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Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara

Assalamualaikum wr. Wb.,

Yang kami hormati para undangan dan peserta seminar.

Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan kepada kita kesempatan untuk berpartisipasi dan sumbangsih
bagi negara kita tercinta yaitu Republik Indonesia.
Kondisi saat ini negara kita sedang mengalami masa yang cukup
menentukan dimana masa depan negara kita berada di situasi mengalami
banyak ancaman. Keutuhan NKRI adalah harga mati yang tidak dapat
dikompromikan lagi. Kita sebagai insan pendidikan merupakan elemen
yang tidak terpisahkan dalam segala upaya untuk mempertahankan
keutuhan NKRI.
Perilaku manusia Indonesia merupakan aspek penentu di dalam
mempertahankan keutuhan bangsa. Dengan tidak memandang latar
belakang profesi, usia, agama, maka apabila semua perilaku elemen
masyarakat Indonesia mengacu kepada satu visi yaitu keutuhan bangsa
maka kami yakin bangsa Indonesia akan tetap menjadi bangsa yang kuat
dan utuh.

Dengan seminar tentang “Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk
Menjaga Keutuhan NKRI” diharapkan kita akan mendapatkan pencerahan
mengenai ketahanan bangsa dari berbagai macam perspektif. Tugas
meningkatkan ketahanan bangsa bukanlah semata tugas TNI dan Polri
akan tetapi merupakan kewajiban kita semua untuk peduli dan berperan
secara aktif. Kita akan dapat merancang dan melakukan perilaku apa yang
dapat kita lakukan sebagai elemen NKRI untuk meningkatkan ketahanan
bangsa. Dengan demikian maka sinergi perilaku masyarakat bersama
dengan aparat TNI dan Polri dapat menjadi semakin terpadu.
Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kepada Rektor Universitas Padjadjaran beserta jajarannya, seluruh
pembicara dan moderator, seluruh sponsor dan donatur, pihak TNI dan
jajarannya, pihak Polri dan jajarannya serta seluruh panitia dan pihak yang
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telah banyak membantu baik secara moril dan materil sehingga kegiatan
seminar “Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan
NKRI” sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran ke 55 ini dapat terwujud.

Selamat mengikuti seminar dan berkarya untuk peningkatan ketahananan
bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.

Wassalamualaikum, wr. wb.

Ketua Panitia

Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc.
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Sambutan Dekan
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

Assalamu’alaikum, wr. wb,

Yang kami hormati..

Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT yang telah
menganugerahkan kepada kita semua Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Doa tulus senantiasa kita panjatkan untuk para pahlawan yang
telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemajuan bangsa kita.

Saat ini, tantangan meningkatkan ketahanan bangsa dan menjaga keutuhan
NKRI semakin kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius dari
semua anak bangsa. Di sisi lain, permasalahan yang dihadapi di dalam
negeri yang begitu kompleks. Sebagai negara yang luas wilayahnya, besar
jumlah penduduknya dan kaya sumber daya alamnya, maka Indonesia
menjadi sasaran banyak kekuatan dari luar negeri yang ingin
mempengaruhi dan bahkan menguasainya. Ancaman tidak hanya datang
dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Pelemahan dari dalam negeri dapat
mewujud dalam berbagai bentuk, dan perilaku destruktif sampai konflik
antar kelompok dan golongan.

Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran menyelenggarakan seminar
tentang “Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan
NKRI” sebagai rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran ke-55. Program ini merupakan salah satu wujud
keprihatinan dan kepedulian kami terhadap perkembangan bangsa
Indonesia saat ini. Melalui seminar ini, kami berusaha memberikan
kontribusi pemikiran untuk meningkatkan dan menjaga keutuhan negeri
yang kita cintai, seraya senantiasa memelihara harapan bahwa Indonesia
akan menjadi negara besar dan maju di masa mendatang. Dalam seminar
ini, meningkatkan ketahanan bangsa dan keutuhan NKRI dikaji dari
berbagai area, antara lain: ketahanan wilayah, ketahanan bangsa melalui
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pendidikan dan keluarga, dan ketahanan bangsa melalui ekonomi dan
politik.

Selamat mengikuti seminar, semoga terinspirasi untuk berkontribusi bagi
peningkatan ketahanan bangsa, keutuhan NKRI dan kemajuan negeri yang
kita cintai.

Wassalamu’alaikum, wr. wb.
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Sambutan Rektor
Universitas Padjadjaran
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Ucapan Terima Kasih

Penyelenggaraan Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk
Menjaga Keutuhan Bangsa ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari
berbagai pihak. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya atas pihak-pihak yang telah membantu
penyelenggaraan kegiatan ini.

1. Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi (BPIP) Fakultas
Psikologi UNPAD

2. Dinas Psikologi Angkatan Darat (DISPSIAD) TNI AD
3. PT. Bank Central Asia Tbk.
4. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
5. Central Spring Bed
6. Trans 7
7. Harian Umum Republika
8. Harian Umum Tribun Jabar
9. Net TV
10. I-News TV
11. PR FM 107.5
12. Drs. H. Rum Pagau
13. Norman Wartabone, S.T., M.Si.
14. Dra. Mulia Jayaputri, MPA., Psikolog.
15. Dra. Ratna Permasih Dewi, Psikolog
16. Letkol Inf Ari Depria Maulana, S.Sos.
17. Kolonel Arh I Made Kusuma D.G, S.I.P.
18. Ir. I Wayan Adnyana, SH., M.Kn.
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Ketahanan Militer dan Proxy War

oleh:

Letjen TNI Agus Sutomo, S.E.
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MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

NASKAH KOMANDAN SESKO TNI
PADA SEMINAR NASIONAL

“PENINGKATAN KETAHANAN BANGSA UNTUK MENJAGA
KEUTUHAN NKRI”

FAKULTAS PSIKOLOGI, UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG, 24 NOVEMBER 2016

KETAHANAN MILITER DAN PROXY WAR

Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, S. E.
Email: sutomo.agus84@gmail.com

1. Pendahuluan
Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini

sangat berpengaruh terhadap kondisi ketahanan bangsa Indonesia.
Terutama perubahan situasi politik dan ekonomi internasional telah
mengubah bentuk ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia.
Prediksi kekuatan pertahanan negara masa depan ditentukan oleh
kekuatan ekonomi, dan ancaman berupa agresi militer sudah berkurang
secara signifikan. Namun demikian, secara militer negara tetap harus kuat,
karena ancaman nonmiliter terhadap ketahanan bangsa Indonesia tidak
kalah berat dibanding dengan ancaman berupa agresi militer.

Dinamika perkembangan tersebut di atas, juga mempengaruhi pola
dan bentuk ancaman menjadi semakin kompleks dan multidimensional,
berupa ancaman militer maupun ancaman nonmiliter, dalam bentuk
ancaman nyata maupun tidak nyata. Demikian pula dengan sifat dan
karakterisitik perang, selain perang konvensional antar dua negara, juga
timbul perang jenis baru yang dilatarbelakangi kepentingan kelompok,
diantaranya perang asimetris, perang hibrida, dan perang proxy (Proxy
war).

Pola dan bentuk ancaman serta sifat dan karakteristik perang itu,
tentunya memengaruhi pula penyelenggaraan pertahanan negara.
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Pertahanan negara itu sendiri, salah satunya berkaitan dengan ketahanan
militer yang dalam hal ini disebut sebagai kekuatan militer. Kekuatan
militer merupakan bagian dari dimensi ketahanan nasional atau ketahanan
bangsa dalam menghadapi ancaman nasional. Kekuatan militer dalam
penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia ditujukan untuk menjaga
dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
segenap bangsa terhadap ancaman. Di mana pembangunan pertahanan
negara berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan
militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman baik
militer, non militer maupun hibrida. Dalam menghadapi ancaman militer
pertahanan negara menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
sebagai komponen utama yang diperkuat oleh komponen cadangan dan
komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman non militer,
menempatkan kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan sebagai
unsur utama dibantu unsur lain kekuatan bangsa. Dalam menghadapi
ancaman hibrida, Indonesia menerapkan pola pertahanan militer,
didukung dengan kekuatan pertahanan nirmiliter yang diformasikan ke
dalam komponen pendukung sesuai hakikat eskalasi yang timbul. Orientasi
tersebut sejalan dengan pemikiran Panglima Besar Jenderal Sudirman:
“Bahwa Negara Indonesia tidak tjukup dipertahankan oleh tentara sadja,
maka perlu sekali mengadakan kerdja sama jang seerat-eratnya dengan
golongan serta badan-badan di luar tentara.” (Panglima Besar Sudirman
pada konferensi Tentara Keamanan Rakyat di Markas TKR Yogyakarta, 12
November 1945)

2. Harapan Pihak Militer/TNI terhadap Sipil dalam
Mempertahankan Wilayah NKRI
Harapan TNI terhadap masyarakat sipil dalam upaya melaksanakan

tugasnya sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, haruslah dilihat
dari peran kebangsaan TNI dan keberadaan TNI sejak awal kemerdekaan
dan perjuangannya mempertahankan proklamasi, karena kelahiran TNI
amat berbeda dengan kehadiran militer di negara manapun. Kehadiran TNI
dalam kancah perjuangan bangsa bersumber dari perjuangan rakyat itu
sendiri. Keberhasilan dan kebesaran TNI saat ini dalam menjaga
kedaulatan NKRI bersumber dari rakyat atau masyarakat sipil itu sendiri.
Peran TNI dalam mempertahankan kedaulatan tanah air dari berbagai
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bentuk ancaman baik dari luar maupun dalam negeri, dalam pembangunan
bangsa (nation building), dalam mendorong pengembangan demokrasi,
serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti seluas-
luasnya merupakan implementasi dari realitas posisi militer TNI dalam
membangun ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional merupakan sebuah amanat yang harus
diperjuangkan bersama-sama oleh setiap komponen bangsa, sesuai dengan
kemampuan dan kapasitas masing-masing. Ketahanan nasional adalah
tanggung jawab bersama, bukan hanya persoalan ketentaraan/militer saja,
dengan kata lain tidak hanya menjadi tanggungjawab TNI saja, melainkan
terkait juga dengan seluruh persoalan yang berhubungan dengan tegaknya
suatu bangsa dan negara. Ketahanan militer bukanlah semata mata
menyusun kekuatan pertahanan militer untuk menghadapi atau
menyerang bangsa lain, tetapi merupakan jawaban yang paling tepat untuk
menghadapi setiap kemungkinan ancaman terhadap keutuhan NKRI saat
ini dan masa mendatang.

Ketangguhan/ketahanan militer sangat bergantung pada dukungan
seluruh rakyat, seberapa berat pun ancaman yang dihadapi TNI dalam
menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, akan mudah dihadapi apabila
rakyatnya memiliki ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga sebagai
tumpuan ketahanan nasional dan setiap individu masyarakatnya memiliki
karakter bangsa yang kuat dalam wujud nasionalisme atau cinta tanah air
sehingga akan bersatu padu dengan tentara dalam membela negara.

Untuk itu, TNI sebagai militer mengharapkan masyarakat sipil
sebagai individu dan generasi penerus bangsa memiliki visi jauh ke depan,
berkepribadian serta memiliki karakter dan wawasan kebangsaan. Untuk
membentuk generasi yang demikian, maka harus dilakukan upaya
membangun karakter wawasan kebangsaan sejak usia dini dan secara
konsisten dipupuk hingga usia dewasa, tidak cukup hanya dengan bilangan
waktu satu dua hari. Karakter wawasan kebangsaan tidak dapat hanya
dibangun melalui seminar atau workshop saja. karakter wawasan yang
hendak ditanamkan memerlukan pemahaman, pengalaman, praktek dan
indoktrinasi yang terus menerus, karena karakter merupakan nilai-nilai
yang terpatri dalam diri seseorang melalui pendidikan, pola asuh,
pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, menjadi
nilai instrinsik yang melandasi sikap dan perilaku seseorang. Di banyak
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negara pembinaan wawasan kebangsaan ditanamkan melalui Program
“Wajib Militer”. Program Wajib Militer tidak hanya sekedar untuk
mengembangkan karakter rasa kebangsaan ataupun visi berbangsa tapi
juga berkorelasi langsung dengan upaya membentuk militer profesional,
karena melalui program Wajib Militer akan tumbuh generasi yang memiliki
ketangguhan jasmani yang samapta, kepribadian yang berkarakter, dan
intelektualitas yang berwawasan kebangsaan yang harus tertanam dalam
setiap prajurit TNI dalam membela bangsa dan negaranya, hingga tetes
darah terakhirnya pantang menyerah.

Banyak negara di dunia telah mengadopsi betapa pentingnya
program Wajib Militer dalam membentuk karakter kebangsaan bagi
generasi pemudanya. Bahkan dalam sejarahnya program Wajib Militer
sudah berlangsung selama hampir 200 tahun, Samuel Hutington dalam
bukunya “Prajurit dan Negara” menuliskan bahwa: “Prusia merupakan
negara pertama yang memperkenalkan wajib militer yang permanen.
Undang-undang tanggal 3 September 1814, menuntut seluruh warga
Prusia untuk menjalani wajib militer selama lima tahun (tiga tahun aktif di
kedinasan dan dua tahun sebagai cadangan) dan selama 14 tahun berada
dalam wajib militer atau Landwehr”

Sebagai perbandingan, kita bisa berkaca pada keberhasilan
program Wajib Militer yang dilaksanakan oleh negara tetangga kita,
Singapura. Mereka memulainya dari anak-anak setingkat TK hingga SMA,
dengan ritual mewajibkan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari
sebelum mulai belajar. Ketika setiap pemuda laki-laki berusia 18 tahun dari
berbagai ras, agama, dan status sosial diwajibkan mengikuti program Wajib
Militer selama tiga tahun, digembleng dalam latihan berat yang
memerlukan kesiapan fisik dan mental, dan kebersamaan dalam
kerjasama. Tidak cukup hanya itu, setelah selesai masa program Wajib
Militer setiap setahun sekali mereka harus menjalani tes kesehatan
jasmani, bila tidak lulus harus diulang di waktu week end. Hasil dari
program Wajib Militer itu bisa kita lihat, bahwa Singapura merupakan
negara di mana warga negaranya memiliki tingkat disiplin dan kesehatan
yang tinggi, setiap pemudanya yang terdiri dari multi ras dengan bangga
menyatakan “I am Singaporean”. Menurut hemat saya sudah saatnya kita
melaksanakan program yang sama, jika kita tidak ingin kehilangan jati diri
sebagai bangsa Indonesia.
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Kenapa kita harus membangun karakter bangsa? Presiden Pertama
Republik ini, menekankan betapa pentingnya membangun karakter bangsa
yang disampaikan dalam orasinya: “Untuk menghancurkan suatu bangsa,
akan sangat mudah apabila diawali dengan penghancuran karakter dan
budaya bangsanya. Untuk itu, perlu pembangunan karakter dan
kebangsaan/nations and character building. (Ir. Soekarno, Presiden
Pertama RI). Ada kata bijak yang menyatakan betapa pentingnya karakter
dalam kehidupan pribadi maupun bangsa: When Wealth is lost, nothing is
lost, When Health is lost, some thing is lost, but when character is lost,
everything is lost.( bila harta kita hilang, sebenarnya tidak ada yang hilang,
bila kesehatan kita hilang, ada sesuatu yang hilang, tetapi bila karakter
hilang maka kita akan kehilangan segala-galanya.)

3. Proxy War dan Dampaknya terhadap Ketahanan Negara dan
Bangsa Indonesia.
Berkaitan dengan ancaman dan tren perang saat ini, terdapat

kecenderungan yang diawali dengan pola konflik yang tidak lagi bersifat
frontal, namun dilakukan secara nonlinier, tidak langsung dan bersifat
proxy war dengan menggunakan “senjata” berupa berbagai issu dengan
pola konflik yang cenderung asimetris dan dibangun secara sistematis
melalui tahapan yang terencana dengan tema ekonomi, sosial politik,
pelanggaran Hak Asasi Manusia, terorisme, demokratisasi, korupsi yang
mengemuka, lingkungan hidup, termasuk penggantian rezim yang otoriter
dan issu senjata pemusnah massal, serta perbedaan agama, sekte, suku, ras
dan antar golongan. Penyebaran issu diciptakan melalui propaganda
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi termasuk jejaring
media sosial.

Mengenai ancaman proxy war di Indonesia, dalam berbagai
kesempatan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, telah
mengingatkan tentang adanya berbagai indikasi ancaman proxy war di
Indonesia, sebagai dampak keberadaan Indonesia di kawasan equator.
Menurutnya, telah banyak cara dilakukan negara asing untuk menguasai
kekayaan alam Indonesia, salah satunya dengan cara menciptakan proxy
war. Proxy war didefinisikan sebagai sebuah konfrontasi antara dua
kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk
menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk
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mengurangi resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran
fatal. Biasanya pihak ketiga bertindak sebagai pemain pengganti
adalah negara kecil, namun kadang bisa juga aktor non negara (non
state actor) yang berwujud Lembaga Sosial masyarakat (LSM),
Organisasi Masyarakat (Ormas), kelompok masyarakat dan
perorangan. Secara singkat Proxy war merupakan kepanjangan tangan
dari sebuah negara yang berupaya mendapatkan kepentingan strategisnya
namun menghindari keterlibatan langsung suatu perang yang mahal dan
berdarah.

Berdasarkan hasil diskusi akademis dari 25 universitas di seluruh
Indonesia, Lembaga Katahanan Nasional (Lemhanas) RI dan lembaga-
lembaga pendidikan di lingkungan TNI menyatakan bahwa proxy war dapat
dilakukan pihak asing terhadap Indonesia. Dalam kondisi nyata, dapat kita
lihat contoh dan indikasi proxy war di Indonesia yang menyusup dalam
berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai peristiwa
berikut ini:
a. Gerakan Separatis. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai

dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi sampai
dengan munculnya referendum.

b. Demonstrasi massa. Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini
tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan
sering ditemui demonstran yang tidak tahu apa yang akan
diperjuangkan dalam demonstrasi itu.

c. Penerapan Regulasi Yang Merugikan. Sebagai contoh adalah
peraturan regulasi produk perjanjian internasional yang diterbitkan
atas prakarsa World Health Organization (WHO) dan Amerika Serikat,
yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Regulasi ini
menggunakan label kesehatan sebagai dalih pengaturan tembakau
secara internasional, namun kenyataannya materi FCTC sendiri lebih
banyak mengatur tata niaga sehingga aturan ini menekan semua negara
dan melemahkan usaha tembakau dalam negerinya dengan alasan
kesehatan. Di Indonesia peraturan ini, mematikan industri rokok kretek
dan menjadikan usaha industri rumahan gulung tikar.
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d. Peredaran Narkoba. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini
memiliki keterkaitan dengan proxy war , dengan tujuan untuk merusak
generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia di masa depan
tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi.

e. Bentrok antar kelompok. Perkelahian dan aksi anarkis antar pelajar
SD, SMP dan SMA dan bahkan mahasiswa, menunjukkan di bidang
pendidikan dan generasi muda, tidak terlepas dari aksi proxy war itu
sendiri.

f. Makanan dan Obat-Obatan Palsu. Maraknya peredaran makanan yang
dibubuhi zat-zat berbahaya bagi kesehatan, peredaran obat-obatan
palsu hingga kejadian vaksin palsu baru baru ini, merupakan bagian dari
proxy war dalam upaya melemahkan ketahanan bangsa dari dalam.

g. Illegal Logging dan Illegal Fishing. Pembalakan liar dan pencurian
kekayaan alam kita dilaut, merupakan upaya proxy war untuk
menghancurkan kekayaan alam kita melalui bencana alam.

h. Seks Bebas dan LGBT. Generasi muda disusupi dengan gaya hidup
hedonisme dan pergaulan seks bebas dan sesama jenis merupakan
upaya proxy war untuk menghancurkan moral generasi muda Indonesia.

Melihat kondisi di atas, maka kita dapat melihat betapa proxy war
telah menyusup keberbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara,
disadari atau tidak, bangsa kita tengah dilemahkan dari dalam tubuh kita
sendiri, dengan sasaran generasi penerus bangsa dari usia balita hingga
generasi pemuda calon pemimpin bangsa. Dampaknya tentu saja sangat
luar biasa bagi ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa ini digerogoti
ancaman dari berbagai faktor kehidupan, antara lain:

Pertama. Faktor kehidupan sosial politik, melalui konflik etnis, agama,
budaya, kejahatan terorganisir, dan terorisme.

Kedua. Faktor ekonomi, melalui monopoli perekonomian, maka tercipta
kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah serius yang
dihadapi setiap bangsa.
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Ketiga. Faktor geografi, masalah kerusakan alam melalui pembalakan
liar dan pencurian ikan, merupakan ancaman terhadap katahanan
nasional karena bahaya alam, mulai dari rusaknya hutan tropis yang
menyebabkan pemanasan global, banjir, tsunami dan perubahan iklim
yang tidak menentu.

Keempat. Ancaman virus HIV/AID sebagai dampak dari seks bebas dan
LGBT, serta penyakit epidemik penyakit lainnya yang diakibat oleh
peredaran makanan yang disusupi zat berbahaya dan juga peredaran
obat-obatan palsu.

Kelima. Rusaknya mental generasi muda sebagai akibat dari peredaran
narkoba dan zat adiktif lainnya.

Itulah dampak dari proxy war yaitu menyerang ketahanan bangsa
ini dari berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga akan
menyebabkan rusaknya karakter bangsa Indonesia, banyak ditemukan
sosok manusia Indonesia yang tidak memiliki ketulusan, tidak sungguh-
sungguh, senang yang semu, berbasa basi, masih adanya budaya ABS “Asal
Bapak senang” dalam kinerja sosok karakter sperti itu dapat dilihat dari
sikap: tidak mempunyai kepercayaan diri, tidak bisa dipegang kata-kata
dan janjinya, mengelak dari tanggung jawab, saling menyalahkan, saling
menghujat, rapuh dan lembek, daya juang bangsa lemah, karakter peminta-
minta (pengemis) yang kemudian melahirkan budaya suap di segala aspek
kehidupan, konsumtif , instan, dan transaksional, tidak mau bekerja keras,
tidak memiliki rasa hormat.

4. Penutup.
Berbagai potensi ancaman melalui proxy war terhadap kedaulatan

dan keutuhan NKRI merupakan suatu tantangan bagi TNI sebagai benteng
pertahanan negara. Visi TNI terhadap NKRI adalah negara yang dapat
memayungi seluruh kepentingan bangsa Indonesia dengan ciri
kebhinnekaannya secara merata. Untuk itu, melalui seminar ini saya
menggugah kepada seluruh masyarakat sipil, mari kita bangun tekad yang
kuat untuk bersama-sama mewujudkan kembali jati diri bangsa ini sebagai
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bangsa yang besar seperti apa yang selalu dibanggakan Presiden Pertama
kita Ir. Soekarno “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang
mempunyai sejarah besar, dan bangsa yang mempunyai potensi besar yang
sayap pengaruhnya bisa membentang dari Marauke hingga ke Maroko
(Presiden RI Pertama Ir. Soekarno)

Bandung, November 2016
Komandan Sesko TNI,

Agus Sutomo, S.E.
Letnan Jenderal TNI
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KETAHANAN WILAYAH DAN IDENTITAS BANGSA

Prof. Dr. Tb. Zulrizka Iskandar, M.Sc.

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, dan merupakan negara
yang memiliki jumlah penduduk ke-4 terbesar di dunia. Demikian pula
dengan sumber daya alam yang cukup banyak, dan terletak di antara dua
benua dan dua samudera. Selain itu pula, Indonesia sebagai negara
kepulauan memiliki area laut yang cukup luas. Dengan demikian, Indonesia
mempunyai daya tarik tersendiri bagi bangsa lain.

Daya tarik yang demikian besar, dapat dipahami apabila pada zaman
yang lalu menjadi sasaran untuk dikuasai oleh berbagai negara. Indonesia
pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, suatu waktu yang cukup
lama. Mengapa sampai terjadi penjajahan yang begitu lama? Ada apakah
dengan bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia sedemikian lemahnya,
sehingga Belanda dapat menjajah dengan waktu yang cukup lama?

Sebagaimana diketahui bahwa Belanda sebagai penjajah
menggunakan strategi adu domba di antara bangsanya sendiri. Pada saat
itu, banyak sekali kerajaan di nusantara. Belanda dapat mengidentifikasi
salah satu kelemahan suku bangsa yang ada di nusantara, yaitu adanya
orang yang mempunyai keinginan untuk berkuasa (seperti misalnya
seorang Adipati), maka orang tersebut diberi janji bahwa ia akan didukung
oleh Belanda untuk menjadi raja. Dengan demikian orang yang dijanjikan
tersebut akan melawan atau berontak kepada raja. Peperangan di antara
suku bangsanya terjadi, dan hal ini yang dapat melemahkan kekuatan
kerajaan.

Tetapi, setelah bangsa Indonesia sadar tentang taktik dan strategi
Belanda melakukan upaya memecah belah, maka muncul gerakan pemuda
yang ingin menyatukan gerakan perlawanan terhadap Belanda. Gerakan
perlawanan yang dilakukan oleh pemuda terdidik nampaknya berhasil
untuk menyatakan perang terhadap musuh bersama. Keinginan untuk
menjadi bangsa yang merdeka berhasil diterjemahkan oleh pemuda
terdidik tersebut kepada rakyat, sehingga muncul motivasi untuk keluar
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dari tekanan penjajah. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda untuk
membuat bangsa Indonesia terbelakang terus dilakukan, yaitu dengan
membatasi orang untuk dapat mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.
Penjajahan yang dilakukan Belanda kemudian digantikan oleh Jepang
selama 3,5 tahun, karena berhasil mengalahkan Belanda. Kekalahan Jepang
pada Perang Dunia ke 2 dari sekutu, merupakan momentum yang
digunakan oleh pemuda Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan.
Belanda ingin kembali menjajah bangsa Indonesia yang sudah merdeka,
tetapi pejuang Indonesia telah berhasil mempertahankan Indonesia
sebagai negara merdeka.

Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai visi yaitu
sebagai negara yang dapat menciptakan bangsa/masyarakatnya adil dan
makmur. Visi tersebut tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945. Saat ini
Indonesia telah merdeka selama 71 tahun, tetapi keadaan bangsa Indonesia
belum dapat merasakan adanya keadilan dan kemakmuran dalam
kehidupannya. Bahkan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia
semakin kompleks.

Kebutuhan untuk berkuasa pada sebagian bangsa Indonesia masih
cukup tinggi. Oleh karena itu, fenomena konflik masih sering dijumpai
pada masyarakat Indonesia. Konflik di Indonesia diawali oleh
pemberontakan PKI/ Muso 1948, kemudian PRRI PERMESTA, DI-TII 1954,
G 30 S/PKI 1965, GAM/ACEH, OPM/ PAPUA, REFORMASI 1998, dan Teror
yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang berupaya
membentuk Negara Islam. Selain konflik besar tersebut, terdapat pula
konflik-konflik kecil seperti yang terjadi di DPR, Masyarakat, Mahasiswa,
Pelajar, Aparat Keamanan dan Polisi dan Pemerintahan. Konflik kecil
tersebut hanya ingin menunjukkan kekuatan yang dimiliki.

Namun demikian, pada individu yang memiliki kebutuhan berkuasa
dan diwarnai dengan dimensi personal power yang dimilikinya serta yang
bersangkutan menduduki jabatan, maka individu tersebut akan bertingkah
laku yang menggambarkan kekuasaannya. Tingkah laku kekuasaannya
akan ditampilkan ketika berinteraksi dengan orang lain, khususnya pada
anak buah atau orang lain yang mungkin ditunjukkan kekuasaannya.
Tingkah lakunya tersebut akan disertai dengan penampilannya, yaitu
menggunakan pakaian yang dapat menunjukkan kekuasaannya, terutama
akan terkait dengan harga yang mahal. Penampilan seorang yang memiliki
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kebutuhan akan kekuasaan dengan dimensi personal power, memerlukan
penampilan yang harus dapat meyakinkan orang lain. Dengan demikian,
penampilan fisik yang memakai barang mewah, berakibat pada perilaku
konsumtif.

Tingkah laku konsumtif untuk menunjang penampilan individu yang
memiliki kebutuhan untuk kekuasaan dengan dimensi personal power,
maka akan mendorong individu tersebut untuk berbuat cenderung korupsi,
pungli. Kondisi demikian akan berimbas pula pada individu yang memiliki
kebutuhan untuk kekuasaan yang lainnya, sehingga tingkah laku konsumtif
akan diikuti oleh masyarakat lainnya. Anggota masyarakat yang tidak
menduduki jabatan atau posisi di masyarakat ingin menunjukkan
kemampuannya secara ekonomis mungkin saja berperilaku kurang baik,
dan pada akhirnya tingkah laku konsumtif yang akan dilakukannya.
Walaupun kondisi sosial ekonominya belum tentu sudah memadai, sebagai
contoh pembelian sepeda motor.

Tingkah laku ingin menonjol dibandingkan dari orang lain, sebagian
dari masyarakat memberikan perlakuan pendidikannya kepada anak
dirumah (hubungan orang tua anak yang memberikan tuntutannya), yaitu
menuntut anak-anaknya untuk memperoleh hasil pendidikan yang sangat
baik. Bahkan ada pula yang dilakukan oleh orang tua untuk berbuat curang
agar mendapatkan nilai-nilai yang tinggi dikelasnya. Sosialisasi nilai-nilai
yang kurang baik tersebut dapat saja terjadi dilakukan oleh orang tua.
Nilai-nilai tersebut merupakan awal mula terjadinya pembentukan
kebutuhan untuk kekuasaan dengan dimensi personal power. Dengan
demikian proses penanaman nilai tersebut sudah mengakar di masyarakat,
yaitu di keluarga.

Proses sosialisasi nilai-nilai yang dilakukan oleh masyarakat,
khususnya nilai-nilai kebutuhan untuk kekuasaan, akan mengawali nilai-
nilai kehidupan yang bersifat individual. Nilai-nilai kolektif di masyarakat
akan meluntur, hal ini dapat terlihat pada kehidupan di daerah perkotaan
dan bahkan sebagian di kehidupan masyarakat desa. Nilai individual yang
muncul pada sebagian masyarakat akan memunculkan pada
ketidakpedulian pada masyarakat lainnya. Kondisi demikian akan
mengawali berkurangnya kepekaan terhadap kehidupan yang terjadi di
masyarakat luas, sehingga keeratan di masyarakat semakin berkurang.
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Kondisi berkurangnya keeratan dalam kehidupan bermasyarakat
yang terjadi pada bangsa ini dapat memicu kurangnya berinteraksi
bermasyarakat, seperti misalnya melunturnya atau bahkan mulai
menghilangnya nilai gotong royong. Keadaan masyarakat demikian akan
lebih berorientasi pada dirinya sendiri, dari pada harus memperhatikan
orang lain. Hal ini akan semakin diperkuat dengan adanya kesenjangan
dalam ekonomi. Kaum miskin merasa kurang adanya perhatian dari
penguasa dan pemerintah, sehingga yang terjadi adalah perasaan kurang
diperhatikannya kaum tidak mampu.

Adanya disparitas yang besar antara kaum kaya dengan yang kaum
miskin. Selain itu, munculnya perasaan ketidakadilan dalam berbagai hal,
terutama dalam hal penegakkan hukum pada golongan tidak mampu.
Mereka saat ini merasa disisihkan dalam mencari keadilan, seperti
misalnya peristiwa penggusuran pada penghuni kota di daerah kumuh.
Oleh karena itu, sering terlihat dalam upaya penegakan hukum atau aturan
suatu tindakan perlawanan dari kaum yang merasa diperlakukan tidak adil
tersebut. Dengan demikian, konflik antara masyarakat dengan aparat
penegak hukum menjadi peristiwa yang tidak terelakkan.

Di sisi lain, yang dihadapi oleh pemerintah adalah warga negaranya
sendiri, yang seharusnya dilindungi dan memperoleh perlakuan yang baik.
Pemimpin yang dilandasi oleh kebutuhan untuk kekuasaan tersebut
menjadi tidak peka terhadap masalah sosial yang dihadapi oleh
masyarakat. Kondisi demikian akan menimbulkan semakin longgarnya
ikatan sosial yang ada di masyarakat. Padahal dalam hal menghadapi
berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan
berkelanjutan, diperlukan adanya kesatuan dan persatuan bangsa.

Kesatuan dan persatuan bangsa saat ini dirasakan melemah. Padahal
kesatuan dan persatuan bangsa sangatlah diperlukan dalam menghadapi
berbagai masalah bangsa dan negara. Terjadinya peristiwa illegal logging,
illegal mining, illegal fishing dan berbagai pengambilan sumber daya alam
yang tidak legal, menunjukkan adanya suatu tindakan masa bodoh dari
masyarakat terhadap peristiwa tersebut. Padahal apabila masyarakat
peduli dengan permasalahan yang terjadi di lingkungannya, maka
masyarakat yang peduli dengan kondisi lingkungannya dapat dijadikan
sebagai sistem sarana pendukung keamanan bangsa dan negara (early
warning system).
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Lemahnya kesatuan dan persatuan bangsa dan ketidakpedulian yang
dilakukan menunjukkan adanya jarak antara komponen bangsa. Hal ini
dapat terlihat pada peristiwa kecelakaan pesawat Air Asia pada beberapa
waktu lalu, diberitakan bahwa ada nelayan yang melihat pesawat yang
jatuh ke laut. Namun demikian, nelayan tersebut tidak melaporkan
peristiwa yang dilihatnya tersebut. Hal ini berarti adanya jarak antara
aparat keamanan dengan masyarakat. Jarak yang terjadi antara masyarakat
dengan aparat menjadi suatu kerugian bagi perkembangan bangsa dan
ketahanan wilayah dan negara.

Tingkah Laku dalam Ketahanan Wilayah.
Manusia dalam kehidupannya di suatu lingkungan atau area

mempunyai wilayah yang diakuinya sebagai daerah yang dikuasainya. Area
atau wilayah yang dikuasainya tersebut akan menjadi wilayah yang akan
diawasinya. Area yang diawasinya tersebut akan sangat bergantung pada
rasa kepemilikannya atau keterlibatan emosinya terhadap wilayah
tersebut. Wilayah yang akan mendapatkan pengawasan ketat adalah suatu
area yang benar benar dimilikinya dengan upaya yang kuat dari dirinya.
Sebagai ilustrasi dari upaya kepemilikan yang kuat adalah seseorang
membeli rumah dengan upaya dari dirinya yang sangat besar. Apabila ada
permasalahan yang terkait dengan rumahnya tersebut, maka ia akan
mempertahankan rumah tersebut dengan segala usaha.

Namun, apabila upaya yang dilakukan kurang begitu kuat, maka
sudah barang tentu rasa kepemilikannya tidak terlampau kuat. Misalnya
seseorang yang mendapatkan pinjaman sebuah rumah dengan perjanjian
yang jelas, maka ketika diminta untuk meninggalkan rumahnya, maka ia
akan pindah dari rumah tersebut. Hal ini berarti bahwa rasa kepemilikan
tersebut bergradasi dari rasa kepemilikan yang kuat hingga yang lemah.
Kurang kuatnya rasa memiliki pada masyarakat sangat bergantung pada
berbagai faktor psikologis yang ada dalam diri seseorang. Faktor-faktor
psikologis yang terbentuk dalam upaya menampilkan rasa kepemilikannya
antara lain adanya penetrasi pengalaman emosi dengan pihak lain, upaya
menjaga dirinya agar tetap berharga dalam interaksinya (honourable) yang
menunjukkan adanya komitmen atau menjaga martabatnya, atau hanya
bersifat transaksional dengan pihak lain.
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Kondisi demikian dapat dianalogikan dengan upaya
mempertahankan wilayah negara. Seharusnya seorang warga negara
memiliki rasa kejuangan dan rasa memiliki yang besar terhadap wilayah
negaranya sebagai teritorial yang harus dipertahankan. Hal ini berarti
bahwa tingkat pengawasan yang dilakukan oleh warga negara atau rakyat
terhadap asset yang ada pada negara seharusnya sangat ketat. Sebagai
warga dari suatu negara yang memiliki kedaulatan sudah seharusnya
merasa bangga akan negaranya, dan mau menjaga wilayah negaranya.
Tingkah laku yang dapat merugikan negaranya oleh orang lain atau negara
lain, dia akan secara sukarela membelanya, karena memiliki komitmen
yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Namun demikian, pada saat ini banyak terjadi asset negara yang
diambil oleh pihak lain atau bahkan oleh bangsanya sendiri secara ilegal.
Kondisi ini sudah barang tentu tidak baik, karena akan mengurangi harta
kekayaan bangsa yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan
rakyat banyak. Tetapi tindakan yang merugikan negara hanya berorientasi
pada kepentingan diri atau golongannya saja. Oleh karena itu, orang yang
memiliki kebutuhan untuk kekuasaan dengan dimensi personal power
dapat saja merugikan negara. Pada orang yang memiliki kebutuhan untuk
berkuasa dengan dimensi personal power, tidak dapat diharapkan banyak
untuk memunculkan tingkah laku untuk mempertahankan negaranya. Ia
akan melakukan pertahanan wilayah bersifat transaksional. Dengan
demikian rasa memiliki wilayah negara masih menunjukkan sangat lemah.

Altman (1975; Bell, 1984, hal.225) dalam membahas tingkah laku
teritorial yang mempunyai fungsi sebagai area bertahan yang memiliki 3
macam bentuk tingkah laku teritorial, yaitu: 1) Tingkah laku teritorial
primer merupakan area yang ditempatinya dan dipersepsi oleh dirinya
dan orang lain sebagai miliknya. Teritorial primer dipersonalisasikan
sebagai milik seseorang dan orang yang memilikinya akan
mempertahankan objek yang dimilikinya. Bahkan ia akan mengawasinya
ekstra ketat dari kemungkinan adanya orang yang memasuki areanya
tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga pemilik dapat melakukan tingkah laku
untuk mempertahankan miliknya bila diganggu atau diambil oleh orang
yang tidak berhak. 2) Tingkah laku teritorial sekunder, merupakan area
yang dapat digunakan dalam batas waktu tertentu. Orang lain
mempersepsikan area yang digunakannya tersebut adalah sah tetapi
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bersifat sementara. Tingkah laku teritorial sekunder ini, tingkat
pengawasan terhadap area yang sedang digunakannya tersebut tidak
terlampau ketat apabila dibandingkan dengan tingkah laku pengawasan
pada tingkah laku teritorial primer. Hal ini dapat terlihat pada tingkah laku
orang yang menyewa rumah, kelas yang digunakan dalam mata pelajaran
tertentu, dan meja belajar di perpustakaan. Kondisi lingkungan pada area
teritorial sekunder tersebut tidak terlampau terawasi dengan ketat,
sehingga apabila ada kerusakan atau ada hal-hal yang tidak mengganggu
dirinya selama menempati area tersebut, mereka akan tidak peduli. 3)
Teritorial publik atau umum, merupakan area yang diketahui oleh umum
bahwa area tersebut merupakan tempat bersama, sehingga pihak yang
memakainya tidak dapat memilikinya. Pihak lain akan mempersepsi
bahwa area tersebut adalah milik umum. Dengan demikian, apabila ada
seorang atau sekelompok orang yang menggunakan area tersebut, dan
kemudian dia atau mereka meninggalkan area tersebut, maka tempat
tersebut dapat saja digunakan oleh orang lain atau kelompok lain.

Suatu negara memiliki batas-batas negara, dan batas negara tersebut
diakui oleh negara lain maupun oleh badan internasional seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adanya pengakuan oleh suatu bangsa
dan diakui oleh negara lain maupun PBB, maka batas teritorial negara
merupakan area teritorial primer. Dengan demikian, seharusnya pemilik
area tersebut adalah suatu bangsa, mereka akan mengawasi batas negara
dan seluruh kekayaan negara atau bangsa tersebut dilakukan dengan ketat.
Rasa memiliki dan bangga akan bangsa dan negara tersebut yang
mencirikan nasionalisme dan identitas bangsa.

Negara sebagai teritorial primer, maka berdasarkan analogi
pemahaman konsep dari Altman, anggota dari bangsa tersebut menjaga
kekayaan negara yang berupa sumber daya alam, maupun kekayaan lain
dari dalam negeri. Namun demikian, kondisi saat ini pada bangsa
Indonesia banyak peristiwa korupsi, penambangan liar, penangkapan ikan
oleh pihak asing, penebangan kayu hutan yang liar, bahkan menyimpan
uang atau hartanya di luar negeri dan seolah-olah tidak mempercayai pada
sistem di Indonesia. Mengapa tingkah laku demikian terjadi pada bangsa
Indonesia? Tingkah laku ini menunjukkan bahwa adanya sistem dan fungsi
yang tidak berjalan di Indonesia.
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Analogi dengan konsep dari Altman mengenai tingkah laku teritorial
primer, maka seharusnya tidak terjadi tingkah laku masyarakat Indonesia
yang merugikan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi apabila yang terjadi
pada saat ini masyarakat Indonesia cukup banyak yang merugikan bangsa
dan negara Indonesia, maka ada sejumlah masyarakat Indonesia yang tidak
merasa sebagai bangsa Indonesia. Atau mereka merasa kurang memiliki
bahwa dirinya adalah orang Indonesia yang harus dapat mempertahankan
kedaulatan negaranya, sehingga melakukan penjagaan terhadap kekayaan
bangsa ini dengan baik. Dengan demikian, apabila mereka diminta untuk
mempertahankan wilayah Indonesia, maka akan menunjukkan kelemahan
sebagai bangsa. Kondisi demikian sudah diperlihatkan oleh berbagai
macam kelompok dan orang yang masih mengaku dirinya sebagai bangsa
Indonesia, tetapi agak menolak untuk menyetujui bela negara. Atau bahkan
masih mau mencoba membuat negara sendiri, atau melakukan berbagai
aksi terorisme

Menurunnya rasa kebangsaan pada sebagian masyarakat Indonesia
dapat mengindikasikan bahwa adanya masalah pada negara Indonesia,
atau pemerintah Indonesia. Mengapa ada kelompok orang-orang yang
ingin memisahkan diri dari negara Indonesia? Mereka yang memisahkan
diri ada yang dengan cara kekerasan atau tanpa kekerasan. Kelompok yang
ingin memisahkan diri dari Indonesia dengan kekerasan akan
menggunakan cara seperti terorisme, pemberontakan, dan disertai dengan
upaya diplomasi untuk menjelekkan negara Indonesia. Sedangkan mereka
yang menggunakan cara tanpa kekerasan, mereka berpindah
kewarganegaraan. Pada kelompok yang ingin atau sudah mencoba
memisahkan diri dari Negara Indonesia, sudah barang tentu mereka tidak
akan mempertahankan teritorial negara sebagai teritori primer. Secara
psikologis, mereka yang memisahkan diri dari negara Indonesia, mereka
mengalami ketidakpuasan dengan kondisi negara Indonesia.

Ketidakpuasan terhadap kondisi Indonesia, menyebabkan mereka
memiliki pemikiran untuk menanggalkan identitas sebagai Warga Negara
Indonesia. Hal ini berarti mereka telah berani mengambil keputusan untuk
menanggalkan Warga Negara Indonesia. Dengan perkataan lain, mereka
akan mencoba untuk menekan perasaan (emosi) selama menjadi bangsa
Indonesia. Demikian pula nilai-nilai positif yang selama ini ada dalam diri
mereka sebagai bangsa Indonesia mereka tanggalkan, sehingga yang
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muncul adalah kekuatan untuk menolak pengalamannya. Atau dengan
perkataan lain, terjadi suatu daya tolak yang kuat untuk melepaskan
identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena
daya lekat sebagai bangsa Indonesia pada dirinya sudah meluntur.

Apabila daya lekat sebagai bangsa Indonesia sudah tidak kuat, maka
kondisi ini akan membahayakan pada eksistensi sebagai bangsa. Daya lekat
pada masyarakat Indonesia yang mulai melemah, tidak dapat diharapkan
adanya komitmen yang kuat sebagai bangsa. Pelemahan ini dimungkinkan
oleh adanya tekanan-tekanan dalam kehidupan sebagai bangsa. Tekanan
ekonomi, rendahnya pendidikan, adanya perasaan keadilan yang masih
jauh dari dirinya, pelanggaran hukum dan aturan yang didiamkan,
menyebabkan orang sebagai individu mulai berpikir bagaimana dirinya
dapat bertahan? Oleh karenanya, bagi orang yang mempunyai kesempatan
dalam arti yang luas, akan menyebabkan perbedaan kesenjangan yang
semakin besar antara yang mampu secara ekonomi dengan yang tidak
mampu menjadi pendorong untuk mengatasi kesulitannya dan hanya
mementingkan diri dan kelompok. Dengan demikian kelekatan, kepedulian,
komitmen sebagai bangsa menjadi lemah.

Oleh karena itu, dapat dipahami apabila masyarakat yang
mempunyai kebutuhan untuk berkuasa yang kuat dan diwarnai oleh
dimensi kekuasaan personal, dengan kondisi bangsa yang dihadapi seperti
berbagai tekanan maka upaya menyelamatkan diri akan lebih mudah
terjadi. Kelekatan antar komponen bangsa yang dibutuhkan untuk
kejayaan bangsa menjadi kurang kuat. Kurang kuatnya kelekatan antar
komponen bangsa, maka akan mudah terjadi konflik dan kohesivitas yang
diperlukan dalam pembangunan bangsa akan terpengaruh, dan bangsa
Indonesia tidak akan maju. Kondisi demikian yang diharapkan oleh negara
lain yang memiliki keinginan untuk menguasai sumber daya alam
Indonesia. Perpecahan di komponen bangsa Indonesia adalah hasil yang
diharapkan, sehingga NKRI hanya tinggal nama saja.

Apabila NKRI hanya nama saja, maka kita sebagai generasi penerus
bangsa tidak dapat mempertahankan amanah dari pahlawan dan pendiri
bangsa Indonesia untuk mempertahankan keberadaan bangsa Indonesia di
dunia. Oleh karenanya perlu dikembangkan dan diperkuat identitas bangsa
dengan nasionalisme untuk mempertahankan Negara Indonesia sebagai
teritorial primer, yang merupakan wilayah yang harus dipertahankan.
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Energi bangsa Indonesia harus dapat digunakan untuk membangun bangsa
agar setiap elemen bangsa merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.
Energi bangsa selain digunakan untuk pembangunan bangsa Indonesia
agar menjadi bangsa yang maju, juga digunakan untuk dapat
mempertahankan keberadaan NKRI. Dengan demikian, perlu dibangun
atau dikembangkan komitmen yang berbentuk luhur (honourable
commitment) terhadap bangsa Indonesia.

Honourable Commitment adalah suatu bentuk komitmen yang
menurut penulis bentuk komitmen paling tinggi. Dimana pada orang yang
telah memiliki honourable commitment akan menunjukkan tingkah laku
ikhlas dalam melaksanakan suatu tugas. Dia akan melakukan segalanya
yang terbaik untuk bangsa, dan dia akan mengerahkan seluruh
kemampuannya demi kejayaan bangsa Indonesia. Honourable commitment
berbeda dengan extra role yang terdapat pada Organization Citizenship
Behavior (OCB). Pada honourable commitment dia memiliki komitmen
yang tinggi pada bangsa dan Negara Indonesia, seperti halnya seorang
pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan jiwa, raga, dan hartanya
untuk kemerdekaan Indonesia. Bukan menjalankan peran yang berlebih
dan tidak diminta dalam posisinya untuk bertingkah laku. Tetapi dalam
honourable commitment dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan merasa
bertanggung jawab yang tinggi sebagai Warga Negara Indonesia, maka ia
akan melakukan dengan segala potensi yang ada pada dirinya untuk
Negara Indonesia.

Apabila elemen bangsa Indonesia memiliki honourable commitment
yang tinggi, maka bangsa Indonesia akan cepat majunya dan permasalahan
bangsa dan Negara Indonesia pada saat ini dapat diatasi dengan baik.
Honourable commitment bukan merupakan variabel tunggal, tetapi harus
disertai dengan peningkatan pada kebutuhan untuk berprestasi yang
tinggi, dan mengalihkan dimensi kekuasaan personal ke arah kekuasaan
institusional pada kebutuhan untuk berkuasanya. Agar segala urusan yang
berkaitan dengan negara lain, maka perlu disertai kebutuhan untuk
berafiliasi yang baik pula. Dinamika psikologi tersebut harus dilakukan
pada setiap orang yang mengaku dirinya sebagai bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, intervensi psikologi terhadap elemen bangsa Indonesia perlu
dilakukan.
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Bangsa Indonesia saat ini harus memiliki rasa teritorial primer pada
wilayah Indonesia agar dapat mempertahankan keberadaan NKRI dan
dapat memperlihatkan pada negara lain mengenai kedigdayaan bangsa dan
negara Indonesia. Untuk dapat mengembangkan rasa memiliki teritorial
primer, perlu kerjasama antar ilmu, karena masalah yang terjadi pada
bangsa ini amat memerlukan kerjasama antar disiplin ilmu. Psikologi
dalam memberikan kontribusi penyelesaian masalah ini, dapat
mengkajinya dari aspek motivasi, pengembangan nilai-nilai yang
memperkuat rasa kebangsaan, dan komitmen terhadap bangsa. Selain itu
pula, akar permasalahan lainnya harus pula ditangani, seperti misalnya
masalah kemiskinan dan pengangguran.

Pengembangan afektif elemen bangsa untuk memiliki pemahaman
kewilayahan negara Indonesia, sebagai teritorial primer. Dalam
pendekatan psikologi, pengembangan pemahaman kewilayahan sebagai
teritorial primer, harus dikembangkan terlebih dahulu identitas bangsa.
Seorang Warga Negara Indonesia harus memiliki adanya identitas bangsa
Indonesia. Oleh karenanya perlu dipahami mengenai identitas sosial yang
mencerminkan sebagai identitas bangsa.

IDENTITAS BANGSA
Dalam upaya mempertahankan suatu wilayah negara, maka warga

negaranya harus memiliki honourable commitment yang kuat terhadap
bangsa dan negaranya. Seseorang yang memiliki komitmen yang kuat
terhadap bangsa dan negara, maka ia harus memiliki identitas sosial atau
identitas bangsa yang jelas. Identitas sosial yang jelas merupakan hal yang
wajar bila dimiliki oleh orang yang akan mempertahankan wilayah negara.
Apakah upaya mempertahankan suatu wilayah negara disebabkan karena
negaranya diserang oleh pihak lain atau membantu negara lain untuk turut
mengamankan wilayah negara dari serangan musuh. Oleh karena itu,
masalah identitas sosial merupakan faktor yang penting dalam perilaku
mempertahankan wilayah negaranya.

Apakah sebenarnya mengenai identitas sosial? Identitas sosial pada
dasarnya merupakan perasaan dan kognisi individu yang menyatakan
dirinya sebagai anggota dari suatu kelompok. Seperti misalnya anggota
organisasi, murid suatu sekolah, alumni dari suatu sekolah, anggota dari
perkumpulan olah raga bola basket, dan sebagainya. Seperti halnya Tajfel
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dan Turner 1986, mengemukakan mengenai identitas sosial: “reflects a
sense of identity based on the social groups to which individuals belong
or with which they indentify” (Schneider, Gruman, dan Coutts dalam
Applied Social Psychology, Understanding and Addressing Social and
Practical Problems, 2005, Hal. 348)

Seseorang yang merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, maka
akan membawa dirinya berharga, dan mungkin pula ia merasa bangga
dengan menjadi anggota kelompok tersebut, sehingga ia dapat membawa
atribut kelompok. Atribut kelompok yang dipakai oleh suatu kelompok,
maka dapat membuat kategorisasi antara anggota kelompoknya dan bukan
kelompoknya. Selain itu pula, pada kelompok yang merupakan identitas
sosial akan memiliki aturan, norma, dan nilai yang sama antar anggota
kelompok, sehingga hal ini akan memperkuat kebersamaan diantara
anggota kelompok. Dengan adanya kebersamaan dalam kelompok, maka
muncul upaya membandingkan antara kelompoknya dengan kelompok
yang lain. Apabila dalam pembandingan antara kelompok lain dengan
kelompoknya, maka akan muncul harga diri kelompoknya tersebut (self
esteem). Dengan demikian, pemunculan identitas sosial pada kelompok,
maka akan muncul rasa kebanggaan dan rasa memiliki kelompok.

Proses identitas sosial pada dasarnya sama bila dikembangkan pada
suatu bangsa, maka akan terjadi pengembangan identitas bangsa. Dengan
demikian, identitas bangsa akan muncul kelekatan di antara elemen bangsa
tersebut, sehingga dapat mencerminkan nilai budayanya, tradisi yang
dipertahankan sebagai ciri bangsa, bahasa nasional yang dipakai, dan
politiknya. Seorang warga negara, tentunya akan merasa bangga karena ia
adalah warga negara dari suatu negeri. Apabila seseorang pindah
kewarganegaraannya, maka hal ini menunjukkan bahwa dirinya merasa
tidak bangga dengan asal negaranya.

Oleh karena itu, apabila dalam suatu negara cukup banyak orang
yang mengganti kewarganegaraannya dengan warga negara lain, maka
perlu dipertanyakan ada apakah gerangan yang menyebabkan orang tidak
merasa bangga dengan negaranya? Pada umumnya akan terjadi pergantian
kewarganegaraan adalah diawali dengan adanya peperangan di negaranya,
sehingga ia mengungsi ke negara yang aman dan menetap di negara
tersebut. Tetapi apabila tidak ada peperangan atau yang mengancam
jiwanya, maka sudah barang tentu di negara tersebut ada masalah yang

36 Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI

kurang baik kondisinya, misalnya kondisi ekonomi yang kurang baik,
kondisi politik yang tidak lagi kondusif bagi orang tertentu. Orang yang
pindah kewarganegaraannya, merasa bahwa dirinya ada yang tidak lagi
sesuai atau tidak dapat merasa bangga sebagai bangsa sebelumnya. Pada
saat ini, cukup banyak orang Indonesia yang mencoba menetap di negara
lain, karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa
di Indonesia kurang dapat memberikan jaminan kepada warga negaranya
untuk mencari kehidupan yang memadai. Artinya mereka merasa tidak
cukup penghasilannya bila tetap berada di Indonesia, atau merasa kurang
dihargai bila tetap berada di Indonesia. Jadi bukan dikarenakan adanya
tekanan politik, sehingga mereka pindah ke negara yang mereka tuju dan
dapat memberikan rasa aman.

Di sisi lain, masalah kewarganegaraan tidak dapat dipaksakan, dan
dapat merupakan kebebasan seseorang untuk memilih
kewarganegaraannya terutama pada era globalisasi. Hal ini akan didukung
pada orang yang menganut pada nilai-nilai liberal, sehingga mereka
menganggap adanya kebebasan untuk memilih tanpa adanya pengaruh
dari luar. Mereka dapat beranggapan bahwa hak manusia untuk memilih
sesuai dengan minatnya dimana mereka akan tinggal dan bekerja. Namun
demikian, kebijakan dari negara tersebut yang akan menentukan apakah
seseorang dapat tinggal dan bekerja di negaranya atau tidak sebagai
pemukim tetap atau hanya sebagai pengunjung saja. Hal ini berarti bahwa,
masalah identitas kewarganegaraan masih menjadi pertimbangan untuk
dapat tinggal atau bekerja di suatu negara yang akan dipilihnya. Atau
dengan perkataan lain identitas bangsa masih tetap digunakan oleh suatu
negara tujuan, dan tidak dapat memilih dengan bebas.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa manusia pada dasarnya manusia
adalah makhluk sosial yang senang berkelompok. Dengan demikian,
perilaku kelompok dapat terlihat pada kelompok tersebut, yaitu adanya
tingkah laku yang menunjukkan identitas sosial. Identitas bangsa dalam
skala makro akan ditampilkan pula oleh anggota masyarakat dari suatu
bangsa. Kuatnya identitas bangsa untuk dimiliki oleh suatu bangsa adalah
perlu. Hal ini dapat dilihat pada bangsa yang merasa dirinya sebagai
bangsa yang memiliki kekuatan dan kekuasaan super. Anggota bangsa
tersebut akan merasa bangga sebagai bangsa yang disegani oleh bangsa
lain di dunia.
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Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa masih diperlukan
adanya identitas bangsa pada suatu negara. Walaupun adanya perubahan
sosial di dunia, bahwa adanya keinginan masyarakat untuk bersifat
mendunia. Tetapi di sisi lain ada pula keengganan dari negara yang merasa
dirinya kuat untuk merelakan sumber daya alamnya dimanfaatkan oleh
masyarakat lain. Negara yang merasa dirinya kuat, akan mempunyai
kecenderungan untuk dapat memanfaatkan sumber daya dari negara lain
yang sifatnya lemah. Dengan demikian, kondisi demikian perlu diwaspadai
oleh masyarakat Indonesia.

Apabila menyimak dari berbagai upaya pelemahan terhadap bangsa
Indonesia melalui Proxy War, maka hal ini perlu segera disadari oleh kita
semua sebagai elemen bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang
masih mempunyai kekayaan alam cukup besar, sehingga memiliki daya
tarik bagi negara-negara yang memiliki kekuatan untuk dikuasai. Apabila
kondisi bangsa Indonesia menjadi lemah, maka akan dengan mudah pihak
asing untuk menguasai Indonesia. Korban narkoba di Indonesia cukup
besar, dan pengguna narkoba setiap hari semakin bertambah. Pemakai
narkoba sudah merambah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat,
sehingga narkoba sangat berpotensi untuk melemahkan mental bangsa
Indonesia. Demikian pula dengan identitas bangsa yang dilemahkan,
sehingga masyarakat Indonesia kurang memiliki kebanggaan kepada
bangsa Indonesia.

Proses pelemahan terhadap identitas bangsa perlu segera diatasi
oleh bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia perlu segera menyadari
bahwa kondisi pelemahan terhadap mental (aspek psikologis) sudah
memprihatinkan dan membahayakan eksistensi negara Indonesia. Oleh
karena itu, perlu segera membangkitkan identitas bangsa, dan
memunculkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Perasaan memiliki
Indonesia, dan identitas diri sebagai orang Indonesia perlu dikembangkan.

Perasaan bangga akan bangsanya akan muncul apabila adanya
tingkah laku elemen bangsa yang dapat membanggakan atau
mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Namun demikian,
apabila ada produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri dan
memiliki kualitas yang baik di mata dunia, sudah barang tentu akan
memberikan rasa bangga. Demikian pula dengan berbagai keunggulan yang
dapat dikembangkan di Indonesia, akan berdampak pada rasa bangga. Jadi
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dengan demikian, apabila adanya persaingan yang menekankan pada
kualitas, maka perasaan bangga akan bangsa sendiri muncul dengan
sendirinya. Tetapi permasalahannya adalah apakah masyarakat Indonesia
sudah memiliki orientasi motif pada prestasi dengan kualitas yang baik?
Apabila masyarakat Indonesia belum dapat mengutamakan kualitas atau
prestasi, maka untuk pencapaian rasa bangga memerlukan waktu yang
cukup lama.

Untuk lebih jelasnya bagaimana proses psikologis yang terjadi dalam
diri manusia Indonesia, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini:

PERILAKU KETAHANAN NASIONAL

Bagan 1. Perilaku Ketahanan Nasional

Tantangan yang berada di lingkungan kita dapat bersifat nasional
dan internasional. Selain itu pula, tantangan yang muncul pada bangsa
Indonesia dapat bersifat positif dan negatif. Pada tantangan yang positif
dapat terlihat ketika bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan
kemampuannya dalam suatu persaingan, seperti dalam olahraga, Indonesia
dapat memenangkan pertandingan bulu tangkis di Olimpiade. Dalam

Tantangan

• Persaingan
Dunia

• Ancaman
• Proxy War
• Pelemahan

Bangsa

Proses Psikologis

• Persepsi
• Nilai & Norma
• Need for Power
• Sense of

Community
• Identitas Bangsa

& Nasionalisme
• Memaknakan

Teritorial Primer

Tingkah Laku

• Tingkah Laku
Nasionalistik

• Ketahanan
Wilayah &
Nasional
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pertandingan bulu tangkis di arena Olimpiade yang mempunyai nilai
kebanggaan tersendiri bagi atlet dan negara yang memperoleh medali
emas. Namun demikian, ada pula bentuk persaingan yang negatif, seperti
misalnya dalam persaingan dagang. Ada dugaan bahwa terdapat negara
yang dapat melakukan penjualan barang-barang produksinya jauh lebih
murah, dikarenakan membayar tenaga kerja yang sangat murah.

Persaingan negatif tersebut dapat pula berwujud menjadi ancaman
pada negara-negara yang melakukan impor barang-barang dan negara
tersebut juga memproduksi barang yang sama di negaranya. Dengan
demikian harga produksi nasional menjadi tidak dapat bersaing dalam
harga. Namun demikian, ancaman yang lebih berbahaya bagi kelangsungan
bangsa dan negara adalah ancaman pelanggaran wilayah yang bertujuan
untuk dapat memperluas batas negara karena adanya sumber daya alam di
area tersebut. Kondisi tersebut pernah terjadi di Indonesia, seperti pulau-
pulau Ligitan dan Sipadan yang kemudian dimenangkan oleh Malaysia,
demikian pula dengan Timor Timur. Saat ini permasalahan yang dihadapi
adalah berhadapan dengan Negara China dan negara-negara lain di Laut
China Selatan.

Selain masalah perbatasan yang menjadi ancaman bagi Indonesia,
ada pula ancaman yang dapat mempengaruhi pada kehidupan bangsa
Indonesia, yaitu ancaman pangan. Masalah pangan merupakan kebutuhan
primer bagi rakyat. Pada saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan
berbagai impor pangan, seperti beras, bawang merah, kedelai, dan
sebagainya. Beras pada saat ini menjadi bahan makanan pokok bagi rakyat
Indonesia. Pada hal beberapa puluh tahun yang lalu makanan pokok rakyat
Indonesia adalah bervariasi, seperti misalnya: beras, jagung, sagu, ketela,
dan sebagainya. Kesalahan kebijakan telah terjadi, yaitu menyeragamkan
makanan pokok adalah beras. Sedangkan penduduk Indonesia terus
bertambah, sehingga pada saat ini harus melakukan impor beras. Dengan
demikian, ketahanan pangan bangsa Indonesia menjadi suatu ancaman
tersendiri.

Permasalahan pada ketahanan pangan antara lain panjangnya rantai
pemasaran. Petani sebagai produser beras, dibeli oleh banyak perantara
dengan harga yang kurang sesuai dengan biaya produksi. Petani menanam
padi harus menggunakan pupuk dan obat-obatan yang harganya cukup
tinggi dan petani ditekan untuk menjual padinya dengan harga yang
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kurang baik. Dengan demikian, petani tidak dapat menikmati harga jual
yang baik. Oleh karena itu, pada saat ini pekerjaan petani tidak menarik
bagi pemuda, dan banyak yang meninggalkan profesi sebagai petani.

Kondisi pertanian yang sedemikian kurang baik, apakah merupakan
bagian dari pelemahan bangsa? Hal ini dimaksudkan agar, Indonesia tidak
dapat menjadi produsen pangan untuk bangsanya sendiri. Lahan pertanian
banyak yang beralih fungsi, menjadi areal perumahan atau industri,
sehingga lahan pertanian berkurang. Sebagai akibatnya Indonesia harus
mengimpor beras dari luar negeri. Dengan demikian, adanya kondisi
ketergantungan pangan di Indonesia. Kondisi ketergantungan pangan
tersebut, menambah kesenjangan yang semakin jauh antara orang yang
mampu (pedagang) dengan tidak mampu (petani).

Ancaman lain adalah dalam bidang industri. Industri di Indonesia
tidak dikembangkan dengan baik, sehingga terjadi ketergantungan pada
berbagai produk industri dari luar negeri. Penduduk Indonesia adalah
nomor 4 terbanyak di dunia, sehingga dengan kekurangan dalam hal
kemajuan teknologi, maka Indonesia menjadi sasaran empuk untuk
menjadi arena pasar produk teknologi dunia. Kondisi industri seperti ini
apakah juga merupakan bagian dari pelemahan bangsa? Industri yang
dikembangkan di Indonesia merupakan industri yang memiliki tingkat
persaingan yang cukup tinggi, sehingga peluang untuk majunya lambat,
seperti misalnya tekstil yang juga memiliki persaingan dari banyak negara.
Sebagai contoh industri tekstil yang kurang kuat bersaing dengan China
karena harganya yang murah, sehingga ada beberapa pabrik tekstil yang
terpaksa harus tutup.

Di sisi lain, dari aspek manusianya yang memiliki need for power
yang tinggi dengan dimensi personal power, maka pola tingkah laku
konsumtif akan muncul pada bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka
Indonesia dijadikan sasaran pasar barang-barang produk dari negara yang
telah kuat dalam industrinya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus
bangkit dalam ketahanan teknologinya. Selain itu pula, agar Indonesia
dapat bangkit dalam ketahanan teknologi, perlu adanya perubahan
orientasi dari need for power dengan dimensi personal power menjadi
dimensi institutional power dan need for achievement.

Ancaman yang tidak kalah pentingnya adalah ancaman pelemahan
nilai dan moral pada bangsa Indonesia. Berbagai fakta pada beberapa
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tahun terakhir dapat terlihat, seperti misalnya korupsi, LGBT, konflik,
kurang dapat menghargai orang lain, narkoba, melemahnya nilai kesatuan
pada masyarakat, tidak peduli terhadap orang lain, melanggar aturan yang
ada, dan sebagainya. Kondisi ini dapat melemahkan sebagai suatu
masyarakat dan bangsa. Dalam hal ini, apabila masyarakatnya lemah, maka
berbagai bentuk intervensi dari luar akan sangat mudah untuk
mempengaruhi pada bangsa dan negara. Dengan kondisi bangsa yang
lemah sedemikian rupa, maka Indonesia sebagai negara akan hilang
eksistensinya di dunia. Atau dengan perkataan lain, keberadaan NKRI
menjadi pertanyaan besar. Oleh karena itu, apakah para elemen bangsa
Indonesia rela dengan kondisi demikian? Keadaan demikian memerlukan
kebangkitan nasional kembali.

Indonesia yang memiliki berbagai kelebihan dalam hal sumber daya
alam, dan jumlah penduduknya yang besar, serta letak secara geografis
yang strategis, maka Indonesia menjadi sasaran proxy war bagi negara-
negara besar. Pada saat ini nampaknya proxy war tersebut sudah mulai
atau telah ada di Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia saat ini
dapat mempertahankan amanah yang telah diberikan oleh para pejuang
dan pendiri Negara Indonesia maka perlu adanya kebangkitan bangsa
Indonesia. Hal ini perlu kita sadari bersama bahwa bangsa Indonesia harus
segera bangkit dari kondisi yang kurang menguntungkan, tanpa harus
mempersalahkan berbagai pihak dan masa lalu.

Oleh karena itu tantangan dari lingkungan dalam dan luar harus
segera diatasi. Tantangan tersebut saat ini sudah ada, dan bagaimana saat
ini pengaruhnya pada kepribadian elemen-elemen bangsa Indonesia, dan
harus bagaimana kita menyikapinya. Sebagai suatu bangsa, nampaknya
bangsa Indonesia harus merencanakan pengembangan bangsa Indonesia
yang kuat. Tantangan yang ada pada saat ini harus menjadi stimulasi yang
dinilai positif bukan sebagai yang melemahkan. Dengan demikian, perlu
adanya suatu strategi yang memperkuat perkembangan proses psikologis
elemen bangsa.

Proses psikologis yang terjadi adalah bagaimana dinamika yang
terjadi dalam diri manusia. Proses awal yang terjadi dalam diri manusia
adalah proses persepsi. Setiap manusia Indonesia akan mempersepsi apa
yang terjadi pada lingkungan (lingkungan diri sendiri, kelompok-kelompok
yang ada di masyarakat, masyarakat, bangsa, dan internasional).
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Walaupun aspek yang dipersepsi mungkin saja berbeda dari tantangan
yang dihadapi bangsa Indonesia. Demikian pula dengan kepekaan individu
manusia Indonesia akan berbeda satu dengan lainnya. Demikian pula
dengan dinamika kepribadian dari individu manusia Indonesia yang
memprosesnya.

Hal-hal yang dipersepsi tersebut dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai
pribadi yang diperoleh dari pendidikan di keluarga, sekolah dan
masyarakat. Apabila melihat fakta yang ada, misalnya saja pada koruptor
tidak merasa malu, ketika ia ditangkap. Bahkan ketika koruptor tersebut di
wawancara oleh wartawan media massa dan elektronik, masih dapat
mengumbar senyum dan melambaikan tangannya. Dalam hal ini
nampaknya telah terjadi perubahan dalam hal memaknakan nilai malu dan
bersalah. Mungkin pada koruptor tersebut kurang atau tidak ditanamkan
nilai-nilai bersalah apabila melakukan pelanggaran aturan, norma dan
hukum. Para koruptor tersebut seperti yang tidak merasa bersalah atas
perbuatannya tersebut.

Apakah perasaan tidak bersalah pada koruptor, dan mereka merasa
atau menganggap bahwa tingkah laku korupsi adalah yang wajar? Apabila
demikian, maka tingkah laku tersebut menunjukkan gejala masyarakat
yang sedang “sakit”. Apakah telah terjadi perubahan norma yang dahulu
dikatakan salah, tetapi saat ini dianggap wajar? Bahkan kadangkala hukum
berpihak kepada yang salah apabila yang melakukannya adalah pejabat.
Dalam hal ini, nampaknya oknum penegak hukum telah melakukan
kekeliruan besar dalam perkembangan bangsa. Dengan demikian,
pelemahan bangsa terjadi yang dilakukan oleh bangsa sendiri.

Apabila persepsi masyarakat telah berubah tentang pemaknaan yang
sehrausnya salah tetapi dimaknakan benar atau wajar, maka perlu
dilakukan perubahan atau perbaikan dalam kognisi masyarakat
(“relearning”). Elemen bangsa yang merupakan masyarakat Indonesia
perlu menata kembali tentang aturan dan norma yang berlaku di
masyarakat. Sosialisasi hukum perlu dilakukan kembali, demikian pula
dengan penegakan hukum harus dilakukan dengan baik. Hal ini harus
menjadi kemauan politik dari pemerintah untuk menegakkan hukum
dengan baik, benar dan tegas. Selama ini aturan, nilai, norma, dan hukum
tidak dijalankan dengan benar.
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Apabila hal ini menjadi kesepakatan bangsa dan menjadi kemauan
politik dari pemerintah Indonesia, maka proses sosialisasi aturan, nilai,
norma dan hukum menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Keluarga
dalam melakukan pendidikan kepada anaknya akan mengacu pada aturan
apa sajakah yang harus ditanamkan dan diketahui oleh anak-anaknya.
Keluarga perlu menanamkan nilai-nilai yang penting untuk kehidupan
bermasyarakat dan untuk kemajuan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Dengan demikian, diharapkan adanya persamaan persepsi dalam
hal nilai dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu pula,
masyarakat akan merasakan adanya kepastian dan keamanan di
masyarakat dengan jelas.

Demikian pula dengan perkembangan seperti saat ini, yaitu
kemajuan teknologi informasi, yaitu penggunaan internet atau gadget
dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Hal ini berarti bahwa kualitas
dan kuantitas interaksi tatap muka akan berkurang. Tetapi, aturan dan
norma yang berkembang tetap harus menggunakan aturan dan dapat
diberlakukan dalam komunitas tersebut. Walaupun pengguna internet
pada saat ini sudah cukup banyak, tetapi yang tidak menggunakan gadget
atau internet masih cukup banyak.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa need for power
(kebutuhan untuk berkuasa) pada masyarakat Indonesia masih cukup
tinggi, terutama dimensi personal power. Lingkungan sosial seperti
keluarga dan pendidikan, perlu memberikan perubahan orientasinya.
Penghargaan yang diberikan oleh masyarakat harus dirubah orientasinya.
Masyarakat harus dapat memberikan stimulus dan reward pada masalah-
masalah yang dapat menunjukkan prestasi dan kreativitas. Demikian pula
apabila seseorang yang menduduki jabatan, lebih dihargai apabila
memperhatikan masyarakat yang lebih luas, bukan dirinya. Orang
seharusnya dapat lebih menghargai orang lain, dari pada menghargai
dirinya sendiri. Demikian pula sebaiknya orang Indonesia harus memiliki
komitmen yang honourable.

Manusia sebagai mahluk sosial, maka dalam kehidupan
bermasyarakat, dan berbangsa, mereka memerlukan sense of community.
Adapun yang dimaksud dengan sense of community oleh McMilan and
David Chavis (1986): “a feeling that members have of belonging, a
feeling that members matter to one another and to the group, and
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shared faith that members need will be met through their commitment
to be together”. Bret Kloos, et.al. hal. 179. Dengan demikian, maka
seseorang menyadari bahwa dirinya merupakan anggota dari suatu
masyarakat. Oleh karenanya, ia akan mengembangkan perasaan
kepekaannya dalam hal bermasyarakat.

Selain itu, pengembangan sense of community masih tetap diperlukan
oleh bangsa Indonesia. Sense of community yang dibutuhkan pada era
teknologi informasi, akan mengarah pada modal social (social capital).
Modal sosial tersebut akan mengarah pada jaringan sosial yang dimiliki,
sehingga sense of community tersebut masih cukup relevan dalam
kemajuan teknologi informasi. Mengapa sense of community masih tetap
diperlukan dalam menghadapi tantangan bangsa?

Sebagaimana pengertian tentang sense of community setiap individu
anggota masyarakat akan muncul perasaan bahwa ia menjadi anggota dari
suatu komunitas. Munculnya sense of community, maka di dalamnya
terkandung elemen-elemen psikologis dari sense of community, yaitu
keanggotaan (batas wilayah dari komunitas, simbol-simbol sebagai
penciri, perasaan aman, modal personal yang ditanamkan, perasaan
kebersamaan, identifikasi dengan komunitinya); saling pengaruh;
integrasi dan pemenuhan kebutuhan (nilai-nilai yang dikembangkan,
pemuasan kebutuhan, pertukaran sumber daya); saling berbagi perasaan
yang berhubungan (McMillan dan Chavis, 1986 dalam Kloos, et.al. hal.
180). Perasaan sebagai anggota komunitas atau kelompok atau
masyarakat yang lebih luas, berbagai elemen psikologis tetap ada dalam
diri sebagai manusia, sehingga kemajuan teknologi tersebut tidak akan
dapat menggantikan fungsi-fungsi psikologisnya tersebut. Oleh karena itu,
dinamika psikologisnya akan tetap terjadi. Kemungkinan perubahan yang
terjadi adalah pada kompetensi interaksi sosialnya yang mungkin
menurun. Demikian pula dengan identitas sebagai bangsa Indonesia
seharusnya tidak berubah. Kecuali ada kehendak politik dari elemen
bangsa yang tidak dapat menjaga amanah dari pendiri bangsa atau para
pahlawan kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, yaitu tetap
berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Perkembangan sense of community pada suatu negara dapat
berkembang mejadi identitas bangsa, yang kemudian lebih banyak dikenal
sebagai nasionalisme. Pemahaman mengenai nasionalisme adalah: “is a
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community of people who feel they belong together in the double sense
that they share deeply significantelements of common heritage and
that they have common destiny for the future”(Emerson, 1960, dalam
Martha L. Cottam, et.al. hal 294). Atau pendapat Martha L. Cottam dan
kawan-kawan 2016 (hal. 510) yang menyatakan tentang nasionalisme
adalah: “the belief that a group of people, or a community, belong
together in a independent country and a willingness to grant that
community primary loyality”. Oleh karena itu, pada nasionalisme akan
tergambarkan komitmen seseorang pada bangsa dan negaranya.

Apabila mengkaji mengenai nasionalisme, maka akan terkandung
tentang batasan suatu negara, sebagaimana pengertian pada sense of
community yang mengandung pengertian batas-batas wilayah atau
teritorial. Demikian pula dengan pembahasan teritorial primer, maka
ketika dibahas mengenai nasionalisme, terkandung di dalamnya batas-
batas wilayah yang harus dipertahankan oleh elemen bangsa. Adanya
ancaman dari lingkungan terhadap bangsa Indonesia, maka akan
munculnya perasaan kebangsaan (nasionalisme). Namun demikian, seperti
dijelaskan di awal tulisan ini, bahwa kondisi saat ini terjadi penurunan
dalam hal nasionalisme. Hal ini dapat terlihat pada berbagai peristiwa
dalam negeri Indonesia, seperti misalnya banyaknya korupsi, konflik,
terorisme, konsumerisme dengan mencintai produk luar negeri,
pelanggaran aturan dan hukum, kerusakan lingkungan karena ulah
manusia Indonesia sendiri, kendurnya nilai-nilai kemasyarakatan, dan
sebagainya.

Kurangnya rasa kepemilikan pada bangsa Indonesia terhadap
kekayaan alam Indonesia, merupakan indikator menurunnya sense of
community. Hal ini berarti bahwa kelekatan antar elemen bangsa adalah
menurun. Mengapa hal ini terjadi? Nampaknya pola interaksi antar elemen
bangsa menunjukkan adanya jarak. Jarak yang muncul dalam interaksi di
masyarakat menunjukkan adanya ketidakpercayaan pada masyarakat
kepada elemen bangsa yang lain dan ketidaknyamanan dalam berinteraksi.
Ketidaknyamanan berinteraksi di antara anggota masyarakat atau elemen
bangsa, memungkinkan adanya rasa takut antar elemen bangsa tersebut,
seperti misalnya peristiwa jatuhnya pesawat Air Asia di laut Jawa dekat
Pulau Kalimantan, pada saat itu ada nelayan yang melihatnya, tetapi
mereka tidak melapor kepada aparat pemerintah. Kondisi ini
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menggambarkan adanya jarak antara masyarakat dengan pemerintah.
Padahal pemerintah seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada
masyarakatnya, dan memunculkan rasa aman. Tetapi hal ini tidak terjadi
masyarakat yang berani untuk melaporkan peristiwa yang dilihatnya.

Jarak yang terjadi antara elemen bangsa tersebut sangatlah
merugikan keberadaan bangsa dan Negara Indonesia. Apabila sense of
community tersebut berkurang kadarnya, maka peluang konflik lebih
mungkin terjadi di masyarakat. Pada saat ini, kondisi sense of community di
Indonesia mengindikasikan penurunan kedekatannya, sehingga dapatlah
dipahami adanya pencurian ikan, pencurian kayu, konflik, dan korupsi.
Pada hal masyarakat dapat menjadi sumber informasi atau dapat berfungsi
sebagai alat pendeteksi dini dalam berbagai peristiwa yang terjadi di
lingkungan. Keeratan antar elemen bangsa dapat mengatasi kelemahan
Indonesia dalam hal kekurangan radar untuk menangkap adanya ancaman
dari luar. Oleh karena itu peningkatan kualitas sense of community sangat
diperlukan pada bangsa Indonesia. Dengan demikian, adanya peningkatan
kualitas sense of community tersebut dapat meningkatkan rasa kebangsaan.
Sense of community dapat meningkatkan rasa kepemilikan teritorial primer
pada elemen bangsa.

Sebagai akibat dari dinamika yang terjadi dalam proses psikologis
dalam diri manusia Indonesia, maka akan terjadi tingkah laku nasionalistik
dan ketahanan wilayah. Tingkah laku nasionalistik tersebut dalam kondisi
saat ini masih sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan memajukan
bangsa Indonesia. Demikian pula dengan tingkah laku ketahanan wilayah
sangat diperlukan dalam menjaga kewibawaan dan eksistensi bangsa
dalam mempertahankan NKRI. Menjaga kewibawaan bangsa dan negara
Indonesia adalah sangat penting dalam berinteraksi dengan negara lain.
Oleh karena itu, agar supaya bangsa dan negara Indonesia dapat bangkit
untuk maju dan dapat bersaing dalam pembangunan, maka perlu berbagai
hal yang harus dilakukan peningkatan pada sumber daya manusianya. Hal
ini dimaksudkan agar tingkah laku nasionalistik dan ketahanan wilayah
dapat terjadi. Atau dengan perkataan lain, maka diperlukan berbagai
intervensi psikologis pada manusia Indonesia.
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PENUTUP
Berdasarkan kajian pada bagian sebelumnya, kondisi bangsa

Indonesia amat memprihatinkan. Bangsa Indonesia saat ini telah memasuki
pelemahan bangsa untuk dapat mempertahankan sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Berbagai indikator yang menunjukkan adanya
pelemahan bangsa dapat dilihat pada bangsa Indonesia. Kelekatan dan
keeratan pada bangsa Indonesia saat ini sudah memudar, sehingga sense of
community pada masyarakat menurun kualitasnya.

Apabila pelemahan bangsa ini secara terus menerus berlangsung
tanpa adanya perbaikan, maka keberadaan NKRI menjadi pertanyaan
besar. Apakah di masa mendatang NKRI masih eksis atau tidak? Namun
demikian, sebagai bangsa Indonesia pada saat ini harus optimis dan harus
mampu menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang merupakan
warisan dari pendiri dan pejuang kemerdekaan bangsa dan Negara
Indonesia. Oleh karena itu, masih dirasakan perlu adanya nasionalistik
yang berada dalam jiwa bangsa Indonesia yang akan berimbas pada upaya
mempertahankan wilayah Negara Indonesia sebagai teritorial primer bagi
warga negaranya.

Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk peningkatan ketahanan
bangsa dan menjaga keutuhan NKRI dalam perspektif psikologi adalah:

1 Sebagai warga negara Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia,
maka harus memahami batas-batas negaranya. Dengan demikian perlu
memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi dan
kekayaan negara Indonesia, sehingga setiap pengambilan material
yang tidak legal dari alam Indonesia maka harus merasa bahwa itu
adalah harta kekayaan bangsa Indonesia yang dicuri.

2 Warga Indonesia sudah barang tentu memiliki bahasa, budaya, nilai,
dan produk bangsa Indonesia yang merupakan kebanggaan dan ciri
sebagai bangsa. Oleh karena identitas sebagai bangsa Indonesia harus
dipelihara dan dipertahankan.

3 Rakyat Indonesia dalam kehidupannya harus merasa aman bila tinggal
di Indonesia. Rakyat Indonesia harus dapat memperoleh pekerjaan
yang baik di Indonesia, sehingga mereka merasa ada jaminan dalam
kehidupannya. Demikian pula dengan perasaan aman pada
masyarakat Indonesia, karena hukum diterapkan secara adil, sehingga
ada kepastian hukum yang jelas.
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4 Masyarakat Indonesia sebagai warga negara dapat merasa adanya
kontribusi dari dirinya untuk pembangunan pada bangsanya sendiri.
Mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan pada bangsanya
sendiri dengan mengerahkan seluruh kemampuannya yang terbaik,
tanpa mempermasalahkan imbalan yang akan diterimanya. Pada diri
mereka muncul perasaan bahwa dirinya harus dapat memberi
kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negaranya (honourable
committment).

5 Dalam diri bangsa Indonesia sebagai individu, muncul perasaan
kebersamaan. Tingkah laku partisipasi masyarakat dan gotong
royong dalam menyelesaikan masalah bangsa perlu ditumbuhkan.
Oleh karena itu, kekompakan bangsa Indonesia perlu dibangkitkan
kembali, sehingga persatuan bangsa Indonesia dapat terjadi.

6 Individu bangsa Indonesia harus memiliki rasa kebanggaan sebagai
bangsa Indonesia. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia harus dibina
dan dikembangkan, sehingga dapat memunculkan loyalitas pada
bangsa Indonesia.

7 Interaksi antar elemen bangsa Indonesia dapat saling pengaruh
mempengaruhi. Dalam saling pengaruh mempengaruhi tersebut,
sudah barang tentu pengaruh yang positif dalam pembangunan bangsa
Indonesia.

8 Pada masyarakat dapat saling berbagi nilai-nilai yang baik untuk
pengembangan bangsa Indonesia, sehingga dengan perubahan nilai
budaya yang positif dapat mengembangkan diri dan memenuhi
kebutuhannya sebagai individu dan bangsa. Hal ini dapat saling
melengkapi antar elemen bangsa untuk mencapai pembangunan
bersama.

9 Pada masyarakat Indonesia dapat saling berbagi perasaan. Hal ini
sangat penting untuk membangkitkan semangat kebangsaan dan
persatuan terhadap bangsa.
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KETAHANAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM:
Pengaturan dan Penegakan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berbasis Ketahanan Wilayah1

Ida Nurlinda2

A. PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara

kepulauan (archipelagic state) yang memiliki lebih kurang 17.499 pulau
serta secara geografis terletak di dua benua (Asia dan Australia) dan dua
samudra (Hindia dan Pasifik) yang merupakan jalur perdagangan dunia,
sehingga memiliki posisi strategis dalam geo-politik dan geo-ekonomi
regional dan global3. Ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan
ditegaskan dalam konstitusi Pasal 25A UUD1945, yang menyatakan bahwa
Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008
tentang Wilayah Negara, di mana wilayah NKRI merupakan salah satu
unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan
pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan
tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber
kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dari pemahaman tersebut, maka
dipahami bahwa sumber daya alam (SDA) juga merupakan unsur negara,
yang selayaknya dipertahankan, karena menjadi sumber hidup, kehidupan
dan kelangsungan negara itu sendiri.

Posisi geografis dan potensi SDA semakin strategis manakala melihat
potensi SDA Indonesia yang sangat berlimpah, baik yang berasal dari

1
Makalah disajikan pada Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk

Menjaga Keutuhan NKRI, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Bandung, 23
November 2016
2 Dosen pada Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria (LiTRA)
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
3 Direktur Pengerahan, Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI,
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pertahanan, Makalah pada Rakornas Kementerian Pertahanan RI, 2016: hlm. 1
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pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, pertambangan dan energi.
Kondisi demikian merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, namun
sekaligus menjadi ancaman manakala tidak dipertahankan dan dikelola
dengan baik. Oleh karena itu, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara mengamanatkan bahwa wilayah NKRI perlu dipertahankan dengan
membangun, memelihara, mengembangkan potensi SDA yang ada
berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, Hak Asasi Manusia (HAM),
kesejahteraan umum, lingkungan hidup; dan dengan memperhatikan
ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan
internasional serta prinsip hidup berdampingan antar negara secara
damai. Dalam memperhatikan ketentuan hukum nasional, termasuk pula di
dalamnya memperhatikan hukum lokal (hukum adat) yang berlaku sebagai
suatu hukum yang hidup (living law).

Dalam kenyataannya, amanat UU Pertahanan Negara tidak mudah
dijalankan manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi.
Ketersediaan SDA justru menjadi modal pembangunan yang menjadi
sumber devisa utama negara. Pola pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang
berparadigma developmentalism, di satu sisi berdampak pada kerusakan
lingkungan dan menipisnya ketersediaan SDA itu sendiri (karena
berorientasi eksploitasi), di sisi lain berdampak pada melemahnya
kedaulatan negara atas SDA itu sendiri (kedaulatan energi, kedaulatan
tambang, kedaulatan perkebunan, dsb). Hal demikian tentu tidak sejalan
dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU No. 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa SDA sebagai salah satu
sumber daya nasional harus didayagunakan untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan negara.

Makalah ini menyajikan perspektif hukum dalam masalah ketahanan
wilayah, khususnya terkait dengan pengaturan pengelolaan dan
pemanfaatan SDA. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hukum dimaknai
dalam arti luas, sebagaimana pemahaman yang diberikan oleh Mochtar
Kusumaatmadja, bahwa hukum dipahami tidak saja sebagai keseluruhan
asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
akan tetapi juga termasuk lembaga dan proses untuk mewujudkan
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berlakunya kaidah itu dalam kenyataan4. Dengan pemaknaan ini maka
hukum tidak saja diartikan sebagai bentuk peraturan (law in book) akan
tetapi juga sebagai gejala kemasyarakatan (law in action).

B. ARAHAN PENGATURAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
SUMBER DAYA ALAM

Substansi pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan SDA
di Indonesia sangat dipengaruhi oleh politik hukum penguasaan negara
atas SDA itu sendiri. Konstitusi UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) berkenaan dengan penguasaan negara atas SDA
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah menetapkan
ruang lingkup kewenangan negara dimaksud. MK dalam putusan-
putusannya yang terkait dengan judicial review atas UU No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 27 tahun 2007
tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta UU No. 30 tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan; telah merumuskan ruang lingkup kewenangan
penguasaan negara atas SDA yang meliputi 5 (lima) fungsi kewenangan
sebagai berikut:
1. Fungsi membuat kebijakan (beleid);
2. Fungsi membuat pengaturan (regelendaad);
3. Fungsi melakukan pengurusan (bestuursdaad);
4. Fungsi melakukan pengelolaan (beheersdaad); dan
5. Fungsi melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad).

Kelima fungsi di atas merupakan sarana (instrument) yang
terintegrasi sekaligus mandat dari rakyat secara kolektif kepada
pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum berupa penguasaan SDA
yang memberikan manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tafsir
MK atas penguasaan negara terhadap SDA di atas tidak terlepas dari
rekonseptualisasi 12 prinsip pengelolaan SDA sebagaimana dirumuskan
dalam Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Prinsip-prinsip tersebut pada intinya

4 Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, Filsafat Hukum: Mazhab dan Refleksinya,
Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994: hlm. 196
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bermuara pada 3 prinsip utama dalam pengelolaan SDA yaitu prinsip
keadilan, demokratis dan berkelanjutan.

Keadilan merupakan ukuran yang dipakai seorang manusia dalam
memperlakukan manusia lain di luar dirinya. Ukuran tersebut tidak dapat
dilepaskan dari arti keadilan yang diberikan oleh manusia itu sendiri,
mengingat beragamnya ukuran keadilan. Dalam hal rakyat berupaya untuk
memperoleh akses atas pemanfaatan SDA, maka paradigma keadilan harus
dimaknai sebagai kondisi di mana tidak ada satu pihak menguasai atau
memanfaatkan SDA secara besar-besaran dan tanpa batas, tetapi di sisi lain
ada pihak yang sulit memperoleh akses untuk memanfaatkan SDA, apalagi
untuk menguasainya. Akses yang berimbang atas penguasaan dan
pemanfaatan SDA merupakan kata kunci paradigma keadilan.

Demokrasi dalam pemahaman normatif, merupakan sesuatu yang
secara ideal hendak dilakukan oleh negara; sedangkan dalam pemahaman
empiris, demokrasi diwujudkan dalam kehidupan politik praktis5. Dalam
hal akses atas SDA, prinsip demokratis harus diartikan terciptanya kondisi
kemerdekaan dan kesetaraan, karena kedua hal tersebut merupakan
prinsip dasar demokrasi. Kemerdekaan berarti bebas dari hegemoni politik
dan ketergantungan ekonomi yang timbul dalam pengelolaan dan
pemanfaatan SDA. Kesetaraan berarti bebas dari diskriminasi atas
kesetaraan hak dan akses atas SDA 6 . Dengan demikian paradigma
demokrasi bertujuan untuk menegakkan keadilan, yang bermakna
diakhirinya semua bentuk diskriminasi terhadap manusia dan SDA itu
sendiri. Paradigma demokrasi bukan sebatas format politik formal, akan
tetapi juga mencakup format demokrasi ekonomi untuk meningkatkan
keadilan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini berarti demokrasi dalam
pengelolaan dan pemanfaatan SDA harus dapat mengakhiri dan sekaligus
mengoreksi ketidakadilan struktural dalam hal akses masyarakat atas SDA
sebagai hak dasar manusia.

Paradigma berkelanjutan tidak hanya terkait dengan SDA itu sendiri,
namun juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Hal demikian wajar

5
Kementerian Hukum dan HAM RI, Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber Daya

Alam Lingkungan Hidup, Jakarta, 2015: hlm. 6
6 Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum, RajaGrafindo
Press, Jakarta, 2009: hlm. 102
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mengingat arti pentingnya kedudukan SDA sebagai komoditas ekonomi.
Dalam hal ini ada syarat keharusan (necessary condition) bagi
keberlanjutan ekonomi yang harus dipenuhi, yaitu bahwa lingkungan alam
tempat perekonomian berkembang harus dijaga agar terus menerus
memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia maupun
kelangsungan lingkungan alam. Dengan kegiatan perekonomian yang
berkelanjutan dan dilakukan dengan mengacu pada norma-norma yang
demokratis, maka keadilan dalam kegiatan perekonomian pun harus dapat
dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat7. Dengan kata lain akses
masyarakat atas pemanfaatan SDA harus tetap dapat menjamin
ketersediaan SDA itu sebagai unsur dari lingkungan alam.

Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan
pemanfaatan SDA yang berpedoman pada arahan konstitusi UUD 1945,
tafsir MK atas hak menguasai negara atas SDA, dan berparadigma prinsip-
prinsip Pengelolaan SDA sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR No.
IX/MPR/2001; sejatinya menjadi peraturan perundang-undangan yang
ideal jika dilaksanakan secara konsisten dan taat asas hukum, dan akan
berkontribusi signifikan terhadap keutuhan dan ketahanan wilayah NKRI.
Namun faktanya, seringkali terjadi intervensi terhadap negara (state
capture) baik pada tahap perumusan peraturan, tahap implementasi
peraturan atau pada kedua tahapan tersebut sekaligus. State capture
terjadi manakala sekelompok pemodal atau elit mengintervensi substansi
peraturan untuk menampung dan menjalankan kepentingannya dan
“membungkusnya” dalam aturan yang secara legal formal sah
keberlakuannya. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA, peraturan yang
dihasilkan dari kondisi state capture tersebut menyebabkan terbentuknya
peraturan yang tidak sejalan dengan cita hukum (rechts idee) dan arahan-
arahan tersebut di atas.

Peraturan perundang-undangan yang terperangkap dalam state
capture, manakala diimplementasikan tidak saja merugikan negara tetapi
seringkali menimbulkan permasalahan dan pada akhirnya berujung pada
timbulnya konflik dan/atau sengketa terkait dengan pengelolaan dan
pemanfaatan SDA serta terhambatnya akses masyarakat atas SDA yang
pada ujungnya masyarakat yang dirugikan, terutama masyarakat lokal dan

7
ibid
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masyarakat hukum adat yang hidup dan kehidupannya berada di sekitar
lokasi sumber daya alam tersebut. Mereka menjadi saksi hidup bagaimana
kenyataan kekayaan alam yang merupakan warisan dari para leluhurnya
dikuasai dan dimanfaatkan oleh para pemodal besar, tanpa mereka
memperoleh manfaat apapun selain kerusakan lingkungan hidupnya.
Kondisi demikian jika dibiarkan berlarut tanpa upaya untuk mengatasinya,
akan rentan menimbulkan diintegrasi bangsa yang pada akhirnya
mengancam pada keutuhan dan ketahanan wilayah NKRI.

Dalam visi, misi dan program aksi pemerintahan Presiden Joko
Widodo ditegaskan adanya 9 agenda jalan perubahan (Nawa Cita) yang
ditawarkan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian. Salah satu diantaranya adalah: “agenda menolak negara
lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan cara antara lain
membangun politik legislasi yang kuat melalui pemberantasan korupsi,
penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga
penegakan hukum”. Menjalankan agenda jalan perubahan di atas tidaklah
mudah karena peraturan perundang-undangan sebagus apapun akan
menjadi tidak bermakna manakala intervensi kepentingan tertentu
menjadi warna yang dominan dalam pelaksanaan suatu aturan. Intervensi
kepentingan terhadap peraturan (atau bahkan hukum) tidaklah keliru, jika
kepentingan itu adalah kepentingan umum, kepentingan seluruh
komponen bangsa dan negara, karena akan bermuara pada perwujudan
tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Politik legislasi yang kuat yang diinginkan dalam Nawa Cita, haruslah
dimaknai dalam konteks membentuk legislasi yang berkenaan dengan apa
yang seharusnya (das sollen, ought to) bukan apa yang ada (das sein, is)8,
karena disiplin ilmu hukum merupakan disiplin ilmu yang preskriptif (apa
yang seharusnya). Dalam hal ini peraturan tentang SDA seharusnya adil,
seharusnya demokratis dan seharusnya berkelanjutan agar sistem dan
hukum SDA menjadi kuat. Untuk mewujudkannya, maka pemberantasan
korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi
lembaga penegakan hukum menjadi prasyarat utamanya.

8
Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, University California Press, Berkely, 1978: p. 7
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C. PENEGAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM
Merujuk pada pengertian hukum dalam arti luas sebagaimana

dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja di atas, maka penegakan hukum
menjadi kata kunci dalam menjalankan hukum dalam konteks law in action.
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan (tujuan) hukum menjadi kenyataan9. Kepustakaan-kepustakaan
ilmu hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum itu beragam, akan tetapi
paling tidak mengerucut pada 3 tujuan utama hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dikatakan Gustav Radburgh
sebagai idee des recht10. Penegakan hukum merupakan upaya terakhir
setelah dilakukannya upaya pengawasan dan pengendalian sebagai
instrumen pentaatan hukum (compliance). Dalam konteks ini, di Indonesia
terjadi pelemahan dalam hal penegakan hukum. Beberapa hal dapat
dijadikan sebagai faktor yang menghambat penegakan hukum di
Indonesia11:

1. Intervensi nilai-nilai global
Bentuk imperealisme modern yang mengancam bangsa Indonesia

pada saat ini adalah intervensi nilai-nilai yang bersumber dari paham
neoliberalisme dan kapitalisme modern. Paham tersebut mempengaruhi
bentuk hukum liberal-kapitalistik yang nampak rumusannya netral (tidak
berpihak) namun di dalamnya mengandung esensi berpihak pada yang
kuat dan mengikuti kepentingan modal.

2. Sisi kelam warisan sejarah masa lampau
Dampak dari pengalaman menjadi bangsa jajahan selama berabad-

abad hingga kini masih nampak misalnya masih suburnya kultur

9
Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, tanpa tahun: hlm. 24
10

Radbrugh, Gustav, Legal Philosophy, dalam 20th Century Legal Philosophy series
volume IV: The Legal Philosophies of Lask, Radbrugh and Dabin, Harvard University
Press, Cambridge Massachusetts, 1950: p. 94
11 Wisnubroto, Kontribusi Hukum Progresif bagi Pekerja Hukum dalam buku
SatjiptoRahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Epistema, Jakarta, 2011,
hlm. 246-247
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feodalisme dalam bentuk baru. Kultur neo-feodalisme sangat menghambat
berkembangnya tatanan yang demokratis, termasuk mempersulit
partisipasi masyarakat dalam mengkritisi dan merubah tatanan yang adil.

3. Sistem ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) yang bersifat transisional
Sebagai negara berkembang, Indonesia berhadapan dengan

kekuatan-kekuatan sistem eksternal yang mempengaruhi dan semakin
mendominasi sistem ekonomi sosial dan budaya yang telah dimiliki bangsa
Indonesia.

4. Hegemoni kepentingan kekuasaan
Tingginya tingkat korupsi berdampak pada terjadinya

penyalahgunaan wewenang dalam dunia bisnis dan birokrasi
pemerintahan, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang menguntungkan
elit kekuasaan dan merugikan rakyat. Kebijakan tersebut dari kacamata
formal (negara) adalah legal namun dari sisi moral tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

5. Sistem penegakan hukum yang lemah
Pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan sarat

dengan kompromi politik untuk memperjuangkan masing-masing
kepentingan. Sementara dalam peradilan, berkisar pada aturan-aturan
formal sebagai dasar peradilan; sehingga ketika dalam proses pembuatan
aturan-aturan formal menitikberatkan kepada kompromi politik maka
akan sulit menggali keadilan yang sesungguhnya selain keadilan formal.

6. Dominasi postivisme hukum
Banyaknya yang menganut legal-positivistik menjadikan hukum

menjadi sulit untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat
sehingga hukum tidak lagi berkorelasi dengan keadilan.

Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum di atas, maka masalah
penegakan hukum pada negara berkembang seperti Indonesia, pada
umumnya mengandung cacat/kelemahan yang menjadi celah untuk
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menyiasati penegakan hukum menurut kepentingan tertentu12. Hal ini
terjadi cukup serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

Contoh yang paling rumit terjadi di sektor pertambangan. Pasal 102
jo Pasal 103 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu
bara (UU Minerba) menegaskan bahwa pemegang izin usaha
pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) wajib
melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangannya di dalam
negeri. Kewajiban tersebut berlaku juga bagi pemegang kontrak karya yang
sudah berproduksi (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 170 UU Minerba)
untuk melakukan pemurnian di dalam negeri paling lambat 5 tahun sejak
UU Minerba diundangkan (tahun 2014). Ketentuan di atas dimaksudkan
antara lain untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambang dari
produk, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan penerimaan negara. Namun amanat UU Minerba tersebut
dianulir oleh Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 1 tahun 2014 tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral di Dalam Negeri. Dalam Permen ESDM
dimaksud ditegaskan bahwa batas akhir ekspor konsentrat tertentu adalah
3 tahun sejak aturan tersebut dibuat. Artinya dari ketentuan UU Minerba
yang mengharuskan tahun 2014 mulai melakukan pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri, ditunda hingga tahun 2017. Dari sisi bentuk
dan hirarkhi peraturan perundang-undangan, Permen ESDM yang
mengenyampingkan ketentuan UU sudah barang tentu merupakan suatu
kekeliruan. Namun 31 oktober 2016 yang lalu, menunda kembali
berlakunya ketentuan pengolahan dan pemurnian tambang di dalam negeri
dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Kebijakan demikian jelas
menguntungkan perusahaan tambang yang tidak berkeinginan
membangun smelter dan negara ataupun pihak lain yang mempunyai
smelter untuk pengolahan dan pemurnian tambang.

Ketentuan hukum yang telah baik mengatur mengenai kewajiban
pengolahan dan pemurnian tambang untuk mendorong perusahaan
tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian tambang
(smelter), faktanya sulit ditegakkan. Penegakan hukum di sektor
pertambangan seringkali terbentur dan mengalah pada kepentingan
modal, mengingat kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang padat

12
Ida Nurlinda, op. cit.: hlm. 19
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modal dan teknologi yang belum tentu dimiliki bangsa Indonesia. Dalam
kondisi demikian, seolah pemerintah tidak berdaya dan menyerah pada
kepentingan perusahaan pertambangan asing. Kondisi demikian tidak saja
mengganggu ketahanan tambang, akan tetapi juga mengganggu kedaulatan
tambang.

Seharusnya, ketentuan Pasal 102 jo Pasal 103 UU Minerba tidak
dimaknai sebatas larangan ekspor mineral mentah (raw material) atau
hasil tambang olahan (konsentrat) semata, namun harus dimaknai juga
sebagai upaya perlindungan SDA melalui mekanisme peningkatan hasil
tambang. Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 10/PUU-XII/2014 yang
menegaskan bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri
sejalan dengan arahan konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena
kewajiban pembangunan smelter akan membawa dampak peningkatan
kemakmuran rakyat.

Contoh lain terkait penundaan (moratorium) pemberian izin
peruntukan kawasan hutan alam. Moratorium pemberian izin telah
diberlakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui
Inpres No. 10 tahun 2011 dan diperpanjang melalui Inpres No. 6 tahun
2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Di era Presiden Joko
Widodo, moratorium diperpanjang kembali melalui Inpres No. 8 tahun
2015 yang berlaku hingga tahun 2017. Namun kebijakan moratorium izin
selama ini kurang efektif karena kebijakan tersebut diperkecualikan bagi
pemohon izin yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri
Kehutanan, dan dikecualikan pula bagi perpanjangan izin pemanfaatan
hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin
di bidang usahanya masih berlaku. Perkecualian tersebut menjadikan
kebijakan moratorium izin menjadi tidak bermakna apa-apa. Fakta
menunjukkan perizinan menjadi pintu masuk korupsi di sektor
pemanfaatan hutan, melalui alih fungsi hutan lindung.

Misalnya konversi kawasan hutan untuk menjadi lahan perkebunan
kelapa sawit, merupakan hal yang sangat ekspansif. Oleh karena itu,
kebijakan moratorium izin tanpa disertai evaluasi atas izin yang sudah ada,
akan menjadi sia-sia. Kebijakan moratorium izin harus menjadi dasar
penguatan pengendalian pemanfaatan hutan dan penegakan hukum di
bidang kehutanan. Kebijakan moratorium pemberian izin tidak
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menyelesaikan masalah tumpang tindih perizinan dan tata kelola
perkebunan sawit (yang berada di kawasan hutan). Dengan demikian,
kebijakan seharusnya fokus pada penyempurnaan tata kelola hutan alam
primer, dengan berbasis pada good forestry and environment management.
Pengelolaan hutan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk
mempertahankan ketahanan sumber daya hutan sekaligus menegakkan
kedaulatan sumber daya hutan.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa negara belum hadir untuk
mensejahterakan/memakmurkan kehidupan rakyatnya. Kalaupun negara
hadir, bukan untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana amanat
konstitusi, namun untuk memfasilitasi kepentingan investor atau
segolongan kelompok tertentu. Kondisi demikian melemahkan kedudukan
hukum sebagai sarana untuk mempertahankan wilayah NKRI. Dalam hal ini
hukum telah bergeser menjadi “permainan”. Permainan yang dimaksudkan
adalah pertama, menurunkan derajat hukum sebagai alat untuk memenuhi
dan memuaskan kepentingan sendiri, sehingga tujuan hukum untuk
memberikan keadilan (dispensing justice) telah mengalami kemerosotan
menjadi permainan. Kedua, hukum sebagai bisnis. Praktik hukum menjadi
terbagi dua yakni sebagian kepentingan hukum sebagian lainnya
kepentingan bisnis. Dalam hal ini hukum bukan lagi untuk melindungi
masyarakat kecil dari ketidakadilan melainkan bertujuan untuk
penyelesaian bisnis13.

Hal ini ironis karena pemilik SDA di wilayah Indonesia adalah rakyat
Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan mengenai “hak
bangsa” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPA.
Selain merupakan hak bangsa, hubungan kepemilikan SDA tersebut
merupakan “hubungan yang abadi” sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat
(3) UUPA). Penjelasan UUPA menegaskan bahwa hubungan abadi tersebut
dimaknai bahwa sepanjang bangsa dan negara Indonesia ada, dalam
keadaan bagaimana pun, tidak ada suatu kekuasaan yang dapat
memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. Hubungan dalam hal ini
harus dimaknai sebagai hubungan hukum, di mana hubungan antara

13 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,
2010:hlm. 61
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manusia Indonesia dengan SDA yang dimilikinya menimbulkan hak dan
kewajiban secara juridis.

Ketidakhadiran negara dalam menjalankan 5 fungsi kewenangan
penguasaan atas SDA sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK di atas
(membuat kebijakan, membuat pengaturan, melakukan pengurusan,
melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan), tentu pada akhirnya
dapat berdampak pada ketahanan wilayah negara sebagai satu kesatuan
wilayah. Hal demikian harus diatasi karena sebagai negara hukum,
Indonesia merupakan negara hukum materiel yang mengharuskan negara
hadir dan berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Itu
sebabnya negara hukum materiel seringkali disebut juga negara
kesejahteraan (welfare state)14. Pada negara hukum yang demikian, tujuan
pokok negara tidak terletak pada bagaimana upaya negara hadir untuk
mempertahankan hukum positif (penegakan hukum semata), akan tetapi
juga mencapai tujuan keadilan sosial (sociale gerechtigheid) bagi semua
warga negara15. Kehadiran negara tidak semata-mata menegakkan hukum
tetapi juga menjamin terwujudnya ketahanan sosial sebagai bagian dari
ketahanan wilayah NKRI.

D. PENUTUP
Agenda pertama Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo,

“menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara”, sebaiknya tidak
semata-mata dimaknai dalam konteks pertahanan dan keamanan negara
berwujud ancaman negara dari luar secara fisik, namun juga hal-hal lain di
luar itu seperti ancaman di bidang ekonomi, sosial ataupun hukum.
Agenda keempat “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum”, harus dimaknai pula dalam konteks agenda
pertama. Artinya membangun reformasi sistem dan penegakan hukum
(dalam hal ini hukum sumber daya alam), harus dilakukan dengan cara
menghadirkan negara yang berperan optimal untuk mewujudkan

14
Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Berdasar atas Hukum, Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1986: hlm. 102
15

Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002: hlm. 71
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kemakmuran rakyat, bukan kepentingan pemodal, elit atau golongan
tertentu.

Mengoperasionalkan agenda-agenda perubahan dalam Nawa Cita di
atas perlu didasari dengan paradigma dan konstitusi sosial, yang tidak saja
mengandung substansi sistem norma hukum (constitutional law), akan
tetapi sekaligus juga sistem norma etika (constitutional ethics) dalam
kehidupan bersama yang teratur dan terorganisir, di mana di dalamnya
tertuang kesepakatan-kesepakatan bersama tentang nilai kemanusiaan
yang adil dan beradab, dalam bentuk jaminan HAM dan hak-hak warga
negara16. Sistem norma etika merujuk pada sistem moral, di mana moral
merupakan suatu konsep nilai tentang bagaimana seharusnya orang
bertingkah laku dalam satu kesatuan sosial. Dalam konteks permasalahan
di atas, maka kehadiran negara yang direpresentasikan dalam wujud
kehadiran hukum baik berupa aturan hukum, lembaga hukum, aparat
hukum serta proses dan prosedur penegakan hukum; harus benar-benar
dilandasi oleh norma etika/moral yang sejalan dengan Pancasila dan UUD
1945.

-idanurlinda: 2016-

16
Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan

Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, LP3ES, Jakarta 2015: hlm.
11



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 65

DAFTAR PUSTAKA

Ida Nurlinda, Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum,
RajaGrafindo Press, Jakarta, 2009

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konsti-
tusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, LP3ES, Jakarta
2015

Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, University California Press, Berkely, 1978
Kementerian Hukum dan HAM RI, Peta Jalan Pembaruan Hukum Sumber

Daya Alam Lingkungan Hidup, Jakarta, 2015
Kementerian Pertahanan RI, Ditjen Strategi Pertahanan, Direktur

Pengerahan, Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Rencana
Tata Ruang Wilayah Pertahanan, Rakornas Kementerian Pertahanan
RI, 2016

Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, Filsafat Hukum: Mazhab dan
Refleksinya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994

Muchsan, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002

Padmo Wahjono, Indonesia ialah Negara Berdasar atas Hukum, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1986

Radbrugh, Gustav, Legal Philosophy, dalam 20th Century Legal Philosophy
series volume IV: The Legal Philosophies of Lask, Radbrugh and Dabin,
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1950

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta,
tanpa tahun

____________, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2010

Wisnubroto, Kontribusi Hukum Progresif bagi Pekerja Hukum dalam buku
Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik, Epistema,
Jakarta, 2011

66 Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 67

Ketahanan Bangsa melalui
Pendidikan Keluarga

oleh:

Prof. Dr. Juke R. Siregar, M.Pd.

68 Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI

KETAHANAN BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KELUARGA

Prof. Dr. Juke R. Siregar, M.Pd.
Staf Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran

1. Pengantar

Manusia dalam menjalankan kehidupan, tidak dapat melepaskan diri
dari kebersamaan hidup dengan orang lain dalam satu wilayah tertentu.
Wilayah berkaitan dengan tempat tinggal yang dapat dimulai dari Rukun
Tetangga hingga Negara.

Setiap negara akan memiliki sekelompok manusia yang memiliki
karakteristik yang relatif sama antara lain dalam norma, budaya, bahasa
sesuai dengan wilayahnya. Kelompok manusia yang mengalami kehidupan
di satu negara sering dikenal dengan istilah bangsa atau warga suatu
Negara (Faulks, 2000; Midian Sirait, 1997).

Sebelum abad 21, setiap bangsa hidup di negaranya dengan batasan
jelas dengan bangsa di negara lain. Globalisasi merupakan ciri utama abad
21. Globalisasi inilah yang telah membawa perubahan besar dalam
kehidupan sosial di seluruh Negara di belahan dunia ini.

Menurut Masnur Muslich (2011); era globalisasi telah memandang
dunia bukan sekedar keping-keping geografis yang bernama negara dan
bangsa. Globalisasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan
penipisan batas geografis pada tatanan sosial dan politik.

Penipisan batas geografis ini, menunjukkan manusia di saat ini, seolah-
olah hidup di satu ruang sosial yang luas. Menurut Faulks (2000),
globalisasi selain mengubah makna batasan, juga berkaitan dengan terjadi
perubahan sosial dalam bidang kehidupan manusia yang bersifat
menyeluruh. Bidang kehidupan sosial tersebut mencakup antara lain
ekonomi, teknologi, pengetahuan, ilmiah.

Salah satu dari bidang yang memegang peranan dalam mempercepat
proses penipisan batas antar wilayah adalah perkembangan teknologi
informasi komunikasi. Inovasi di bidang ini mencakup antara lain
perkembangan satelit, komputer, jet travel, digital television, dsb.
Perkembangan ini telah memudahkan setiap individu melakukan akses
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antar negara tanpa kendala jarak, tempat dan waktu. Akses ini telah
mendorong perubahan sosial yang bersifat instan. Dikatakan instan,
karena perubahan terjadi secara cepat, daripada mengikuti satu proses
perkembangan dari satu era ke era selanjutnya yang berlangsung secara
kontinuitas.

Menurut Masnur Muslich (2011), Naisbitt (1990); era globalisasi telah
mendorong manusia untuk menjadi warga global atau warga dunia. Hal
mana secara keseluruhan akan berkembang menjadi masyarakat global.

Sebagai masyarakat global, maka kehidupan individu yang mulanya
hanya berorientasi secara nasional, bergeser ke arah kehidupan yang
bersifat global atau internasional (Masnur Muslich, 2011, Naisbitt, 1990).
Salah satu kehidupan yang menonjol adalah gaya hidup. Gaya hidup yang
ditampilkan masyarakat global berkaitan dengan cara hidup yang relatif
sama, misal antara lain makanan, cara berdandan, cara berpakaian, musik
yang dipilih, hiburan, penggunaan teknologi atau transport, informasi yang
diterima cara berelasi dan berkomunikasi, bahkan nilai-nilai, norma yang
berlaku.

Globalisasi, yang menggambarkan penipisan, persamaan yang sifatnya
mendunia, sebenarnya secara perlahan akan mengancam eksistensi
identitas nasional dari suatu negara. Kondisi ini dapat menipiskan pula
perasaan memiliki, rasa bangga, rasa cinta, loyal sebagai suatu bangsa
(Faulks, 2000). Oleh karena itu, menurut Naisbitt (1990), anehnya
kehidupan sosial di abad 21 ini, makin berkembangnya gaya hidup yang
bersifat universal internasional. Di sisi lain, setiap bangsa berusaha
mempertahankan nilai-nilai, norma budaya yang mencerminkan karakter
satu bangsa. Kondisi paradoks ini, akan merupakan tantangan bagi semua
bangsa untuk mempersiapkan generasi muda. Menyiapkan generasi muda
menjadi warga dunia tetap berpijak pada identitas bangsa.

Menjawab tantangan tersebut, bukanlah hal yang mudah seperti
membalikkan telapak tangan. Juga identitas nasional bukan pula dibawa
sejak lahir, memerlukan proses penumbuhan dan pengembangan sejak
masa anak.

Setiap zaman akan melahirkan satu generasi yang diwarnai oleh
eranya. Di abad 21, sesuai dengan karakteristik zamannya, telah lahir
generasi yang sering disebut sebagai generasi digital. Berbagai macam
istilah yang dikemukakan untuk menggambarkan generasi ini, misal antara
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lain generasi teknologi, generasi teks, generasi millenials, generasi xx dan
lain sebagainya (Howe Strauss, 2000). Apapun istilahnya umumnya setiap
generasi merupakan kelompok manusia yang baru lahir di satu zaman
tertentu. Sebagai generasi baru, maka pada kelompok tersebut perlu
ditumbuhkan, dikembangkan, dibina dengan pemberian pengetahuan.
Kemudian mempelajari mengenai kemampuannya, mengembangkan
karakter, pemilihan nilai-nilai, sikap mental (Eman H & Umaruddin M,
2000). Penulis sependapat dengan kedua ahli tersebut, pembinaan
generasi muda di satu zaman perlu dilakukan untuk memiliki kemampuan
melanjutkan kehidupan satu bangsa di tengah globalisasi. Pembinaan perlu
dilakukan oleh lingkungan sosial. Salah satu lingkungan sosial tersebut
adalah keluarga.

Keluarga merupakan unit sosial pertama yang ditemui, dikenal dan
hidup sepanjang kehidupannya sejak dalam kandungan hingga dewasa.
Menurut Bronfenbrenner (1993; dalam Berns, 2010) keluarga merupakan
setting yang spesifik yang berfungsi sebagai wadah untuk melatih,
memberikan kasih sayang dan kesempatan untuk mengembangkan setiap
anggotanya. Menjadikan setiap anggota menjadi pribadi dewasa yang
mampu menyesuaikan diri dan berperan sesuai dengan tuntutan zaman.
Secara umum mengembangkan generasi muda memiliki integritas dan
berperilaku berdasarkan etika moral.

Berbicara mengenai generasi digital sebagai generasi muda, timbul
pertanyaan bagaimana dengan bangsa Indonesia? Indonesia, sebagai
bangsa ataupun negara tidak berbeda dengan bangsa dan negara lainnya.
Oleh karena itu mengembangkan generasi muda yang memiliki wawasan
dunia tetapi tidak menghilangkan identitas sebagai bangsa Indonesia.
Selain itu, juga ditumbuhkan sebagai bangsa Indonesia, harus memiliki
integritas dan menampilkan perilaku yang didasari etika moral.

2. Optimasi Pengembangan Generasi Muda oleh Keluarga di Abad 21
Indonesia, sebagai salah satu negara di dunia tidak berbeda dengan

negara-negara lain, saat sekarang sedang mengalami kehidupan di era
globalisasi. Perkembangan di bidang ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan
yang cepat sebagai triumvirate yang saling terikat satu dengan yang
lainnya, telah mengubah kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ini
tidak hanya berlaku bagi lapisan sosial tertentu, tetapi mempengaruhi



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 71

seluruh lapisan sosial yang ada di Indonesia. Kondisi ini tidak dapat
dibendung, untuk tidak mengenai seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena
itu, diseluruh negara berusaha melakukan berbagai macam upaya agar
masyarakat dapat menjalani kehidupannya disaat ini secara sejahtera.

Salah satunya yang diperhatikan adalah pengembangan sumber daya
manusia. Sumber daya manusia ditinjau dari institusi keluarga,
pendidikan, pekerjaan dsb. Sesuai dengan makalah ini maka
pengembangan sumber daya manusia yang ditinjau dari unit atau institusi
keluarga akan menjadi sorotan penulis.

Perubahan dalam tatanan keluarga pun terjadi, misal antara lain
meningkatnya pasangan suami isteri dari kalangan keluarga muda yang
bekerja, ayah yang bekerja di luar kota/daerah bahkan negara yang
berbeda dengan tempat keluarganya tinggal. Di samping ini juga, telah
terjadinya pergeseran pola pengasuhan anak, dimana asisten rumah tangga
atau baby sitter telah memegang peranan. Kerenggangan komunikasi antar
anggota keluarga terjadi karena kesibukan masing-masing. Perkembangan
teknologi telah menarik perhatian anak dari segala lapisan usia, sehingga
alat elektronik telah menjadi sahabat mereka. Masuknya nilai-nilai dari
pelbagai budaya, menyebabkan terjadi pluralisme moral.

Sebenarnya, perubahan tersebut di atas tidak selalu membawa akibat
buruk bila perubahan tersebut disadari dan masyarakat mempersiapkan
diri menghadapi kondisi tersebut. Sebagai keluarga pun, tidak dapat hidup
terisolasi dari perubahan sosial yang terjadi. Bagaimana mengembangkan
sumber daya manusia dalam keluarga, khususnya generasi muda
merupakan hal yang penting.

Dalam fokus area SDGS Indonesia, pengembangan sumber daya
manusia yang berkaitan dengan pendidikan serta penguasaan iptek,
kesehatan, merupakan sasaran yang perlu dikembangkan (Armida, 2016).

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama dan berfungsi
mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui
keluargalah pembentukan dan pengembangan sebagai akar pembangunan
satu bangsa.

Berbicara mengenai masalah keluarga, pelbagai studi telah dilakukan
oleh para psikolog, baik yang berkaitan tentang keluarga, keluarga ditinjau
dari sudut perkembangan anak, relasi anak dan keluarga (Zeittin, dkk.,
1972).
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Penulis berpendapat, bahwa terdapat dua fokus utama yang perlu
menjadi sorotan bila mempelajari mengenai pengembangan generasi muda
Indonesia oleh keluarga. Kedua fokus utama tersebut sebagai berikut.

2.1 Pengembangan Ketahanan Keluarga
Pemahaman mengenai ketahanan keluarga, sebenarnya sudah

dituangkan dalam UU No. 10/1992 yang dimaksud dengan ketahanan
keluarga berkaitan dengan kondisi dinamika suatu keluarga memiliki
keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, material
dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri
serta keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan
lahir dan kebahagiaan batin.

Bila UU tersebut ditinjau dari sudut pandang psikologi perkembangan,
maka hal ini mengandung makna yang berkaitan dengan terciptanya
ketahanan keluarga yaitu :

1) Memberdayakan (empowerment) seluruh anggota keluarga.
Memberdayakan (empowerment) adalah proses dimana seluruh

anggota keluarga bekerjasama sebagai satu tim. Dalam bekerjasama,
perlu dikembangkan rasa kepedulian antara anggota keluarga. Rasa
kepedulian ini akan menumbuhkan kesadaran tentang adanya anggota
keluarga dalam satu unit sosial. Menyadari bahwa setiap anggota
merupakan individu yang unik dan berbeda antara satu dengan yang
lainnya.

Berdasarkan kesadaran mengenai hal tersebut, setiap anggota
keluarga akan saling men-support anggota lainnya. Supporting
diberikan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
kepercayaan diri setiap individu.

Supporting yang tercipta dalam keluarga akan menumbuhkan
pada setiap anggota keluarga merasa menjadi bagian dari keluarga,
merasa penting dalam keluarga. Hal ini mendorong setiap anggota
keluarga akan merasa berkembang bersama, tidak ada yang merasa
satu anggota keluarga lebih penting dari yang lain.

Berbagai kemampuan yang berbeda dalam keluarga, dengan tim
kerja yang solid maka kemampuan tersebut akan terintegrasi menjadi
satu kekuatan. Secara kebersamaan para anggota berusaha untuk
mengelola kehidupan berkeluarga secara bersama-sama.
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Di samping kepedulian, supporting, juga dalam kerjasama ini
dikembangkan relasi antar anggota keluarga dengan multi kapasitas,
multi karakter sebagai pribadi. Relasi yang dijalin didasari oleh nilai-
nilai saling menghargai, terbuka, jujur, empati, bertanggung jawab
dalam memerankan perannya masing-masing. Relasi dengan
komunikasi yang positif antar anggota keluarga akan menciptakan,
membentuk dan mengembangkan kesejahteraan keluarga (family well
being). Kesejahteraan keluarga (family well being) merupakan
ketahanan keluarga yang perlu dipertahankan. Hal mana
kesejahteraan keluarga yang tercapai menentukan fungsi tidaknya
peranan keluarga.

2) Fungsi Keluarga dalam Mencapai Kesejahteraan Keluarga (Family
Well Being)
Seberapa jauh fungsi dapat berlangsung sangat tergantung pada kualitas
tim anggota keluarga. Terdapat beberapa fungsi keluarga yang tidak
pernah mengalami pergeseran di jaman apa pun yaitu :

(a) Memenuhi kebutuhan beragama dan mengembangkan nilai-nilai
moral pada anggota keluarga.

(b) Memenuhi kebutuhan dasar secara fisik dan psikologis yang
diperlukan anggota keluarga untuk mempertahankan diri dalam
menjalankan kehidupan dan memberikan rasa aman.

(c) Memberikan kesempatan pada setiap anggota keluarga untuk
dapat mengembangkan dirinya sebagai pribadi.

(d) Memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk
mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan
sosial, baik sebagai warga masyarakat luas maupun khusus
(keluarga, sekolah, teman sebaya). Hal ini mengembangkan
kemampuan berperan sosial dan menerima tanggung jawab
sosial. Menciptakan lingkungan yang sejahtera, bahagia
(happiness), akan mengembangkan kreativitas, inovasi dan
keinginan untuk belajar dalam segala bidang yang diminati.
Tujuan dari pengembangan ini adalah setiap anggota keluarga
dapat mencapai kemampuan untuk hidup mandiri secara
bertanggung jawab.
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2.2 Optimasi Perkembangan Generasi Muda Indonesia Melalui
Keluarga
Terdapat dua hal penting dalam pengembangan generasi muda
Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Mengembangkan generasi muda Indonesia untuk memenuhi
tuntutan dunia (Juke, 1997; Trilling & Fadel, 2009) :
(a) Mengembangkan cara berpikir kritis dan sistematis,

cermat, cepat tentang kondisi yang terjadi di lingkungan.
Untuk mencapai cara berpikir demikian maka harus
dikembangkan keterampilan :
- Berpikir layaknya seorang expert
- Berpikir realistis – kritis
- Mengembangkan kreativitas, inovasi
- Cara belajar bagaimana belajar dengan cepat

(b) Kemampuan Mengatur Diri (Self-Regularity)
Berbagai peluang atau kesempatan pekerjaan, bisnis,
pendidikan akan dihadapi oleh generasi muda. Oleh karena itu
perlu dikembangkan kemampuan untuk mengarahkan dan
mengatur dirinya. Dalam mengarahkan dan mengatur dirinya
tersebut, mereka harus selalu berorientasi ke masa depan
kehidupan secermat mungkin dan realistis.
Kemampuan ini merupakan dasar bagi generasi muda untuk
menyusun perencanaan kehidupannya termasuk karir dalam
pekerjaan. Dalam menyusun perencanaan ini, maka perlu para
generasi muda untuk memiliki motivasi berprestasi dan daya
juang (effort) untuk mencapai goal yang ditentukan. Kemudian
juga dikembangkan kemampuan mengatasi kendala yang
dihadapi secara tuntas dan bersifat mandiri. Nilai yang harus
dikembangkan adalah loyal, fleksibilitas, daya juang, keinginan
berprestasi dan tanggung jawab.

(c) Kemampuan Menjalin Relasi Sosial
Di era globalisasi, generasi muda memiliki peluang untuk
berinteraksi dengan orang lain di wilayah mana pun tanpa
kendala waktu, tempat. Dalam berelasi setiap individu
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diberikan kebebasan untuk mengekspresikan ide-idenya, dan
mewujudkan dalam suatu karya. Walaupun memiliki kebebasan
dalam mengekspresikan dirinya, tetapi dilakukan harus disertai
tanggung jawab. Artinya dalam mewujudkan keinginannya,
mencapai kepentingannya generasi muda harus juga
memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan orang lain.
Dalam menjalin relasi sosial terdapat beberapa hal penting
yang harus dikembangkan oleh generasi muda :
- Mampu berkomunikasi secara efektif dan menjadi

pendengar yang aktif
- Mampu merasakan perasaan orang lain (empati)
- Memperhatikan kebutuhan orang lain (caring) dan

membantu orang lain tanpa diminta (inisiatif, helpfulness)
- Kemampuan untuk mengelola relasi antar individu yang

didasari pada nilai keterbukaan, kejujuran dan loyalitas
kemampuan mengelola relasi ini merupakan dasar untuk
menjalin kerjasama (collaboration) dalam menghasilkan
karya.

- Menjalani persaingan di abad 21 dengan didasari pada
fairness. Kemudian, generasi muda harus memiliki
kemampuan untuk tetap menjaga keseimbangan antara
kompetisi dan kolaborasi secara positif dan bertanggung
jawab.

(d) Kemandirian Moral
Keterbukaan, mobilitas antar wilayah menyebabkan manusia
berada didalam masyarakat pluralistik. Kondisi ini
menyebabkan setiap generasi muda akan berhadapan dengan
pelbagai perbedaan (misal perbedaan suku bangsa, bangsa,
negara, nilai-nilai dsb). dalam pembauran ini, tidak mustahil
terjadi pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bagi
generasi muda perlu ditanamkan nilai-nilai baik yang berkaitan
dengan nilai agama, kehidupan, budaya. Nilai-nilai inilah yang
akan mendasari para generasi muda bertindak dan pandangan
hidup yang dimilikinya.
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Mungkin saja nilai-nilai yang dimiliki berbeda dengan nilai-nilai
yang ada di lingkungan. Dalam perbedaan ini, generasi muda
harus berani menampilkan nilai-nilai yang di yakini olehnya.
Kondisi ini menggambarkan kemandirian moral.
Dimilikinya kemandirian moral ini maka generasi muda akan
menyadari dan menerima secara terbuka adanya perbedaan
nilai dalam kehidupannya. Hal ini yang akan menumbuhkan
para generasi muda pun tidak mudah terpengaruh oleh nilai-
nilai yang ada di lingkungan.

2) Mengembangkan Generasi Muda Indonesia untuk Memahami
Kehidupan Berbangsa Indonesia.
Memahami dan memiliki wawasan mengenai kebangsaan yaitu
bangsa Indonesia perlu ditanamkan pada generasi muda. Bukan
hanya kenal elemen-elemen tentang bangsa Indonesia (misal
bahasa, bendera, dsb), tetapi lebih mendalam. Memahami dan
memiliki dimensi-dimensi yang bersifat mendasar merupakan hal
yang penting dikuasai oleh generasi muda. Penguasaan
pengetahuan, menghayati dan tentunya berperilaku sesuai dengan
bangsa Indonesia, merupakan tujuan utama.
Midian Sirait (1997) mengemukakan beberapa dimensi tersebut
yaitu: (a) Persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan Negara
Indonesia; (b) Berkehidupan kebangsaan Indonesia; (c) Cinta akan
tanah air dan bangsa; (d) Kedaulatan rakyat dengan menampilkan
sikap dan toleransi; (e) Kesetiakawanan sosial; (f) Bangsa
Indonesia, pergaulan dunia dan universal; (g) Menghargai harkat
dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Semua dimensi tersebut, bukan hanya dipahami secara kognitif saja,
tetapi ditumbuhkan sebagai penghayatan. Melalui penghayatan ini, perlu
ditumbuhkan dan dikembangkan perilaku yang harus ditampilkan sebagai
bangsa Indonesia. Proses ini, harus dibentuk sejak periode kanak-kanak,
dikembangkan ketika remaja. Pemantapan ketika memasuki dewasa awal,
dimana menampilkan perilaku sebagai bangsa Indonesia sudah menjadi
bagian dari dirinya.
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Bila pembentukan, pengembangan dan pemantapan dilakukan secara
berkesinambungan dan tersistematis baik oleh keluarga dan lingkungan
sosial lainnya, maka proses untuk mampu menampilkan perilaku tersebut
akan berjalan dengan baik. Menampilkan perilaku bangsa Indonesia tidak
sekedar tampilan, tetapi disertai rasa memiliki, mencintai dan bangga
menjadi bangsa Indonesia. Hal ini akan mendorong generasi muda untuk
menumbuhkan perasaan loyal dan selalu mempunyai keinginan untuk
mempertahankan negara Indonesia. Pembinaan berbangsa Indonesia harus
berlangsung dari zaman ke zaman selanjutnya, dari generasi ke generasi.

3. Penutup
Dalam mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai warga dunia

dengan berpijak sebagai bangsa Indonesia melalui keluarga, merupakan
hal yang penting. Hal mana keluarga adalah pundasi yang berkaitan dengan
pembentukkan, pengembangan dan pemantapan dalam segala aspek
perkembangan psikologis dari generasi muda. Keluarga sebagai unit sosial
kecil tetapi merupakan lingkungan sosial pertama, tidak dapat melakukan
pembinaan generasi muda tanpa bekerjasama dengan lingkungan sosial
lainnya yaitu rumah, sekolah, teman sebaya, masyarakat. Semua
lingkungan sosial memegang peranan penting dalam mengembangkan
potensi generasi muda. Oleh karena itu, visi, misi, strategi dalam
pembinaan generasi muda harus terencana, sistematis dan jelas arahnya.
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Ketahanan Bangsa melalui Media
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Media dan Ketahanan NKRI
Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan Fakultas

Psikologi Unpad,
di Bandung, 23 November 2016

Deddy Mulyana
Guru Besar Fikom Unpad

Pendahuluan
Ada tiga jenis media yang dewasa ini punya peran penting dalam
membangun ketahanan bangsa: dua media dalam arti harfiah, yakni televisi
dan internet (khususnya media sosial), dan satu media dalam arti simbolik,
yakni bahasa Indonesia (yang berakar pada bahasa Melayu). Media, surat
kabar khususnya, berperan penting dalam menumbuhkan nasionalisme
kita dalam perjuangan untuk lepas dari penjajahan. Setelah kita merdeka,
media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (radio dan
televisi) mempunyai peran lebih penting lagi dalam mengembangkan dan
mempertahankan kedaulatan bangsa, lewat penggunaan dan
pengembangan bahasa Indonesia.

Mewacanakan “membangun ketahanan NKRI lewat media”
mungkin terasa muluk atau bahkan berlebihan dewasa ini. Itu karena
peran media konvensional (surat kabar, majalah, radio, televisi) dewasa ini
tak lagi sejajar atau mencerminkan ideologi negara sebagaimana yang
diasumsikan Siebert dkk (1956, 1963). Sebagian pakar kini memusatkan
perhatian pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika industri
media dan isi media yang ideologis (McQuail, 2015:99). Meminjam
pandangan Szpunar (2011), kita harus menggunakan pendekatan yang
mempertimbangkan lanskap media di mana negara-bangsa (dan secara
implisit bagaimana peran negara dalam membangun rakyatnya lewat
media) bukan lagi merupakan unit analisis yang jelas. Alih-alih menelaah
negara sebagai unit analisis, menurut Szpunar, kita harus menelaah proses
komunikasi internasional yang melibatkan teknologi baru yang
memengaruhi lanskap negara-bangsa. Secara pribadi saya berpendapat
bahwa wacana peran media dalam kehidupan bangsa ini tetap relevan di
tengah wacana globalisasi yang kontroversial, yang jika tidak disikapi
secara hati-hati, akan membuat bangsa Indonesia terombang-ambing atau
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terbawa arus yang menyengsarakan secara budaya, sosial, politik, dan
ekonomi.

Acara-acara TV swasta kita, perdebatan di media sosial, dan
perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan tanda-tanda mengenai
tidak jelasnya arah yang kita tuju sebagai bangsa yang menganut ideologi
“Pancasila” dan mayoritas penduduknya konon religius. Berbeda dengan
bangsa-bangsa Asia lainnya seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok yang lebih
mandiri dan relatif kokoh dengan budaya mereka, dewasa ini masyarakat
kita terlalu condong kepada budaya Barat, meniru gaya hidup mereka yang
belum tentu sesuai dengan budaya kita, sementara secara ekonomi pun
kita “dijajah” oleh mereka.

Peran Televisi dan Media Sosial
Media kita saat ini belum mampu berpartisipasi membangun ketahanan
bangsa kita. Masa peralihan yang kita alami sekarang ini membuat
sebagian media kita menderita sejenis krisis identitas. Mereka tercerabut
dari fondasi lama, tetapi belum memiliki pijakan baru yang kuat. Mereka
mendefinisikan era reformasi sebagai era kebebasan tanpa batas, sehingga
banyak media yang kebablasan dalam pemberitaan atau penyajian acara
mereka. TV swasta kita dewasa ini sarat dengan berbagai acara hiburan
berlebihan, sensualitas, konflik dan kekerasan, klenik, gaya hidup boros,
glamor dan mimpi. TV swasta selama dua dekade ini menayangkan terlalu
banyak infotainment (hingga belasan jam perhari) tentang kaum selebritas
dan kegiatan sehari-hari mereka yang dangkal dan tak bermanfaat bagi
khalayak pemirsa. Nyaris semua acara TV swasta kita ditunggangi oleh
kepentingan ekonomi. Acara apa pun bisa disiarkan sejauh itu
menguntungkan secara bisnis. Sebagian besar acara keagamaan yang
disiarkan TV swasta pun adalah komoditas untuk dijual kepada khalayak
pemirsanya.Itu sebabnya acara keagamaan sering dibumbui dengan
humor, lelucon, musik, dan juga menampilkan selebritas.

Tidak diragukan, karena keistimewaan audio-visualnya, televisi
punya peran besar untuk mencerahkan bangsa kita. Jika televisi kita
memiliki komitmen untuk memajukan masyarakat Indonesia menjadi lebih
beradab, mandiri, berkeadilan, dan sejahtera lahir-bathin, kita akan
semakin kuat sebagai bangsa. Banyak aspek ketahanan bangsa yang dapat
dikembangkan oleh media, khususnya televisi. Salah satunya adalah
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“kesadaran berbagai kelompok (terutama kelompok etnik dan agama) untuk
saling menghargai”. Toleransi timbal-balik ini penting dibangun oleh bangsa
kita yang majemuk untuk bertahan pada masa mendatang. Tidak mudah
untuk membangun kesadaran bersama dan bersatu yang kuat, karena
selama ini kita tidak terlatih untuk berbeda pendapat dan menyelesaikan
perselisihan secara beradab dan santun. Kita terlalu lama dicekoki rezim
Orde Baru lewat berbagai indoktrinasi bahwa kita adalah bangsa yang
bersatu, ramah-tamah, dan saling toleran, padahal terbukti kita bangsa
rapuh, beringas, dan mudah naik-darah.

Nilai budaya kolektivistik (paguyuban) masyarakat kita yang
cenderung menjaga harmoni kelompok turut menyuburkan karakter kita
untuk menjadi pendendam dan menghujat pihak lain yang berbeda paham
dengan kita. Kita mengkritik pihak lain dengan bahasa yang kasar, seperti
yang terlihat di komentar-komentar atas berita dan wacana di media
daring serta di media sosial (Facebook, Twitter, Whatsapp, dsb).
Kecenderungan berkomunikasi masyarakat kita di media sosial belakangan
ini bahkan dapat dikategorikan ”anti komunikasi” yang ditandai dengan
amarah dan opini negatif tanpa memikirkan perasaan orang lain;
penghakiman atas orang lain tanpa memastikan kebenaran informasi atau
analisis tentang orang bersangkutan; dan kurangnya tanggung jawab atas
setiap ucapan yang disampaikan (Sudibyo, 2016).

Hujatan masyarakat kita di media sosial dengan bahasa yang kasar
dan bahkan kurang ajar, bukan hanya terhadap orang yang statusnya
sederajat, namun juga terhadap tokoh-tokoh dan para pejabat negara.
Bandingkan dengan bangsa lain yang meski mengkritik para pemimpinnya,
misalnya rakyat Amerika , bahasa mereka tetap terkendali. Betapa pun
buruknya (mantan) Presiden George Bush Jr. atau presiden terpilih Donald
Trump, bahasa rakyat Amerika lebih santun ketika mengritik tokoh-tokoh
tersebut dibandingkan dengan bahasa yang digunakan rakyat kita saat
mengritik tokoh-okoh kita (SBY, Jokowi, Amien Rais, dsb). Misalnya, saat
masih menjadi presiden, SBY pernah digambarkan masyarakat sebagai
kerbau yang disiarkan berita TV swasta (januari, 2010).

Tanpa mengindahkan etika komunikasi, media sosial kita sarat
dengan risakan, kebohongan, fitnah, gambar dan video porno, dsb., yang
kesemua itu turut merusak mentalitas generasi muda kita. Tidak sedikit
kejahatan berupa penipuan, bujuk rayu yang berujung pada perbuatan
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cabul, penculikan yang berujung pada perkosaan, bahkan pembunuhan,
yang dipicu dan dilakukan lewat media sosial. Sungguh ironis, sementara
teknologi komunikasi kita semakin canggih, kualitas pesan komunikasi kita
dan etika komunikasi kita semakin rendah. Kesimpulan sebuah tim riset di
Amerika pada pertengahan tahun 2009 saat Facebook dan Twitter begitu
populer boleh jadi benar bahwa bahwa kedua jenis media sosial itu dapat
menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Sebagai ilustrasi: tahun 2014 ribuan pengguna media sosial
memutuskan hubungan mereka karena memilih calon presiden berbeda
sebagai hasil kampanye politik yang saling memburukkan lawan politik. Pada
tahun yang sama seorang pria biseksual di Bandung bernama Ryan Bella
Perdana membunuh seorang gay bernama Rudianto. Mereka saling kenal via
Whatsapp. Rudianto memaksa Ryan untuk bercinta. Ryan menolak ajakan
mitra barunya karena ia tak berminat. Ryan mengatakan bahwa tampang
Rudianto tak secakep fotonya. Kasus mutakhir, Juli 2016 di Tanjung Balai,
Medan, seorang wanita Tionghoa meminta seorang Muslim untuk
melunakkan suara adzan dari sebuah pengeras suara. Permintaan itu
ditafsirkan sebagai pelarangan, yang lalu menyebar via media sosial
(Facebook) yang akhirnya berujung pada perusakan dua kuil oleh massa.

Tak salah apa yang dikatakan Hofstede et al. (2010:426):

“Sementara kita semakin cerdas menggunakan teknologi setiap hari,
kita masih naif tentang diri kita sendiri. Mental software kita tidak
mampu beradaptasi dengan lingkungan kita yang kita ciptakan dalam
abad-abad belakangan. Satu-satunya cara untuk kelanjutan hidup
kita adalah dengan memahami diri kita sendiri lebih baik sebagai
makhluk sosial, agar kita mampu mengontrol kecerdasan teknologi
kita dan tidak menggunakannya secara destruktif”.

Peran Bahasa Indonesia
Media, termasuk bahasa, adalah jendela untuk melihat nilai-nilai budaya
masyarakat. Begitulah, saat kita masuk ke mal di kota besar di negeri kita,
dari Medan hingga ke Jayapura, kita akan menemukan banyak kata atau
frasa dalam bahasa Inggris, seperti: sale, discount, for rent, entrance, exit,
check point, dsb., meski mayoritas pengunjung adalah warga lokal. Padahal
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kata-kata atau frasa tersebut memiliki padanannya dalam bahasa
Indonesia, seperti: obral, potongan, disewakan, jalan masuk, jalan keluar,
pos periksa, dsb. Terlalu banyaknya kata serapan dari bahasa asing ke
dalam bahasa Indonesia dan berbagai istilah dan frasa asing yang
bertebaran di mana-mana, termasuk dalam TV swasta kita, membuat
bahasa Indonesia bukan hanya liar seperti diakui pengamat (Subagyo,
2016), tetapi juga kacau-balau.

Dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung, saya
mengamati berbagai papan iklan sepanjang jalan. Tak lama setelah
meninggalkan bandara, saya menemukan papan iklan bertuliskan, “Kami
Grup Finansial Terbaik di Korea. Senang Berkenalan dengan Anda”. Luar
biasa, sebuah perusahaan asing menulis iklannya dalam bahasa Indonesia.
Ironisnya, setelah itu banyak sekali iklan dalam bahasa Inggris meski
ditujukan terutama buat orang Indonesia, antara lain: Integrity for Excellent
Distribution; We Change for a Better Future; Toward 60 years of
Contributions in Indonesia; Comfort Creates Happiness; dan The Promises of
a Healthy Backbone.

Di Klaten, Jawa Tengah, saya menemukan papan sebuah pesantren
yang memiliki slogan “Spirituality, Intelectuality dan Morality” (mestinya
Spirituality, Intellectuality and Morality) dengan semua unitnya (tingkatan
sekolah) yang juga ditulis dalam bahasa Inggris, tanpa padanannya dalam
bahasa Indonesia. Apakah informasi pesantren itu untuk orang asing? Di
Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, terdapat WC untuk pria bertuliskan
Gents dan untuk wanita bertuliskan Ladies, tanpa padanannya dalam
bahasa Indonesia. Banyak orang lokal yang tak memahami Gents dan Ladies
itu, sehingga mereka sering memasuki WC yang keliru.

Seperti di Jakarta, di Bandung pun banyak papan nama dan papan
iklan dalam bahasa Inggris untuk orang lokal. Perusahaan properti
Summarecon menulis, “A Vibrant Scene in Town is Coming Soon” di Jalan
Soekarno-Hatta. Di jalan itu, PT. Pos pun menyebut salah satu unitnya “Mail
Processing Centre”. Masih di ruas jalan itu, saya berpapasan dengan bus
Parahyangan yang bertuliskan “Service Provider”. Sementara itu, di Jl. Gatot
Subroto Bandung ada papan iklan besar bertuliskan: “TSM Anniversary,
Late Night, Shopping Disc Up to 70 %, Highest Spender Reward, Free
Parking”.
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Di Kota Kembang begitu banyak baliho berbahasa Inggris, terutama
berupa iklan, yang mempromosikan barang dan jasa, apalagi di jalan utama
dan berkelas seperti Jalan Dago dan Jalan Setiabudi. Siapa sasaran baliho
dan spanduk ini: orang Inggris atau orang Indonesia? Di Paris van Java
(PVJ) di Jalan Sukajadi Bandung, begitu banyak frasa dan kalimat Inggris di
papan nama toko, restoran, atau tempat hiburan yang ada, kita seolah
berada di Barat: Now Open, Grand Opening, Smoke Free Zone, Free Salad
Come & Melt with Us, Get your card & register now, Friday I am in Love, Buy 1
Get 1 Free, 20 % off Valid on Saturday and Sunday, Are you ready to test the
cloud?, dsb. Pada satu spanduk di depan suatu tempat makan tertulis: New
Look New Card, You wouldn’t want to miss out, Bigger & Better Benefits,
Special Birthday and Anniversary Offer, Ask our service staff for further
details. Kita akan menemukan banyak menu asing di banyak tempat makan
di PVJ, yang salah satunya menawarkan: Beef Pepper Rice, Classic Tomato
Pasta with Chicken, Curry Rice with Sliced Beef, Curry Chicken Pepper Rice
with Cheese, Curry Rice with Chicken & Mushroom, dsb. Padahal tak banyak
orang asing yang melanggani tempat makan tersebut. Boleh jadi sebagian
pengunjung lokal pun memesan makanan atau minuman dengan melihat
gambarnya tanpa memahami namanya. Tengok pula nama-nama
perumahan atau apartemen. Bagaimana kita akan merasa menjadi tuan di
negeri sendiri kalau namanya: Angel Residence, Green Ville, Sunrise Garden,
Central Park, Tower Sky Garden, dan Park Residence (di Jakarta), Green Hills,
Green Valley Residence, D’casa Grande, Grand Panoramic, Sariwangi City
View, Jatihandap Regency, Gateway, dan Buahbatu Park (di Bandung).

Ironisnya, bahasa campur-aduk ini juga digunakan para tokoh
nasional yang seharusnya memberikan teladan dalam berbahasa. Mereka
sering menambahkan awalan “me(m/n/ng)”, “di” atau bahkan awalan tak
resmi “nge” dan akhiran “kan” atau “i” ketika mereka menggunakan kata
kerja dalam bahasa Inggris yang punya padanan dalam bahasa Indonesia,
seperti: me-review, mem-break down, men-treat, meng-apply, di-calculate,
di-follow up, dsb. Akbar Faizal, seorang anggota DPR dalam bincang-
bincang tentang kasus Bank Century di Metro TV (31/5/13) mengucapkan
kata ngematch dan mengematchkan, padahal ia bisa menggunakan kata
sesuai dan menyesuaikan. Paling ironis, mantan presiden SBY dalam
pidatonya selama kurang lebih 30 menit menyelipkan 24 kali istilah asing
(kebanyakan dalam bahasa Inggris) pada acara pembukaan perdagangan
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perdana saham di Bursa Efek Jakarta (3/1/2011), termasuk frasa correct
measurement, minimizing the impact of the global economic crisis, dan close
to six percent (www.skalanews.com). Pada tanggal 16 Agustus 2012, dalam
sidang bersama anggota DPD dan DPR di kompleks parlemen, dalam
rangka menyambut HUT RI ke-67, SBY mengucapkan 30 istilah dalam
bahasa Inggris, antara lain: founding fathers, nation building, joint
communiqué, code of conduct, part of the solution, what does Indonesia
think?, financial inclusion, platform, growth with equity, dan emerging
economy. Sejumlah istilah asing tersebut diucapkannya berulang-ulang,
(www.bahasa.kompasiana.com).

Jadi bagaimana nasib bahasa Indonesia dan konsep-diri kita
sebagai bangsa jika kita terus mencampurkan banyak istilah dan frasa
asing dengan bahasa Indonesia? Pribahasa mengatakan “bahasa adalah
bangsa.” Bangsa-bangsa yang lepas dari penjajah justru meninggalkan
bahasa penjajah dan kembali menggunakan nama-nama nasional atau lokal
untuk kota, jalan, gedung, dsb., untuk menyatakan identitas mereka,
sementara kita malah menggunakan nama-nama asing. Jika penggunaan
nama, frasa dan kalimat asing semakin banyak, saya khawatir suatu hari nanti
kita menjadi bangsa yang bengong dan terasing di negeri sendiri. Sebagian
pengamat kini mensinyalir bahwa kegemaran masyarakat kita meniru
budaya asing dengan meninggalkan budaya sendiri sebagai gejala rendah diri
yang akut di hadapan bangsa lain. Seorang penulis blog menganggap
kecenderungan tersebut sebagai kelainan mental atau penyakit jiwa
(moeflich.wordpress.com). Pakar Bahasa Indonesia Yus Badudu pernah
mengingatkan bahwa kita tak boleh mencampuradukkan bahasa Indonesia
dengan bahasa Inggris. “Kalau berkomunikasi, pakailah bahasa Indonesia.
Kalau mau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Jangan dicampur. Itu
tidak benar,” kata Yus Badudu memberi pesan.

Daya tahan kita sebagai bangsa terutama didasarkan atas konsep-
diri kolektif kita yang secara terus menerus kita konfirmasikan dan
dikonfirmasikan bangsa lain. Proses itu kita lakukan lewat komunikasi
dengan bangsa lain, antara lain dengan menunjukkan bahwa kita konsisten
dalam perilaku budaya kita, termasuk dalam berbahasa (Indonesia).
Konsep-diri kita, dan pada gilirannya kemandirian kita sebagai bangsa,
akan semakin pudar jika bahasa nasional kita semakin pudar. Pada tingkat
mikro, keindonesiaan seseorang dianggap lemah atau bahkan diragukan
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jika ia tidak berbahasa Indonesia dan tidak bisa menunjukkannya kepada
bangsa lain, meski itu tak berarti bahwa kita tidak perlu berbahasa asing.

Sebagai perbandingan, di Rusia, Jepang, Korea, dan Tiongkok,
terutama di pusat perbelanjaan, nyaris semua informasi tak dipahami turis
asing karena ditulis dalam bahasa nasional dengan huruf tradisional. Meski
demikian, banyak turis asing yang datang ke negara-negara itu. Ini kontras
sekali dengan Indonesia yang dijejali nama, kata, frasa dan kalimat asing,
khususnya dalam bahasa Inggris, namun jumlah turis asing yang datang ke
negeri kita tetap kecil. Kita boleh menyediakan kata atau frasa dalam
bahasa Inggris untuk mereka di tempat-tempat yang relevan, seperti
stasiun kereta, bandara atau hotel, pusat perbelanjaan utama, itu pun perlu
disertai dengan padanannya dalam bahasa Indonesia yang ukuran
hurufnya seyogianya lebih besar daripada kata atau frasa dalam bahasa
Inggris, agar warga kita pun mengerti apa makna tulisan tersebut.

Epidemi penggunaan bahasa Inggris yang asal gaya tapi
serampangan ini sungguh memprihatinkan karena tidak mendidik bangsa
kita untuk menghargai bahasa sendiri. Gejala ini selain sebagai kegenitan
atau pencitraan, boleh jadi sebagai indikasi watak lemah dan peniru, dua
dari belasan ciri negatif manusia Indonesia sebagaimana ditengarai
Mochtar Lubis (1981). Jauh sebelum itu, Ibnu Khaldun, sosiolog Muslim
abad ke-14 yang menulis buku monumental Muqaddimah, menyatakan
bahwa orang-orang yang pernah dijajah bangsa lain selalu meniru budaya
penakluknya, tentunya termasuk berbahasa, untuk menghargai para
penakluknya secara berlebihan untuk mengobati sindrom kekalahan dan rasa
bersalah mereka. Penelitian menunjukkan di Jakarta ada sejumlah keluarga
yang mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah internasional dan berbicara
dengan anak-anak itu hanya dalam bahasa Inggris. Kalau pun anak-anak itu
berbicara bahasa Indonesia, hanya sedikit, dengan logat ala Cinta Laura.

Secara historis bahasa Indonesia adalah perekat utama yang
menyatukan kita sebagai bangsa, atau – menggunakan istilah Benedict
Anderson (1983) -- sebagai komunitas yang dibayangkan (imagined
community), selain karena nasib serupa sebagai bangsa yang pernah dijajah
Belanda. Bahasa adalah simbol terpenting bagi identias individu, namun
terlebih bagi identitas suatu bangsa. Bahasa memengaruhi kesadaran,
melambangkan status, dan mengembangkan cita-rasa budaya. Bahasa
memengaruhi orang lain untuk memperlakukan kita, yang pada gilirannya
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memengaruhi kita dalam mempersepsi diri-sendiri, mempersepsi dan
memperlakukan orang lain. Dengan menggunakan terlalu banyak bahasa
asing tidak pada tempatnya, orang asing memandang kita sebagai bangsa
yang kurang berdaulat, inferior, tidak punya kepribadian, dan tidak bangga
dengan bahasa nasional sendiri.

Penutup
Apa yang dikatakan McQuail (2005:164) masih relevan bahwa media harus
beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang sama untuk mengatur
masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keadilan, demokrasi, dan
gagasan-gagasan lain yang merupakan nilai-nilai budaya yang diinginkan.
Imbauan ini masih relevan bagi negeri-negeri seperti Indonesia untuk
bertahan secara budaya, ekonomi, dan politik dalam pergaulannya dengan
bangsa-bangsa lain.

Untuk membangun ketahanan NKRI, peran media, khususnya
televisi dan internet (media sosial) sangatlah penting. Begitu pun peran
bahasa Indonesia yang harus tetap dipelihara lewat media konvensional,
juga lewat lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan
tinggi. Pelajaran dan mata kuliah tentang literasi media perlu diberikan
kepada siswa-siswa dan para mahasiswa kita, bahkan kepada masyarakat
luas. Lokakarya serupa juga perlu diberikan kepada para jurnalis media,
khususnya televisi dan media daring. Namun peran media dan lembaga
pendidikan saja tidak cukup. Teladan para tokoh bangsa pun berperan
penting untuk membangun ketahanan NKRI karena masyarakat Indonesia
masih paternalistik. Keluarga juga punya peran penting dalam membentuk
anak-anak yang mandiri dan toleran, tegas namun santun dan toleran, juga
dalam berbahasa yang baik dan benar.

Upaya-upaya revolusioner perlu dilakukan agar bangsa kita
bertahan dalam percaturan global. Kita harus membangun watak bangsa
kita agar menjadi manusia yang ramah, jujur, ulet, berdisiplin dan cinta
kebersihan, agar mampu bersaing dengan bangsa lain. Inilah salah satu
pekerjaan rumah pemerintah, tokoh-tokoh pendidik, dan tokoh-tokoh
media di negeri kita.



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 91

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. R. O'G. (1983). Imagined Communities: Reflections on
the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.

Hofstede, Geert, Geert Jan Hofstede & Michael Minkov (2010). Cultures and
Organizations: Software of the Mind. London: Harper-Collins.

Lubis, Mochtar (1981). Manusia Indonesia, Jakarta: Yayasan Idayu.

McQuail, Denis (2005). Denis McQuail’s Mass Communication Theory. Fifth
Edition. London: Sage.

Siebert, Fred S., Theodore Peterson & Wilbur Schramm (1956). Four
Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press.

Subagyo, P Ari (2016, 24 Oktober). ”Liarnya Bahasa Indonesia.” Kompas,
hlm. 6.

Sudibyo, Agus (2016, 18 Oktober). ”Etika Bermedia dan Kontroversi
Politik.” Kompas, hlm. 6.

Szpunar, Piotr M. (2011). ”Western Journalism’s ’Other’: The Legacy of the
Cold War in the Comparative Study of Journalism.” Journalism 13.1,
hlm. 3-20.

92 Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 93

Ketahanan Bangsa melalui Pendidikan

oleh:

Anies Baswedan, Ph.D.*

94 Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI

*) Materi ditayangkan dalam
bentuk video
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Seminar Nasional
Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI

Bandung, 23 November 2106

1. Ketahanan Ekonomi (Economic Security) dan SDGs
Berbagai definisi:
ILO:
Composed of access to Basic Social Services: access to basic needs
infrastructure, health, education, dwelling, information, social protection,
work related security.

Business Dictionary:
A situation of having a stable source of financial income that allows for
the on-going maintenance of one’s living standard currently and in the
near future

Ketahanan ekonomi bagian dari pembangunan berkelanjutan dan
inklusif
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September 2015, 193 Negara menyepakati Resolusi PBB
(UN Resolution) no 70/1

“Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable
Development”

“Alongside continuing development priorities such as poverty eradication,
health, education and food security and nutrition, it sets out a wide range of
economic, social and environmental objectives. It also promises more
peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines means of
implementation.“
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MDGs Plus berdasarkan Agenda 21 dan proses perumusan konsultatif di
tingkat global (selama 2 tahun).

Visi Bersama:
• Komprehensif (Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan ditambah Tata

Kelola/Governance)
• Tematik (17 Goals)
• Holistik dan Terintegrasi
• Inklusif (no one left behind)
• Partnership (keterlibatan semua pemangku kepentingan)

Dari MDGs ke SDGs:
dari 8 ke 17 goals
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New Goals in SDGS

SDGs:
 Agenda 21
 Open Working Group on SDGs
 Konsultatif proses di tingkat global
 Deliberasi di Sidang Umum PBB

→ Goals dan target SDGs merupakan hasil proses politik dan sekaligus
komitmen politik seluruh negara di dunia.
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2. Pilar Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Berdasarkan Sachs, 2012, 2015a, 2015b and ADB, 2011:
Fokus bersama dan urgency dalam tujuan bidang ekonomi, sosial dan
lingkungan untuk mengatasi permasalahan keberlanjutan pembangunan di
tingkat global

Isu Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Global:
a) Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim
 Pertumbuhan Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Daya

Dukung Lingkungan (Anthropocene – human driven age of the planet)
 Tekanan Global dan Lokal  CO2, Nitrogen, siklus air
 Krisis keberlanjutan lingkungan: perubahan iklim, the acidification of

the oceans, pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan (renewable
and non-renewable)

 Konversi hutan yang tidak berkelanjutan
 Deplesi SDA fosil yang tidak berkelanjutan
 Dampaknya terhadap produksi pangan

b) Isu Kependudukan:
 Pertumbuhan penduduk yang tidak merata dan berbagai isu

kependudukan
 Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Cina dan India
 Dampaknya terhadap permintaan dan pola konsumsi pangan

c) Isu Inklusi Sosial:
 Kesenjangan antar dan dalam suatu negara
 Disebabkan oleh SDM yang rendah (pendidikan, kesehatan, dan

keterampilan)
 Faktor sosial-ekonomi terhadap kesenjangan dan kemiskinan
 Isu pemberdayaan perempuan
 Kaum muda – kesempatan kerja bagi kaum muda
 Akses dan ketersediaan pekerjaan yang layak (decent jobs)
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d) Isu Ekonomi
Hampir semua negara berkembang akan menjadi negara

berpendapatan menengah pada tahun 2030
 Sumber pertumbuhan ekonomi yang klasik: modal, tenaga kerja, dan

produktivitas (kemajuan teknologi)
 Sumber-sumber pertumbuhan transformatif: penduduk usia muda dan

produktif, kelas menengah yang semakin meningkat, peran kemajuan
teknologi khususnya ICT, perubahan iklim dan isu lingkungan.
 Kesemuanya ini dapat memperparah kesenjangan apabila tidak

dicarikan solusi.

Peran Strategis Tata Kelola dan Institusi
 Pencapaian SDGs harus didukung pencapaian ke tiga pilar
 Perlu upaya bersama di tingkat global, serta mengintegrasikan upaya

tingkat global dengan nasional dan local
 Tata kelola dan institusi yang baik di semua level (global, regional,

nasional, lokal)
 Tata kelola/governance: komitmen terhadap kepastian hukum,

transparansi, akuntabilitas, institusi yang baik, partisipasi dan inklusif
 Tata kelola yang baik harus homegrown
 Tata kelola: politik, hukum, dan birokrasi
 Sumer daya/modal manusia merupakan kunci bagi tata kelola dan

isntitusi yang baik

→ (Boediono, 2016)

3. Pentingnya Pendekatan dan Strategi yang Terintergrasi

Berdasarkan Le Blanc, 2015:

 SDGs Goals dan target sebagai suatu network (simple network analysis
techniques)

 Pemetaan secara politik; merupakan hasil negosiasi antar pemerintah
(not purely based on natural and social science insights about how the
system works)

 Fokus pada keterkaitan antar tematik area
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 Keterkaitan antar goals melalaui target dapat memfasilitasi beberapa
goals yang memerlukan pijakan, seperti konsumsi dan produksi yang
berkelanjutan (sustainable consumption and production)

Source: Le Blanc, 2015
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Table 1
Links between the SDGs Through targets: an aggregated picture

Rank Sustainable Development Goal

Number of Other
Goals to Which

the Goal is
Connected

1 12 – Ensure sustainable consumption & production patterns 14

2 10 – Reduce inequality within & among countries 12

3 1 – End poverty in all its forms everywhere 10

4
8 – Promote sustained, inclusive & sustainable economic
growth, full & productive employment & decent work for all

10

5
2 – End hunger, achieve food security & improved nutrition &
promote sustainable agriculture

8

6
3 – Ensure healthy lives & promote well-being for all at all
ages

8

7 5 – Achieve gender equality & empower all women & girls 8

8
4 – Ensure inclusive & equitable quality education & promote
lifelong learning opportunities for all

7

9
6 – Ensure availability & sustainable management of water &
sanitation all

7

10
11 – Make cities & human settlements inclusive, safe,
resilient & sustainable

6

11
13 – Take urgent action to combat climate change & its
impacts

6

12

15 – Protect, restore & promote sustainable use of terrestrial
ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, and halt and reverse land degradation and
halt biodiversity loss

6

13
16 – Promote peaceful and inclusive societies for sustainable
development, provide access to justice for all and build
effective, accountable and inclusive institution at all levels

6

14
7 – Ensure acces to affordable, reliable, sustainable and
modem energy for all

3

15
9 – Build resilient infrastructure, promote inclusive and
sustainable industrialization and foster innovation

3

16
14 – Conserve and sustainably use use the oceans, seas and
marine resources for sustainable development

2

Source: Author’s elaboration
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Source: Le Blanc, 2015

Goals and Targets:
 Sebagai benchmark dari kinerja pembangunan
 Harus memperhitungkan target dari goal yang lain
 Kaji/analisis multiple goals
 Kerangka untuk formulasi kebijakan
 Basis untuk perumusan kebijakan komprehensif
 Lakukan analisis yang sama di tingkat nasional dan lokal
 Setiap negara memiliki penekanan yang berbeda-beda
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4. Agenda Pembangunan di Asia Pasifik (termasuk Indonesia)
 Pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik selama 2 dekade

terakhir telah mentransformasikan perekonomian dan meningkatkan
kesejahteraan

 Indikator peningkatan kesejahteraan, misalnya jumlah penduduk
sangat miskin telah jauh berkurang (penduduk hidup <USD 1.25 PPP
per hari)

 Kedalaman kemiskinan (depth of poverty) jauh berkurang
 Namun demikian, vulnaribility/kerentanan terhadap kemiskinan (the

near poor) masih signifikan (penduduk hidup sekitar USD 2 per hari)

Terjadi peningkatan economic insecurity dan kerentanan (vulnerability):

 Pertumbuhan kesempatan kerja melambat, ketidakpastian ekonomi
dan kerentanan meningkat
 Pekerja sektor informal masih tinggi
 Hampir 1.1 milyar pekerja di kawasan ini terperangkap dalam

pekerjaan yang berkualitas rendah, terutama di kalangan
perempuan dan kaum muda

 Tingkat pengangguran kaum muda (sekitar 2 s.d 3 kali tingkat
pengangguran nasional
 13.4% di Asia Tenggara dan Pasifik, 10% di Asia Selatan dan 9.8%

di Asia Timur

 Jaminan sosial dengan cakupan yang masih rendah
 Kurang dari 2% PDB di banyak negara
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Income Quality (Gini Ratio) di Asia Pasifik meningkat dari 0.335 di tahun
1990s menjadi 0.375 menurut data terakhir.

Annual Growth Rate of Gini Coefficient, 1990s-2000s

Source: Asian Development Outlook, 2012

Catatan:
Khususnya setelah pertengahan 2000 (faktor Cina) dan krisis keuangan
global (2008), QE dan setelahnya.
 Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh sektor non-tradables dan

ekspor bahan mentah
 Tidak terdapat atau tidak cukup kuat mekanisme atau kebijakan

untuk memastikan pembangunan berlangsung secara merata
 Kebijakan fiscal (perpajakan dan subsidi)
 Kebijakan sektor keuangan (pendalaman sektor keuangan dan

financial inclusion)
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 Sektor sosial dan jaminan sosial
 Kebijakan dan program pengentasan kemiskinan

High Level of Deprivation

Source:UN ESCAP, 2014
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5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Prioritas
Untuk mendukung pencapaian SDGs
Mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk
 Pendidikan menengah universal yang berkualitas serta penguasaan

Iptek dan Inovasi
 Pelayanan kesehatan berkesinambungan (continuum health care) yang

universal
 Pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesempatan kerja yang layak
 Infrastruktur dasar dan konektivitas
Kota dan perkotaan yang berkelanjutan
Memerangi perubahan iklim beserta dampaknya
Konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam,

keanekaragaman hayati dan sumber daya laut
 Institusi dan tata kelola yang baik

Dengan didukung pra-kondisi:
 Stabilitas perekonomian secara makro
 Pertumbuhan ekonomi
 Fiskal
Moneter
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Ketahanan Bangsa

Dikaji Melalui Psikologi Politik

oleh:

Dr. Zainal Abidin, M.Si.
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KETAHANAN BANGSA DIKAJI MELALUI
PSIKOLOGI POLITIK *

Oleh:
Zainal Abidin

Fakultas Psikologi UNPAD
zainal.abidin@unpad.ac.id
znlabidin22@gmail.com

“NKRI adalah harga mati!”

Kalimat di atas telah menjadi salah satu viral di media sosial
beberapa waktu lalu. Dan kita semua tahu makna kalimat itu, yakni sebagai
ungkapan keresahan dan kemarahan para netizen tentang adanya ancaman
terhadap keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun, perasaan itu bukan
hanya dialami oleh para netizen di media sosial atau dunia maya, tapi juga
dialami langsung oleh sebagian dari kita di dunia nyata.

Ancaman terhadap keutuhan negara kita itu berasal dari dua
sumber, yakni dari dalam dan luar wilayah RI. Ancaman dari dalam negeri
bentuknya antara lain berupa konflik etnis, konflik agama, konflik
golongan, konflik kedaerahan, dan sejumlah konflik lain yang termasuk
dalam SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan). Beberapa kelompok garis
keras dari suku-suku tertentu (misalnya di Aceh dan Papua) bahkan
pernah mengancam dan memproklamasikan keluar dari NKRI. Ancaman
dari luar negeri dapat berupa ancaman (kekuatan) militer dari negara lain,
dominasi modal asing di sektor-sektor tertentu seperti perbankan dan
migas, masuknya secara masif impor dan penyelundupan pangan,
penguasaan sumber daya alam oleh perusahaan dan pemerintahan asing,
dan lain sebagainya.

 *Dipresentasikan dalam acara Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa
Untuk Menjaga Keutuhan NKRI, Fakultas psikologi UNPAD, 23 November 2016.
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Ada alasan kenapa rakyat (dan juga pemerintah) Indonesia
mengalami ancaman dari luar. Pertama, wilayah geografis RI adalah
wilayah yang sangat strategis, kaya, dan makmur, sehingga menarik
pemerintah dan pebisnis dari negara-negara lain untuk menanamkan
pengaruh dan (langsung maupun tidak langsung) menguasai ekonomi dan
politik di Indonesia. Kedua, kualitas sumber daya manusia Indonesia relatif
rendah, sehingga mengalami kesulitan mengelola dan mepertahankan
sumber daya alam yang luar biasa kaya, makmur, dan strategis itu.
Akibatnya, Indonesia menjadi rebutan dan sasaran penjarahan negara-
negara lain. Negara-negara lain tersebut bukan hanya negara-negara besar
dan maju seperti Amerika Serikat dan China, tetapi juga negara-negara
kecil di sekitar wilayah Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan
Philipina. Ancaman dari negara-negara tersebut tidak selalu berupa
ancaman kekuatan militer dan pengakuan kepemilikan atas pulau-pulau
milik RI, tetapi juga ancaman kebudayaan, ideologi, politik, dan ekonomi
(misalnya, menjadikan Indonesia sebagai pasar impor besar-besaran yang
mengakibatkan kerugian di sektor pertanian, industri, bisnis, dan lain-
lainnya).

Rendahnya kualitas manusia pun dapat menjelaskan kenapa ada
ancaman dari dalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik-konflik terkait
SARA dan juga terorisme yang mengancam keutuhan NKRI itu antara lain
disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kualitas
pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat kita pada
umumnya relatif rendah. Maka, ketika dihadapkan pada perkembangan
sejarah dan zaman yang mengarah ke globalisasi dan perubahan yang
sangat cepat dalam bidang sosial, budaya, politik, nilai, gaya hidup,
teknologi -- mereka gamang dan gagap.

Mereka berusaha mencari kelompok, institusi, ideologi, dan figur
tertentu untuk mendapatkan pegangan atau tuntunan nilai dalam
menghadapi perubahan itu. Dan sebagian dari mereka menemukan
kelompok-kelompok, ideologi-ideologi, dan figur-figur keras yang
menawarkan pegangan yang dicari itu. Pada umumnya, mayoritas
masyarakat yang terlibat dalam konflik terkait SARA adalah mereka yang
mudah sekali dilibatkan dalam konflik karena pengaruh kelompok-
kelompok dan figur-figur yang sengaja melibatkan masyarakat untuk
tujuan tertentu dari konflik tersebut. Mereka tidak memiliki cukup
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pengetahuan dan keterampilan serta kekuatan dan strategi lain dalam
menghadapi situasi yang terus berubah itu, sehingga mudah sekali
dipengaruhi oleh kelompok-kelompok, ideologi-ideologi, dan figur-figur
tertentu.

Akan tetapi, rendahnya kualitas manusia bukan satu-satunya alasan
kenapa ada ancaman terhadap keutuhan NKRI. Faktor lainnya yang sangat
penting dan signifikan adalah persepsi atas ketidakadilan (perceived
injustice) yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia. Selama ini
sebagian rakyat Indonesia merasa diperlakukan tidak adil, khususnya oleh
pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Sejumlah lembaga survey
(lihat: http://www.antaranews.com/berita/ 314483/survei-dpr-dianggap-
lembaga-terkorup; dan http://nasional.kompas.com/ read/2013/07/09/-
2231272/Kepolisian.dan.DPR.Lembaga.Paling.Korup.di.Indonesia)
menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap lembaga-lembaga
pemerintah (DPR, Kepolisian, kemeterian, Pemda, dan lain sebagainya)
relatif buruk. Masyarakat menyadari bahwa wilayah Indonesia sangat
strategis, kaya, dan makmur. Wilayah Indonesia seperti itu adalah berkah
dan anugerah jika penghuninya (manusia Indonesia) dapat menikmati
kekayaan dan kemakmuran itu dan menjadikan hidup mereka sejahtera
dan berkualitas. Namun, sebaliknya, wilayah yang kaya dan makmur itu
justru jadi bencana dan ancaman, jika dikelola secara tidak adil. Mereka
mempersepsi bahwa hanya sebagian kecil warga yang menikmati kekayaan
alam itu, sedangkan mayoritas rakyat mendapatkan sangat sedikit
dibandingkan yang diperoleh oleh sedikit warga itu. Bahkan, sebagian dari
mayoritas itu masih hidup dalam kemiskinan.

Contoh ketidakadilan itu misalnya tampak dari persoalan industrial
dan alokasi sumber daya ekonomi. Pada umumnya, buruh merasa
diperlakukan tidak adil karena kebijakan pemerintah (eksekutif dan DPR)
tentang perburuhan sering tidak menguntungkan buruh, melainkan
menguntungkan pengusaha. Kebijakan impor pangan tidak
menguntungkan (bahkan, merugikan) para petani, tetapi menguntungkan
para importir. Masyarakat di sekitar perkebunan dan pertambangan di
beberapa wilayah di tanah air tidak dapat menikmati kekayaan alam
mereka, karena kebijakan pusat dan pemda setempat lebih
menguntungkan pengusaha pengelola dan pemilik perkebunan dan
pertambangan itu. Pengusaha besar mendapatkan fasilitas dan kemudahan
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perizinan dan perbankan, sedangkan pengusaha menengah dan kecil tidak
menerima fasilitas dan kemudahan itu. Pengusaha dari etnis tertentu
mendapatkan privelege tertentu dari pemerintah dan petugas keamanan,
sedangkan pengusaha dari etnis lain, tidak. Sumber daya alam di daerah
tidak membuat sejahtera penduduk di daerah itu, tetapi dinikmati oleh
para pebisnis dan pejabat pemerintah pusat dan daerah setempat. Dan
masih banyak contoh kasus lainnya yang dipersepsi tidak adil oleh
sebagian masyarakat.

Persepsi terhadap ketidakadilan pun tampak di bidang hukum.
Hukum dipersepsi oleh masyarakat hanya tajam ke bawah, tapi sangat
tumpul ke atas. Sejumlah kasus hukum memperlihatkan bagaimana
kalangan elit tertentu tidak tersentuh oleh hukum bahkan ketika mereka
tersangkut persoalan hukum. Akibatnya, pejabat yudikatif dan aparat
penegak hukum serta aparat keamanan dipersepsi melindungi kelompok-
kelompok tertentu yang menguasai sumber daya ekonomi. Kasus-kasus
hukum yang melibatkan beberapa pengusaha kakap dan korporasi raksasa,
bahkan berakhir tanpa penyelesaian yang jelas.

Secara psikologis, persepsi terhadap ketidakadilan dapat
menyebabkan menyempitnya identitas nasional pada sebagian masyarakat
Indonesia, sehingga mereka memperkecil identitasnya, dari identitas
nasional (identitas sebagai bagian dari negara Indonesia atau NKRI),
menjadi identitas agama, golongan, etnis, kedaerahan dan lain-lain.
Akibatnya, identitas nasional sebagai warga Indonesia dikalahkan oleh
identitas yang lebih sempit, yakni kelompok, kesukuan atau kedaerahan,
agama, partai politik, dan lain sebagainya. Maka, tidak mengherankan jika
sebagian dari mereka terlibat konflik yang mengancam NKRI, karena
identitas nasional sebagai warga RI kurang tematik dalam hidup mereka,
selain rasa sakit hati karena diperlakukan tidak adil.

Ketidakadilan boleh jadi tidak bersifat objektif, melainkan bersifat
subjektif dan relatif, karena melibatkan perbandingan dengan kelompok
lain. Misalnya, ketika kelompok kita tidak menerima fasilitas dari
pemerintah dengan alasan bahwa tidak ada fasilitas untuk siapa pun atau
kelompok mana pun, maka kita dapat memahami alasan yang diajukan oleh
pemerintah itu. Kita memahami kebijakan pemerintah itu sebagai
kebijakan yang adil dan pemerintah harus berlaku adil kepada siapa pun
dan kelompok mana pun. Namun, ketika ada kelompok lain yang
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diuntungkan karena menerima fasilitas yang disembunyikan dan tidak
diberikan kepada kelompok kita, maka kita merasa diperlakukan secara
tidak adil. Jadi, ketidakadilan bersifat relatif (relative deprivation), yakni
kita merasa diperlakukan tidak adil ketika membandingkan dengan apa
yang telah diterima oleh orang lain atau oleh anggota kelompok lain.

Korupsi dan Ancaman Terhadap NKRI
Apa sebetulnya sumber penyebab atau akar ketidakadilan yang

menyebabkan sebagian anggota masyarakat memiliki identitas sosial yang
sempit dan dapat membahayakan keutuhan NKRI itu? Salah satu sumber
ketidakadilan itu tidak lain adalah korupsi, khususnya korupsi politik.

Penelitian yang pernah kami lakukan (Abidin & Prathama, 2015;
2016) antara lain menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak psikologis
pada masyarakat, antara lain perasaan hilangnya keadilan (perceived
injustice). Masyarakat yang paling terkena dampak buruk dari korupsi
pada umumnya adalah masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap
kekuasaan, baik kekuasaan politik, hukum, ekonomi, dan budaya. Mereka
pada umumnya adalah masyarakat biasa, dan sebagian dari mereka adalah
masyarakat miskin. Mereka menilai bahwa ada yang salah dengan hidup
mereka dan kelompok mereka. Di satu pihak mereka hidup sederhana dan
berkekurangan, tapi di lain pihak ada kelompok yang sangat kaya, hidup
berlebihan, dan sangat dekat dengan kekuasaan dan mendapat
perlindungan khusus dari penguasa (pemerintah).

Dalam kondisi itu, mereka mengamati dan merasakan bahwa
pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) tidak berpihak kepada
mereka, melainkan hanya kepada kelompok kaya itu, yang menguasai
sebagian besar sumber daya ekonomi. Mereka menilai bahwa sebagian dari
pejabat pemerintah tidak adil dan tidak dapat dipercaya. Hal itu dibuktikan
oleh hasil survey beberapa lembaga anti-korupsi, yang menunjukkan
bahwa banyak lembaga negara dan pemerintah tidak dapat dipercaya
karena para pejabatnya korup. Mereka mendapatkan informasi dari
beragam sumber (media massa dan media sosial) bahwa banyak elit
politik, pejabat eksekutif, yudikatif, aparat penegak hukum dan keamanan,
menerima suap, gratifikasi dan berkongsi dengan kelompok orang kaya
untuk memproduksi kebijakan yang menguntungkan bisnis orang kaya itu,
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meskipun berakibat merugikan negara dan sebagian besar masyarakat,
termasuk mereka yang miskin.

Penjelasan itu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh
Transparency International (TI, 1998) tentang korupsi dan dampaknya:
“Corruption is one of the greatest challenges of the contemporary world. It
undermines good government, fundamentally distorts public policy, leads to
the misallocation of resources, harms the private sector and private sector
development and particularly hurts the poor.”

Paparan kami di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar
sebagai berikut .

KORUPSI DAN ANCAMAN TERHADAP NKRI

Gambar itu menjelaskan bahwa korupsi berdampak secara
psikologis pada masyarakat, yakni perasaan atau persepsi bahwa ada
ketidakadilan dalam kehidupan bernegara. Ketidakadilan terutama dialami
ketika pemerintah memberi keuntungan kepada, dan menerima
keuntungan dari, sekelompok kecil masyarakat (terutama pengusaha),
tetapi merugikan banyak anggota masyarakat lain. Persepsi atas
ketidakadilan itu menyebabkan identitas nasional sebagian masyarakat
melemah dan menyempit, dan digantikan oleh identitas baru yang lebih
sempit dari identitas nasional. Identitas baru itu dapat berupa identitas
agama, kedaerahan, suku, etnis, dan lain sebagainya. Identitas baru itu
dapat mengancam keutuhan NKRI, terutama jika intensitas dan kohesivitas
dalam identitas baru itu semakin menguat dan meyakini bahwa ada
ancaman dari kelompok lain.

Korupsi
Perasaan
Tidak Adil

Memudarnya
Identitas

Nasional &
Menguatnya

Identitas
Kelompok

Agama,
Kedaerahan,

Kesukuan, Dsb.

Ancaman
Terhadap

NKRI
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Korupsi dan Contoh Kasus Korupsi di DPR serta Upaya Solusinya
Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus atau corrumpere, yang

artinya menyalahgunakan, menyimpang, menghancurkan, mematahkan.
Kata-kata atau istilah-istilah yang sinonim dengan korupsi tersebut
menunjukkan betapa buruk dan negatifnya pengertian korupsi itu (Abidin
& Prathama, 2015). Arti kata “menyalahgunakan” mengacu pada
penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan (misuse of power) yang
diemban oleh pelaku korupsi. “Menyimpang” berarti melanggar aturan
hukum dan norma atau moral yang berlaku dalam masyakat atau negara.
“Menghancurkan” dan “mematahkan” berarti menelikung dari atau tidak
setia pada amanah atau kepercayaan (trust) yang telah diberikan negara
dan rakyat kepada pemegang amanah atau kekuasaan itu.

Terdapat beberapa definisi korupsi yang relevan untuk dikutip
dalam tulisan ini.

“Corruption is the use of power for profit, preferment, or prestige,
or for the benefit of a group or class, in a way that constitutes a
breach of law or of standards of high moral conduct." (Voy,
1970).

“Corruption is the abuse of public power for private benefit” (the
World Bank, 2000).

“Corruption involves behavior on the part of officials in the public
and private sectors, in which they improperly and unlawfully
enrich themselves and/or those close to them, or induce others to
do so, by misusing the position in which they are placed.” (The
Asian Development Bank, dalam OECD, 2008,
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/41194428.pdf)

Definisi-definisi di atas menjelaskan bahwa korupsi pada umumnya
dilakukan oleh para pemegang kekuasaan dan – dengan cara melanggar
hukum – mereka menyalahgunakan kekuasan itu untuk kepentingan atau
keuntungan pribadi dan kelompok. (Kemungkinan) korupsi yang dilakukan
oleh mereka yang berkuasa itu akan semakin besar jika kekuasaan itu
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bersifat monopoli dan akuntabilitas pemegang kuasanya rendah. Hal ini
pernah dikemukakan oleh Klitgaard (1998), yang menyusun rumus:

“C = M + D – A”
C = corruption, M = monopoly, D = discretionary power, dan A =
accountability.

Di Indonesia para pemegang kekuasaan yang berpeluang
melakukan korupsi dalam arti penyalahgunaan kekuasaan itu adalah para
pejabat di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini dimungkinkan karena
mereka memiliki kekuasaan atau kewenangan (discretionary power) dan
kekuasaan atau kewenangan itu sifatnya monopoli. Jika akuntabilitas
mereka rendah, maka korupsi sangat mungkin dilakukan oleh mereka.

Banyak kasus korupsi di Indonesia (khususnya yang melibatkan elit
politik) dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau
jabatan (misuse of power). Kekuasaan disalahgunakan untuk memperkaya
diri dan kelompok, misalnya dengan modus menerima suap dan gratifikasi.
Ini tampak dari kasus-kasus korupsi yang telah ditangani oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan disidangkan di Pengadilan Tipikor.
Korupsi jenis ini (disebut “korupsi politk”) melibatkan elit-elit di lembaga
legislatif, eksekutif, dan pebisnis (swasta). Dampak korupsi jenis ini, selain
dapat membangkitkan perasaan ketidakadilan pada sebagian masyarakat,
juga mengakibatkan buruknya kredibilitas lembaga pemerintah, dan
merugikan negara serta rakyat dalam bidang sosial dan ekonomi. Korupsi
yang mereka lakukan dalam kolusi tripartit itu menggerus kekayaan milik
negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Mereka
misalnya berkolusi untuk mengalihfungsikan lahan milik negara -- yang
menjadi sumber kehidupan warga setempat -- menjadi perkebunan atau
pertambangan yang dikelola oleh para pengusaha, tanpa mengindahkan
dampak sosial dan lingkungannya pada penduduk setempat.

Sebagai ilustrasi, kami akan jelaskan gejala korupsi di salah satu
Lembaga Tinggi Negara, yakni di DPR (lihat, Abidin & Prathama, 2016).
Menurut sejumlah survey, DPR (dan Kepolisian) adalah salah satu lembaga
negara terkorup di Indonesia (lihat,
http://www.antaranews.com/berita/314483/survei-dpr-dianggap-
lembaga-terkorup; dan http://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/-
2231272/Kepolisian. dan.DPR.Lembaga.Paling.Korup.di.Indonesia). Salah
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satu sebab kenapa korupsi marak di DPR antara lain karena fungsi DPR
(yakni, legislasi, budgeting, dan kontrol) menjadikan lembaga ini –
meminjam rumus yang disusun oleh Klitgaard (1998) – sangat powerful
dan bersifat “monopoli”, sehingga mendorong anggota DPR yang
akuntabilitasnya rendah, melakukan korupsi.

Analisis kami lebih lanjut menunjukkan bahwa sebab-sebab lainnya
kenapa di DPR terjadi korupsi antara lain adalah: rekruitmen kader parpol
dan calon legislatif (caleg) yang relatif longgar; kaderisasi di parpol yang
tidak berjalan sesuai tujuan dan fungsi parpol sebagaimana tertuang dalam
UU Partai Politik; sistem (norma) dan mekanisme kerja di DPR yang
memberi peluang untuk korupsi; rendahnya akuntabilitas atau integritas
moral anggota DPR; dan lain sebagainya. Sebab-sebab korupsi di DPR itu
dapat dijelaskan dalam bentuk gambar berikut ini (Abidin & Prathama,
2016):

AKAR KORUPSI DI DPR
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Gambar itu menjelaskan bahwa perilaku korupi di DPR merupakan hasil
dari suatu proses dan/atau faktor yang relatif panjang dan kompleks. Maka untuk
memahaminya, diperlukan kajian yang panjang, mulai dari memahami INPUT
(profil dan motif para kader terlibat dalam dan menjadi kader di parpol), PROSES
POLITIK DI DALAM PARPOL, DI GEDUNG DPR, DAN DI KELUARGA (iklim,
budaya, dan kepeiminan elit parpol; peraturan, budaya atau norma di DPR,
interaksi sesama anggota Komisi dan fraksi, gaya hidup, dan tuntutan keluarga),
PROSES PSIKOLOGIS (atribut-atribut psikologis anggota DPR seperti moral
integrity, obedience, difussion of responsibility, dll). Semua faktor tersebut akan
mempengaruhi OUTPUT (yakni perilaku korupsi atau tidak korupsi).

Menurut Ambardi (2009), parpol-parpol di Indonesia, apa pun “ideologi” -
nya, pada dasarnya memiliki satu ciri yang khas, yakni dikelola seperti kartel. Ini
berarti bahwa “ideologi” parpol, jika memang ada, dapat dikorbankan demi
kepentingan jangka pendek (memperoleh kekuasaan dan mengejar rente atau
keuntungan ekonomi). Koalisi antara parpol yang satu dengan parpol-parpol lain
yang berbeda ideologi pun dapat dilakukan dan bersifat cair serta temporer,
karena tujuannya adalah mengejar kepentingan jangka pendek itu. Ini berarti
bahwa hampir di setiap parpol ada peluang bagi para alit dan kader-kadernya
untuk mengejar rente dan melakukan korupsi. Demikian juga, norma dan
mekanisme kerja di DPR relatif sama, karena semua anggota DPR ada di bawah
lembaga dan gedung yang sama, yakni DPR. Maka, setiap anggota DPR memiliki
peluang untuk melakukan atau tidak melakukan korupsi.

Satu-satunya faktor yang membedakan antara satu anggota DPR dan
anggota-anggota DPR lainnya adalah atribut-atribut psikologis dan gaya hidup
serta tututan keluarga mereka. Atas dasar itu maka dapat diasumsikan bahwa
faktor-faktor yang disebut terakhir itu (atribut-atribut psikologis seperti moral
integrity, dll., dan gaya hidup serta tututan keluarga), memiliki peran besar dalam
mempengaruhi korupsi atau tidaknya para anggota DPR. Dengan perkataan lain,
faktor-faktor itu merupakan intervening variable yang menentukan apakah
anggota DPR akan melakukan atau tidak melakukan korupsi.

Temuan lain dalam penelitian kami adalah mengenai sumber dan aliran
dana korupsi. Penjelasan singkatnya dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar
sebagai berikut (Abidin & Prathama, 2016):
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ALIRAN DANA KORUPSI POLITIK

Gambar di atas menunjukkan sumber dan aliran dana korupsi di DPR,
sejauh yang terungkap oleh KPK dan di Pengadilan Tipikor. Sumber dana untuk
korupsi pada umumnya berasal dari APBN, baik ketika melakukan
pembahasan/persetujuan RAPBN menjadi APBN, pengawasan atas penggunaan
APBN, dan penyusunan/persetujuan APBN-P. Namun, dana APBN dan APBN itu
tidak secara langsung masuk ke kantong anggota DPR, melainkan dari fee (suap
dan gratifikasi) yang diberikan oleh pejabat eksekutif dan korporasi, yang dananya
diambil dari APBN dan APBN-P.

Yang menarik dari temuan itu adalah aliran dana dari anggota DPR yang
terlibat korupsi. Dana hasil korupsi, selain dipakai oleh pelaku untuk keperluan
pribadi dan keluarga, serta untuk konstituen agar terpilih lagi dalam pemilu
berikutnya, juga dialirkan ke parpol. Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa
parpol menerima kucuran dana dari tiga sumber, yakni dari kader-kadernya di
DPR dan di eksekutif, dan dari pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari
kebijakan-kebijakan di DPR dan di eksekutif itu (lihat, Abidin & Prathama, 2016.)

Temuan lain yang juga menarik adalah bahwa suap dan gratifikasi
(korupsi) di DPR sebetulnya tidak selalu dalam bentuk kucuran dana secara
langsung dari pengusaha ke pelaku (anggota DPR), tetapi juga dalam bentuk
pemberian jabatan, yakni kader parpol dan anggota DPR, diberi posisi atau jabatan

Anggota DPR

Perantara

Sumber Dana:
RAPBN APBN

APBN-P

Pengusaha
(Korporasi)

Pejabat Eksekutif

Pribadi/
Keluarga

Konstituen di Dapil

Parpol
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tertentu di perusahaan milik pengusaha. Ada sejumlah kasus, di mana elit-elit
parpol dan anggota DPR yang sebelumnya bukan pengusaha, lalu setelah jadi elit
parpol dan duduk di DPR, mereka memiliki perusahaan atau menjadi komisaris di
beberapa perusahaan. Gejala ini memunculkan dugaan bahwa posisi atau jabatan
di perusahaan itu kemungkinan karena mereka telah berjasa kepada pengusaha
yang memberi mereka jabatan di perusahaan milik pengusaha itu.

Maka dapat dipahami jika Indonesia Corruption Watch (ICW, 2015)
menemukan bahwa 52% anggota DPR berprofesi pengusaha, sehingga mereka
sangat mungkin mengalami konflik kepentingan dalam menyusun kebijakan di
DPR (ICW, 2015). Banyak kebijakan pemerintah yang disusun oleh DPR dan
pemerintah (eksekutif) menghasilkan kebijakan yang menguntungkan para
pengusaha. Dan kebijakan tersebut sering merugikan negara dan rakyat banyak.
Akibatnya, korupsi yang dilakukan tripartit itu memunculkan perceived injustice,
yang dapat melunturkan identitas nasional pada sebagian rakyat dan
mengakibatkan terancamnya NKRI.

Ini berarti bahwa untuk menjaga NKRI, maka salah satu caranya adalah
mencegah dan memberantas korupsi, termasuk korupsi di DPR. Namun, mencegah
dan memberantas korupsi di DPR harus dimulai dari hulunya, yakni parpol. Parpol,
idealnya, adalah tempat kaderisasi anggota-anggota atau kader-kadernya yang
akan memimpin dan merumuskan kebijakan di parlemen (DPR) dan di pemerintah
(Eksekutif). Namun, pada prakteknya, parpol menjadi tempat kolusi sinergis para
kader (termasuk kader yang duduk di legislatif dan eksekutif) dengan para
pengusaha, sehingga menjadikan parpol seperti kartel (Amabardi, 2009).

Oleh sebab itu, untuk mencegah korupsi di DPR, diperlukan kemauan
politik para pimpinan dan elit parpol untuk melakukan reformasi parpol.
Reformasi parpol dapat dimulai dari pemilihan pimpinan dan rekruitmen kader
parpol dan calon anggota legislatif (caleg) secara demokratis dan selektif.
Pimpinan dan elit parpol harus sungguh-sungguh bersih dan bermartabat,
memiliki moral integrity yang kuat, bukan oportunis dan transaksional. Adalah
wajar bahwa pimpinan dan elit serta kader parpol di pemerintah (legislatif dan
eksekutif) memiliki motif untuk berkuasa. Menurut Mc Lelland (1985) dan Winter
(2005), setiap individu memiliki motif untuk berkuasa. Akan tetapi, kekuasaan
harus memiliki dimensi sosial, yakni digunakan untuk kepentingan umum,
terutama kepentingan bangsa dan NKRI, bukan (hanya) untuk kepentingan
pribadi. Kekuasaan yang berdimensi individual dan kelompok hanya akan
mendatangkan gesekan dan konflik antarkelompok, karena sifatnya egoistik dan
sekterian. Reformasi diharapkan dapat menjadikan parpol bersih, bermartabat,
berintegritas, dan akuntabel, sehingga kebijakan-kebijakan atau UU yang dibuat
oleh para elit dan kader parpol di pemerintah (DPR dan lembaga eksekutif)
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menjadi adil dan dapat memperkuat NKRI, bukan menyebabkan ancaman
terhadap NKRI.

Kesimpulan
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap NKRI

berasal dari luar (negera-negara lain) dan dari dalam negeri sendiri. Ancaman itu
nyata karena di satu pihak wilayah Indonesia sangat strategis, kaya dan makmur,
tetapi di lain pihak sumber daya manusianya relatif rendah, sehingga belum
mampu mengelola dan mempertahankannya secara optimal. Rendahnya sumber
daya manusia berkorelasi dengan perilaku korupsi dan kolusi para elit politik,
pemerintah, dan pebisnis, yang merugikan rakyat dan mengakibatkan masyarakat
mempersepsi adanya ketidakadilan dan ketimpangan sosial, hukum, dan ekonomi.
Persepsi atas ketidakadilan menyebabkan masyarakat kurang terdorong untuk
mengidentifikasikan diri mereka ke dalam NKRI, melainkan ke kelompok-
kelompok tertentu yang lebih sempit dari NKRI (kedaerahan atau kesukuan,
agama, golongan, dsb.). Identifikasi dan identitas sosial seperti itu dapat
menimbulkan benturan dan konflik dan dapat menjadi ancaman terhadap
keutuhan NKRI.

Oleh sebab itu, untuk menghilangkan atau menjauhkan ancaman terhadap
NKRI, maka selain perlunya kemauan politik untuk meningkatkan kualitas
manusia Indonesia, juga perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi
politik, dengan cara memulainya dari akar atau hulunya, yakni parpol. Korupsi di
Indonesia, khususnya korupsi politik, sering melibatkan politisi, pejabat
pemerintah, dan pengusaha. Tripartit itu membentuk oligarki yang yang kompak,
sinergis, dan cenderung korup. Salah satu upaya untuk menghapus korupsi di
parpol adalah kemauan politik para pemimpin dan elit parpol untuk mereformasi
diri dan parpolnya, sehingga menjadikan parpol sebagai institusi politik yang
bermartabat, disegani, dan akuntabel.
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Strategi dalam Upaya Mempertahankan

Bangsa dan NKRI
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Strategi dalam Upaya Mempertahankan Bangsa dan NKRI
MAYJEN TNI WITJAKSONO, M.Sc.

Proxy war menjadi suatu fenomena yang berkembang seiring
terjadinya berbagai kecenderungan baru dalam konteks politik
internasional. Transformasi dunia dalam berbagai aspeknya telah
menimbulkan kompleksitas yang dalam istilah Stanley Hoffman (1998)
disebutkan bahwa, “Our world become more and more complex”. Oleh
karena itu komponen-komponen yang ada di wilayah Indonesia harus
dipersiapkan untuk melakukan pertahanan wilayah. Permasalahan akibat
proxy war yang lebih darurat adalah terkait dengan berbagai pelemahan
secara sistemik terhadap nilai-nilai konsensus dasar berbangsa dan
bernegara yang saat ini seolah tidak lagi menjadi perhatian penting bagi
warga negara.

Apabila kondisi seperti sekarang terus dibiarkan, maka proses
pembangunan bangsa dan negara dalam konteks kekinian yang bertajuk
“Nawa Cita” akan menghadapi hambatan besar dalam
pengejawantahannya. Oleh karena itu, Indonesia mutlak membutuhkan
suatu strategi dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI di tengah
benturan-benturan sosial yang terjadi. Strategi tersebut harus merupakan
seperangkat konsep yang sistematis dan didasarkan atas kondisi riil
bangsa Indonesia serta ancaman-ancaman yang dianggap membahayakan
keutuhan bangsa. Penerapan model strategi “Ends, Ways, Means” harus
difokuskan terhadap sasaran, prioritas dan aksi yang terukur. Dengan
demikian Indonesia akan mampu menciptakan kebijakan-kebijakan
strategis yang workable.

Latar Belakang
Dimensi keamanan kini telah berubah baik dalam tataran teoritis

maupun tataran praktis. Semula keamanan banyak dikaji melalui
pendekatan tradisional yang memberikan perhatian khusus terhadap
ancaman-ancaman militer. Kini dimensi keamanan terus beralih pada
manifestasi ancaman-ancaman yang bersifat nonmiliter dan dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan bangsa. Ancaman-ancaman tersebut tentu berpotensi untuk
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membuat langkah-langkah penting dalam upaya mencapai cita-cita negara
terhambat dan dapat menyebabkan konflik-konflik yang melemahkan
proses pembangunan Indonesia kedepan.

Kondisi riil bangsa Indonesia terkait dengan pertahanan bangsa
dan NKRI sebenarnya memunculkan harapan-harapan yang positif. Namun
bukan berarti kita tidak patut waspada. Konflik horizontal yang terjadi di
masyarakat saat ini perlu ditanggapi dengan serius agar dapat dilakukan
upaya pencegahan sebelum konflik tersebut bertransformasi menjadi
suatu gerakan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan bangsa.

Teori sosiologi dan bukti sejarah menunjukkan bahwa tidak adanya
musuh eksternal atau lainnya mendorong perpecahan internal
(Huntington, 2004: 260). Hal ini yang nampaknya terjadi di Indonesia,
yaitu terkait ketidaksadaran masyarakat terhadap hakikat ancaman
sehingga potensi konflik internal terus terpelihara. Dengan kondisi sosial
yang heterogen meliputi beragam suku, agama, ras, dan golongan tentu
potensi untuk pecahnya konflik komunal cukup besar, bisa saja konflik
tersebut disisipi muatan politik yang bertujuan menjatuhkan wibawa
pemerintah yang sah.

Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan
mengatasi ancaman baik yang bersifat aktual dan potensial. Setiap bentuk
ancaman memiliki karakteristik serta tingkat resiko berbeda yang
mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang
berhubungan dengan penilaian, penggolongan, sasaran dan eskalasi
ancaman (Kementerian Pertahanan, Doktrin Pertahanan Negara, 2014).

Ancaman dapat digolongkan berdasarkan jenisnya; militer dan
nonmiliter, berdasarkan sumbernya; luar negeri dan dalam negeri, serta
aktornya; negara dan non-negara. Indonesia dengan sumber daya alamnya,
keragaman budaya, suku, agama, ras, dan golongan merupakan potensi
kekuatan sekaligus ancaman bagi Indonesia dalam menjaga keamanan
negara. Penguatan pertahanan nirmiliter merupakan hal yang mendesak
untuk dilakukan, karena saat ini trend ancaman nonmiliter menunjukkan
eksistensi yang signifikan, seperti terorisme, narkoba, transnational crime,
konflik sosial termasuk yang bernuansa SARA, juga bencana alam.

Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi,
sosial, informasi, teknologi, keselamatan umum, dan ancaman berdimensi
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legislasi. Ancaman nonmiliter dapat pula terjadi secara bersamaan dengan
ancaman militer, sehingga memerlukan kecermatan baik dalam
mengidentifikasi maupun penanganannya (Kementerian Pertahanan,
Doktrin Pertahanan Negara, 2014). Hingga saat ini isu mengenai agama
memang masih rentan menimbulkan konflik komunal yang dalam skala
tertentu dapat menghambat upaya mempertahankan bangsa dan NKRI.
Oleh karena itu, strategi dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI
harus dikonstruksikan atas dasar kondisi riil dan ancaman-ancaman yang
membahayakan keutuhan bangsa serta perlu terus diperbarui.

Asumsi
1. Faktor eksternal berpotensi untuk mendorong terjadinya proxy war di

Indonesia yang secara internal mengancam kedaulatan negara,
keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2. Kondisi sosial yang heterogen berpotensi menimbulkan konflik dalam
spektrum paling rendah hingga konflik terbuka yang dapat memecah
belah masyarakat dan menjatuhkan wibawa pemerintah yang
berdaulat.

3. Persoalan kepercayaan mencakup perbedaan agama dan perbedaan
mahzab merupakan potensi ancaman yang menjadi manifestasi tesis
the clash of civilization dalam konteks Indonesia.

Tujuan Strategi
Tujuan strategi dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI

adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Hal
tersebut diupayakan melalui penyelenggaraan perdamaian yang bertujuan
untuk menciptakan kondisi yang aman, harmonis, dan tenteram,
khususnya dalam lingkup nasional. Dengan demikian maka upaya
pelemahan bangsa Indonesia melalui psychological warfare dapat
ditanggapi dengan strategi yang konstruktif sehingga proxy war yang
terjadi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dapat
dikendalikan. Pada akhirnya, perumusan strategi yang baik disertai dengan
implementasi dan evaluasi yang serius, akan berdampak besar terhadap
upaya mempertahankan bangsa dan NKRI serta mampu mewujudkan cita-
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cita sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
dengan mengedepankan jati diri bangsa Indonesia.

Pilihan Strategi
Government Based Strategy

Negara membentuk lingkungan atau Iklim yang membangun
kedayasaingan setiap aktor di dalamnya. Iklim itu diciptakan melalui
kebijakan publik yang memberdayakan setiap organisasi yang ada dalam
negara (Nugroho, 2011: 13). Pemerintah dalam hal ini sebagai stakeholder
dalam suatu negara tentu berperan besar dalam mengkonstruksikan
kebijakan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dan tujuan
nasional.

Kebijakan publik merupakan bagian penting dari strategi dalam
upaya mempertahankan bangsa dan NKRI. Terkait dengan pilihan ini,
strategi yang perlu dilakukan adalah menyiapkan perangkat pendukung
dalam rangka mempertahankan bangsa dan NKRI secara holistik sehingga
kebijakan yang diputuskan mampu memberikan dampak positif terhadap
proses konsolidasi antar seluruh komponen bangsa dalam mengambil
bagian untuk pertahanan negara.

1. Membentuk Dewan Keamanan Nasional
Dewan Keamanan Nasional sebenarnya bukan merupakan

suatu konsep baru, beberapa negara lain sudah memiliki Dewan
Keamanan Nasional sebagai respon atas dinamika perkembangan
lingkungan strategis. Dewan Keamanan Nasional yang dimaksud tentu
berbeda dengan Dewan Ketahanan Nasional yang saat ini sudah ada.
Perbedaan tersebut tentu terletak pada tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.

2. One gate policy
Indonesia membutuhkan Garis-Garis Besar Haluan Negara

sebagai acuan pembangunan nasional agar memiliki arah yang jelas
termasuk dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI. Dengan
adanya GBHN, maka program-program terkait pembangunan nasional
dapat diejawantahkan secara berkelanjutan tanpa dipengaruhi
dinamika politik praktis secara nasional. Untuk mewujudkan efisiensi
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dan efektivitas kebijakan publik yang merupakan operasionalisasi dari
GBHN maka one gate policy perlu diterapkan dalam upaya
mempertahankan bangsa dan NKRI.

People Based Strategy
Revolusi mental merupakan sebuah tajuk besar yang bisa dimaknai

sebagai upaya membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi
kompleksitas dinamika ancaman yang tentu akan berimplikasi terhadap
manifestasi ketahanan nasional. Kesadaran setiap warga negara yang
diaktualisasikan dalam peran dan profesi masing-masing perlu dibangun
melalui program strategis. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya
mempertahankan bangsa dan NKRI merupakan soft power yang dapat
menjadi deterrent effect bagi negara atau aktor-aktor lain yang ingin
mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
bangsa. Perumusan program strategis harus berorientasi pada konstruksi
mental masyarakat sebagai objek utama yang perlu dibangun nasionalisme
dan patriotismenya.
1. Menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesia-an

Keheterogenan yang Indonesia miliki bukan tidak mungkin
dapat dimanfaatkan sebagai perekat yang memperkuat integritas
bangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak banyaknya konflik
komunal yang pecah akibat perbedaan suku, ras, atau golongan.
Persoalan agama justru menjadi titik rawan yang perlu diperhatikan.
Terkadang dengan suku, ras, atau golongan yang sama namun agama
yang berbeda, dapat berpeluang besar menimbulkan konflik komunal.
Beberapa hal yang tanpa disadari mampu mengkonstruksikan mental
masyarakat untuk lebih menerima perbedaan antara lain,
transmigrasi, atau reduksi atas nilai-nilai eksklusivitas di tengah
masyarakat.

2. Mengelola kekhawatiran masyarakat
Rasa khawatir terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi

membahayakan integritas bangsa dan NKRI tentu harus dikelola
secara benar dalam rangka membangun kesadaran akan pentingnya
keutuhan bangsa dan NKRI. Kekhawatiran ini tentu perlu dikendalikan
oleh negara agar tidak menghasilkan dampak yang negatif dan
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bertendensi pada kegagalan negara dalam menciptakan kepastian dan
rasa optimis terhadap warga negaranya. Kekhawatiran ini dapat
dikelola melalui fokus terhadap beberapa bidang strategis, seperti
media, ekonomi, minimalisasi gesekan sosial, dan identifikasi secara
komprehensif terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi
melemahkan integritas bangsa dan NKRI yang justru tidak jarang
berasal dari internal.

Collaboration Based Strategy
Pengelolaan negara atas dasar good governance yang secara umum

dapat dimaknai sebagai terjalinnya kemitraan strategis antara negara dan
masyarakat, telah memperkuat pandangan Dwight Waldo (1953) yang
mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses tindakan untuk
merealisasi kepentingan-kepentingan publik yang sebesar-besarnya.
Berdasarkan pandangan tersebut maka masyarakat menjadi variabel yang
cukup signifikan keberadaannya untuk diperhatikan dalam proses
perumusan suatu kebijakan. Masyarakat perlu diberdayakan secara
optimal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari negara dalam hal ini
pemerintah sehingga keduanya memiliki rasa saling percaya dan kesamaan
visi yang optimis terkait masa depan negara.
1. Menegakkan hukum nasional yang acceptable

Hukum nasional seharusnya compatible dengan kondisi
masyarakat secara universal agar dapat mencegah kecemburuan sosial
diantara masyarakat. Regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam
berbagai bidang seperti politik, ekonomi, maupun sosial-budaya sudah
seharusnya tidak mendiskreditkan atau menguntungkan kelompok
kepentingan tertentu. Indonesia perlu terus menjaga stereotype yang
sudah melekat sebagai negara moderat seperti yang dikatakan oleh
Hillary Clinton (2009), "As I travel around the world over the next years,
I will be saying to people: if you want to know whether Islam, democracy,
modernity and women's rights can co-exist, go to Indonesia".
Fenomena globalisasi yang terjadi, tidak semata-mata hanya menjadi
proses diseminasi ancaman-ancaman baru yang cenderung
menimbulkan proxy war. Dengan globalisasi dan kondisi persaingan
yang hampir dapat dikatakan tanpa kendali baik dari sisi ruang, waktu,
maupun sang pengendali sendiri, tugas negara bukan lagi bersifat
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rutin, reguler, atau tata usaha, melainkan membangun keunggulan
kompetitif-nasional (Nugroho, 2011: 122).

2. Memberdayakan human capital: tokoh masyarakat
Tindakan melawan pemerintah yang memiliki legitimasi atau

makar sering kali gagal karena tidak ada tokoh kuat dibalik gerakan
anti arus utama tersebut. Maka yang harus dilakukan negara adalah
tidak membiarkan tokoh kuat untuk mempengaruhi masyarakat
dengan nilai-nilai separatisme khususnya di sebuah daerah yang
sedang mengalami krisis. Pemikiran ini berangkat dari fenomena
transfer pengaruh termasuk berupa ancaman dari eksternal yang
dapat memberikan inspirasi kepada tokoh kuat untuk memimpin
gerakan makar. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena perilaku
seseorang dalam kelompok tidak seluruhnya ditentukan oleh struktur
dan sifat kelompok (Syam, 2012: 148), bisa jadi dikarenakan
diseminasi nilai-nilai yang berasal dari eksternal. Tokoh masyarakat
tentu harus dimanfaatkan sebagai media diseminasi nilai-nilai
kebangsaan sebagai bagian dari NKRI dengan jaringan masyarakat
yang luas dan mendalam hingga tataran akar rumput.

Diskusi
Strategi yang menitik beratkan kepada peran pemerintah dalam

menyiapkan perangkat pendukung terkait upaya mempertahankan bangsa
dan NKRI tentu sangat tergantung terhadap karakter pemimpin negara
tersebut. Berdasarkan posisi khususnya dalam struktur kelompok,
pemimpin berfungsi sebagai agen utama untuk penentuan struktur
kelompok, ruang lingkup, tujuan kelompok, ideologi kelompok, dan
aktivitas kelompok (Syam, 2012: 166).

Dalam konteks negara, seorang pemimpin berperan besar dalam
menentukan strategi dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI. Pola
pikir yang konservatif dalam menganalisa ancaman tentu tidak akan
menciptakan langkah progresif suatu negara dalam mengamankan
kedaulatannya. Dibutuhkan pola pikir yang terbuka dalam menyiapkan
seperangkat regulasi yang dioperasionalkan melalui strategi. Menurut
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Terry L. Deibel (2007) “Strategy is how something is done; it is a plan for
action. The plan need not be put in writing, but it must be kept in mind”.

Pendapat Terry L. Deibel dapat dimaknai bahwa hal terpenting
dalam sebuah strategi adalah keberlanjutannya yang sangat ditentukan
oleh pemimpin suatu negara. Di tengah situasi dan kondisi nasional dimana
dinamika politik praktis sangat mudah mempengaruhi kebijakan pemimpin
negara, maka dibutuhkan suatu mekanisme untuk membuat grand strategy
yang dapat dijadikan acuan jangka panjang khususnya dalam upaya
mempertahankan bangsa dan NKRI. Karena keberlanjutan strategi akan
sangat menentukan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan.
1. Membentuk Dewan Keamanan Nasional

Dewan Keamanan Nasional merupakan majelis penting dalam
menentukan strategi terkait upaya mempertahankan bangsa dan NKRI
yang sudah dimiliki oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan
Turki. Pada umumnya dewan ini dipimpin langsung oleh Presiden dan
beranggotakan para pimpinan militer dan kepolisian, serta pimpinan
kementerian terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Saat ini
Indonesia sudah memiliki Dewan Ketahanan Nasional yang barangkali
lebih tepat dikatakan sebagai metamorfosa dari Dewan Pertahanan
Nasional seperti yang diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara.

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional tentu terkait dengan
penyiapan grand strategy (GBHN) termasuk dalam upaya
mempertahankan bangsa dan NKRI. Menurut Christopher Layne
(1998) :
“Grand Strategy is the process by which a state matches ends and means
in the pursuit of security. In peace time, grand strategy encompasses the
following: defining the states security interests; identifying the threats to
those interests; and allocating military, diplomatic, and economic
resources to defend the states interests.”

Dengan demikian maka negara bisa menjadikan Dewan
Keamanan Nasional sebagai simulator atas situasi krisis dengan
menggunakan studi kasus yang gejalannya sudah teridentifikasi.
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2. One gate policy: Studi kasus Laut Tiongkok Selatan
Aaron L. Connelly (2014) menggambarkan :

“Policy dispute that erupted in April (2014) between the foreign ministry
and the military over Indonesian policy on the South China Sea provides
a preview of disagreements that are likely to emerge under Jokowi. It is
worthwhile, therefore, to take a closer look at the dynamics of that
dispute to understand what might be in store under Jokowi”.

Policy dispute dan ketiadaan regulasi yang menjembatani
kebijakan luar negeri dengan kebijakan pertahanan, disatu sisi
menimbulkan inefficiency, ambiguity, dan inconnectivity dalam proses
perumusan strategi pertahanan, di sisi lainnya menyebabkan
munculnya wrong perception dari negara lain terhadap sikap dan
posisi Indonesia dalam menanggapi permasalahan internasional.

Hal tersebut dapat terjadi karena tidak diterapkannya
mekanisme one gate policy dimana setiap kebijakan yang dirumuskan,
diejawantahkan, dan dievaluasi harus terkelola dengan baik agar
seiring sejalan dengan grand strategy yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dengan adanya mekanisme one gate policy maka ego
sektoral dapat direduksi untuk kemudian diarahkan terhadap
harmonisasi. Selain itu, kebijakan dalam negeri maupun luar negeri
Indonesia yang dinamis perlu dimaknai secara sempurna baik dalam
tataran elit maupun akar rumput agar kebijakan dapat diartikulasikan
secara utuh.

Kekuatan
a. Identifikasi ancaman sangat mendalam dan relevan dengan

perkembangan lingkungan strategis.
b. Strategi yang disusun tentu menjadi lebih efektif dan efisien karena

telah melalui proses penggodokkan yang komprehensif, sehingga
strategi tersebut mampu memberikan hasil yang signifikan.

c. Pergantian presiden tidak akan mempengaruhi kebijakan
keamanan yang saat ini cenderung tidak konsisten dan banyak
dipengaruhi oleh muatan politik praktis.
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Kelemahan
a. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional tentu menambah jajaran

lembaga negara yang pada akhirnya akan sangat berdampak
terhadap pembengkakan anggaran yang kontradiktif dengan spirit
politis untuk berhemat seperti yang selalu dikampanyekan oleh
presiden.

b. Indonesia belum siap melaksanakan mekanisme one gate policy
karena ego sektoral yang sulit begitu saja dihilangkan terlebih perlu
dilakukan beberapa penyesuaian fungsional terhadap aturan-
aturan yang sudah ada sebelumnya.

c. Hasil dari government based strategy tidak secara segera dapat
dirasakan dikarenakan membutuhkan proses konsolidasi politik
yang panjang.

People Based Strategy
Masyarakat merupakan suatu bagian yang penting dalam membangun

suatu negara terlebih Indonesia merupakan negara dengan iklim
demokrasi yang positif. Pemberdayaan masyarakat tentu dapat
mengakomodir perbedaan pandangan dari masing-masing kelompok
kepentingan. Keberagaman yang Indonesia miliki harus dapat di
manifestasikan sebagai soft power bangsa sebagai strategi dalam upaya
mempertahankan bangsa dan NKRI. Soft power kini telah dikembangkan
oleh beberapa negara maju seperti Tiongkok misalnya, Xi Jinping (2014)
menyatakan “We should increase China's soft power, give a good Chinese
narrative, and better communicate China's messages to the world”. Soft
power merupakan konsep baru dalam studi sosial-politik yang sangat
relevan dikontekstualisasikan ke dalam upaya mempertahankan bangsa
dan NKRI.
1. Menginternalisasi nilai-nilai ke-Indonesia-an

Warisan terbesar yang diberikan oleh para founding fathers
Indonesia adalah konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang
terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Di
dalam konsensus dasar tersebut mengandung nilai-nilai penting yang
dimanifestasikan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ini merupakan
modal terbesar bagi bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan
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yang secara alamiah sudah dimiliki dalam rangka mempertahankan
bangsa dan NKRI.

Strategi yang mengedepankan masyarakat ini tentunya lebih
diutamakan kepada pendekatan implementasi dari suatu kebijakan.
Diseminasi nilai-nilai ke-Indonesia-an yang sistematis kepada hati dan
pikiran masyarakat tentu akan menciptakan keadaan masyarakat yang
harmonis. Kepada tujuan inilah sebetulnya kebijakan harus diarahkan
dalam artian menjadikan masyarakat sebagai variabel utama dalam
proses perumusan, pengejawantahan, dan evaluasi kebijakan-kebijkan
strategis pemerintah.

Samuel P. Huntington (1992) menyatakan, bahwa identitas
budaya dan agama masyarakat akan menjadi sumber utama konflik di
dunia pasca-Perang Dingin. Berdasarkan tesis tersebut tentu Indonesia
sangat rentan terhadap ancaman konflik komunal. Berdasarkan data
Kementerian Agama tentang jumlah penduduk menurut agama tahun
2013, maka dapat dilihat bahwa di setiap provinsi terdapat penduduk
dengan agama yang diakui oleh negara berdasarkan Penjelasan Atas
Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, yaitu Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Upaya dalam
mengelola persoalan yang ada khususnya perbedaan agama dapat
dilakukan dengan mengkonstruksikan perilaku masyakarat tidak
mendikotomikan suku, ras, agama, maupun golongan tanpa
menghilangkan kearifan lokal yang dimiliki oleh kelompok-kelompok
tersebut.

Transmigrasi merupakan salah satu cara untuk membentuk
mental masyarakat toleran, yang dapat dilakukan dengan
mengedepankan tempat-tempat yang heterogen secara suku maupun
ras, tetapi cukup homogen dari segi agama. Tempat tujuan
transmigrasi itu juga tentu perlu memenuhi beberapa karakteristik
yang dapat memberikan kepastian ekonomi bagi para transmigran
seperti, kawasan industri prioritas, kawasan ekonomi khusus, maupun
destinasi wisata prioritas. Dalam jangka panjang transmigrasi dengan
mekanisme seperti ini akan memberikan akselarasi terhadap proses
asimilasi budaya yang berorientasi pada keluarga melalui proses
perkawinan lintas suku maupun ras.
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Eksklusivitas yang merujuk pada suatu suku, ras, agama, atau
golongan sebaiknya juga tidak berkembang di negara yang sangat
heterogen. Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (2016)
dalam sambutannya pada pembukaan Konvensi Nasional Pendidikan
Indonesia VIII menyampaikan perhatiannya terhadap persoalan
eksklusivitas bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Terkait hal
ini, NKRI perlu dimaknai secara utuh sebagai hak bagi setiap warga
negara untuk berpeluang menjadi apa saja dan dimana saja.
Eksklusivitas yang dimaksud adalah eksistensi dari institusi-institusi
yang dikhususkan untuk suku, ras, agama, maupun golongan tertentu
seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang
lainnya.

2. Mengelola kekhawatiran masyarakat
Rasa khawatir terancamnya integritas bangsa dan NKRI di satu

sisi merupakan hal yang baik karena akan meningkatkan kewaspadaan
negara dan masyarakat dalam mempertahankan bangsa dan NKRI.
Namun di sisi yang lain, jika negara tidak mengelolanya dengan baik
justru kekhawatiran yang meluas di masyarakat akan
mendiseminasikan konstruksi berpikir yang radikal dan megancam
ketahanan bangsa dan NKRI. Dari pendekatan psikologi sosial French
(1942) menegaskan bahwa ketakutan dan kebijaksanaan rasional
bukanlah motif yang memadai untuk mempersatukan seorang
manusia dalam usaha kooperatif untuk menghadapi bahaya umum.
Tekanan eksternal permusuhan mungkin dapat meningkatkan moral,
tetapi hanya dalam kondisi tertentu dari struktur kelompok (Syam,
2012: 165).

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,
media mempunyai peran yang signifikan dalam mengelola
kekhawatiran ini. Muatan berita yang dipublikasikan tentu harus
senantiasa relevan dan tidak menyulut interaksi sosial negatif yang
terjadi di masyarakat. Kekhawatiran lain adalah munculnya konflik
komunal yang bukan saja didasari oleh persoalan suku, ras, agama,
maupun golongan melainkan sebagai akibat dari kesenjangan sosial.
Pembangun ekonomi yang bebasis pemerataan perlu ditingkatkan
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sebagai bagian dari upaya membangun kepastian iklim usaha yang
akan memperlancar jalannya roda perekonomian.

Kekuatan
a. Secara gradual Indonesia dapat mengeliminir ancaman-ancaman

yang berasal dari internal.
b. Isu ketahanan bangsa dan NKRI menjadi isu yang terus dianggap

penting sehingga terbentuk nasionalisme dalam kaitannya dengan
kewaspadaan terhadap ancaman baik yang berasal dari eksternal
maupun internal.

c. Stabilitas kondisi dalam negeri akan mendorong pembangunan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang progresif dan terprogram.

Kelemahan
a. Alih-alih membiaskan perbedaan justru strategi ini berpotensi

menimbulkan konflik komunal dalam skala kecil karena tingginya
intensitas hubungan antar kelompok masyarakat.

b. Kekhawatiran yang ada bukan tidak mungkin menjadi bola panas di
masyarakat dan dipolitisasi oleh kelompok kepentingan tertentu
yang akan menghambat pembangunan demokrasi di Indonesia.

c. Berbagai isu terkait ketahanan bangsa dan NKRI menjadi sangat
mudah berkembang dimasyarakat dan cenderung membuat
masyarakat berada dalam ketidakpastian. Ketidakpastian ini akan
menimbulkan rendahnya kepercayaan dari para pelaku ekonomi
makro untuk berinvestasi di Indonesia.

Collaboration Based Strategy
Pilihan strategi ini akan membuat negara dan warga negara

memiliki signifikansi peran kolaboratif dalam pembangunan nasional.
Keduanya memiliki peran yang dinamis, sesekali bisa menjadi subjek,
namun sesekali juga bisa menjadi objek. Dengan adanya strategi kolaborasi
maka Indonesia akan semakin siap dalam menghadapi kompleksitas
ancaman yang terjadi baik dari ekternal maupun ancaman yang berasal
dari internal.

Dalam kondisi krisis Carl von Clausewitz (1832) juga
menambahkan komponen militer sebagai unit analisanya. Menurut



Seminar Nasional Peningkatan Ketahanan Bangsa untuk Menjaga Keutuhan NKRI 141

Clausewitz, dalam nature of war terdiri atas trinitas rakyat-pemerintah-
militer (Gray 1999). Rakyat merepresentasikan passion yaitu kekerasan
primordial, mobilisasi, serta komitmen, pemerintah merepresentasikan
reason yang menentukan kebijakan politik dan tujuan objective perang,
menilai kembali dalam hal pembiayaan dan keuntungan, serta militer
merepresentasikan chance yaitu para panglima perang dan pasukannya
yang menyusun manajemen risiko, kesempatan dan kemungkinan serta
rencana-rencana strategi dan operasi militer.

Terkait upaya mempertahankan bangsa dan NKRI, khususnya atas
ancaman nonmiliter maka peran serta Pemerintah termasuk
Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sangat diperlukan untuk
tentunya berkolaborasi dengan TNI sebagai komponen utama yang siap
digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan dan masyarakat
sebagai bagian dari sumber daya nasional.
1. Menegakkan hukum nasional yang acceptable

Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang
berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi semua unsur
hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-
undangan, dan semua sub-unsurnya) yang antara satu dengan yang
lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan
pasal-pasal UUD 1945 (Mahfud, 2006: 21). Tentu hukum nasional
harus bersifat universal, dan tidak memiliki tendensi terhadap suku,
ras, agama, maupun golongan tertentu. Dengan adanya hukum
nasional yang dalam perumusan dan implementasinya dapat dimaknai
secara universal, maka akan tercipta hubungan masyarakat yang lebih
kolegial.

Hukum nasional harus berpihak terhadap warga negara,
seperti dalam mengatur tenaga kerja asing misalnya, globalisasi perlu
dimanfaatkan dalam rangka menemukan comparative advantages
bukan malah menjadikan Indonesia sebagai objek dari globalisasi.
Informasi yang bermuatan SARA juga tidak seharusnya ditanyakan
dalam setiap proses aplikasi untuk mendapatkan pelayanan umum
dari negara. Dikotomi sipil-militer juga tidak perlu dipertegas dalam
berbagai konteks sehingga mendorong homogenitas yang paripurna.
Baik TNI maupun Polri perlu terus meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas terutama membangun kesatuan visi dalam memandang
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ancaman dan arah kebijakan Indonesia kedepan, agar TNI maupun
Polri dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

2. Memberdayakan human capital: tokoh masyarakat
Pada umumnya, tokoh masyarakat di Indonesia adalah tipe

pemimpin sebagai contoh, sehingga memiliki hubungan psikologis
yang cukup kuat dengan masyarakat. Dalam beberapa jenis kelompok,
pemimpin dapat berfungsi sebagai model perilaku bagi anggota
kelompoknya guna menstimulasi mereka dalam mengikuti arahannya
dalam kegiatan yang diharapkan, dan untuk memberi mereka indikasi
konkret mengenai apa yang harus mereka lakukan (Syam, 2012: 168).
Dengan memperhatikan kompleksitas masyarakat Indonesia, hampir
dapat dipastikan suatu institusi negara akan sulit untuk bisa
mencakup level yang spesifik dalam masyarakat.

Pemberdayaan tokoh masyarakat ini bertujuan untuk
menjadikan tokoh masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah
negara dengan entitas terkecil dalam suatu negara. Hal ini tentu sangat
efektif dan efisien, karena tokoh masyarakat cenderung lebih diikuti
titahnya oleh masyarakat khususnya masyarakat non-urban
dibandingkan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan hanya dapat
dimengerti di level elit saja. Bagaimana negara mampu bekerjasama
dengan tokoh masyarakat? Tentunya upaya ini tidak boleh lepas dari
model pembangunan demokrasi. Program pemerintah yang pro-rakyat
dengan menjadikan tokoh masyarakat sebagai central actor akan
menciptakan stabilitas nasional yang didasari oleh trust.

Kekuatan
a. Perangkat politik terbangun secara sempurna sehingga alur

kebijakan berjalan dengan baik mulai dari tahap perumusan,
implementasi, dan evaluasi.

b. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik karena adanya kepastian
yang membuat pelaku bisnis makro tidak segan menanamkan
modalnya di dalam negeri.

c. Integritas sosial-budaya menjadi suatu keniscayaan dari sebuah
strategi dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI secara
paripurna.
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Kelemahan
a. Terbangunnya konektivitas politik membuat ancaman dari luar

terhadap sistem relatif membesar serta berpotensi memberikan
efek domino. Secara politik, proses pengambilan kebijakan juga
berlangsung lebih lama karena decision maker harus
mempertimbangkan banyak variabel dalam mengambil keputusan.

b. Berpotensi munculnya kebijakan-kebijakan proteksionis yang
berlebihan sehingga dalam jangka panjang akan menurunkan
tingkat foreign direct invesment.

c. Menimbulkan constructive xenophobia, termasuk terhadap tenaga
kerja asing walau dalam tataran yang tidak ekstrim namun dalam
jangka panjang memungkinkan Indonesia kehilangan citra sebagai
bangsa yang mengedepankan good neighbour policy.

Rekomendasi
Perang antar negara mungkin masih sangat jarang, tetapi perang

dalam diri mereka terus berkembang (Tepperman, 2016: 13). Hal ini lah
yang seharusnya menjadi fokus, bagaimana suatu strategi juga harus
mampu merespon ancaman nonmiliter yang berasal dari internal. Pada era
modern ini, ancaman yang berpotensi menimbulkan proxy war sangat sulit
untuk dibendung. Penanganan yang parsial baik itu hanya dari sisi
pemerintah maupun masyarakat tentu tidak akan efektif dijadikan sebagai
kontra-strategi dari gejala-gejala proxy war yang ada.

Rekomendasi untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional perlu
mendapat perhatian lebih lanjut, agar negara memiliki arah kebijakan yang
jelas dan berkelanjutan dalam upaya mempertahankan bangsa dan NKRI.
Pemberdayaan masyarakat melalui para tokoh masyarakat juga tidak kalah
penting sebagai bagian dari keterpaduan langkah antar komponen negara
seperti pemerintah, masyarakat, TNI/Polri, dan semua institusi terkait
dalam meningkatkan ketahanan bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI.

Negara harus pandai membangun kepercayaan dengan warga
negaranya agar warga negara mampu memanifestasikan kebijakan-
kebijakan strategis yang disusun oleh pemerintah dalam rangka
mempertahankan keutuhan bangsa dan NKRI. Dengan cara seperti ini
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maka kebijakan dapat dimaknai secara utuh oleh masyarakat dan
masyarakat juga memiliki ruang yang bebas dalam memberikan bahan
masukan kepada pemerintah. Dengan demikian maka akan tercipta
interaksi antara negara, masyarakat dan semua institusi terkait dalam
bentuk pola hubungan yang kolektif dan kolegial.
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