialog dalam penyusunan skenario merupakan proses pembelajaran dari para 

peserta yang terlibat di dalamnya, di samping itu perbincangan tentang masa depan 

seringkali menyentuh berbagai masalah peka, apalagi jika sarat  keanekaragaman 

peserta dari berbagai macam peran dan kepentingan mereka benar-benar 

diupayakan. Di dalam langkah ini, para peserta biasanya diharapkan menyusun 

aturan-aturan dasar yang disepakati bersama untuk diberlakukan selama proses 

penyusunan skenario. 

 

 

TAHAP PENGEMBANGAN SKENARIO7 

Langkah 1: 

Menentukan Pusat Kepedulian (Focal Concern) 

Langkah pertama di dalam proses adalah identifikasi dari satu masalah atau pertanyaan 

utama (central issues). Di dalam hal skenario ini, fokusnya juga sudah ditentukan lebih 

dahulu. Ketika mengembangkan skenario, ada gagasan yang baik untuk memulai dari 

dalam keluar daripada dari luar ke dalam.  

 
6. Peran Pemandu antara lain adalah : (1) Mencermati dan Mengelola Proses (dialog),  

(2) Memberi umpan balik, (3) Mengarahkan kekuatan kelompok, (4) Bila perlu mengusulkan 
proses atau metode alternatif, (5) Memberi perlindungan kepada peserta agar pribadi dan 
pikiran mereka tak mengalami serangan dari peserta lain, (6) Mendorong semua peserta 
berpartisipasi.  
Azas (prinsip) yang perlu dijadikan acuan oleh pemandu adalah : 
(1). Kritis terhadap maksud dan tujuan (tersembunyi) dari diri sendiri, (2) Menyadari 
keseluruhan proses dan menjaring serta menghargai sumbangan dari setiap peserta,   
(3) Membangun pemahaman bersama, (4) Menjaga keseimbangan antara advokasi 
(menyatakan pikiran, perasaan dan pandangan serta penilaian yang menjadi dasar dari 
pengambilan sikap tertentu), dan menyelidiki (mengajukan pertanyaan untuk memperoleh 
informasi). 
 

7. Bagian ini didasari pada uraian Peter Schwartz : The Art of The Long View Century 
Business, 1999. 
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Ini berarti proses pengidentifikasian dimulai dengan satu keputusan atau masalah khusus. 

Apa yang dipikirkan secara keras oleh para pengambil keputusan (didalam kelompok, 

perusahaan atau negara anda) mengeai masa depan ? Keputusan-keputusan apa yang harus 

diambil yang memiliki pengaruh jangka panjang atas kelompok, perusahaan atau negara? 

Skenario yang dikembangkan atas dasar perdebatan di dalam ekonomi makro – katakan 

saja : pertumbuhan perbedaan pasar yang membuat perbedaan dengan perusahaan itu. Bagi 

satu studio lorong yang berbeda bagi penyebaran dari distribusi teknologi baru akan 

mengembangkan skenario yang lebih berguna daripada ragam sederhana tentang 

pertumbuhan ekonomi. Sebuah perusahaan mobil berkeinginan melihat skenario yang 

dibangun diatas dasar ragam dalam harga energi. Perusahaan penghasil produk hutan bisa 

jadi ingin melihat pada skenario yang berbeda disekitar jumlah permulaan perumahan. 

Seperti mereka, seorang yang membeli rumah akan berfikir tentang suku bunga dan pasar 

perumahan. 

Bagaimana anda dapat yakin bahwa perbedaan yang membedakan skenario anda 

sesungguhnya akan membuat satu perbedaan bagi bisnis atau kehidupan anda ? Cara 

terbaik adalah mulai dengan keputusan panting yang harus diambil dan kerangka-pikir 

(mind-set) atas managemen yang membuatnya : 

• Akankah kita membangun fasilitas utama kota sekarang pada papan gambar ? 

• Akankah kita meluncurkan satu arah utama baru bagi R & D ? 

• Akankah kita membuat satu pengambil-alihan satu industri baru ? 

• Akankah saya mengganti karier ? 

• Lebih dari itu, apakah yang membuat saya terbangun setiap malam ? 

 

 

Langkah 2: 

Mengidentifikasi Faktor Kunci  

Langkah kedua adalah daftar dari faktor-faktor kunci di lingkungan mikro yang 

mempengaruhi secara langsung atas jawaban dari pertanyaan utama. Misalnya faktor apa 

didalam univrsitas yang akan membantu menentukan efek dari teknologi informasi digital 

pada akademi ? Jikalau identifikasi atas satu pusat kepedulian (focal concern) atau 

keputusan adalah langkah pertama, maka mendaftar faktor-faktor kunci yang 
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mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari keputusan itu adalah langkah kedua – 

fakta mengenai pelanggan, pesaing dan sebagainya – apa yang ingin diketahui oleh 

pengambil keputusan ketika menentukan pilihan-pilihan ? Apa yang akan dilihat sebagai 

keberhasilan atau kegagalan ? Apa pertimbangan yang akan membentuk berbagai hasil 

seperti itu ? 

 

 

Langkah 3: 

Mengidentifikasi Kekuatan Pendorong (Driving Forces) yang Lebih Besar 

Langkah ketiga adalah langkah kedua secara kasar bergerak ke tingkat lingkungan makro. 

Kekuatan-kekuatan pendorong apa didalam lingkungan yang lebih besar yang akan 

mempengaruhi cara bagaimana pertanyaan utama kita dijawab ? Apa saja kekuatan 

dibelakang faktor-faktor kunci yang didaftar di dalam langkah kedua ? 

Ketiga faktor kunci telah terdaftar, langka ketiga menyangkut mendaftar kecenderungan-

kecenderungan yang mendorong didalam lingkungan makro yang mempengaruhi faktor 

kunci yang diidentifkkasi sebelumnya.  Sebagai tambahan dari daftar kekuatan sosial, 

ekonomi, politik, lingkungan dan teknologi, jalan lain ke segi-segi yang relevan dari 

lingkungan makro adalah pertanyaan : Apa kekuatan-kekuatan yang ada dibelakang 

kekuatan-kekuatan makro yang diidentifikasi di dalam langkah kedua ? 

 

Beberapa dari kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan yang telah ada atau ditetapkan 

(predeterminaned) (misalnya, seringkali adalah demografi) dan beberapa bersifat sangat 

tidak menentu (highly uncertain) (misalnya pendapat publik). Adalah sangat berguna 

mengetahui apa yang tak terhindarkan (inevitable) dan perlu (necessary) dan apa yang tak 

teramalkan (unperdictable) dan masih tetap merupakan pilihan. 

Sangat berguna untuk membayangkan diri sendiri di dalam ungkapan masa depan. Hanya 

jika saya telah mengetahui ‘inflasi akan turun, atau pesaing baru muncul dari negeri lain, 

atau bahwa peraturan akan berubah secara drastis. Adakah sangat tidak sulit mengingat 

komentar seperti itu pada masa lalu. Panduan apakah yang mereka sediakan bagi masa 

depan ? Ini adalah langkah penelitian yang paling intensif di dalam proses. 
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Untuk mendefinisikan secara akurat kekuatan-kekuatan pendorong biasanya diperlukan 

penelitian. Penelitian bisa meliputi pasar, teknologi baru, faktor-faktor politik, kekuatan-

kekuatan ekonomi, dan sebagainya. Seseorang sedang mencari kecenderungan utama dan 

kecenderungan itu rontok. Yang terakhir adalah yang paling sulit ditemukan: sesuatu yang 

baru sangat sulit diantisipasi. 

 

 

Langkah 4: 

Penjenjangan Faktor-Faktor Paling Penting dan Paling Menentu (Uncertain) 

Langkah keempat adalah penjenjangan faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan yang didaftar 

didalam langkah dua dan tiga. Faktor utama yang akan lebih berarti (signifikan) di dalam 

menentukan jawaban ? Berpasangan dengan hal ini adalah jenjang dari tingkat kepastian 

atau ke-tak-menentuan (uncertainity) dari setiap faktor. Faktor-faktor yang signifikan yang 

pasti barangkali akan hadir di dalam semua kemungkinan masa depan. Akan tetapi faktor 

signifikan yang sangat tidak menentu (highly uncertain) bisa jadi membantu kita 

membedakan diantara skenario yang akan kita ciptakan. 

Berikutnya sampai pada perjenjangan faktor kunci dan kecenderungan pendorong atas 

dasar dua kriteria : pertama, derajat pentingnya (the most important) bagi keberhasilan dari 

masalah fokus (utama) atau keputusan yang diidentifikasikan dalam langkah pertama; 

kedua, derajat ke-tak-menentuan (the most uncertain) yang meliputi faktor-faktor dan 

kecenderungan-kecenderungan itu. Masalahnya adalah mengidentifikasikan dua atau tiga 

faktor kecenderungan yang paling penting (important) sekaligus yang telah tak-menentu 

(uncertain). Skenario tidak dapat berbeda dengan unsur-unsur yang telah tertentu 

(predictemined) seperti yang menjadi tua yang tak terhindarkan dari baby-boomers, karena 

unsur yang telah tertentu terikat menjadi sama di dalam semua skenario. 

 

 

Langkah 5: 

Memilih Faktor Pendorong Kritikal untuk Membentuk Matriks 

Hal itu akan mengarahkan kita ke langkah 5, tujuannya disini adalah mengidentifikasi 

beberapa faktor-faktor itu akan membantu memperjelas pilihan atas faktor-faktor yang 

banyak itu. Faktor-faktor itu adalah faktor yang kita percaya akan menentukan arah masa 
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depan di sekitar pertanyaan utama kita. Kemudian dapat dibuat plot dari setiap faktor-

faktor itu sepanjang sumbu menurut ketak-menetuannya – ujung satu dari sumbu dan 

faktor sebaliknya di ujung lain; ujung  yang lain dan sebaliknya lawannya. 

 

Menentukan sumbu-sumbu ini adalah yang paling penting diantara keseluruhan proses 

membuat skenario. Tujuannya adalah untuk mengakhiri dengan skenario yang 

perbedaannya membuat satu perbedaan bagi pengambil keputusan. Jika skenario berfungsi 

sebagai satu alat pembelajaran, pelajaran yang diajarkannya haruslah didasarkan pada 

masalah-masalah (issues) penting bagi keberhasilan dari keputusan fokus (utama). Dan 

perbedaan mendasar (fundamental) – atas pendorong skenario – haruslah sedikit dalam 

jumlah untuk menghindari satu proliferasi atau skenario yang berbeda disekitar setiap 

ketak-menentunya yang mungkin. Banyak hal bisa terjadi, akan tetapi hanya beberapa 

skenario dapat dikembangkan secara rinci, atau prosesnya menghilang. Ketika satu sumbu 

dari ketidak menentunya yang penting telah diidentifikasi, kadangkala sangat berguna 

untuk menyajikan sebagai satu bentangan (spektrum) (sepanjang satu sumbu) dimana 

skenario yang berbeda dapat diidentifikasi dan rinciannya dapat diisikan. 

 

Dengan cara meletakan dua yang paling signifikan di dalam sumbu seperti itu, dapat 

diciptakan matriks. Setiap kuadran dari matriks ini mewakili pertemuan dari satu jawaban 

pada setiap ketidak menentuan yang kritikal. Setiap kuadran juga mewakili satu masa 

depan yang berbeda, dan – jika mengambil dengan baik faktor kritikal kita – keempat 

kuadran mewakili masa depan yang paling berbeda berkaitan dengan pertanyaan utama 

kita. 

Nalar dari skenario tertentu akan ditandai oleh lokasinya di dalam matriks dari kekuatan 

pendorong skenario. Misalnya, jika satu perusahaan mobil menentukan bahwa harta bensin 

dan proteksionisme adalah dua skenario yang paling penting, akan ada 4 (empat) nalar 

skenario dasar, yaitu: 

1. Bahwa bensin tinggi dalam satu lingkungan proteksionisme -- dimana pemasok 

domestik dari mobil kecil akan menerima keuntungan; 

2. Harga bensin tinggi di dalam ekonomi global – dimana pemasok dalam menangkap 

tujuan rendah dari pasar; 
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3. Harga bensin yang rendah di dalam satu lingkungan proteksionisme – dimana bensin 

Amerika akan memiliki pasar bagus di dalam negeri bukannya diluar negeri; 

4. Harga bensin rendah didalam ekonomi global -- dimana akan ada persaingan global 

bagi modal efisiensi pemakaian bensin, tetapi mobil besar bisa menjadi menikmati 

pasar asing. 

 

Skenario biasanya akan menjadi luas melampaui nalar sederhana seperti itu melingkupi 

misalnya masalah (issues) yang ada lebih halus seperti evolusi dari pasar konsumen atau 

pengaturan otomotif. Jadi skenario yang dihasilkan bisa jadi menentukan inti dari nalar 

kurang di dalam variasi dari sel dalam matriks dan lebih di dalam tema dan plot cerita. 

Pantangannya disini adalah mengidentifikasikan plot yang (1) terbaik menangkap 

dinamika situasi dan (2) mengkomunikasikan masalah secara efektif. Misalnya, salah satu 

dari skenario mobil diatas bagi pemuat mobil AS bisa jadi dinagun di sekitar nalar dari 

tantangan dan tanggapan : tantangan dari pesaing asing dan harga bensin yang tinggi.  

 

 

Langkah 6 : 

Mengisi Rincian dari Setiap Kuadran dari Matriks 

Sekarang telah ditangkap nalar pendorong dari setiap empat skenario kita, dapat bergerak 

ke langkah 6 dan mulai memberi daging dengan rincian-rincian. Seperti apa dunia akan 

nampak di dalam setiap kuadran ? Untuk menjawab ini kita kembali ke faktor-faktor 

utamayang kita identifikasikan di dalam langkah kuadran I ? Di dalam kuadran II ? dan 

seterusnya. Ini langkah dimana keputusan kita dirancang satu bagian dari implikasi-

implikasi ini mulai membentuk satu plot -- struktur naratif dari satu skenario. 

Kalau kekuatan yang paling penting menentukan nalar yang membedakan skenario, 

pemberian dagang kerangka skenario dapat dicapai dengan kembali ke daftar faktor kunci 

dan kecenderungan yang diidentifikasi di dalam langkah kedua. Setiap faktor kunci dan 

kecenderungan harus diberi perhatian di dalam setiap skenario. 

Kadangkala faktor kunci itu dengan segera jelas disisi mana dari ketak-menentuan harus 

diletakkan di dalam skenario yang mana, kadangkala tidak. Jika dua skenario berbeda atas 

kebijakan proteksionis dan non proteksionis, maka skenario itu barangkali akan berarti jika 

menaruh tingkat inflasi yang lebih rendah didalam skenario yang mana, kadangkala tidak. 
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Jika dua skenario itu barangkali akan berarti jika menaruh tingkat inflasi yang lebih rendah 

didalam skenario non-proteksionis. Hubungan seperti itu dan implikasi yang sama yang 

menyebabkan skenario harus dirancang untuk dibiarkan dapat dilihat.  

Kemudian dianyam kepingan-kepingan bersama di dalam bentuk dari satu narasi. 

Bagaimana kata-kata akan diperoleh dari sini ke sana? Peristiwa apa yang barangkali perlu 

untuk membuat titik akhir dari skenario menjadi lebih mungkin terjadi? Adakah disana 

individu yang dikenal yang dalam posisi memiliki kekuasaan di mata publik yang 

barangkali dapat memfasilitasi atau membantu memberikan ciri. 

 

 

Langkah 7 : 

I m p l i k a s i  

Langkah 7 menyangkut upaya implikasi dan setiap skenario untuk strategi saat ini dan 

yang akan datang. Strategi apa yang akan membantu kita diberbagai skenario -- atau 

bahkan keempat-empatnya-- ? Ketika skenario telah dikembangkan sampai ke tingkat agak 

rinci, kemudian tiba saatnya untuk kembali pada masalah atau keputusan utama (fokus) 

yang diidentifikasikan dalam langkah pertama untuk menghasilkan masa depan. 

Bagaimana keputusan itu nampak di dalam setiap skenario? Kerentanan mana yang telah 

nampak ? Apakah keputusan atau strategi secara tegar melintas ke semua skenario ataukah 

skenario itu telah nampak bagus dalam satu atau dua skenario, maka skenario itu 

dikualifikasikan sebagai perjudian yang memiliki risiko besar khususnya bilamana 

perusahaan hanya memiliki sedikit kontrol atas kemungkinan skenario yagn dituntut dapat 

lolos. Bagaimana strategi semacam itu diterima untuk membuat lebih tegar jika skenario 

yang diinginkan memperlihatkan tanda tidak akan terjadi? 

 

 

Langkah 8 

Indikator Awal  

Langkah 8 adalah  upaya pencarian indikator awal : perkembangan apa yang akan 

mengikat kita di mana kita mengarah ke kuadran timur laut daripada ke barat laut ? 

Semakin awal kita mengidentifikasikan ini, semakin awal kita mengambil tindakan yang 

pas. 
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Adalah penting untuk mengetahui segera mungkin skenario mana diantara berbagai 

skenario yang terdekat pada sejarah sebagaimana yang secara aktual tgak terungkap. 

Kadangkala arah sejarah adalah sangat jelas, khususnya dalam kaitannya dengan faktor 

seperti kesehatan dan ekonomi secara keseluruhan, akan tetapi kadangkala indikator yang 

mengarahkan pada skenario tertentu dapat halus (subtle). Misalnya, bagaimana seorang 

harus menentukan kecepatan restrukturisasi ekonomi dan satu ekonomi industrial ke arah 

ekonomi yang bersifat intensif oleh iklan yang mencari bantuan menurut tatacara yang 

bersama berbeda ?-- oleh keanggotaan serikat pekerja ?- dengan berlangganan mingguan 

yang indikatif? 

  

Ketika skenario telah diberi daging dan implikasinya pada masalah fokus telah ditentukan 

maka kemudian adalah sangat berguna  mempergunakan waktu dan imaginasi pada upaya 

mengidentifikasikan sejumlah indikator untuk memantau dalam cara yang terus 

berlangsung. Jika indikator-indikator itu dipilih secara cermat dan imaginatif, perubahan 

akan menerima manfaat satu lompatan pada persaingannya di dalam memahami masa 

depan yang bagaimana yang dipentingkan bagi industri tertentu dan bagaimana masa 

depan itu agaknya akan mempengaruhi strategi dan keputusan dalam industri. 

Jikalau skenario telah dibangun menurut langkah-langkah sebelumnya, maka skenario akan 

mampu menterjemahkan gerakan dan sedikit indikator ke dalam implikasi serangkaian 

industri khusus yang teratur. Koherensi nalar yang telah dibangun ke dalam skenario akan 

memberi kemungkinan implikasi nalar dan indikator pengarah untuk ditarik dan skenario. 

 

Langkah 9 : 

Menulis Draft Skenario 

Jika anda menciptakan skenario untuk membantu satu khalayak yang lebih luas di dalam 

satu proses perencanaan, berhati-hatilah di dalam dua langkah terakhir mu. Setelah 

menentukan sumbu utama dianggap perlu memberi daging pada keempat skenario, satu 

milik dan setiap kuadran. Setiap rangkaian rincian adalah bahan mentah yang telah dirakit 

ke dalam satu arus nalar sebab lengkap dengan satu urutan waktu untuk menandai 

peristiwa yang terkuak adalah draft pertama dan skenario. 
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Langkah 10: 

Pemurnian dan Penulisan Ulang 

Di dalam seminar yang diselenggarakan untuk mendiskusikan hasil draft pertama biasanya 

diperoleh kritik, oleh karena itu perlu memberi tambahan, mengisi lubang-lubang kosong 

dan melompat dengan rincian lalu. Draft pertama dari skenario, sangat informatif dan 

diplot dengan baik, seringkali hanyalah bersifat rangkuman dan diskursif. Oleh karena itu 

perlu dipertimbangkan untuk merekrut seorang ahli penulis profesional yang akan 

memperbaiki draft awal, dan menyusunnya kembali sehingga lebih bersifat naratif dan 

menjadi cerita yang menarik. 

 

 

PERTIMBANGAN TAMBAHAN BAGI PENCIPTAAN  

SKENARIO 

Beberapa catatan diperoleh dan banyak pengalaman dengan pengembangan skenario dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Hati ketika mengakhiri skenario, meskipun di dalam praktek sering memang demikian. 

Orang yang tak familiar dengan skenario aau penggunaannya akan tergoda untuk 

mengidentifikasikan satu dan tiga sebagai skenario ‘jalan tengah’ atau ‘yang paling 

diinginkan’ dan kemudian akan memperlakukannya sebagai satu ramalan tunggal, dan 

semua keuntungan dan metodologi skenario ganda akan hilang. Tetapi juga 

menghindari skenario dan yang banyak itu. Ketika seorang sedang bekerja dengan 

lebih dan empat skenario, mereka mulai mengaburkan dan kehilangan makna 

perbedaannya sebagai alat pengambilan keputusan. 

2. Secara umum, hindarilah memasukkan probilitas pada skenario yang berbeda, karena 

godaan hanya mempertimbangkan secara sungguh skenario yang memiliki probilitas 

paling tinggi. Bisa jadi akan lebih berarti mengembangkan sepasang skenario yang 

memiliki probilitas yang sama tingginya, dan sepasang skenario yang secara potensial 

memiliki dampak yang tinggi tetapi secara nisbi probilitas rendah. Dalam kasus yang 

tidak baik diperbandingkan probilitas dan satu peristiwa didalam skenario melawan 

probilitas dan peristiwa yang lain di dalam skenario yang lain, karena dua peristiwa itu 

dianggap berada didalam lingkungan yang secara radikal berbeda, dan pemasukan 

probilitas tergantung pada asumsi yang sangat berbeda dengan masa depan. 
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3. Berilah perhatian yang sungguh pada penamaan skenario anda. Nama berhasil di dalam 

menangkap nalar skenario. Jika nama-nama hidup dan dapat  diingat, skenario akan 

jauh memiliki kesempatan yang lebih baik dalam meretas jalannya ke dalam 

pengambilan keputusan dan keputusan untuk mengimplementasikan proses ke seluruh 

perusahaan. Karena nama itu membawa konsep yang sangat perkasa. Skenario ‘Work! 

of Internal Contradiction’ (WIC) dan Shell bertahan hidup lebih dari satu dasawarsa 

sebagai alat yang sangat berguna  bahkan ketika dunia berubah. 

4. Pemilihan team pengembang skenario haruslah didasarkan pada tiga pertimbangan 

utama. Pertama, dukungan dan partisipasi dan tingkat manajemen yang paling tinggi 

adalah essensial. Mereka yang membuat dan mengimplementasikan keputusan haruslah 

dilibatkan didalam penciptaan dan alat ini untuk pengambilan keputusan. Kedua, 

rentang yang bias dan fungsi dam diharuskan diwakili didalam team pengembangan 

skenario. Ketiga, cari oran yang sangat imaginatif dengan pikiran yang terbuka yang 

dapat bekerja dengan baik bersama di dalam satu team. 

5. Anda bisa menceritakan bahwa anda memiliki skenario yang baik manakala skenario 

itu nampak benar dan masuk akal (plausible) dan mengejutkan (suprising); bilamana 

skenario itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan Analisis Masa Depan : Kasus 

Indonesia, stereotypes: dan jikalau pembuat beranggapan kepemilikan skenario itu dan 

melaksanakan skenario itu. Penyusunan skenario adalah bersifat partipastori yang 

berderajat tinggi (intens) atau skenario itu gagal. 

 

 

SKENARIO INDONESIA 2010 : 

(Versi : Indonesia Masa Depan – Komnas HAM) 

 

A. Kekuatan Pendorong 

1. Etos Nasional 

o Unsur ‘etos nasional’ itu, didasari oleh agama dan moral dan dilandasi lewat 

pendidikan, dianggap mempengaruhi masa depan Indonesia lewat pasang surut 

demokrasi politik; demokrasi ekonomi, suprimasi hukum, keanekaragaman dan 

peran militer, masyarakat sipil. 



Analisis Masa Depan : Kasus Indonesia   113

o Etos Nasional itu dihadapkan pada ‘ungovernability’ (1996, yakni: merosotnya 

kemampuan melaksanakan berbagai tanggung jawab pengelolaan negara 

modern dalam lingkungan yang semakin kompleks (gejala perang saudara, 

bentrok antar etnis, kekacauan dan anarki, tampilnya penguasa militer, dan 

putus asa ‘Ungovernability’ itu membawa akibat : merosotnya effektivitas 

pemerintah, dan lunturnya kepercayaan publik. Ancaman ini akan semakin 

nyata jika elit politik memanipulasi keanekaragaman masyarakat demi 

kepentingan sendiri dengan cara mengerahkan massa dalam konflik horisontal 

lewat sentimen primordial. 

o Demokrasi politik, ditandai oleh 4 ciri lingkungan politik : 

(1) Pelaksanaan hak dan aspirasi politik lewat pemilihan umum yang teratur 

dan terbuka. 

(2) Peran serta kekuatan oposisi sejati. 

(3) Jaminan kebebasan menyatakan perbedaan pendapat dalam berbagai media 

non partisan, dan 

(4) Sistem politik demokratis harus merangkul semua warga negara, misalnya 

antara lain pengakuan terhadap kepemimpinan masyarakat adat. Dalam 

demokrasi politik terlihat kelenturan ‘daya tanggap’ (responsiveness) 

pemerintah lewat kebijakan yang diambilnya, yang ……….. tiga hal, yaitu : 

(a) kondisi lokal 

(b) pertanggungan (accountability), dan 

(c) keterjangkauan publik (public access) 

o Dalam pasang surut ‘demokrasi ekonomi’ terlihat 6 (enam) dikotomi (Jawa – 

Luar Jawa, Jakara Non-Jakarta, Pusat-Darah, Indonesia Barat – Non Barat, 

Muslin-Non Muslim, Pribumi-Non Pribumi), konflik antara modal dan buruh, 

kebijakan atau sistem ekonomi (ekonomi pasar yang kepitalistik, ekonomi 

kerakyatan, ekonomi kesejahteraan). 

o “Supermasi hukum” digerogoti oleh : lemahnya law enforcement, reduksi 

menjadi alat kekuasaan, ketidakpastian hukum, ketaktaatan hukum, impunity, 

dan pelanggaran hak azasi manusia. Tiga persoalan: mengemuka dalam hati 

supermasi hukum dan HAM : 
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(1) Bagaimana law enforcement mengantisipasi dan mempersiapkan masa 

depan. 

(2) Bagaimana masyarakat mengetahui lingkungannya dan perlakuan macam 

apa yang diberlakukan terhadap lingkungan dalam arti yang seluas-luasnya. 

(3) Karena sumber daya dan anggaran terbatas, apa yang diperlukan untuk 

mengetahui bahwa masyarakat telah memperlakukan sumber daya yang 

tersedia dengan sebaik-baiknya (1996) 

2. Masyarakat Sipil 

o ‘Interplay’ antara kekuatan penindas dan penguasa (yakni ‘negara’/’state’) 

dengan kekuatan unsur ‘daulat rakyat’ masyarakat sipil akan memberi warna 

pada wajah Indonesia masa depan. Unsur masyarakat sipil yang mengemuka 

adalah: organisasi rakyat akar rumput, kelompok penekan (termasuk ornop) 

yang mempunyai beragam kiblat (pro sosial atau radikal), kelompok 

kepentingan, ‘masyarakat adat’, cendekiawan, kesadaran politik rakyat, ‘people 

power’. 

o Tiga tujuan pengembangan masyarakat sipil : 

(1) Membangun dan menguatkan komunitas 

(2) Menciptakan kehidupan ekonomi yang aman dalam wujud pengadaan dan 

pemerataan lapangan kerja, perekonomian yang sosial, dan 

(3) Redistribusi pendapatan dan asset (1997)  

3. Komunalisme 

o Komunalisme ini memiliki dua kutub, yakni komunitarian dan sektarian; 

o Komunalisme komunitarian tenaga di dalam wujud gerakan keagamaan yang 

rasional, demokratis, menghormati kebhinekaan, kesetaraan, dan bersifat 

inklusif, seraya menolak fanatisme dan dogmatisme keagamaan; 

o Komunalisme sektarian tenaga dalam bentuk narsisme keagamaan, rasisme, 

pemujaan etnis, chauvinism, dan ‘ia’ ‘sektarian’ juga dapat dijadikan muara dan 

ketenangan dan kesenjangan ekonomi (vertikal) antar kelas dalam masyarakat. 

4. Pengaruh Global 

o Wujud nyata ‘pengaruh global’ juga terlihat dalam dominasi modal asing, 

globalisasi modal, pemanasan global, dan kecenderungan ekonomi global, yang 
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dibelakangnya bercokol kekuatan-kekuatan tata politik internasional, kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta kapitalisme global. 

o Dampak ‘pengaruh global’ itu pada Indonesia yang terdeteksi adalah : campur 

tangan negara G7, ketergantungan, politik upah buruh, dan perekonomian 

global yang berkiblat pada pertumbuhan. 

5. Rekonsiliasi Nasional 

o Rekonsiliasi nasional ini mengacu ke integritas nasional yang terancam sebagai 

akibat dan melemahnya kemampuan agama sebagai perekat masyarakat 

Indonesia yang majemuk, karena agama dimanipulasi kepentingan politik. 

Fakor-faktor pendorong yang kritikal : tatanan (demokrasi) politik : sistem 

(demokrasi) ekonomi, dan tatanan masyarakat sipil. 

 

B. Skenario Indonesia 2010 

1. a.   Skenario “Semut Hitam” 

o Kombinasi antara ‘politik desentralistik’ dan ‘pasar yang tak terdistori’; 

o Menggambarkan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Semut 

menerima rezeki secara bersama dan mengangkutnya bersama pula. Semut 

memiliki kekuatan mengangkut beban seberat enam kali bobot tubuhnya; 

o Ciri yang diidentifikasi antara lain peran negara kecil, hukum jelas dan adil 

serta penghargaan dan penegakan HAM, liberal, pendidikan kreatif, tumbuh 

pemimpin lokal, terjadi segmentasi kias, ekonomi berorientasi pasar, terjadi 

persaingan sehat, pajak progresif, ada subsidi, tumbuh industri kecil, dan 

ornop yang kuat. 

b.   Skenario ; “Kerta Raharja” 

o Kombinasi ‘politik (pemerintahan) yang terbuka’ dengan ‘(tatanan) 

masyarakat sipil yang kuat’. 

o Menggambarkan kondisi pemerintahan yang stabil, pertumbuhan ekonomi 

tinggi, terjadinya keseimbangan antar kelompok, pusat-daerah, berkeadilan, 

sejahtera dan makmur. 

o Ciri-ciri: pemerintahan sipil, sekuler, demokratis, ada desentralisasi politik 

dan ekonomi, ekonomi pasar berkiblat sosial (social market economy) 

dimana kesejahteraan masyarakat lebih baik, kesenjangan berkurang, 
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terjaminnya supermasi hukum; dan pada sisi masyarakat sipil tumbuh etika 

moral yang tinggi, dihargai kemajemukan (pluralisme), sumber-daya 

manusia yang berkualitas tinggi, inklusif, toleran, modern, masyarakat kritis 

dan responsif serta lebih terbuka terhadap perubahan, proses dan sistem 

pendidikan lebih baik. 

2. a.    Skenario BURUNG KEDASIH 

Yaitu skenario yang menggambarkan adanya kombinasi antara ‘politik 

sentralistik’ dengan ‘pasar yang tak terdistorsi’. 

o Menggambarkan sifat malas, sebab ketika bertelur burung itu tidak 

mengerami sendiri telurnya, dan justru menitipkan telurnya di sarang 

burung jenis lain untuk ditetaskan. Setelah menetas, anak burung kedasih 

suka bergerak yang mengakibatkan telur atau anak burung yang empunya 

sarang jatuh ke tanah, sehingga anak burung kedasih itu akan memperoleh 

jatah makanan yang berlebihan. 

o Ciri-ciri yang sempat diidentifikasikan adalah: kapitalistik birokratis, 

ekonomi tumbuh namun tidak merata, terjadi manipulasi pajak, KKN dan 

enganih luas cukup besar. 

b.   Skenario ; GABENG 

Yaitu skenario yang menggambarkan kombinasi politik (pemerintahan) yang 

otoriter/sntralistik dengan (tatanan) masyarakat sipil yang kuat. 

o Menggambarkan situasi dimana terjadi ‘broin dualisme dan konflik antara 

masyarakat dengan pemerintah, keos ekonomi, lemahnya legitimasi 

pemerintah (sehingga pemerintah kurang percaya diri), ada stagnasi politik 

dan ekonomi. 

o Ciri pemerintahan yang otoriter/sentralistik: secara politik dan ekonomi 

kekuasaan ologarki, dan bahkan mungkin terjadi “juncta militer” 

pemerintahan tidak stabil sehingga muncul “parlemen jalanan”, kekerasan 

marak dan banyak terjadi pelanggaran HAM, partai politik tidak berfungsi 

dan berperan, ekonomi dikuasai pemerintah (monopoli dan oligopoli), tidak 

ada kepastian hukum yang adil dan supermasi hukum tidak terjamin; 

sedangkan masyarakat sipil bercirikan timbulnya etika dan moral yang 
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tinggi, dilarangnya kemajemukan (pluralisme), sumber daya manusia yang 

berkualitas tinggi, inklusif, toleran, proses dan sistem pendidikan lebih baik. 

3. a.    Skenario SRIGALA 

Yaitu skenario yang menggambarkan kombinasi antara politik sentralistik 

dengan pasar yang terdistorsi. 

o Menggambarkan sifat kepemimpinan serakah, sampai tulang-tulangpun 

diperebutkan. Dikemukakan juga peribahasa “serigala berbulu domba” yang 

berarti penampilan bagus, tetapi berwatak “licik”. 

o Ciri yang diidentifikasi antara lain adalah: birokratis, totaliter, represif 

(tidak memberdayakan) militeristik, hukum dimanipulasi, KKN, pendidikan 

involusi (boo), tak ada persaingan (sebaliknya terjadi monopoli, oligopoli) 

konglomerasi, hutang dan ada pembatasan ornop (bahkan mungkin saja 

ornop sama sekali tidak tumbuh). 

b.   Skenario ; PRALAYA 

Yaitu yaitu kombinasi antara politik (pemerintahan) yang otoriter/sntralistik 

dengan (tatanan) masyarakat sipil yang lemah. 

o Menggambarkan situasi yang kacau, terjadi penindasan oleh militer dan 

kelompok masyarakat sipil atas nama suku dan agama, maraknya 

penyalahgunaan kekuasaan, konflik horisontal antar suku dan pemeluk 

agama maupun konflik vertikal antara klas dalam masyarakat, ekonomi 

terpuruk, disintegrasi dan pengucilan (dari dunia internasional). 

o Ciri pemerintahan yang otoriter/sentralistik: sentralisasi politik dan 

ekonomi, kekuasaan ologarki, terjadi penindasan dan tindakan tidak 

semena-mena, palanggar HAM, militerisme, absolutisme, ekonomi dikuasai 

pemerintah (monopoli dan oligopoli), supermasi hukum tak terjamin. 

Sedangkan masyarakat sipil bercirikan: kuatnya primodialisme, sektarian, 

ekslufi benturan dan pertikaian horisontal dan vertikal, kualitas sumber daya 

manusia rendah, dan kurang beretika dan bermoral serta bias gender. 

4. a.    Skenario RAYAP 

Yaitu kombinasi antara politik desentralistik dengan pasar terdistorsi. 

o Menggambarkan sifat merusak 
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o Ciri yang diidentifikasi antara lain : 

- Pemimpin-pemimpin lokal lahir dan tumbuh 

- Bersifat desentralistik 

- Peran negara besar 

- Hukum tidak jelas 

- Pendidikan bias 

- dan ornop tidak tumbuh 

b.   Skenario ; UGAL-AGIL 

Yaitu skenario yang menggambarkan kombinasi antara politik (pemerintahan) 

yang terbuka dengan (tatanan) masyarakat sipil yang lemah. 

o Menggambarkan situasi yang kurang menentu, terjadi proses tawar-

menawar antar kelompok, politik aliran marak, ada ketergantungan kepada 

pemimpin, disamping ada tuntutan perombakan total, terjadi konflik vertikal 

antara masyarakat sipil dengan pemerintah, menguatnya pengaruh modal 

asing. 

o Ciri: pemerintahan sipil, sekuler, demokratis, ada desentralisasi politik dan 

ekonomi tetapi cenderung manipulatif, ekonomi pasar berkiblat sosial 

(social market economy) dimana kesejahteraan masyarakat lebih baik, 

kesenjangan berkurang, terjaminnya supermasi hukum, dan pada sisi 

masyarakat sipil kuat primodialisme, bersifat sektarian, ekslusif, kualitas 

sumber daya manusia rendah dan tidak memiliki inisiatif sehingga rawan 

terhadap kooptasi dan negara, dan kurang loyal dan bermoral, maraknya 

“budaya pesimistik” dan mist bias gender dan terjadi konflik sosial 

horisontal. 

Apa yang harus anda lakukan setelah membaca skenario ini ? 

Bereaksi, berpikir keras, tertawa, membalikkan berdebat. Ikutilah kaitan 

yang menyatu untuk melihat sekilas diskusi dalam seminar yang 

menghasilkan satu perkembangan skenario tertentu. Jika anda memilih 

untuk bergerak ke dalam forum tanggapan atas skenario, pertimbangkanlah 

pertanyaan ini : 

• Apakah skenario itu sangat mungkin terjadi? 
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• Apakah implikasi bagi perencanaan jangka panjang dikollese dan 

universitas ? 

• Untuk kegunaan apa skenario ini dipromosikan di dalam diskusi tentang 

digitasi informasi di dalam lembaga anda ? 

• Bagaimana alat ini akan paling baik digunakan di dalam diskusi ? 

• Forum apa yang mungkin paling terlibat di dalam seminar seperti itu ti 

tingkat nasional ? 

o Jika hal itu berguna bagi universitas untuk menciptakan rangkaian 

skenarionya sendiri yang peduli mengenai akibat dan teknologi informasi 

digital dalam kehidupan para ahli dalam kampus anda ? 

o Jika hal itu akan menjadi berguna di dalam universitas anda untuk 

menciptakan rankaian skenario sendiri, alat-alat apa khususnya alat online 

yang akan membantu anda dengan proses itu ? 
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MENGELOLA INDONESIA  

MENGELOLA PERUBAHAN 
 Oleh : Dani Wahyu Munggoro 

 

PENGANTAR 

Perubahan di lapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan di Indonesia sekitar dua 

tahun terakhir tidak akan bisa dipahami secara gamblang tanpa membaca sejarah. Kisruh 

bangsa ini berakar dan penerapan intervensi negara dan perluasan modal serta  

pembangunan infrastuktur besar yang secara sistematik wilayah produksi dan reproduksi 

sosial rakyat. 

 

Rex Morlimer (1973) pernah membandingkan antara agenda pertumbuhan ekonomi rezim 

Jenderal Soeharto awal 1970 dan agenda serupa yang dicanangkan pemerintah kolonial 

Hindia Belanda pada tahun (1850) Perluasan industri kehutanan dan perkebunan, investasi 

modal asing besar dan pembangunan jalan kereta api pada masa itu akhirnya rontok 

menjelang Depresi Besar pada tahun 1930. Rontoknya kegiatan produksi di seluruh 

kepulauan Nusantara itu ternyata meninggalkan kehidupan masyarakat yang sama sekali 

tidak lebih baik pada saat pembangunan ekonomi dicanangkan pada tahun 1850. 

 

Sang penulis pasti akan tertawa getir dalam kuburnya bilamana membaca berita di koran 

dalam tiga tahun terakhir ini: alangkah jitunya perbandingan yang dilakukan itu. Rezim 

Soeharto pun melakukan strategi yang sama saat menerapkan mitos pembangunan lima 

tahun (Pelita). Jika  pemerintah kolonial bertahan selama 80 tahun sebelum dihantam oleh 

tahun meleset, pemerintah otoriter orde baru hanya bertahan 32 tahun sebelum dilindas 

oleh krisis ekonomi. 

 
 
 
 
1. Direktur Eksekutif Lembaga Alam Tropika Indonesia sebuah organisasi non pemerintah yang gigih 

mengembangkan pusat belajar komunikasi di Indonesia dan Fellow Yayasan Ashoka, sebuah yayasan 
antar bangsa yang mendukung para inovator perubahan sosial di berbagai negara. 

2. Morlimer, R. Ed. (1973). Showcase State : The Illusion of Indonesia’s Accelerated Modernisasion, 
Sydney, Angu and Robertson.  

 



Mengelola Indonesia Mengelola Perubahan  122

Rontoknya “ekonomi kebangsaan” yang dikelola secara profesional besar-besaran dan 

dengan limpahan uang sebanyak bahan yang  terdapat dan kepulauan nusantara ternyata 

bukan saja minim “hutang” yang cukup besar dan tak terbayarkan di atas kendaraan 

absolut yang mengenaskan dan kebangkrutan ekosistem-ekosistem kepulauan, tetapi juga 

jalan keluar atas sumber-sumber daya yang tak lagi bisa dilumpuhkan, apalagi diselesaikan 

dengan monopoli kekuasaan oleh negara. 

 

Selama dua tahun terakhir, para penguasa negara gagal mengintervensi fiskal, keuangan 

dan hukum untuk menjawab tuntutan rakyat akan pada perlindungan terhadap alam, 

terutama dalam interaksinya dengan IMF dan lembaga keuangan multinasional lainnya. 

Kegagalan juga telah ikut mendorong tindakan kolektif rakyat di luar hukum untuk 

merebut kembali apa yang sebenarnya dan seharusnya rakyat miliki yang dalam kurun 

waktu 30 tahun terakhir telah dirampas darinya, disamping tindakan provokasi, intimidasi 

dan pengacauan terencana yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis dalam rangka 

memperluas bentrokan antar golongan mengganggu pemusatan simpul-simpul pikiran 

untuk menata ulang protokol-protokol baru pengelolaan sumber daya alam di kepulauan 

nusantara. 

 

Dalam satu setengah tahun sejak 1998 hingga bulan Desember 1999 yang lalu, belum 

adanya kesempatan untuk perombakan sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tentang 

penggunaan sumber daya alam turut berperan dalam perluasan tindakan kolektif rakyat 

untuk merebut kembali tanah-tanah produktif, hasil panennya, atau menghentikan kegiatan 

ekstraktif di tanah-tanah yang status hukumnya tidak jelas atau dalam sengketa. Di 

beberapa titik gawat termasuk kawasan Aceh dan Maluku, konflik yang sumber utamanya 

adalah kuasa atas sumber tuntutan politik yang lebih keras terhadap pengurus negara atau 

sebagai medan perang antar kelompok etnisitas dan agama. 

 

Kegawatan sosial politik di seluruh kepulauan bukan turunan dan krisis fiskal negara 

beserta macetnya sirkulasi modal, yang memuncak dalam tiga tahun terakhir, melainkan 

sebuah situasi yang terbentuk selama (30) tiga puluh tahun lebih dan menyebabkan 

bencana bagi kehidupan sehari-hari rakyat. Simpul pikiran pokok yang hendak 

disampaikan di sini adalah bahwa hanya dengan pembaharuan cara pengelolaan dan 
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penggunaan sumber-sumber daya masyarakatlah, maka pembesaran modal akan punya arti 

sebagai syarat kemantapan sosial politik. 

 

 

STATUS KRISIS SAAT INI 

 

Krisis utama saat ini adalah krisis legitimasi eksistensi Ina sebagai jalan negara bangsa, 

yang dimulai dari bangkrutnya dominasi kekuasaan rezim Orde Baru dan tiang-tiang 

penopang dan sendi-sendi yang menjadi tumpuannya telah runtuh dan tidak berfungsi lagi, 

sementara itu sistem pembagian kekuasaan yang baru belum lagi terwujud penata-ulangan 

hubungan kekuasaan negara-negara dengan masyarakat terutama kawasan hidupnya 

beserta hubungan sosial antar masyarakat. 

 

Krisis fiskal negara dan bencana ekonomi  bagi masyarakat yang berlangsung secara 

dramatik terutama sejak kwartal ke-II 1997 dan telah ikut menyeret keluar Jenderal 

Soeharto dan kubangan kekuasaannya, memang telah membawa perubahan penting dalam 

urusan kenegaraan, yang memungkinkan sektor-sektor utama masyarakat sipil untuk 

sementara ini melepaskan ciri dan operasi ekonomi polirik dan ideologi dan aparatur 

negara. Meskipun demikian, krisis yang sama ternyata juga telah diagendakan reformasi 

negara oleh badan usaha raksasa yang keropos, seperti pemulihan penggunaan dana publik 

secara besar untuk kompensasi hutang pengusaha sektor pribadi (swasta) baribu kali lipat 

dan alokasi keuangan untuk kompensasi pemulihan kerusakan kawasan hidup masyarakat 

beserta kerusakan sosial selama rezim Soeharto. 

 

Krisis yang berwatak sistemik dan menyeluruh ini telah mengakibatkan di satu pihak 

terbukanya ruang yang sangat luas bagi berbagai golongan elite maupun rakyat jelata untuk 

menunjukkan kekuasaanya melalui jalan yang pada pokoknya merupakan unjuk penolakan 

dan perlawanan yang meledak terus serta tidak memberi tempat lagi pada kehadiran 

praktek-praktek dominasi termaksud, tetapi sangat rentan untuk dimanipulasi dan dipecah 

belah. 
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Pemindasan kebebasan sipil dan hak sipil dan politik dengan melakukan depolitisasi dan 

menerapkan politik kekerasan, massa mengambang, serta mempraktekkan penaklukan dan 

pemecahan (konflik) kekuatan politik masyarakat tidak lagi dapat diterima oleh rakyat. 

Penggunaan berbagai siasat politik bahasa seperti “demi stabilitas dan pembangunan 

nasional, demi kebebasan yang bertanggung jawab, pembinaan politik, berbagai cap anti 

pembangunan, ekstrim kiri atau kanan, subversif maupun propaganda dan stigmasi politik 

lainnya dengan alasan demi pembangunan” untuk saat ini sudah tidak lagi diindahkan 

masyarakat dan ditaati oleh rakyat, namun sebaliknya “rakyat berani melakukan 

perlawanan terhadap praktek-praktek tersebut diatas atau dalam rangka membela dan 

mempertahankan hak-haknya”. 

 

Untuk saat ini dan bahkan selanjutnya, rakyat Indonesia tidak lagi mengharapkan orde baru 

atau bentuk dan jenis “kekuasaan” ala rezim Soeharto yang merupakan “persekutuan” 

antara elite pemimpin politik. 

TNI (ABRI) sebagai alat rezim-rezim yang baru dengan klaim “stabilisator dan 

dinamisator” teknokrat dan teknolog sebagai perumus kebijakan ekonomi, birokrat sipil 

sebagai pelaksana kekuasaan, lembaga internasional memberi hutang pembangunan, dan 

konglomerat domistik sebagai mitra penguasa serta lembaga kepresidenan sebagai penentu 

utama”. 

 

Persekutuan politik ekonomi tersebut di atas, adalah persekutuan para pemuja 

pembangunan (developmentalisme), yaitu suati paham yang tidak menghendaki adanya 

suara-suara oposisi atau suara masyarakat yang kritis terhadap proses pembuatan kebijakan 

dan pelaksanaan serta hasil-hasil pembangunan. Karena adanya pertumbuhan ekonomi 

otomatis akan banyak diminati oleh mereka yang memiliki akses dan kontrol terhadap 

kekuasaan dan/atau modal, seperti para pejabat birokrasi sipil dan militer, pengusaha besar 

dan golongan profesi. 

 

Krisis ekonomi saat ini sebenarnya boleh dibilang sebagai koreksi pasar atas distorsi 

negara pada kepentingan modal dan pasar global yang berdampak pada proses 

demokratisasi yang di dalam negeri dan mendorong untuk menerima pasar bebas. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan mobilitas modal tanpa 
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kompromi negara.  Rezim global ini tidak merasa aman bila melanjutkan hubungan dengan 

rezim negara yang lahir, tumbuh dan berkembang dengan menggunakan cara-cara 

kekerasan atau untuk mendapatkan legitimasi rakyat dengan melakukan penipuan yaitu 

melalui pemilihan umum yang kotor. 

 

Legitimasi negara menjadi isi pokok dalam menjamin keamanan modal dan pasar. Karena 

itu banyak rezim-rezim otoriter yang berkuasa dalam suatu negara di dunia satu persatu 

mulai rontok karena ditinggal oleh para investor atau penanam modal di negaranya. Oleh 

karena itu inti “demokrasi” pada kacamata modal adalah bukan kesalamatan rakyat 

melainkan keselamatan modal itu sendiri. 

 

Pemerintah Gusdur pun saat ini tersandung dengan agenda reorganigasasi negara dan 

reorganisasi modal. Dua agenda ini tampak sekali menjadi prioritas pemerintahan baru 

yakni melakukan agenda reorganisasi negara dalam bentuk pengembangan demokrasi 

melalui penguatan sipil dan demiliterisasi serta percepatan otonomi daerah. Sedangkan 

agenda reorganisasi modal dilakukan dengan rekapitulasi perbankan, privatisasi badan 

usaha milik negara dan mengundang kembali para investor asing untuk menanamkan 

modalnya ke Indonesia. Agenda Pemerintahan Gusdur sebenarnya melakukan salah satu 

varian dari apa yang dilakukan pemerintah kolonial 150 tahun lalu dan pemerintah otoriter 

orde  baru 35 tahun yang lalu. 

 

Lantas apa persoalan rakyat yang masih tersisa ? Seperti juga pemerintahan yang lainpun, 

pemerintahan baru tidak memiliki kesempatan untuk merumuskan protokol kunci dalam 

mengelola kesejahteraan rakyat dan mengelola sumber daya lain. Seluruh proses 

pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya adalah usaha sistematik 

menghancurkan rumah kehidupan rakyat, penciutan wilayah kelola rakyat tidak 

memporoleh jawaban yang fundamental. Usaha menjawab perluasan wilayah kelola rakyat 

ini pernah muncul pada awal tahun 60, tetapi juga dihianati oleh negara dan modal.  

 

PROSES PENCIUTAN WILAYAH KELOLA RAKYAT 

Warisan yang tak terselesaikan pembangunan ekonomi selama 150 tahun terakhir adalah 

“konflik tanah dan sekitar sumber daya lain” di kepulauan Indonesia diperkirakan telah 
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mencapai 40.000 kasus4) yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya hutan alam. 

Hutan tanaman industri, hutan jati, tanah, kawasan konservasi, perkebunan dan lain-lain. 

Konflik ini semua adalah konsekuensi dan penerapan model pembangunan yang dominan 

sepanjang orde baru yang bertumpu pada pengadaan tanah dan eksploitasi sumber daya 

alam dalam skala besar yang ditujukan menyediakan alat dan alasan bagi perwujudan 

proyek baik yang dijalankan oleh instansi dan perusahaan milik pemerintah sendiri 

maupun perusahaan milik swasta. 

 

Konflik ini menyangkut 3 (tiga) hal yaitu: (1) ketidak adilan akses dan kontrol berbagai 

kelompok sosial terhadap tanah dan kekayaan alam, (2) ketidak adilan pemanfaatan tanah 

dan kekayaan alam tersebut, terutama perihal berbagai usaha dan organisasi serta 

kehidupan di atas tanah, (3) pemusatan pengembanan keputusan berkenaan dengan akses 

dan kontrol serta pemanpaatan tanah dan kekayaan alam. 

 

Secara fenomenal, saat ini rasa ketidakadilan tersebut diekspresikan oleh berbagai tindakan 

protes patani, masyarakat adat, dan penduduk kota. Hal ini bukan hanya berupa ekspresi 

dan ketidakpuasan, melainkan dasar legitimasi pembangunan itu sendiri diantaranya 

berupa pengambilan kembali tanah, penghancuran wujud fisik proyek-proyek serta 

pengusiran pegawai-pegawai proyek dan lain sebagainya. 

Sekali lagi agenda perluasan sirkulasi modal lewat fasilitas aparatur negara akan 

mendorong agenda perlawanan ekonomi dan politik dan sektor-sektor masyarakat yang 

terlibat langsung oleh perluasan tersebut. Hanya kali ini, penggunaan kekerasan sistematik 

terhadap warga negara dan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) serta arti dan 

derajat konflik sosialantar golongan akan memperburuk krisis legitimasi kekuasaan negara 

atas wilayah, yang pada saat ini telah mencari resolusinya. 

 
 
 
4. Hash kompiliasi LATIN selama satu dekade terakhir ini yang diolah dari  data konflik yang diberitakan 

media massa. Hal ini menjadi masuk akal karena luas daratan Indonesia yang mencapai 193 juta hektar 
telah habis dibagi untuk wilayah pribadi seluas 50 juta hektar  sudah dibeli untuk pertumbuhan kota dan 
infrastrutur penunjang 94 juta hektar telah ditetapkan pengelolaannya kepada perusahaan negara dan 
swasta untuk dieksploitasi kayu dan bahan tambangnya telah diubah menjadi bauksit dan sisanya seluas 
49 juta hektar  telah ditepkan sebagai wilayah hutan lindung atau konservasi lengkap dengan 
(pewilayahan) produksi dan konservasi seperti ……. tidak mencantumkan wilayah kelola rakyat.” 
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Kesaksian diatas sama sekali bukan dimaksudkan untuk menunjukkan sikap anti modal, 

melainkan suatu tuntutan pada  negara untuk mengelola investasi sirkulasi akumulasi 

modal yang di satu pihak tidak berkonsekuensi pada hancurnya kawasan hidup komunitas  

yang pada gilirannya memutus jalur informasi ke Indonesia-an dan komunitas-komunitas 

tersebut. Pada dasarnya, pengelolaan terhadap modal termaksud bersifat inter-aktif. 

Karakter modal yang tak berwarga negara ini telah membentuk gerakan global yang 

merupakan penerusan dan watak kolonoalisme dahulu. Pengelolaan  negara terhadap 

modal tersebut juga diperlukan agar terhindar dari suatu kepentingan perusahaan 

internasional maupun nasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan 

sampah-sampah dan kehancuran ekologi beserta dampaknya yang ditanggung oleh 

komunitas-komunitas yang hidup di seputar kawasan yang dieksploitasi tersebut. 

 

Masalah pokoknya adalah baik negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) maupun 

badan usaha memperlakukan pengambil-alihan dan dampak ekologi yang ditimbulkan 

sebagai konsekuensi yang tidak perlu dipertanggung jawabkan (eksternalities). Tak pelak 

lagi, akumulasi dari pengambil alihan alasan hidup komunitas oleh negara dan badan usaha 

telah sampai pada kehancuran secara berkelanjutan komunitas-komunitas yang seharusnya 

menjadi warga negara Indonesia. 

 

Ekspresi yang eksis bisa terlihat pada arti kulasi sosial antar golongan seperti konflik sosial 

antar etnik berupa praktek pembunuhan dan pemerkosaan non pribumi bulan Mei 1998 di 

Jakarta yang disusul di daerah-daerah lain, konflik sosial antar kelompok beragama berupa 

pembakaran gereja (peristiwa Ketapang, Jakarta) dan pembakaran masjid (Kupang, Nusa 

Tenggara Timur) dan menyebar ke Ambon (Januari 1999 hingga kini). Dan Ujung 

Pandang/Makassar (April 1999), konflik sosial antar suku berupa perkelahian dengan 

pembunuhan antar suku, agama (Sambas, Kalimantan Barat, Ambon dan Halmahera). 

Konflik daerah pusat atau pemberontakan pun muncul di Timor Leste, Aceh, Maluku, 

Papua Barat, Sulawesi Selatan. Konflik sosial ini ternyata semakin menjadi kompleks 

manakala berwujud sebagai “konflik dwi minoritas”, yaitu berhimpitnya konflik sosial 

suku dan agama (kasus Ambon) dan “konflik tri yaitu antara konflik sosial ras, suku, dan 

agama (contoh : insiden Jakarta, 13-14 Mei 1998), sehingga masyarakat kita menderita 2 

(dua) proses disintegrasi sosial sekaligus, yaitu disintegrasi vertikal seperti konflik kota 
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dan konflik daerah yang berhimpitan dengan disintegrasi horisontal mencakup konflik 

antar suku, agama, ras dan golongan politik.  

 

Kegagalan manajemen perubahan para pengurus negara terletak pada proses perumusan 

protokol (ketentuan-ketentuan baru) dan penggunaan protokol yang terlalu tunduk pada 

modal serta memberikan kuasa terlalu besar kepada pemerintah sebagai pengemban ideal 

negara bangsa dalam mengambil wilayah hidup masyarakat dan menguras kekayaan 

alamnya. Negara terbukti secara sepihak dan ceroboh mengadakan seluruh asset bualan 

pemuja pembangunan dan kaum pemodal. Memang, saat-saat krisis melanda sekarang ini, 

negara disandera oleh hutang luar negeri. Rakyat jelata begitu saja dikorbankan baik pada 

saat membangun interium warga pasar dunia maupun saat terpuruk dihantam badai krisis 

moneter rezim lama jelas-jelas melakukan subversi pada amanat penderitaan rakyat 

memproduksi kebijakan-kebijakan negara yang anti rakyat dan anti keseimbangan ekologi 

alam. Ketentuan-ketentuan kemudian dirumuskan tidak melalui perdebatan publik yang 

menampung atau komunitas sebagai salah satu pelaku utama perubahan yang selama ini 

dibungkan dan ditinggal dalam proses perumusan ketentuan tentang eksploitasi sumber 

alam. 

 

Pada jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir kepemimpinan negara dan para manajer negara 

mencapai kekuasaan rezim Soeharto pun tidak cukup melakukan intervensi fiskal 

keuangan dan hukum untuk menjawab tuntutan rakyat terhadap penegakan keadilan serta 

kebutuhan pemulihan kerusakan kawasan hidup masyarakat beserta kerusakan-kerusakan 

sosial lainnya.  

 

Bahkan sebaliknya, tema pemulihan tersebut menjadi kurang mendapat prioritas atau 

perhatian utama karena yang saat ini dikejar oleh pemerintah yang baru berkuasa ialah 

bagaimana mencapai hasil maksimal dalam negosiasi-negosiasi perencanaan perolehan 

dana maupun alokasi penggunaan dana oleh lembaga-lembaga negara di dunia, negosiasi 

dengan lembaga multilateral yang keduanya itu secara substansial kurang memberikan 

perhatian rakyat serta pemulihan terhadap lingkungan hidup. 
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Keterlambatan dalam mengagendakan kompensasi dan pemulihan tersebut oleh pemerintah 

yang baru berkuasa ini, telah memancing ketidak sabaran rakyat yang akhirnya ikut 

mendorong munculnya tindakan kolektif rakyat untuk merebut kembali yang oleh rakyat 

dianggap baik dan miliknya yang dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah dirampas oleh 

rezim orde baru yang berkuasa penuh pada saat itu yang dalam menjalankan kekuasaannya 

menggunakan berbagai macam diantaranya dengan melakukan provokasi, pengacauan 

perencana dan terorganisasi untuk memperluas bentrokan antar golongan dan mengganggu 

pemusatan perhatian rakyat pada persoalan yang lebih utama. 

 

Konsekuensi politik dan penerus protokol lama dan rezim pembangunan ekonomi yang 

lampau kini amat jelas dan sederhana, yakni “rencana perluasan investasi pertambangan, 

perkayuan, perkebunan, dan perikanan, disamping menjanjikan perluasan basis pajak dan 

penghasilan negara, sudah pasti berbenturan kembali dengan tuntutan masyarakat untuk 

memulihkan kembali kedaulatannya atas ruang hidup, basis penghidupan, dan rencana 

perubahannya sendiri. 

 

PEMULIHAN KEKUASAAN RAKYAT 

Sejak 1998 yang lalu, telah berlangsung perubahan penting pada beberapa bidang 

ketentuan negara, termasuk hubungan kekuasaan pemerintah pusat dengan pemerintah 

daerah, melalui Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tahun 1999, masing-masing tentang 

otonomi daerah dan tentang perimbagan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah baru yang 

dibentuk oleh presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum juga telah merintis 

beberapa inisiatif untuk membangun sebuah birokrasi yang merakyat dengan baik dan 

untuk mengurangi campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan masyarakat 

usaha reorganisasi negara ini dapat dipahami sebagai langkah awal mendudukkan negara 

pada tempatnya, namun belum untuk memulihkan apa yang kuasa di masyarakat.  

 

Proposal utama yang diajukan tulisan ini adalah mendudukan negara pada tempatnya, 

yakni mengambil tanggungjawab (responsibilities) untuk memulihkan penguasaan 

kawasan hidup sekaligus pengelolaan tanah dan sumber daya alam kepada komunitas yang 

menempatinya sepanjang sejarah. Masalahnya saat ini adalah masih banyak para pengelola 

negara lebih merasa sebagai warga pasar daripada warga negara Indonesia, yang lebih 
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parah lagi mempromosikan ke pasar tersebut tanpa sadar memutukan jalur transformasi 

penduduk dan warga komunitas-komunitas pra negara yang otonom menjadi warga negara 

Indonesia. Hal inilah yang sampai sekarang masih teknis berlangsung hingga upaya 

memulihkan penguasaan kawasan hidup sekaligus pengelolaan tanah dan sumber daya 

alam kepada komunitas termaksud dan sekaligus memulihkan kewarga-negaraan Indonesia 

mereka akan berhadapan dengan tindakan subversi dan pengelolaan kuasa negara 

dimaksud. 

 

Orientasi utama tulisan ini adalah mengundang pemimpin negara dan pengelola kuasa 

negara untuk mengambil dan mewujudkan tanggung jawab negara untuk : (1) Membentuk 

kelembagaan, personalia, program dan bagi tindakan pemulihan, (2) Memfasilitasi daya 

kreatif rakyar yang akan menjamin keterlanjutan tindakan pemulihan dan bahkan kemajuan 

oleh rakyat itu sendiri. Tentunya perwujudan tersebut harus merupakan bagian dari suatu 

gerakan yang pendudukan organisasi komunitas sebagai motor utamanya. Gerakan itu 

didukung oleh mereka yang berasal dari kalangan intelektual baik yang berbasis di 

perguruan tinggi maupun berbasis di organisasi-organisasi non pemerintah (NGO), para 

politisi yang bekerja di kelembagaan negara maupun kelembagaan masyarakat, jurnalis 

yang bekerja mempengaruhi pendapat publik dan para perencana dan penyedia sumber 

daya pembangunan baik di dalam maupun luar negeri. Gerakan ini akan memandang 

penguasaan tanah sebagai alas dan berbagai keragaman sumber daya alam lainnya yang 

memiliki karakteristik dan topologi yang khas yang mencakup kehutanan, pertambangan, 

perikanan, perkebunan, pertanian, pesisir, kelautan, dan kaenekaragaman hayati yang harus 

mendudukkan komunitas sebagai pengelola sumber daya alam setempat pada latar 

belakang kebudayaan sejarah dan budaya yang berbeda-beda. Sistem pengelolaan sumber 

daya alam ini harus mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem, 

yang bilamana hendak diubah harus ditopang dengan strategi pembiayaan pemulihan yang 

adil dan transparan serta didukung oleh infrastruktur informasi yang handal dan mampu 

menjadi proses deteksi dalam mengkonsolidasikan berbagai pengetahuan dan praktek yang 

baru. Sistem pengelolaan sumber daya alam, hendaknya mengacu pada pelaksanaan 

kedaulatan rakyat dengan memegang teguh pengetahuan dan kearifan lokal serta nilai 

keadilan, melalui proses-proses desentralisasi, devolusi dan pluralisme otonomi komunitas.  

Pengembangan sumber daya manusia, organisasi dan pengenalan serta penggunaan 
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teknologi tepat guna dan murah harus diarahkan untuk mendukung dan menjalankan 

inisiatif dalam pengelolaan sumber daya alam 

 

Koreksi mendasar terhadap hukum tanah dan yang berhubungan dengan sumber daya alam 

yang lainnya dan produksi hukum-hukum baru yang responsif harus dilakukan melalui 

pembuatan hukum yang didasari oleh prinsip-prinsip partisipatif dan transparan, dimana 

konsultasi yang sungguh dilakukan melalui saluran yang tepat agar ada suatu pemulihan 

kewarganegaran melalui keterlibatan ikut menentukan pembuatan hukum, sekaligus 

meningkatkan budaya hukum yang berpokokkan sikap kritis terhadap instrumen negara. 

Penghargaan setinggi-tingginya atas budaya yang beragam harus memperoleh tempat 

melalui penggunaan asas pluralisme hukum. Kekayaan kebudayaan yang didalami 

sepanjang sejarahnya telah mengembangkan pola-pola khas sehingga penyeragaman sistem 

penguasaan dan pengelolaan tanah, hutan, air, pesisir dan laut harus dihentikan. 

 

Selanjutnya intervensi terhadap sistem penguasaan dan pengelolaan itu harus disesuaikan 

dengan realitas keberadaan masyarakat adat dan masyarakat antar komunitas yang secara 

turun temurun sudah menguasai, memiliki dan mengelola kawasan itu, seperti penyerahan 

kembali kawasan-kawasan hutan untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya yang 

berhak.  

 

 

MEMBESARKAN WILAYAH KELOLA RAKYAT 

Ada kekeliruan pokok dan inmanajemen perubahan selama ini, yakni tidak lagi antara 

wilayah kelola rakyat dan wilayah permainan negara dan bisnis. Walhasil, mejadi 

penghancuran dan wilayah kelola rakyat, dimana rakyat lokal tidak memiliki ruang belajar 

yang memadai. Kebiasaan lama yang selalu meminta petunjuk pusat atau atasan dalam 

melangkah harus sudah dilemparkan ke liang lahat. Di setiap masyarakat selalu ada napsu 

kehidupan yang dikembangkan melalui berbagai cara dan selalu untuk menjadi masyarakat 

dengan  berbagai sistem yang bekerja di dalamnya. Manakala sistem yang lokal adapun 

tadi diintervensi dengan sistem dari luar, maka yang terjadi adalah sebuah kelumpuhan 

keseluruhan sistem. 
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Pengalaman 30 tahun terakhir ini menjadi bukti yang amat jelas. Sifat top down memaksa 

sosial budaya lokal mengakibatkan membusuknya sistem-sistem pengetahuan da 

kecakapan lokal. Masyarakat tercabut dan akar sosial budaya, ekonomi dan politik lokal 

dan berubah menjadi budak dari sistem eksternal yang dipaksakan (ini merupakan salah 

satu logika globalisasi: menghancurkan sistem lokal dan menggantikannya dengan sistem 

global sehingga mempermudah ekspansi pasar dan penghisapan sumberdaya lokal). 

Otoritas lokal telah dirampas. Tanggung jawab lokal pada akhirnya hilang. Kapasitas lokal 

juga dikikis habis dan digantkan dengan pendekatan-pendekatan paternalistik dan perintah. 

Jadi tidaklah mengherankan kalau sampai detik ini wajah lokal Indonesia masih terlihat 

babak belur. Disana-sini terjadi perkelahian sengit baik antar warga dengan pemerintah. 

Hal itu terjadi karena kebijakan negara tidak dibangun atas dasar sosial budaya yang nyata. 

Disamping itu banyak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat sebetulnya bukan ditujukan 

untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya, melainkan sekedar 

melanggengkan posisi pemegang kekuasaan semata. 

 

Masyarakat lokal harus diberi otoritas sendiri yang memungkinkan mereka dapat 

mendiskusikan di atas meja dan di ruang belajar rakyat tentang sumber daya mereka miliki 

untuk membangun masa depan yang dicita-citakan bersama. Dengan otoritas yang 

diembannya, masyarakat sendirilah yang niscaya mempunyai tanggung jawab atas segala 

tindakan-tindakan yang dilakukan. Untuk mendorong keberhasilan itu semua kapasitas 

lokal perlu ditumbuhkan, baik melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis sumber daya 

lokal, penyelenggaraan pendidikan rakyat yang sesuai dengan kehidupan lokal dan 

membangun kerjasama antar masyarakat. 

 

Beragam inisiatif masyarakat lokal dewasa ini yang berupaya sungguh-sungguh 

memulihkan kawasan hidup komunitas pemegang kuasa dan kelola sumber daya alam 

telah diwujudkan oleh berbagai komponen masyarakat, diantaranya seperti pengelolaan 

hutan kerakyatan, pembaruan agama dengan inisiatif rakyat, pengelolaan kawasan perairan 

oleh rakyat, konservasi alam bertumpu pada komunitas, penataan kawasan adat, 

pengelolaan tambang rakyat, pertanian lestari dan ekotursisme selayaknya diperimbangkan 

menjadi pilihan utama dan perwujudan strategi pemulihan yang menjadi ide pokok tulisan 

ini. 
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Dengan dasar pembesaran wilayah kelola rakyat ini, mau tidak mau akan terjadi 

konsistensi dengan wilayah permainan badan usaha milik negara maupun bisnis. Adapun 

untuk wilayah-wilayah yang saat ini dilekati oleh konflik klaim, harus ada mekanisme 

penyelesaian melalui dedikasi yang mantap. 

 

 

WILAYAH INTERVENSI : 

MENJADI SOCIAL ENTREPRENEUR 

 

Seperti halnya entrepreneur bisnis, social entrepreneur memiliki visi, kreatifitas dan 

determinasi dalam menciptakan lapangan intervensinya. Wlayah kerja Social Entrepreneur 

(SE) adalah wlayah-wilayah kritis kebutuhan masyarakat seperti pemuda, lingkungan 

hidup dan kesehatan, sama persis seperti entrepreneur bisnis yang bekerja di sektor industri 

dan teknologi. Social Entrepreneur yang berhasil umumnya memiliki suatu gagasan baru 

yang mampu mengubah kebudayaan masyarakat. Social Entrepreneur adalah pelopor 

inovasi dalam mencari solusi masalah sosial dan ia tidak akan pernah berhenti sebelum 

mampu mengubah pola atau kebudayaan masyarakat terhadap suatu persoalan sosial. 

 

Dalam konteks memberikan kontribusi pada perluasan wilayah kelola rakyat, social 

entrepreneur menjadi amat terbuka peluangnya bagi mahasiswa maupun para sarjana baru 

untuk terjun dalam mengelola perubahan masyarakat. Wilayah intervensi baru ini amat 

luas dan menantang. Pelopor SE sendiri adalah para aktivis lembaga swadaya masyarakat 

(LSM) atau organisasi non pemerintah (ORNOP) yang pada awal tahun 1970-an. Pada 

masa itu banyak ornop mengadaptasi apa yang dinamakan “Pengembangan Masyarakat 

(Coinnuinity Development/CD). Pendekatan CD amat populer karena merespon akibat 

buruk dan program pembangunan pemerintah dengan memberikan pendekatan baru pada 

pemenuhan kebutuhan dasar rakyat seperti peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan, 

air bersih, listrik desa dan sebagainya. Kelemahan CD adalah hanya mengembangkan 

aktivitas di lapangan ekonomi dan sosial, tetapi tidak menyentuh lapangan politik. Banyak 

program CD akhirnya terbengkalai karena rakyat tidak pernah diajak bicara atau 

mendiskusikan hak-hak politik mereka terhadap sumber daya alam maupun akses. Hal ini 
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bisa terjadi karena ornop generasi pertama cenderung apolitis dalam memilih asas 

perjuangannya. 

 

Dalam tahun 1980 ornop generasi kedua lebih politis, mulai mengadaptasi metode 

Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizating/CO). CO dipilih sebab sukses 

dipraktekkan oleh gerakan ornop di Filipina, Thailand dan Amerika Latin. Revolusi Rakyat 

pada tahun 1986 di Filipina memberikan inspirasi pada pengembangan metode CO di 

Indonesia. Yang menarik, CO lebih berkembang di kalangan aktivis mahasiswa 

dibandingkan di kalangan ornop. Pada akhir dekade 1980-an, dimulai dan peristiwa 

“Kedung Ombo” dan kasus-kasus lainnya, mahasiswa secara radikal melakukan CO di 

berbagai wilayah konflik. Karakteristik CO adalah proses penyadaran rakyat atas hak-

haknya. 

 

Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, muncul ornop generasi ketiga yang mencoba 

mengawinkan CO dengan alat baru seperti Participatory Action Research (PAR), 

Participatory Rural Appraisal (PRA), Community Mapping, Community Foxtry dan 

macam-macam instrumen lainnya. Sekedar teladan, gerakan pemetaan rakyat telah berhasil 

membuat peta wilayah kelola masyarakat adat seluas 500.000 hektar di Kalimantan, 

Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Peta rakyat ini menjadi alat 

CO yang cukup ampuh. Beberapa kemenangan rakyat telah dilaporkan oleh berbagai mass 

media seperti kasus tanah “Kata” di Sulawesi Tengah, Kasus “Krui” di Lampung da 

banyak kasus lagi. Ornop generasi ketiga ini dicirikan pada pilihan lapangan kegiatan yang 

lebih terfokus dan sentral seperti Komuniti Foresmi, Pemetaan Rakyat, Masyarakat Pesisir, 

Kebijakan Sumber Daya Alam, Advokasi Tambang, Advokasi Perkebunan dan lain 

sebagainya. 

 

Usaha alternatif dimuka, telah menyumbangkan khasanah baru di dalam penyeimbangan 

pengetahuan, keterampilan dan inovasi proses-proses sosial lainnya. Masa adalah daya 

jangkau ornop-ornop itu amat terbatas, jika dibandingkan dengan populasi rakyat dan 

wilayah kelola rakat yang ideal. Selain itu, padamasa lalu, ornop-ornop itu bisa hidupo dari 

dukungan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam konteks 
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pengembangan demokrasi, perlindungan sumber daya alam, penyelamatan lingkungan 

hidup, penghormatan hak asasi menusia, dan pengentasan kemiskinan. 

 

Masa yang akan datang, kemewahan-kemewahan ini akan tiada karena proses demokrasi 

dipediksikan akan berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi akan pulih kembali. 

Jika hal ini terjadi, persoalan sosial akan semakin marak dan rumit dimana negara sudah 

tidak mampu lagi melayani dan melindungi rakyat. Hal ini terjadi karena selain pemerintah 

akan semakin terbatas pada bidang anggaran, juga terbatas pada personil birokrasinya. 

Karena itu, banyak urusan kemasyarakatan akan menjadi tanggungan rakyat sendiri. 

 

Untuk itu pilihan intervensi yang layak dilanjutkan adalah mengembangkan sebanyak 

mungkin para investor publik yang mampu mengelola perubahan kemasyarakatan. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kebutuhan dan kemampuan untuk menjadi 

social entrepreneur (SE) menjadi amat penting bagi mahasiswa maupun sarjana-sarjana 

baru. Hal ini juga dimungkinkan karena sektor negara dan sektor swasta pun tidak mampu 

menyerap seluruh angkatan kerja yang ada. Lantas bagaimana caranya menjadi SB yang 

handal ? 

 

Seorang social entrepreneur adalah seoranhg eksekutif kegiatan non profit atau nirlaba 

yang memperhatikan perkembangan-perkembangan pasar tanpa kehilangan misi utamanya 

dan kemampuan mempertahankan keseimbangan hidup merupakan jiwa dan gerakan yang 

semakin pesat berkembang di sektor yang diintervensi.5 

 

Sebelum memulai kegiatannya, seorang SB harus mengidentifikasi hambatan yang bisa 

menjadi ancaman kegagalan. Mulai proses ini, SE dipaksa meninjau kembali, apakah 

harapan yang ingin dicapai secara realitas dan apakah komitmen yang dimiliki cukup 

memadai untuk mencapai harapan itu.  Beberapa prtanyaan dan pernyataan yang sering 

menghambat pelaksanaan gagasan SE bisa dikelompokkan dalam empat kategori, sebagai 

berikut : 
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HAMBATAN UMUM (Tentang Konsep) 

- “Gagasan ini seakan-akan memperdayakan rakyat miskin untuk mendapatkan uang”. 

- “Kalau kita mulai menekankan hal-hal pokok, apakah kualitas akan tetap terjaga”. 

- “”Kelihatannya kita menciptakam sistem dan apakah ini berarti kita menelantarkan 

mereka yang tidak mampu membayar”.   

 

Setiap prtanyaan di atas, dan puluhan pertanyaan sejenis lainnya, merupakan pertanyaan 

serius yang layak dipertimbangkan. Akan tetapi seringkali kita dilumpuhkan oleh suatu 

paradigma ketika akan mencoba hal yang baru. Melintas non profit atau nirlaba misalnya 

merupakan satu-satunya hambatan terbsar bagi seseorang yang ingin menerapkan strategi 

enterpreurial. 

 

HAMBATAN LOGISTIK 

- “Kita sudah bekerja maksimal bagaimana kita bisa mempunyai waktu untuk melakukan 

hal ini”? 

- “Kita tidak memiliki orang yang cukup handal”. 

- “Kita tidak memiliki orang yang cukup handal”. 

- “Kita tidak punya kelebihan dana”. 

 

Masalah “sumber daya” menjadi hambatan luar biasa bagi kebanyakan organisasi nirlaba. 

Di lain pihak, telah terbukti bahwa jika sebuah oranisasi brtekad mencapai sesuatu, 

organisasi tersebut akan berhasil menemukan sumber daya manusia, waktu, serta sumber 

dana dan semangat yang dibutuhkan untuk melakukannya. 

 

KETAKUTAN TERHADAP KEGAGALAN 

- Kehancuran finansial 

- Reputasi yang buruk 

- Kehabisan energi dan sumber daya 

Kemungkinan gagal merupakan hal yang sangat nyata. Karir pribadi dapat jatuh dan 

hancur. Tidak ada jaminan keberhasilan. 
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SERTA KETAKUTAN TERHADAP KESUKSESAN 

- “Jika berhasil mendapatkan tiang, apakah kepribadian kita hilang” ? 

- “Bagaimana mempertahankan status nirlaba”? 

- “Bagaimana mengelola perkembangan yang begitu pesat”? Apa yang akan terjadi jika 

kesuksesan tercapai? Jawabannya sederhana tidak ada lagi hambatan yang perlu 

dikhawatirkan. 

 

Meskipun banyak tantangan, makin banyak organisasi nirlaba yang menjadi social 

entrepreneur, melalui penerapan strategi-strategi perolehan pendapatan (yang dirancang 

dengan tujuan utama menutup biaya operasional lembaga, bukan untuk mendapatkan 

profit). Maka melalui pengembangan kerjasama bisnis dengan tujuan sosial (yang tujuan 

utamanya adalah mendapatkan profit). Dan berbagai pengalaman, ditemkan adanya II 

faktor utama yang menjadi “bahan mentah” social entrepreneur. 

 

BAHAN MENTAL SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 

1. Kelugasan 

Ini mungkin yang paling sulit bagi enterpreneur manapun memulai suatu bisnis kecil 

maupun menerapkan strategi perolehan pendapatan – dengan sendirinya sudah cukup 

sulit. Apalagi kalau dituntut untuk jujur tentang produk atau jasa yang ditawarkan, 

pasar dan saingan yang dihadapi, status sumber dana, dan berbagai faktor lainnya yang 

menentukan gagal suksesnya suatu inisiatif. Mantra yang digunakan disini sederhana, 

“Waspada terhadap dirimu sendiri”. 

2. Semangat 

Menjadi social entrepreneur tidak bisa karena disuruh orang lain atau karena 

merupakan sesuatu yang dianggap “seharusnya” dilakukan. Jika tidak didorong oleh 

semangat yang tinggi, usaha apapun akan gagal. Ini bukan berarti organisasi tidak bisa 

mulai menyusun strategi entrepreneurial. Akan tetapi orang yang memimpinnya harus 

mempunyai kelugasan dan semangat dua hal yang tidak bisa dilihat orang luar pada 

awalnya, tetapi akan nampak jika tidak ada. 

3. Kejelasan 

Ada dua sisi yang harus dipertimbangkan, pertama, kejelasan tentang mengapa 

memilih jalan social entrepreneurship. Apa yang mnjadi pendorong perubahan yang 
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akan dilakukan? Semua anggota tim entrepreneur harus sepakat sebelum memulai 

proses perencaaan, karena kalau sudah proses dimulai, para kritikus akan siap  

melemparkan kritik sambil mengikuti proses. Tim entrepreneur harus siap dengan 

jawaban yang konsisten dan jelas untuk menanggapi orang yang kritis. Sebagai contoh, 

berikut ada empat alasan yang dapat menjelaskan mengapa inisiatif social entrepreneur 

dilakukan : 

a. Misi: “Kami melakukan ini guna melayani lebih banyak orang”. 

b. Survival: “ini kami lakukan karena sumber dana yang ada sudah hampir habis”.  

c. Kesempatan : “Kami melihat ada peluang pasar dan ini kami lakukan karena da 

tuntutan bagi jasa kami” 

d. Kebebasan : “Jika kami berhasil memperoleh dana sendiri, kami tidak akan terlalu 

terikat oleh prioritas dan batasan pihak lain.  

 

Keempat alasan diatas misalnya “survival”,”kesempatan” dan “kebebasan” dapat 

menjadi pendorong semangat dan kunci kesuksesan. Sisi lain dan kejelasan yang sama 

pentingnya, tetapi sering tidak dipikirkan adalah “akan tetapi seperti apa kesuksesan 

itu?”, Sudah pasti akan banyak goncangan dalam tahun-tahun pertama penerapan suatu 

inisiatif baru. Karena itu, dan awal beberapa tujuan jangka panjang dan pendek sudah 

harus ditentukan. Jika tidak, kesuksesan itu tidak akan nampak baik yang jelas 

organisasi akan dihadapkan pada bujukan pihak lain yang menawarkan jalan pintas 

yang bisa menyesatkan.  

4. Komitmen 

Komitmen personal dan organisasi merupakan bahan mentah yang keempat. Mengubah 

budaya suatu organisasi bukan hal mudah. Sebagai social entrepreneur sanggupkah 

anda mengambil keputusan berat?. Siapkah anda mengambil beberapa resiko? 

Beranikah anda bertanggungjawab (ada contoh kasus dimana proses perencanaan 

entrepreneurial terpaksa dibatalkan ketika ada tim yang melawan dan bahkan 

direkturnya mengundurkan diri? Jika ada keraguan sedikitpun di pihan anda maupun 

organisasi, jangan memulai proses tersebut. Atasi terlebih dahulu keraguan-keraguan 

yang masih ada pada tiap individu atau dalam organisasi.  

5. Bahan mentah kelima menjawab pertanyaan kunci yang sering diajukan Dewan 

Penasehat Organisasi atau Kalangan Eksekutif Organisasi Nirlaba “Bagaimana 
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menjaga keseimbangan antara misi organisasi dan penggalian dana?”. Satu adalah 

memastikan bahwa organisasi memiliki core values atau nilai dasar yang jelas, 

diterapkan dalam organisasi dan secara berkala dijelaskan kembali. Kebanyakan dalam 

satu atau dua bulan setelah bergabung dalam organisasi t Nilai M menjelaskan siapa 

organisasi itu, siapa pendirinya, bagaimana menghadapi orang luar  tetapi jarang sekali 

nilai tersebut cukup eksplisit ini disebabkan kesibukan organisasi nir laba yang 

mencegah mereka melakukan peninjauan kembali. Jalan menuju social 

entrepreneurship dipenuhi bujukan bujukan yang mungkin tidak pernah dihadapi 

sebelumnya, dan diperlukan keteguhan diri untuk menghadapi dan menentang segala 

bujukan itu. Karenanya, nilai dasar harus ditetapkan sebelum perubahan dimulai. Nilai 

itu harus bisa diukur, harus diintegrasikan dalam rencana strategis, harus dipantau 

dengan ketat, dan proses harus diukur setidaknya setahun sekali dan hasilnya 

disampaikan kepada masyarakat umum.  

6. Bahan mentah merupakan pergeseran yang dituntut dalam organisasi nirlaba yang ingin 

menerapkan strategi entrepreneurial yakni sikap: “Mulalah selalu dengan merke …” 

jika beranjak dari produk dan jasa yang sudah dimiliki, baru mulai mencari konsumen, 

tidak memaksakan diri masuk pasar. Tetapi, jika beranjak dari  orang yang ingin 

dilayanii, dan menemukan apa yang mereka cari, kemudian baru mengembangkan jasa 

anda. Disinilah kuncinya begitu anda mulai berusaha meyakinkan diri anda sendiri 

maupun orang lain bahwa yang ingin anda berikan tentu yang terbaik, maka terbukti 

bahwa yang ingin anda berikan bukan yang terbaik. Gagasan yang bagus akan 

membuat tertarik menerapkannya. Sayangnya, kebanyakan eksekutif nirlaba sulit 

membedakan antara kebutuhan pasar dan dorongan pasar. Meskipun telah berulang 

diingatkan, tetap saja mereka cenderung mengatakan “produk kami, rencana kami, staf 

kami, dst. …” bukan berawal dari pihak konsumen.  

7. Konsep bisnis yang tangguh produk atau jasa yang bermanfaat, orang yang 

membutuhkannya, dan orang yang sanggup dan ingin membelinya dibutuhkan untuk 

mencapai kesuksesan. DI sektor nirlaba pembeli menjadi tantangan yang berat karena 

“pengguna” dan “pembeli” seringkali dua pihak yang berbeda. Meskipun demikian, 

harus diingat bahwa tujuan kegiatan entrepreneur manapun adalah mempersempit 

gagasan yang ingin diterapkan sedemikian rupa sehingga tetap dapat mempertahankan 

tetapi juga menghasilkan profit.  
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8. Kemampuan untuk membuat rencana 

 Banyak gagasan gagal karena sudah gagal terlebih dahulu dalam merancang 

perencanaan dan pelaksanaan atau manajemen internal, bukan disebabkan faktor 

eksternal. Proses perencanaan untuk memperoleh pemasukan tidak sulit dan didasarkan 

pada common sense. Banyak pihak disektor nirlaba tidak sabar dan cenderung mencari 

jalan pintas. Jangan lakukan hal ini karena resikonya terlalu tinggi.  

9.  Membentuk Tim yang Tepat  

 Jika ingin berhasil, diperlukan tim yang tepat yang terdiri dari orang-orang dengan 

seorang keahlian yang dibutuhkan. Seringkali entrepreneur ingin melakukan segalanya 

seorang diri. Ini pasti akan gagal, entrepreneur yang handal akan mencari orang lain 

dengan keahlian di bidang yang tidak dikuasainya  

10. Sumber Daya yang Cukup  

Sampai kapanpun sumberdaya yang dibutuhkan selalu akan kurang. Karena itu seorang 

entrepeneur sejati akan berani mengambil resiko dengan rencana kerja yang siap 

diterapkan. Jika menunggu terus, rencana entreprenurial itu tidak akan pernah 

dilaksanakan.  

11.Kemampuan Improvisasi  

Tidak ada jalan yang 100% benar. Yang dibutuhkan adalah individu-individu dan 

organisasi-organisasi yang dapat beradaptasi dengan cepat. Seorang wakil presiden 

Amerika Serikat Hubert H. Humprey pernah berkata “Hasil terbaik akan dicapai oleh 

mereka yang mampu berimprovisasi dalam situasi yang bagaimanapun”. 
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DAUR HIDUP SOCIAL ENTREPRENEUR8) 
 Jenjang 1 Jenjang 2 Jenjang 3 Jenjang 4 

 Gagasan Inagurasi Pengembangan Pematangan 

Waktu 10+ tahun 3-5 tahun 5-15 tahun Tidak ada batas 

Karakteristik  Butuh ketrampilan 

dan pengalaman  

 

Belajar dari 

lapangan, masalah 

masalah pelaku 

pelaku dan 

pendekatan  

pendekatan yang 

ada.  

 

Membayangkan, 

menyelidiki dan 

menghayati 

gagasan baru yang 

akan dilakukan 

Memutuskan 

seluruh waktu dan 

energi untuk 

menjalankan 

gagasannya.  

 

Menetapkan model 

kegiatan dan basis 

motivasi 

melakukannya.  

 

Menarik sebanyak 

mungkin dukungan 

 

Memilah menjadi 

beberapa jenjang 

tujuan dan output.  

Menyebarluaskan 

gagasannya pada 

tingkat regional 

dan nasional.  

 

Melakukan 

konsolidasi 

kelembagaan dan 

pendanaan.  

 

Gagasan diterima 

dan dihargai.  

Inovasi secara 

meluas diterima 

sebagai budaya 

baru di dalam 

masyarakat.  

 

Entrepreneur 

diakui sebagai 

penciptaan sejarah 

di lapangan.  

 

Entrepreneur 

memulai 

petualangan baru, 

masuk pada 

pelayanan mencari 

gagasan baru.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Siklus Social Entrepreneur ini dikembangkan oleh Yayasan Ashoka, sebuah organisasi nirlaba 
internasional yang aktif mendukung para social entrepreneur di seluruh dunia. Perwakilan Ashola 
Indonesia bekantor di Bandung. Beberapa nama terkenal seperti Wimar Witular pernah menjadi 
Direktur Perwakilan Lembaga ini di Indonesia. 
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MEMBANGUN BANGSA MAJEMUK 

SEKITAR ETIKA BERBANGSA 
 Oleh : Franz Magnis SJ 

 

Pengantar: Kesatuan Bangsa Terancam 
Bicara tentang etika berbangsa, kita sebaiknya tidak mengambang dalam macam-macam 

spekulasi, melainkan bertolak dan tantangan-tantangan nyata terhadap eksistensi bangsa. 

Etika berbangsa lalu berarti, membangun sikap-sikap hati masing-masing dan membangun 

struktur-struktur kehidupan bangsa, serta mengambil dan mendukung kebijakan-kebijakan 

politik yang memberi haapan terbesar untuk menanggulangi tantangan-tantangan itu. 

 

Sulit untuk disangkal bahwa persatuan, bahkan keutuhan Republik Indonesia berada dalam 

bahaya. Ancaman datang dan dua kecenderungan. Pertama, merebaknya konflik-konflik 

komunalistik, kedua, gerakan dalam masyarakat beberapa propinsi untuk menuntut 

diadakannya referandum apakah mereka tetap mau berada dalam kesatuan Republik 

Indonesia atau mau mandiri. 

 

Dalam makalah ini, saya ingin memperlihatkan bahwa kita tidak mempunyai alternatif 

kecuali belajar untuk hidup bersama dalam suasana pluralistik, untuk hal mana perlu kita 

bersama-sama membangun masyarakat yang terbuka. Dan sebaliknya, kita tidak akan 

memecahkan masalah-masalah kita dengan menyerah kepada komunalisme dan 

regionalisme. 

 

Rebomogenisasi Masyarakat ? 

Brutalitas tragis konflik-konflik komunal, baik yang bersentuhan agama maupun kesukuan 

dapat memberi kesan bahwa tidak mungkin pihak-pihak yang bertikai akan hidup bersama 

dengan baik dan berdamai lagi. Maka sebaiknya diusahakan wilayah-wilayah yang agak 

homogen. Sekurang-kurangnya, mengingat pemicu konflik paling sering bertolak dan 

pelbagai ketidaksesuaian antara penduduk asli (yang terdiri atas beberapa suku dan agama) 

dengan pendatang, maka supaya arus para pendatang di rem. 
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Dari meja hijau di Jakarta anggapan ini yang tentu tidak tanpa dasar tidak dapat dibantah 

begitu saja. Namun menurut pendapat saya jelas juga bahwa segala percobaan untuk 

memecahkan masalah konflik komunalistik melalui pemisahan antara komunitas-

komunitas merupakan jalan buntu. Itu paling dalam kasus yang sudah sangat parah dan 

untuk waktu terbatas saja. Tetapi hanya itu. 

 

Mengapa? Ada tiga alasan. Yang pertama: Pendekatan penyekatan mencampurkan akibat 

dengan sebab. Kekerasan di pelbagai daerah bukan karena pluralistik suku, agama, dsb., 

sebaliknya, pluralitas tu bisa menjadi garis pecahnya kekerasan, karena dalam 30 tahun 

terakhir berkembang sebuah budaya kekerasan. Hal itu nampak dari kenyataan bahwa 

kekerasan muncul di mana-mana juga “SARA” tidak ada: antar kampungh di Jakarta, antar 

desa di Jawa, disekitar pasar dan terminal-terminal, histeri sekitar “tukang santet” (dengan 

akibat mengerikan), “budaya” mengeroyok sampai mati penjahat dan membakar bis. 

Budaya itulah yang harus dikikis. 

 

Yang kedua: Pencampuran antara pelbagai suku dan agama sudah menjadi kenyataan 

puluhan tahun di seluruh Nusantara. Dimana-mana penduduk sudah campur baur. Situasi 

ini tak mungkin ditiadakan tanpa mematikan dinamika masyarakat. Di zaman globalisasi 

tak mungkin mobilitas penduduk sebuah negara dibatasi. Tambahan pula, tak ada tempat 

untuk “memukimkan” orang-orang yang mesti minggir demi sebuah homogenitas. Bagi 

para pengungsi sebuah wilayah relatif terbatas seperti Kalimantan Barat saja hampir tidak 

ada tempat ke mana mereka dapat pindah secara wajar. 

 

Yang dan terutama: Kalau kita pernah mulai dengan semacam homogenisasi penduduk 

setempat – mengikuti model Bosnia (yang juga belum jalan), - tak pernah akan ada 

akhirnya. Misalnya mau memisahkan saudara-saudara Dayak dan Melayu dan Madura. 

Tetapi apa lantas tidak mungkin akan ada konflik bani terjadi? Mengusir para pendatang 

dan Indonesia Timur? Tetapi siapa menjalin bahwa lalu tidak akan ada konflik antara 

penduduk-penduduk aseli? 

Kita tetap harus bersama 

Tak ada alternatif, kita harus belajar hidup bersama dengan toleran, baik, berdamai. Maka 

orang Bugis dan Buton yang terpaksa melarikan diri dan daerah Ambon, harus dapat 
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kembali dan hidup dalam damai dengan penduduk (yang lebih) aseli di situ. Tidak 

mungkin “membersihkan” pasar-pasar Indonesia Timur dan orang-orang Bugis. Orang 

Madura pun tidak bisa kembali ke pulau Madura. Para transmigran Jawa tetap di Lampung, 

Sumatra Selatan, Aceh dan di lain tempat. Dan harus diterima bahwa para pendatang pun 

warga negara penuh, tanpa adanya diskriminasi terhadap “penduduk aseli”. 

 

Yang menyusun hubungan antara umat beragama perlu tercapai saling pengertian yang 

baru, yang nyata. Di satu pihak, wilayah-wilayah yang mutlak Muslim hendaknya jangan 

kaget kalau di antara mereka memang selalu ada orang Jawa, Batak, orang Indonesia 

Timur yang beragama Kristen, yang lalu tentu ingin, dan hendaknya jangan dihalangi, 

membangun gereja-gereja untuk beribadat di dalamnya. Tak perlu umat Islam merasa 

terancam dengan adanya minoritas beragama lain di tengah-tengah mereka yang tetap saja 

hanya minori tas kecil. Se baliknya, misalnya wilayah yang banyak penduduk Kristen 

harus membiarsakan diri menerima sebagai kenyataan bahwa karena mobilitas penduduk, 

persentase penduduk Islam akan terus bertambah (kebanyak pendatang tentu orang Islam), 

jadi bahwa tidak ada hukum alam di Indonesia bahwa mesti ada “wilayah mayoritas 

Kristen” yang lalu “terancam”. 

 

Itu semuanya mestinya tidak mengganggu kita. Bukankah kita mempunyai seuah Undang-

Undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama dan kesamaan semua sebagai warga 

negara, entah siapa yang mayoritas dalam sebuah wilayah. Dalam kenyataan selama 

kebanyakan dan hampir 54 tahun Indonesia sudah merdeka hubungan antara pelbagai suku, 

etnik dan agama, meskipun selalu ada macam-macam ketegangan, pada hakekatnya 

berjalan dengan baik, ciri khas ada masyarakat Jawa dimana orang Islam terdapat umat 

Kristiani yang bersemangat, meskipun tidak lebih dan paling 3 persen, di mana umat 

Muslim menerima bahwa di antara mereka ada gereja-gereja di mana saudara-saudara 

mereka yang kristiani beribadat, dan kami orang kristiani merasa bebas dan gampang di 

antara kaum Muslim). 

 

Belajar dan Apa Yang Terjadi 

Yang memang perlu adalah belajar apa yang terjadi. Meskipun betul bahwa merebaknya 

konflik-konflik komunal tidak dapat diterangkan semata-mata dari sudut gesekan budaya 
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atau perasaan religius di tempat bersangkutan, melainkan secara hakiki mencuat akibat 

puluhan tahun pembungkaman, penindasan dan peran masyarakat, akan tetapi kita semua 

harus menarik pelajaran, melakukan koreksi dan bersedia berubah sendiri. 

 

Yang pertama: cinta kepada bangsa dan kejujuran menuntut agar tak ada pihak yang 

semata-mata mempersalahkan yang lain. Tak ada pihak yang sama sekali tak bersalah, 

yang hanya menjadi korban, yang lepas 100% dari tanggung jawab atas keadaan sekarang. 

Dengan hanya menuding pada pihak lain: Pemerintah Orde Baru, ABRI, provokator 

(mereka memang paling dipersalahkan), golongan lain, kita tidak akan dapat 

mengumpulkan sinergi tekad baik dan persaudaraan yang tidakdibuat-buat yang perlu agar 

masyarakat dapat sembuh dari luka-lukanya. 

 

Yang kedua, kita harus belajar dari beberapa kesalahan di masa lampau yang sebagian 

akibat arogansi kekuasaan. Misalnya saja, program transmigrasi dijalankan secara kasar, 

tanpa perhatian pada lingkungan sosial bersangkutan, semata dengan paksaan 

administratif. Seluruh program transmigrasi negara memang harus (dan sudah) disetop 

dulu dan dievaluasi kembali sebelum dilanjutkan. Dalam mengangkat kepala daerah 

tingkat I dan II, pemerintah secara rutin meremehkan dan melukai hasrat penduduk asli (di 

Kalimantan Barat, misalnya, sejak tahun 50-an tak ada orang Dayak diangkat gubernur). 

Pemilihan penguasa daerah oleh masyarakat daerah itu secara langsung nampak sebagai 

pembaruan penting. Khususnya di Kalimantan dosa paling besar adalah penjarahan dan 

penghancuran hutan oleh PHK yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi 

dengan banyak kongkalikong penguasa daerah dan lokal. Orang dayak yang menjadi 

korban, dan secara tidak langsung juga orang Madura. Seluruh sentralisasi Jakarta sejak 

tahun 50-an sudah menjadi sumber krisis persatuan dan kesatuan bangsa. Orde Baru, degan 

meguasai (dan menyogok) unsur pemerintahan sampai ke tingkat desa menyempurnakan 

teknik eksploitasi kekayaan daerah, dengan mempartisipasikan kaki-tanganya yang setia 

(gubernur, bupati, camat, lurah, panglima daerah sampai ke Bapinsa) dalam hasil 

jarahannya. Sedangkan rakyat kalau berani tidak diam, diancam PKI atau ekstrim kanan. 

Jadi harus menelan segala-galanya. Akibat fatal, Pemerintahan Desa 1979 sudah sering 

diangkat dengan tepat UU itu menghancurkan struktur sosial masyarakat dengan 

mendelegitimasikan kepemimpinan tradisional (sehingga dalam konflik-konflik komunal 
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kepemimpinan adat tidak dapat diandalkan dalam usaha pemecahannya). Salah satu 

tuntutan terpenting adalah pengembalian wibawa kepemimpinan lokal. 

 

Yang ktiga: Semua pihak yang bersangkutan, di semua tingkat, tetapi barangkali terpenting 

di tingkat provinsi dulu, lalu di kabupaten, perlu berkumpul dan bersama-sama 

merefleksikan masalah-masalah komunal masing-masing, dan buman hanya di daerah-

daerah di mana sudah ada konflik berdasarkan Pemerintah resmi-formal, para pemimpin 

dan panutan tradisional, suku, agama, oang-orang LSM yang mengetahui situasi dalam 

masyarakat, dan juga para ahli, misalnya antropolog, sosiolog, psikolog. Mereka 

membahas baik masalah-masalah aktual maupun hal-hal lebih mendasar, seperti : 

Bagaimana mengatasi ketegangan antara transmigran dari Jawa dengan penduduk asli. 

Bagaimana masalah masyarakat Madura di Kalimantan Barat dapat didefuse tanpa 

menuntut perubahan kultural yang tidak realistik? Bagaimana sehingga di satu pihak 

orang-orang Bugis tatap dapat menyumbangkan kecakapan mereka dalam ekonomi pasar 

rakyat  dengan dilain pihak melindungi pedagang lokal (misalnya dengan memperhatikan 

usul-usul yang seulan lalu diajukan oleh Prof. Dr. Lukman Sutrisno dalam harian ini)? Hal 

integrasi masyarakat Tionghoa dalam masyarakat lokal. Begitu pula ketegangan antara 

umat beraama pasti dapat dipecahkan dengan lebih baik di level provinsi yang 

bersangkutan, misalnya di Sulawesi Selatan, daripada langsung dari Jakarta (yang tinggal 

menjamin keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945). 

 

Haruskah Indonesia Pecah ? 

Begitu pula dalam pandangan saya, masalah kedua, kecenderungan-kecenderungan untuk 

memisahkan diri dari kesatuan Republik Indonesia, mesti dipahami sebagai akibat 

perlakuan tidak adil yang sudah berlangsung hampir sejak permulaan Republik. 

 

Tentu, Indonesia tidak dapat memprtahankan keutuhan nasional semata-mata dengan 

senjata. Bangsa ini tidak memperjuangkan kemerdekaannya untuk kemudian menindas 

tanpa belas kasihan sebagian dari penduduknya. Persatuan yang hanya dapat dipertahankan 

dengan penindasan brutal mempunyai nilai apa ? 
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Tetapi apakah kita sudah sejauh itu? Sebenarnya tidak terlalu sulit untuk menemukan 

bagaimana persatuan harus diusahakan. Pusat bisnis berhenti mengeksploitasi daerah dan 

mengakui identitasnya. Di Aceh, Irian, Riau, tiga provinsi  yang menyumbangkan 

penghasilan luar biasa  banyaknya kepada pemerintah pusat, rakyat masih tetap hidup 

miskin, sarana pendidikan lemah, fasilitas kesehatan masih kurang memadai. Kemana uang 

banyak itu mengalir ? 

 

Eksploitasi daerah itu ditunjang oleh sentralisme pemerintah di Indonesia. Kesatuan 

bangsa dicampur-aukan dengan pemerintahan sentralistik. Sentralisme harus dibongkar 

menjadi desentralisasi dan otonomi daerah harus ditingkatkan. Semua hal yang tidak 

menyangkut kepentingan nasional diputuskan di dan oleh daerah. Kekayaan daerah tidak 

boleh semuanya ditaik ke pusat. Sebagian daripadanya dinikmati daerah. Hal itu 

mempunyai implikasi bahwa daerah kaya yang secara alami, atau karena menciptakan 

kondisi-kondisi pembangunan ekonomi, akan lebih kaya dari daerah lain. Tetapi hal itu 

wajar. 

 

Dengan desentralisasi dan realisasi otonomi daerah yang luas, dengan mempertimbangkan 

dengan sungguh-sungguh opsi federalisme, dengan mengakhiri secara tegas sekian banyak  

belenggu dan ketidak-adilan yang diderita oleh daerah-daerah, modal tekad untuk bersatu 

yang saya yakini tetap tinggi dapat diandalkan dalam menjamin persatuan bangsa. 

 

Balkanisasi Indonesia : Sebuah Malapetaka 

Balkan adalah nama semenanjung di Tenggara Eropa yang pucuk paling Selatannya adalah 

Yunani. Selama ratusan tahun Balkan dikuasai oleh Turki dan di Utara oleh Austria. Tetapi 

dalam abad ke-19 Turki mulai melemah. Yunani, lalu Bulgaria, Serbia, Rumania, akhirnya 

Bosnia dll. Semua mau menjadi negara dan sebagian jadi. Ada beberapa perang Balkan 

sebelum perang dunia pertama dimana Balkan mulai terpecah ke dalam pelbagai negara. 

Itulah yang disebut balkanisasi. Sesudah perang dunia pertama para pemenang 

menghukum mereka yang kalah: Turki kehilangan wilayahnya di daerah Arab, Austria di 

Balkan. Yang lahir antra lain adalah Yugoslavia. Tetapi Yugoslavia dalam kenyataan tidak 

pernah lebih dari penjajahan Serbia yang didukung Prancis dan Inggris atas Bosnia dan 

Kroasia yang mantan wilayah Austria. Sesudah orang kuat Yugoslavia, Tito, seorang 
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Kroasia meninggal dunia, Yugoslavia secara mengerikan pecah menjadi, sementara ini 

lima negara : Slovenia, Kroasia, Bosnia (yang tetap terbagi ke dalam wilayah kekuasaan 

etnik Bosnia-Kroasia dan etnik Serbia), Makedonia dan (sisa) Yugoslavia. Yang terakhir, 

akhir tahun lalu “meninggal dunia” dengan menjadi federasi “Serbia-Montenegro” yang 

diperkirakan tidak akan bertahan lama. Balkanisasi itu akan mengancam Indonesia kalau 

persatuannya tidak betul-betul diwaspadai. 

 

Namun satu hal mesti jelas: Andaikata Indonesia pecah ke dalam pelbagai “negara 

berdaulat” hal itu merupakan malapetaka nasional maupun internasional. Secara nasional 

karena kalau persatuan pernah diizinkan pecah, perpecahan akan merambat terus bak 

kanker yang menjalar ke mana-mana. Kalau provinsi A pergi, mengapa provinsi B tidak? 

Mengapa masyarakat “Sunda” tidak lepas dan masyarakat “Jawa”, Banten dan Sudan, 

Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kulon Progo dan Yogyakarta, Flores dan Nusatenggara 

Timur, Manggarai dan Flores, dst.? 

 

Andaikata demikian, apa yang akan terjadi? Sekurang-kurangnya 20 persen penduduk, 42 

juta orang, akan harus meninggalkan  tempat tinggal dan kerja mereka dan mencari yang 

baru, barangkali bahkan mejadi pengungsi. Akan ada kekerasan, perang harta, kriminalitas 

dan penumpahan unsur-unsur kriminal dan jahat dan seluruh Nusantara. 

 

Bagi dunia internasional balkanisasi Indonesia semacam itu, merupakan impian terburuk: 

ribuan pulau, yang menyangkut lebih dari 200 juta orang, jembatan antara samudera 

Pasifik dan Hindia, tenggelam dalam kekacauan! Tetangga-tetangga kita: Malaysia, 

Singapura, Filipina, Australia, akan langsung terancam. Tetapi Cina, Jepang, Amerika 

Utara dan Eropa pun secara vital berkepentingan akan sebuah Indonesia yang bersatu, 

stabil, teraur, sejahtera dalam keadaan damai. 

 

Jadi menurut saya, kita jangan main-main dengan gagasan bahwa barangkali persatuan 

Indonesia tidak begitu penting. Dalam hal ini naluri nasionalis Indonesia yang berontak 

terhadap gagasan Indonesia terimalah tepat dan dipercayai. 
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Belajar Hidup Bersama 

Yang jelas, kita harus belajar hidup bersama. Bagaimana hal ini munghkin? Di sini hanya 

dapat diberi beberapa sugesti. 

 

Pertama, pemerintah harus menciptakan kondisi-kondisi makro yang memungkinkan 

masyarakat mengatasi ketegangan, seperti : 

1. Mengembalikan kedaulatan hukum dan menjamin keamanan 

2. Mengembalikan tongkat perekonomian 

3. Menjalankan pembangunan yang terasa adil 

4. Mekanjutkan desentralisasi dan otonmominasi daerah, tetapi secara terencana, 

bijaksana dan adil. 

Atas dasar ini lalu ada beberapa catatan yang dapat diubah : 

a. Indonesia hanya dapat terus bersatu apabila kerangka hukum dan konstitusional 

sedemikian rupa, sehingga di seluruh Indonesia semua warga negara tidak merasa 

terasing, melainkan dalam sebuah rumah mereka sendiri. Hal itu berarti bahwa tatanan 

Indonesia harus dibangun secara inklusif. Segala usaha untuk menyelesaikan masalah 

bangsa menurut pandangan eksklusif salah satu bagian masyarakat, entah mayoritas, 

entah minoritas, akan berakibat kehancuran dan keberadaban hidup bersama bangsa, 

karena persatua menurut pola eksklusif itu hanya dapat dipertahankan dengan cara 

paksa. 

b. Hal itu menurut toleransi dalam arti yang sebenarnya: Sendiri hiduo menurut 

keyakinan sendiri, tetapi tidak memaksakan cara hidup itu kepada siapapun. 

c. Kita semua harus belajar hidup dalam suasana pluralisme. Perlu dikembangkan sebuah 

toleransi kultural  yang berarti bahwa kita mampu untuk bergaul dengan gampang, 

tanpa terus menjadi marah, bersama orang-orang dan yang lain adat, daerah, agama, 

suku, dsb. 

d. Kita perlu mengembangkan sebuah budaya konflik, artinya, kemampuan untuk 

menyelesaikan konflik-konflik diantara kita secara damai dan beradab, jadi untuk 

menolak memakai kekerasan dalam menyelesaikan masalah yang muncul. 

e. Perlu dibangun kesediaan berprinsip untuk selalu bertindak secara beradab. 

f. Perlu dikembangkan kepekaan terhadap perasaan kelompok atau golongan lain dalam 

masyarakat. Empati transkultural itu sangat perlu. Misalnya, para pendatang harus 
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dibantu agar dapat menyadari di mana letak kepekaan-kepekaan masyarakat asli. 

Sikap-sikap provokatif tidak boleh dibiarkan. 

g. Perlu kita brsama-sama menciptakan suasana di mana tidak perlu lagi kelompok dan 

golongan yang satu takut terhadap kelompok dan golongan lain. 

 

Penutup 

Barangkali kita harus belajar lagi, dari permulaan, untuk hidup bersama dengan baik. 

Untuk saling mengenali, untuk memaami bahwa kita masing-masing, ya masing-masing 

golongan dan kelompok, manusia biasa, bukan manusia sempurna, tetapi juga bukan orang 

jahat, dengan harapan dan kekhawatiran banyak yang sama. Kita harus belajar hidup 

dengan dan dalam alam pluralisme. Namun hal itu hanya mungkin apabila kita 

membangun masyarakat trbuka. Masyarakat yang tolran. Masyarakat di mana semua kita-

kita ini bisa hidup bersama dengan baik, dengan tidak merasa tertekan atau terancam dalam 

identitasnya. Kita semua tidak boleh mau seratus persen melaksanakan segala cita-cita kita. 

Kita harus mau dan bersedia membangun kehidupan bersama sedemikian rupa hingga kita 

bisa hidup bersama dengan bebas, dengan tidak merasa terancam, dengan positif, dengan 

bersama-sama membangun.   
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PERAN KOMNAS HAM DALAM MENJAGA  

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
 Oleh : Anshari Thayib 

 

 

Latar Belakang 

Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan amanat dari 

UUD 1945 dan Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dua 

landasan normatif tersebut menggambarkan komitmen bangsa dan negara dalam 

memajukan, menghormati, menegakkan dan melindungi hak-hak asasi manusia Indonesia. 

Kewajiban menghormayi HAM tersebut, di dalam UUD 1945, tercermin dalam 

Pembukaan UUD 1945, yang menjiwai seluruh Pasal dalam batang tubuhnya. 

 

Filosofi bangsa dan negara dalam menunjukkan, menghormati, menegakkan dan 

melindungi HAM seluruh warga bangsa itu, oleh para pendiri negara ini, demikian jelas 

tampak dalam penyusunan UUD 1945 ataupun Pancasila. Salah satu sila dari Pancasila 

menyebutkan: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

 

Namun, sejarah bangsa Indonesia hingga kini, seperti digambarkan dalam Penjelasan 

Umum atas UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, sebagai berikut : 

 

“Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan 

kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar 

etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial 

lainnya. Prilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran HAM, baik 

yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau 

sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk 

dalam kategori pelanggaran HAM yang berat (gross violatons of human rights). Pada 

kenyataannya selama lebih dari 50 tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan 

pengormatan, perlindungan atau penegakan HAM masih jauh dari memuaskan.” 
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Berdirinya Komnas HAM 

Kenyataan demikian, membuat posisi Negara Ksatuan Republik Indonesia (NKRI) 

mendapat sorotan sangat tajam oleh dunia internasional. Indonesia sebagai bagian dari 

dunia global, tak bisa mengabaikan begitu saja sorotan tersebut. Apalagi, pada saat itu 

belum ada sebuah lembaga negara yang secara khusus ditugaskan untuk menangani 

pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM. 

 

Itu sebabnya, pemerintah RI kemudian membentuk Komnas HAM dengan Keppres No. 

50/1995, tertanggal 7 Juni 1995. Pendirian Komnas HAM dengan Keputusan Presiden 

tersebut merupakan rekomendasi dari Lokakarya Nasional HAM I, yang diselenggarakan 

oleh Departemen Luar Negeri RI, disponsori oleh PBB pada tanggal 21-22 Januari 1991. 

 

Meski dibentuk dengan Keputusan Presiden, sebuah Lembaga Nasional HAM, harus 

dikembangkan sesuai dengan Prinsip Paris (Paris Principel). Prinsip Paris adalah sebuah 

dokumen internasional yang secara jelas mengatur kesepakatan internasional mengenai 

keberadaan Lembaga Nasional HAM. Prinsip ini, kemudian digunakan oleh sebagai 

pemerintahan di dunia ini untuk menilai kinerja sebuah lembaga nasional HAM. 

 

Prinsip Paris memuat prinsip-prinsip uatam lembaga nasional HAM, agar mampu secara 

efektif melaksanakan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM. Secara umum, 

prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

1. Pluralisme: artinya, anggota komisi nasional ini (komisioner) harus dijamin 

kemajemukannya. Atas keterwakilan dari berbagai kekuatan sosial, etnik, warna kulit, 

gender, harus dijamin. Karena itu, sistem rekrutmen harus bersifat transparan dan 

partisipatif. 

 

2. Independen: artinhya lembaga nasional HAM ini dari independen dari segala kekuatan 

sosial politik yang ada, termasuk terhadap negara, meskipun kedudukan sebagai 

lembaga negara. Komponen paling penting dari independensi ini adalah keberadaan 

lembaga negara ini, yang dijamin oleh UU, dan memperoleh anggaran yang cukup dari 
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negara, melalui APBN. Sehingga, dalam melaksanakan fungso-fungsi, lembaga ini 

tidak mengalami ketergantungan dengan pihak manapun, sehingga bisa mengurangi 

independensinya. 

 

Karena prinsip itulah, MPR dalam Sidang Umumnya tahun 1998 kemudian memutuskan 

memperkuat landasan hukum bagi Komnas HAM, dengan membuat Ketetapan MPR RI 

No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Tap ini sekaligus mengamanatkan segera disusunnya 

UU mengenai HAM, yaitu UU No. 39/1999. 

 

HAM untuk Semua  

Menurut Bab VII tentang Komnas HAM, Pada UU No. 39/1999 Komnas HAM bertujuan : 

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan 

Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM. 

b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi 

manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang 

kehidupan. 

 

Untuk mencapai tujuannya itu, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, 

penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM. 

Untuk melaksanakan fungsinya, Komnas HAM kemudian membentuk 4 (empat) 

subkomisi, yaitu : 

1. Subkomisi pengkajian dan penelitian, dengan tugas dan weweang : 

a. Pengkajian dan penelitian brbagai instrumen internasional HAM, dengan tujuan 

memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. 

b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk 

memberikan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan dan pencabutan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. 

c. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. 

d. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan dan 

pemajuan HAM. 

e. Kerjasama pengkajian dan peneliian dengan organisasi lembaga atau pihak lainnya, 

baik di tingkat nasional, regipnal maupun internasional dalam bidang HAM. 
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2. Subkomisi pendidikan dan penyuluhan, dengan tugas dan wewenang : 

a. Penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia. 

b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga 

pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya. 

c. Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, 

regional maupun internasional dalam bidang HAM. 

 

3. Subkomisi pemantauan, dengan tugas dan wewenang : 

a. Pengamanan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamanan 

tersebut. 

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat 

yang berdasar sifat  atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. 

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan 

untuk dimintai dan didengar keterangannya. 

d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi 

pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan. 

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu. 

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan terhadap perkara 

tertentu yang sedang dalam proses peradilan bilamana dalam perkara tersebut 

terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik da acara pemeriksaan oleh 

pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan 

oleh hakim kepada para pihak. 

 

4. Subkomisi media, dengan tugas dan wewenang : 

a. Perdamaian kedua pihak. 

b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan 

penilaian ahli. 

c. Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui 

pengadilan. 

d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Pemerintah 

untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. 
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e. Penyampaian rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk 

ditindaklanjuti. 

 

Keseimbangan antara Hak & Kewajiban 

Dari sini fungsi HAM melakukan pendidikan dan penyuluhan, sasaran utamanya adalah 

peningkatan kesadaran publik mengenai hak asasi manusia (HAM) sebagao warga negara 

Indonesia. 

 

Usaha menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya perlindungan, pemajuan, 

penegakan, dan pemenuhan HAM, dilakukan Komnas HAM dengan melakukan 

penyadaran kepada semua pihak, termasuk pemerintah, atas HAM yang dijamin 

pemerintah melalui UU ini. HAM yang dijamin dalam UU ini, antara lain : 

1. Hak untuk hidup (Pasal 9): (a) hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 

meningkatkan taraf kehidupannya, (b) hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, 

sejahtera lahir batin, (c) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10). 

3. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 13, 15, 16). 

4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19). 

5. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). 

6. Hak atas tasa aman (Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 

7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36, 37, 38, 39, 40). 

8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 42 dan 44). 

9. Hak wanita (Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51). 

10. Hak anak (Pasal 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66). 

 

UU ini juga menegaskan adanya KAM (istilah UU-nya adalah Kewajiban Dasar Manusia) 

yaitu : 

1. Wajib pauh pada perundang-undangan, hukum tak tertulis (hukum adat) dan hukum 

internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara RI (Pasal 67). 

2. Ikut serta dalam pembelaan negara sesuai dengan ketentuan UU, (Pasal 68). 

3. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (Pasal 69). 



Peran Komnas HAM dalam Menjaga Negara Kesatuan R.I  156

4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan oleh UU dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang dan untuk memenuhi tuntutan yang adil 

sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokratis. 

 

N K R I 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan semua amanat konstitusi (UUD 1945). 

Karena itu, NKRI harus dilihat sebagai : 

1. Kontrak sosial bangsa Indonesia saat mendirikan negara Republik Indonesia ini, 

melalui Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggl 17 Agustus 1945. 

2. Terpenuhinya semua hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia Indonesia, di 

dalam NKRI. 

3. Terciptanya rasa keadilan dan dihormatinya prinsip HAM untuk semua (human rights 

for all). 

4. Terjaganya keseimbangan pembangunan, dengan meletakkan manusia Indonesia 

sebagai pusat otorisasi. 

 

Peran Komnas HAM 

1. Melaksanakan fungsi penyuluhan untuk melakukan penyadaran terhadap seluruh 

bangsa Indonesia, untuk sepenuhnya menghormati, memajukan, dan menegakkan 

HAM. 

2. Melaksanakan fungsi pengkajian dan pelatihan untuk menggambarkan bentuk-bentuk 

aksi bersama yang bisa mendorong berkembangnya rasa kesatuan bangsa Indonesia di 

dalam wadah NKRI dengan mengedepankan aspek penghormatan terhadap 

kemanusiaan. 

3. Melaksanakan fungsi mediasi secara optimal, bisa terdapat perselisihan-perselisihan 

berdimensi HAM, misalnya kesenjangan psikologis antar daerah, yang berpeluang 

timbulnya konflik kemanusiaan yang sangat luas. Bahkan, bisa memicu lahirnya 

ketidakpuasan yang mendorong timbulnya disintegrasi. 
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4. Melaksanakan fungsi pemantauan secara optimal, sehingga bilamana terjadi kasus-

kasus pelanggaran HAM  yang bisa mengaahnya terjadi disintegrasi bisa diselesaikan 

melalui jalur hukum, dengan penyelesaian yang adil dan transparan. 

5. Melihat begitu luasnya NKRI, yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan terbagi dalam 

31 provinsi, maka melalui APBN Komnas HAM berupaya melaksanakan amanat Pasal 

76 UU No. 40/1999, yaitu: Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. 

Bahkan, saat ini tengah diupayakan untuk melakukan kajian untuk melakukan 

perubahan atas pasal tersebut, sehingga berbunyi: “Komisi Daerah HAM dapat 

didirikan di daerah provinsi”. Dengan demikian, Komda HAM akan menjadi lembaga 

daerah otonom, dengan fungsi operasional. Sedang Komnas HAM lebih 

bnerkonsentarasi pada fungsi kebijakan. 

 

Pendidikan Ham 

Dalam rangka membangun kesadaran warga negara dalam lingkungan NKRI, kegiatan 

pendidikan dan penyuluhan HAM, sesuai dengan Rencana Strategis Komnas HAM 

maupun penjabarannya dalam Rencana Strategis  Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan 

Komnas HAM, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kemampuan warga negara untuk 

mendidik, meningkatkan pengetahuan dan membangkitkan kesadaran HAM bagi 

lapisan masyarakat dan aparat negara. 

2. Melaksanakan berbagai usaha untuk mensosialisasikan HAM dalam berbagai 

kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai jenjang kehidupan lainya, melalu lembaga 

masyarakat, media massa mauoun pendidikan (formal dan nonformal). 

3. Melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran masyarakat tentang HAM. 

4. Mengusahakan masuknya masalah HAM dalam kurikulum pendidikan baik formal 

maupun nonformal. 

5. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, di tingkat 

nasional, regional, lokal maupun internasional di bidangh pendidikan dan penyuluhan 

HAM. 
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Agar tujuan pendidikan dan penyuluhan bisa mendorong terciptanya kondisi yang kondusif 

bagi pemahaman HAM bagi seluruh warga negara dakan konteks NKRI, sub komisi 

pendidikan dan penyuluhan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip : 

1. Manusiawi 

2. Kejujuran dan keberanian 

3. Kadilan dan kebenaran 

4. Penuh empati 

5. Memperhatikan sifat urgensi bagi setiap kalangan warga negara 

6. Tuntas dalam bekerja 

7. Proaktif 

8. Kemandirian 
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Bahan-bahan : 

1. UU No. 39/1999 

2. UU No. 26/2000 

3. Laporan Tahunan Komnas HAM 2001 

4. Rencana Strategis Komnas HAM 1998-2004 

5. Rencana Strategis Sub-Komisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM 2002-2007. 

6. Pendidikan HAM: Panduan dan Penegakan Hukum: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, 

LLM, Mandar Maju, Bandung 2001. 
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PERAN AGAMA DALAM PERUBAHAN 

MASYARAKAT INDONESIA YANG 

PLURALISTIK 
 Oleh : Nurcholis Majid 

 

Dalam beberapa pembahasan ilmiah sering dikemukakan keraguan yang cukup gawat 

tentang peran agama dan agamawan dalam beberapa segi tertentu perkembangan 

masyarakat. Kecuali tesis Max Weber tentang “Etika Protestan” yang lalu dicoba untuk 

dterapkan pada gejala-gejala lain dalam kaitannya dengan agama-agama lain (seperti yang 

dilakukan oleh Beliah, Geertz, Peter Gran, dan lain-lain) sedikit saja pembahasan yang 

mendalam tentang peran positif agama dan agamawan dalam proses perkembangan maju 

suatu masyarakat atau bangsa. 

 

Keraguan itu diperkuat oleh adanya kesenjangan yang terlalu sering terjadi dan mudah 

sekali ditemukan dalam setiap masyarakat antara ajaran suatu agama dengan tingkah laku 

atau sikap hidup penganut agama tersebut. Pembelaan diri mereka biasanya berkaitan 

dengan pembedaan antara “agama” sebagai ajaran dan “pemeluk” sebagai perwujudan 

hidup dan nyata agama itu. 

 

Pembelaan semacam ini tentunya mudah untuk dipatahkan dengan suatu pertanyaan balik 

sederhana, “Jika agama tidak dapat mempengaruhi tingkah laku pemeluknya, maka apalah 

arti pemeluk itu?” Namun, kenyataannya ialah banyak orang yang sangat serius memeluk 

agamanya, tanpa peduli pada tuntutan nyata keyakinannya itu dalam amal perbuatan dan 

tingkah laku. Baginya, agama adalah “masalah perorangan” dan pengalaman paling berarti 

dalam hidup keagamaannya ialah “kepuasan rohani” yang bersifat sangat individual. 

 

Tetapi, disamping itu, seperti tampak pada berbagai gejala di negara maju (Barat) yang 

mulai menjadi pengamatan para ahli, ditemukan adanya orang-orang yang memiliki 

komitmen positif pada masalah sosial, tanpa mempedulikan pada keyakinannya. 

Fraseologinya ialah “kesalehan tanpa iman (piety without faith)”. 
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Amerika Serikat, karena kenyataannya bahwa negeri itu berada di “Dunia Baru” (benua 

yang baru ditemukan), sering dianggap sebagai sebuah negeri baru. Tetapi, karena dan 

sudut idenya tentang negara dan masyarakat yang merupakan kelanjutan langsung 

pengalaman orang-orang Barat, maka dapat dikatakan Amerika Serikat adalah “negeri 

tua”. Justru disanalah untuk pertama kalinya cita-cita Barat tentang  negara dan masyarakat 

mulai terlaksana sepenuhnya, sementara di Eropa Barat sendiri, cita-cita itu lama sekali 

tertindas (misalnya, cita-cita kebebasam beragama, pluralisme, dan egalitarisme). 

 

Sepanjang mengenai Amerika Serikat itu, kita melihat bahwa ungkapan terbaik cita-cita 

sosial-politiknya ialah yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaannya, yang disusun 

oleh Thomas Jefferson, seorang unitarianist-universersalist yang tidak percaya pada agama 

formal (saat itu, Kristen). Bahkan Thomas Jefferson meramalkan ternyata ramalannya ini 

meleset bahwa agama-agama formal akan hancur dalam satu-dua abad, dan akan 

digantikan oleh pandangan seperti yang dianutnya, yang ia ramal sebagai agama 

kemanusiaan masa depan. 

 

Helmut Schmidt, bekas Kanselir Jerman (Barat) dan “dekan” (dean) gerakan sosial-

demokrat Eropa, dalam kunjungannya ke negeri kita beberapa waktu yang lalu, dengan 

tegas mengatakan bahwa agama, menurut pengalaman Eropa, adalah musuh nomor satu 

demokrasi, pluralisme, dan egalitarinisme; Schmidt mengatakan bahwa Eropa Barat ingin 

menegakkan demokrasi dan pluralisme dengan terlebih dahulu harus menyudahi peran 

agama dalam politik. Schmidt menurut pengakuannya sendiri, adalah seorang pengagum 

Pancasila dan dia hafal sila-sila itu namun sangat ingin tahu bagaimana merekonsiliasi sila 

pancasila (yang baginya ialah agama) dengan sila keempat (yang baginya adalah 

demokrasi) disini Schmidt kurang memahami bahwa Indonesia lain dari Eropa. 

 

Untuk mengetahui sejauh mana peran positif Islam dalam menaburkan benih-benih sehat 

untuk tumbuhnya demokrasi, pluralisme, dan egalitarianisme di negara kita ada baiknya 

kita mengutip buku petunjuk turisme Indonesia yang sangat lengkap (sebenarnya, malah 

ensiklopedia) diterbitkan di Singapura. Buku yang disusun dengan menggunakan 

bermacam-macam sumber ilmiah yang handal ini mempunyai relevansi dengan peran 

positif agama Islam di Indonesia. Berikut ini kutipan panjang dari buku tersebut. 
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Indonesia adalah salah satu dan sedikit wilayah yang diislamkan tanpa didahului 

penaklukkan militer. Pendekatan pertama dan utama (masuknya Iskam ini) bersifat 

psikologis. Islam yang secara radikal bersifat egaliter dan mempunyai semangat keilmuan 

tu, ketika datang pertama kali di kepulauan ini merupakan konsep revolusioner yang sangat 

kuat, yang membebaskan orang-orang kebanyakan dan belenggu feodal Hindunya. Sampai 

datangnya Islam mereka hidup di suatu negeri yang rajanya adalah seorang yang penguasa 

mutlak, yang dapat merampas tanahnya, bahkan istrinya, kapan saja dia mau. Islam 

mengajarkan bahwa semua orang itu dihadapan Allah adalah sama-sama dibuat dari tanah. 

Sehingga tidak dibenarkan adanya pengistimewaan terhadap seseorang sebagai lebih 

unggul dari yang lain. Dalam Islam tidak ada sakramen ataupun acara inisiasi yang 

misterius, juga tidak ada kelas pendeta. Islam memiliki kesederhanaan yang hebat dengan 

hubungannya yang langsung dan pribadi antara manusia dan Tuhan. ‘Indonesia is one of 

the few countries where Islam did not supplant the existing religion purely by millitary 

conquest. Its appeal was first and fore most psychological. Radically egalitarian and 

possessing a scientific spirit, when’. 

 

Dalam zaman modern, apa yang dikatakan di atas itu tertera dengan cukup jelas dalam 

sejarah cita-cita kemerdekaan di Indonesia merdeka. Jika kita menelaah sejarah pada dua 

dasawarsa pertama setelah proklamasi, kita dapatkan bahwa ide-ide tentang demokrasi 

modern telah banyak diartikulasikan oleh para pemimpin politik dengan latar belakang 

hidup keagamaan yang kuat. Pada periode pra-pemilu 1955, artikulasi paling baik dan kuat 

tentang cita-cita demokrasi di Indonesia dilakukan oleh para pemimpin Masyumi, sebuah 

partai politik Islam yang oleh PKI dan Bung Karno secara tepat disebut sebagai kampiun, 

demokrasi liberal, dan yang oleh orang-orang Universitas Cornell disebut partai kaum 

Muslim modernis, dan khususnya oleh George Mc. T. Kahin disebut kaum sosialis Islam. 

 

Islam first arrived in these island it was a foreful revoluionary concept that freed the 

common man from his Hindu feodal bondage. Until Islam arrived, he live in a land where 

the king was an absolute monarch who could take away his land and even his wife at him. 

Islam, on the other land, taught that all men in Allah’s eyes are made of the same clay, that 

no man shall be set apart as suppeior. There were no misterious sacraments or initiation 

rites, nor was there a prient dass. With its direct and personal relationship between man 
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and god, Islam possessed great simplicity. Everyone, he could talk to Allah. Though 

Mohammed was His only prophet (yang benar ialah bahwa Islam mengakui semua Nabi 

dan Utusan Tuhan YME) each follower was an equal of Mohammed. Islam is ideally 

suited to an island nation; it is a trader’s religion which stresses the virtues of prosperity 

and hard work. It allows for high individual initiative and freedom of movement in order to 

take advantage of trade opportunities everywhere. The religion is tied to no locality and 

Clod can be worshipped anywhere, even on the deck of a ship. It was (and is) an easy 

religion to join. All that was needed was a simple declaration of faith, the syahadat, There 

is no Clod but Allah and Mohammed is His only Prophet”. It compelled a man to bathe and 

to keep clan, encouraged him to travel Out to see the world (to Mecca), and in short, 

exerted a democratizing, modernizing, civilizing influence over the peoples of the 

archipelago. Islam also had a great political attraction. It was first adopted by coastal 

princes as a counter to the threat of Portuguese and Dutch Christianity, as a rallying point 

of identity. Islam really caught on in the early 16th century C. as a force againts Portuguese 

colonial domination, then a 100 years later as a force againts the Dutch always spreading 

just ahead of the foreign overloads. Al Hickey, Complete Guide to Indonesia (Singapore, 

1990), hal. 8-9. 

 

Yang jelas adalah bahwa, Masyumi adalah partai Islam yang kepemimpinannya 

didominasi oleh kaum intelektual berpendidikan Barat atau Belanda, seperti Dr. Sukiman 

Wiryosanjoyo. Dominasi ini semakin besar setelah NU memisahkan diri dari Masyumi 

pada tahun 1952. Kenyataan inilah antara lain yang menerangkan tingginya artikulasi 

demokrasi yang dilakukan oleh para pemimpin Masyumi, ini disebabkan karena mereka 

menguasai idiom-idiom pandangan politik modern berkat pendidikan mereka di Barat dan 

ini pula yang menerangkan mengapa Masyumi menempuh kerjasama politik yang serasi 

dan erat dengan partai sekuler, seperti PSI, Kristen, Parkindo, dan Katolik. Kerjasama 

dengan partai sekuler ini lebih mesra dan lebih erat daripada kerjasama Masyumi (pra 

1955) dengan sesama partai Islam, seperti NU, PSII, dan Perti. Namun, setelah tahun 1955, 

dengan munculnya isu negara Islam di Konstituante membuat semua partai Islam 

berkoalisi erat kerjasama erat Masyumi-PSI Parkindo Katolik itu kemudian muncul lagi 

pasca 1955, yaitu dalam rangka melawan kecenderungan diktatorial dan monolitik (tidak 
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pluralistik, akibat dominasi PKI) dan Bung Karno, dengan ekses negatifnya berupa 

pergolakan daerah (PRRI-Permesta). 

 

Sekarang ini, yang menjadi halangan utama bagi peran agama yang positif dalam 

perubahan sosial menuju demokrasi dan pluralisme adalah adanya prasangka dan 

kecurigaan. Sebagian dari prasangka itu tentu tidak berdiri sendiri. Jelas ada yang 

meupakan akibat dari proses-proses dan struktur hasil bekerjanya the invisible hand 

sosiologis psikologis, yang justru menyertai setiap perubahan sosial. Salah satu implikasi 

(imperatives) dan adanya perubahan sosial ialah prasangka Morris Janowitz. Tetapi, 

beberapa stereotip tentang golongan tertentu seperti ‘Islam yang ekstrem kanan’ dan 

‘Kristen yang konspiratif’ sungguh sangat buruk efeknya dalam masyarakat, dan sama 

sekali tidak menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang positif menuju demokrasi 

dan pluralisme. Stereotip tentang suatu golongan agama yang penuh stigma dan sangat 

desdruktif dapat kita lihat pada berbagai berita yang sering dimuat koran tentang adanya 

konflik antar pemeluk agama. 

 

Seperti yang terjadi di Irlandia (Katolik dengan Protestan), Libanon (Islam dengan 

Kristen), Sudan (Kristen dengan Islam), India (Islam dengan Hindu dan Sheikhisme 

dengan Hindu), Srilangka (Hindu dengan Budhisme), Burma (Islam dengan Bhudisme), 

Thailand (Islam dengan Budhisme), Filipina (Islam dengan Katolikisme), dan bahkan 

Amerika (Yahudi, Katolik, Islam dengan Protestanisme Fundamentalis, seperti Moral 

Majority dan Southern Baptists).  

 

Berdasarkan itu semua, dalam sikap mengambil hikmah dan pelajaran sekalipun selalu 

terdapat kesenjangan antara ajaran suatu agama dengan tingkah laku serta sikap nyata para 

pemeluknya tidaklah berarti tertutup sama sekali pintu bagi peranan agama yang positif. 

Justru jika suatu komitmen dalam hal ini komitmen pada demokrasi dan pluralisme agar 

memperoleh efektifitasnya yang optimal, maka ia harus berakar dan bersumber pada 

pandangan seseorang atau kelompok tentang apa yang ultimate. Jadi, harus ada kaitannya 

dengan ‘problem of ultimacy”, seperti keyakinan tentang makhluk hidup, “sangkan paran” 

hidup manusia, dan bahkan seluruh alam ini. Para agamawan dapat meneliti kembali 

berbagai potensi klasik: dalam sistem agamanya yang secara sejati mendukung cita-cita 
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terwujudnya masyarakat modern yang demokratis dan pluralistik, dengan  menguasai 

idiom-idiom dan kemampuan artikulasinya lewat pengalaman pendidikan modern seperti 

pernah dicontohkan oleh Masyumi pra-1995 tersebut. 

 

Agama dalam Lingkup Budaya Menegakkan Disiplin Nasional 

Tegaknya disiplin nasional dalam arti yang seluas-luasnya langsung terkait dengan 

pandangan hidup yang melihat jauh ke depan dan menjadi dimensi sosial yang luas. 

Disiplin nasional tidak akan terwujud jika dalam masyarakat tidak cukup banyak orang, 

kalaupun tidak semua orang, memikiki kesadaran dan keinsyafan akan dimensi hidup yang 

tidak hanya menyangkut hari ini, tetapi juga meliputi masa mendatang. Sebab, sikap 

berdisiplin dengan sendirinya mengandung semangat perhitungan tidak hanya untuk saat 

ini saja, tetapi justru lebih ditekankan untuk kelak kemudian hari. 

 

Sikap disiplin juga mengharuskan adanya keinsyafan hidup seorang pribadi tidak terlepas 

dan hidup orang banyak. Kesediaan untuk tidak mendahulukan kesenangan diri sendiri, 

kesediaan ini merupakan unsur amat penting dalam mewujudkan sikap berdisiplin hanya 

terjadi jika seseorang mampu melihat bahwa dirinya adalah bagian dan keseluruhan 

masyarakat, dan bahwa dalam lingkup yang lebih luas serta jangka waktu yang lebih 

panjang, kesenangan atau kabahagiaan dirinya itu terkait, bahkan tergantung pada 

kesenangan atau kebahagiaan orang banyak, yaitu keseluruhan masyarakat. 

 

Paduan dan semua faktor tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa disiplin bisa benar-

benar tumbuh dan mentradisi hanya jika dikaitkan dan didasarkan pada keyakinan hidup 

yang menyeluruh dan total, dan jika seseorang menemukan makna hidup yang menyangkut 

asal dan tujuan hidup itu dalam keyakinan tersebut. Sistem keyakinan serupa itu disediakan 

oleh agama-agama atau ideologi pandangan agama seperti komunisme, nazisme, dan 

bahkan berbagai kultus (People’s Temple, Children of God, Uncation Church, Bhagwan 

Shri Rajneesh, Ham Krishna, Jama’ah Tabligh, terekat-terekat tertentu, Mbah Suro, dan 

lain-lain) semuanya menghasilkan perilaku berdisiplin yang tinggi. Itulah sebabnya maka 

dalam hampir setiap pembicaraan mengenai usaha menegakkan disiplin nasional perlu 

dikaitkan juga dengan peranan agama dalam memberi tuntunan bagi para pemeluknya 

untuk berdisiplin. Meskipun tidak dapat dikatakan tentang adanya hubungan satu (one-to-
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one relations) antara pemelukan suatu agama dengan wujud disiplin pribadi dalam hidup 

sehari-hari, tetapi secara normati sesuai ajaran agama bersangkutan penganutan suatu 

agama seharusnya menghasilkan suatu kedisiplinan. Tetapi setiap tinjauan normatif akan 

dapat menyesatkan, yaitu jika tidak dikaitkan dengan kenyataan yang sedang dihadapi 

pemeluknya. Namun, segi normatif  itu paling tidak bisa menjadi tumpuan harapan bagi 

pelaksanaan disiplin ini. 

 

Untuk memperjelas persoalan di atas, ada baiknya terlebih dulu kita telusuri makna kata 

disiplin itu. Secara etimologis kata “disiplin” (Inggris: “disipline”) berarti sesuatu, 

termasuk sikap dan tindakan yang  berkenaan dengan kedudukan seseorang sebagai murid 

(disciple), kebalikan dan “doktrin” (Inggris: “doctine”) yang secara etimologis berarti 

sesuatu yang berkenaan atau berasal dari guru atau sarjana (doctor). Oleh karena itu, dalam 

kata-kata tersebut , “doktrin” lebih banyak menyangkut teori abstrak, sedangkan “disiplin” 

lebih banyak menyangkut praktek atau tindakan. 

 

Dan keterangan etimologis itu tampak bahwa sebenarnya “disiplin” memiliki persamaan 
atau kesejajaran makna dengan kata-kata “taat”. Hal yang sudah amat jelas itu perlu 
dikemukakan karena dan sisi itulah kita dapat melihat kaitan langsungnya dengan agama. 
Dalam bahasa Arab, misalnya perkataan yang memiliki makna serupa dengan “agama” 
ialah “diri”. Seperti terbaca dalam kitab suci: lakum dinukum waliya din (bagimu din dan 
bagiku din, QS: 109:6 dan perkataan “din” itu berasal dari “d” yang artinya antara lain 
ialah tunduk, patu atau taat. Maka agama adalah suatu sistem ketundukan, kepatuhan, dan 
ketaatan, atau sistem disiplin. Sehingga sikap tunduk, patuh, dan taat adalah bagian sangat 
penting dan sikap keagamaan. Dalam hal ini ialah tunduk, patuh, dan taat kepada Tuhan 
(makna generik perkataan Arab ”Islam”, yang semula digunakan untuk menunjukkan 
semangat dan kemudian digunakan sebagai nama yaitu khususnya semangat dan nama 
agama yang dibawa Nabi Muhammad, SAW). 
 
Dalam agama Islam, bagian dan sikap keagamaan yang seharusnya melahirkan etos 
disiplin ialah kesadaran akan tanggung jawab priadi. Yaitu tanggung jawab di hadapan 
Tuhan dalam pengadilan Illahi, pengadilan yang digelar pada Hari Pembalasan atas segala 
perbuatannya yang baik ataupun yang buruk, besar ataupun kecil, yang dilakukannya di 
dunia. 



Faktor dan Indikator Perkembangan Negara   167

2 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary, s.v.”dicipline.” 

Adanya kesadaran akan tanggung jawab pribadi ini berpangkal pada iman, yakni 

keyakinan akan danya Tuhan semesta alam. Kemudian keyakinan bahwa Tuhan 

menghendaki para hamba-Nya untuk bertindak dan bertingkah laku menurut pedoman dan 

ukuran kebaikan dan kebenaran. Sebab hanya kebaikan dan kebenaran yang mengantarkan 

seseorang pada perkenan atau ridha (Arab: ridla Tuhan itu). 

 

Landasan keyakinan itu memerlukan sikap taqwa. Kata “taqwa” itu sendiri merupakan kata 

serapan dari  bahasa Arab yang biasa diterjemahkan sebagai sikap “takut kepada Tuhan” 

atau “sikap menjaga diri dari perbuatan jahat”, atau “sikap patuh memenuhi segala 

kewajiban dan menjauhi larangan Tuhan”. Meskipun penjelasan itu semuanya 

mengandung kebenaran, tetapi belumlah merangkum seluruh pengertian tentang “taqwa”. 

”Takut kepada Tuhan” tidak mencakup segi positif  “taqwa”, sedangkan “sikap menjaga 

dari dari perbuatan jahat” hanya menggambarkan satu segi saja dan keseluruhannya makna 

“taqwa”. Muhammad Asad, seorang penerjemah dan penafsir Al-Quran yang terkenal 

masa kini, menerjemahkan kata “taqwa” dengan (dalam bahasa Inggris) “God 

Consiousness”, yakni “kesadaran ketuhanan”. Dan kesadaran ketuhanan sebagai uraian 

tentang “taqwa” sejiwa dengan perkataan “nabban atau “ribbi’yah” (semangat ketuhanan 

yang dalam kitab suci diisyaratkan sebagai tujuan diutusnya para Nabi dan Rasul (Lihat, 

QS. 3:79 dan 246). Selanjutnya, yang dimaksud dengan “kesadaran atau semangat 

ketuhanan” itu ialah seperti dijabarkan Muhammad Asad kesadaran bahwa Tuhan adalah 

Maha Hadir (omipresent) dan kesediaan untuk menyesuaikan keberadaan diri seseorang di 

bawah sorotan kesadaran itu. 

 

Oleh karena itu, persyaratan pertama taqwa adalah kepercayaan kepada yang gaib. Tetapi, 

pengertian “yang gaib” di sini lebih daripada sekedar “yang tak tampak oleh mata” (seperti 

“makhluk atau wujud halus” yang meliputi jin, syetan, malaikat, surga, neraka, dan lain-

lain). Itu semua termasuk yang gaib. Tetapi, mengutip Muhammad Asad lagi, “yang gaib” 

atau “al-ghayb” itu mengandung pengertian semua sektor atau fase kenyataan yang berada 

di luar jangkauan pemahaman manusia. 
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Oleh karena itu, keberadaan “yang gaib” ini tidak dapat dikukuhkan atau dibantah  melalui 

pembuktian atau observasi ilmiah. Bahkan juga tidak dapat dirangkum (secara memadai) 

dalam berbagai kategori pemikiran spekulatif, seperti adanya Tuhan dan tujuan yang pasti 

tentang adanya alam raya ini, kehidupan sesudah mati, hakikat sebenarnya waktu, dan 

adanya kekuatan-kekuatan spiritual. Hanya seseorang yang yakin bahwa kenyataan 

tertinggi itu jauh lebih banyak daripada lingkungan kita sendiri yang observable (teramati) 

akan mampu mencapai iman kepada Allah. Orang-orang inilah yang memiliki keyakinan 

bahwa hidup ini mempunyai makna dan tujuan. Oleh karena itu, seseorang bisa menerima 

kebenaran agama hanya jika dia memiliki tujuan. Oleh karena itu, seseorang bisa 

menerima kebenaran agama hanya jika dia memiliki iman. Tanpa adanya iman, suatu 

agama ataupun ajaran Kitab Suci akan terttutup baginya yaitu bagi dia yang tidak 

menerima prinsip dasar itu. 

 

Dengan adanya iman dan tujuan hakiki hidup yang batas-batasnya melampaui kekinian dan 

kedisinian, seseorang (seharusnya) tidak mudah terjebak pada dimensi-dimensi jangka 

pendek perjalanan dan pengalaman hidupnya. Sebaiknya, ia selalu dapat melihat dimensi 

jangka panjang dan menyeluruh setiap keping tindakannya, yang baik maupun yang unik. 

Atau dengan kata lain, ia memiliki kesadaran strategis dan tidak semata-mata taktis, dia 

melihat setiap tindakannya itu suatu implikasi kosmis dan tidak hanya terbatas pada 

implikasi terrestrial (bumi, dunia, di sini, dan kini) saja. 

 

Dengan mudah kita dapat melihat bahwa kesadaran serupa merupakan salah satu 

persyaratan sangat penting bagi adanya disiplin. Jika kita ambil contoh bahwa faktor yang 

gampang merusak rasa disiplin ialah egoisme, sikap mementingkan diri sendiri, dan 

keserakahan (terlintas dalam pikiran kita gaya banyak orang dalam mengemudikan 

kendaraan di ibukota),  maka kita dapat melihat bahwa dalam usaha menegakkan disiplin 

kita sebenarnya berurusan dengan sesuatu yang berakar dalam pribadi masing-masing, 

namun juga menyangkut dimensi kepentingan yang menyeluruh. Kalau kita renungkan apa 

sebenarnya hidup ini, maka tidak ada alasan bagi kita hanya mengejar kepentuingan kita 

sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain dan orang banyak. Jadi, jelas sekali 

bahwa disiplin berkaitan erat dengan kesadaran sosial, sedang gaya hidup individualistis 

atau egoistis merupakan musuh bebuyutannya. 



Faktor dan Indikator Perkembangan Negara   169

Dan disini bisa disimpulkan bahwa mengusahakan disiplin itu harus dimulai dengan usaha 

penanaman kesadaran masing-masing anggota masyarakat bahwa tindakannya (yang 

berdimensi sosial) tidak hanya mempunyai akibat untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk 

masyarakat. Oleh karena itu, masing-masing anggota masyarakat ini juga dituntut untuk 

selalu dapat mempertimbangkan apakah suatu tindakan yang semula tampak 

menguntungkan diri sendiri tidak merugikan orang lain. 

 

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rasa kepedulian terhadap orang lain menuntut 

adanya pandangan hidup yang menegaskan bahwa melalui pemenuhan kepentingan 

masyarakat secara meluas, realisasi kepentingan seseorang secara individual dapat 

terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Itu berarti masing-masing pribadi (dalam bertindak) 

tidak mudah terkecoh oleh penampakan lahiriah keuntungan atau perolehan pribadi saja. 

Dalam kontek ini, disiplin sangat terkait dengan konsep “sabar” (dari bahasa Arab Al yang 

arti sesungguhnya adalah ketabahan, kesanggupan menahan diri, dan kesediaan untuk tidak 

mendahulukan kepentingan diri sendiri yang merugikan kepentingan orang banyak). Sikap 

untuk tidak mendahulukan kepentingannya sendiri timbul karena adanya kayakinan bahwa 

kepentingan diri sendiri itu akan terpenuhi dengan lebih baik melalui pemenuhan 

kepentingan bersama. Jadi, disiplin ini mengharuskan adanya kesediaan masing-masing 

pribadi untuk menunda kesenangan diri sendiri, dan dengan tabah menunggu atau 

mengandalkan terwujudnya kesenangan bersama. Sepintas lalu sikap semacam itu 

mengesankan sebagai sikap yang bersedia berkorban. Namun, dalam analisas selanjutnya, 

sikap itu justru akan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar, lebih awet, dan lebih 

hakiki.  Dan sikap ini pun sepenuhnya dapat dibenarkan. Dengan kata lain sebagaimana 

diungkapkan dalam pepatah Melayu disiplin menghendaki semangat “Berakit ke hulu, 

berenang ke tepian. Bersakit dahulu, bersenang kemudian ”. 

 

Pepatah Melayu itu sebenarnya memperingatkan kita agar selalu berpikir strategis, jangka 

panjang, dan jangan hanya berpikir taktis, jangka pendek. Jargon dalam ilmu strategi 

mengatakan,”may lose the battle, but You should win the war” (Anda boleh kalah dalam 

pertempuran, tetapi Anda harus menang dalam peperangan). Pertempuran adalah segi 

taktis jangka pendek, sedangkan peperangan adalah segi strategis jangka panjang. 
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Terjemah bebas dalam konteks ini adalah tidak mengapa kita mengalami “kerugian” 

pribadi karena mendahulukan kepentingan bersama, sebab kita yakin bahwa terwujudnya 

kepentingan bersama  pada akhirnya akan membawa pada “keuntungan” pribadi kita 

semua. Prinsip ini dengan jelas tampak dalam sikap berdisiplin. Dan memang tujuan 

dilaksanakannya sikap berdisiplin ini adalah untuk merealisasikan kepentingan bersama 

secara lebih efektif dan lebih efisien. Karena hanya dengan cara itu pulalah kepentingan-

kepentingan pribadi dapat terpenuhi dengan baik. 

 

Tetapi, dari uraian itu juga dapat dilihat adanya kaitan antara disiplin dengan konsep 

tentang balasan setimpal terhadap perbuatan baik maupun buruk yaitu konsep keagamaan 

tentang “balasan dan dosa”, “reward and punishment”. Sebab ketika seseorang bersedia 

menunda dan mengorbankan kesenangan atau kepentingannya sendiri, maka sebetulnya dia 

mempunyai harapan bahwa pada akhirnya nanti (pada Hari Pembalasan), dia akan 

mendapatkan balasan dari amalnya ini dan tidak bakal merugi. Ini memang sedikit banyak 

berdasarkan suatu realisme bahwa manusia pada dasarnya adalah egoistis, ingin melihat 

kepentingan pribadinya terpenuhi, lambat atau cepat, jangka panjang atau jangka pendek. 

Maka, appeal (pertimbangan) untuk berdisiplin dapat dilakukan pada pribadi-pribadi 

berkenaan dengan betapa kepentingannya itu akan terpenuhi dengan baik justru melalui 

ketaatan, kepatuhan, dan sikap tunduk secara suka rela dan penuh keinsyafan pada aturan 

bersama dan ketentuan-ketentuan hidup bermasyarakat. 

 

Karena adanya keterkaitan dengan masalah “balasan setimpal” itu, maka disiplin tidak bisa 

dipisahkan dengan masalah penegakan hukum dalam masyarakat. Tertib hukum yang 

disitu dengan jelas terlaksananya prinsip “balasan setimpal” akan memberi kerangka 

institusional pada sikap berdisiplin. Dan tertib hukum itu tidak akan terwujud dengan baik 

tanpa partisipasi semua anggota masyarakat, dalam semangat “saling mengingatkan 

tentang kebenaran, dan saling mengingatkan tentang kesabaran”. Sebagai konsekwensinya, 

berkenaan dengan masalah disiplin ini masing-masing anggota masyarakat dapat dengan 

bebas untuk saling memperingatkan dan saling mengawasi, serta untuk secara bersama 

memikul beban “penderitaan sementara”, karena yakin bahwa kelak, dalam jangka 

panjang, kebahagiaan sejati akan terwujud. Seperti kita ketahui, ini adalah salah satu 

interpretasi ajaran khas agama tentang dunia dan akhirat. 




