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Dengan Nama Tuhan
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Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Pencipta semesta dan manusia, yang atas
rahmatNya jua kita semua dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini dalam
simpul kebersamaan, kemajemukan, dan kemanusiaan. Inilah simpul Kebangsaan
Indonesia, yang terbuhul dari ikatan-ikatan luhur agama, budaya, dan bahasa yang
beragam. Puspa ragam makna membentuk pelangi nan indah di ufuk Nusantara,
kemudian menurunkan pesan langit yang menerpa di Bumi Pertiwi: Kalian berbeda tapi
satu adanya, maka kalian harus menyatu walau berbeda. Memang, kemajemukan
adalah sunnatullah, yakni ketentuan Tuhan dalam kehidupan. Masing-masing diri tidak
pernah bermimpi terbalut tali-pusar keagamaan atau kesukuan tertentu, tapi Sang
Pencipta menentukan eksistensi diri yang tidak dapat dihindari. Maka sesungguhnya
dalam realitas kemajemukan itu terdapat ujian Tuhan: Apakah kita dapat hidup
berdampingan secara rukun dan damai dengan mereka yang berbeda agama atau suku
dari kita? Adalah mereka yang memberi jawaban positif dengan wawasan inklusif akan
menjadi pemenang, dan hanya mereka yang menafikan kenyataan kemajemukan
dengan kecenderungan eksklusif adalah penentang ketentuan Tuhan dan mereka
adalah pecundang.
Kemajemukan Indonesia adalah anugerah Ilahi yang patut kita syukuri. Kesyukuran
haruslah menjelma dalam sikap batin cenderung merajut benang-benang kemajemukan
menjadi tenunan persaudaraan kebangsaan. Kemajemukan dengan demikian akan
menjadi faktor kekuatan, bukan sebaliknya, kemajemukan membawa perpecahan yang
melahirkan faktor kelemahan bangsa.
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Kemajemukan memang berdimensi ganda: Pada satu sisi kemajemukan dapat
membawa perpecahan dan kemudian menjadi faktor kelemahan, dan kemajemukan
dapat mendorong persatuan yang kemudian menciptakan faktor kekuatan bangsa.
Dilemma kemajemukan ini merupakan ujian dan tantangan bagi sesuatu bangsa. Pada
kenyataan empiris banyak bangsa yang berhasil mengelola kemajemukan menjadi
energi positif untuk persatuan dan kemajuan, tapi tidak sedikit bangsa yang gagal
menahan energi negatif dari kemajemukan, yang akhirnya membawa bangsa itu pecah
berantakan.
Bagi Indonesia yang memiliki kemajemukan khas atas dasar agama, suku, budaya dan
bahasa yang tersebar di ribuan pulau terpisah, kemajemukan menampilkan berbagai
bentuk mikro nasionalisme dan spiritualisme yang sering memunculkan fanatisme buta,
hal mana potensial menciptakan keretakan dan perpecahan. Namun, para pendiri
bangsa dengan kearifan dan kenegarawanan tinggi telah menyemai benih persatuan
dan kesatuan bangsa dengan nilai-nilai dasar yang agung, yaitu Dasar Negara
Pancasila dan Motto Bangsa Bhineka Tunggal Ika.
Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila merupakan
kristalisasi cita-cita kolektif bangsa Indonesia yang majemuk. Cita-cita kolektif tersebut
adalah hasil dari perjalanan panjang

bangsa

dalam

lintasan

sejarah,

sejak

zaman kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, zaman kesultanan-kesultanan Islam, zaman
penjajahan

Belanda,

hingga

zaman

perjuangan

kebangsaan

menegakkan

kemerdekaan. Pembentukan NKRI adalah pilihan sadar segenap warga bangsa untuk
mewujudkan masa depan bersama. Negara, seperti kata Hegel, adalah wujud
persinggungan antara kebebasan subyektif (subjective liberty) dan kebebasan objektif
(objective liberty) seluruh elemen dan komponen bangsa. Maka pembentukan
berdasarkan

Pancasila

adalah

titik

NKRI

temu pandangan (meeting of mind) seluruh

elemen dan komponen itu.
Pemilihan negara kesatuan dimaksudkan sebagai sarana mempersatukan

wilayah

Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau yang berjejer dari Merauke sampai Sabang,
dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah wahana mempertemukan
kemajemukan nilai dan tradisi dari agama, suku, bahasa, dan budaya yang berbeda.
Adalah tidak mudah bagi bangsa besar dan majemuk untuk sampai pada konsensus
tentang

landasan

bersama

(common

platform) semacam ini. Hal ini dapat terjadi
2

hanyalah karena kelapangan dada dan tenggang rasa yang besar, serta kebersamaan
dan wawasan kenegarawanan yang luas di kalangan para pendiri bangsa Indonesia.
Sebuah bangsa besar dan majemuk seperti Indonesia memang rentan terhadap
perpecahan. Walaupun kemajemukan dapat dipandang sebagai kekuatan, tapi
kemajemukan

mengandung

kelemahan.

Hal

ini

terjadi

menampilkan egoisme, eksklusifisme, dan absolutisme.

jika

unsur-unsurnya

Kemajemukan

memiliki

tendensi disintegratif kalau tidak dapat dilola secara baik dan ketiga orientasi tersebut
tidak

dapat

dikendalikan.

Pengalaman

bangsa-bangsa

menunjukkan

bahwa

kemajemukan tidak dapat dipandang secara taken for granted akan selalu terpelihara,
karena konflik kepentingan mencuat sementara semen perekat tidak cukup kuat. Maka
kemajemukan meniscayakan adanya landasan bersama (common platform) dan “acuan
bersama” (common denominator).
Pancasila adalah common platform dan common denominator bagi bangsa Indonesia.
Meminjam bahasa al-Qur’an, Pancasila dapat juga dipandang sebagai kalimatun sawa’
atau “kata tunggal pemersatu” bangsa Indonesia yang majemuk. Dalam hal ini,
Pancasila lebih dari sekedar “pernyataan

politik”

(political

statement),

tapi

juga

“pernyataan ideologis” (ideological statement). Sebagai “pernyataan politik” Pancasila
memang mempersatukan berbagai kepentingan dan aliran politik yang ada. Berbagai
aliran politik di kalangan bangsa, baik atas dasar keagamaan, maupun kebangsaan,
seyogyanya tidak dipertentangkan dengan Pancasila, tapi aliran-aliran politik itu
hanyalah

titik

tolak

dan

warna

perjuangan

kelompok-kelompok politik

yang

diselenggarakan dalam kerangka Pancasila dan visi negara Pancasila.
Sebagai “pernyataan ideologis” Pancasila adalah rendevous nilai-nilai yang terdapat
dalam banyak kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Masing-masing
kelompok agama memiliki nilai-nilai yang berbeda satu dari yang lain, khsususnya pada
dimensi teologis, tetapi agama-agama bisa bertemu pada dimensi etik, yaitu dengan
mengajukan nilai-nilai etika dan moral yang bersifat universal. Pluralisme keagamaa
tidak berarti harus menyamakan agama-agama. Dalam hal ini perbedaan tidak perlu
disama-samakan, dan persamaan tidak harus dibeda-bedakan. Pancasila merupakan
wadah akomodasi nilai-nilai etika yang sama dari berbagai agama untuk kepentingan
hidup berbangsa dan bernegara.
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Namun kini bangsa Indonesia menghadapi tantangan serius. Pada era globalisasi yang
mendorong munculnya individualisme negara dan bangsa dewasa ini, Indonesia
menghadapi tantangan ganda, yakni tantangan kemajemukan secara internal, dan
tantangan pemajemukan secara eksternal. Kegagalan mengelola secara baik tantangan
internal berupa kerentanan kemajemukan, dan ketidakmampuan menyiasati tantangan
eksternal berupa ancaman pemajemukan tidak mustahil Bangsa Indonesia pecah
berkeping-keping. Oleh karena itu, pengelolaan kemajemukan memerlukan rekayasa
sejarah dan dan budidaya nilai-nilai keutamaan untuk memelihara integrasi dan
integritas bangsa.
Untuk itu diperlukan upaya sungguh-sungguh, dengan daya tahan tangguh, dan kerjakerja berpeluh oleh segenap anak negeri dalam lintasan generasi dan perjuangan tidak
kenal berhenti. Bangsa berada pada perjalanan dengan tidak ada titik kembali, kecuali
terus berangkat pergi meraih cita-cita sejati. Cita-cita sejati ini telah diletakkan oleh para
pendiri bangsa dan negara, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.
Dalam konteks globalisasi dan dinamika kawasan Asia yang membawa tiga kata kunci
yakni quality (kualitas), competition (persaingan), dan competitiveness (daya saing),
maka tidaklah salah kiranya kalau cita-cita nasional tadi diberi tafsir kontekstual menjadi
Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Dengan demikian,
Indonesia yang besar dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber
daya nilai yaitu modal sosial dan budaya akan dapat menjadi salah satu pemain kunci di
dunia dan kawasan Asia.
Dalam kaitan inilah, sangat relevan dan urgen adanya visi Indonesia Maju.
Sesungguhnya konsep maju sudah menjadi wacana di awal Abad Keduapuluh
Indonesia. Banyak tokoh pemikir bangsa, seperti Agus Salim, M. Yamin, Sukarno, dan
Muhammad Hatta, acapkali memperbincangkan konsep maju dan visi Indonesia Maju
dalam pidato dan tulisan mereka. Cita-cita ini akhirnya disenyawakan dalam Konstitusi
Negara, Undang-Undang Dasar 1945, seperti dalam frasa "memajukan kesejahteraan
umum", dan "mencerdaskan kehidupan bangsa". Yang pertama lebih berhubungan
dengan kemajuan lahiriah dalam bentuk kesejahteraan jasmaniah terkait dengan
pemenuhan sandang, pangan, dan papan; Sedangkan yang kedua berhubungan
dengan kemajuan batiniah meliputi derajat rasionalitas, emosionalitas, dan spiritualitas,
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yang kesemuanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai keagamaan,
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kebahagiaan lainnya. Pertautan dinamis kedua
alur kemajuan itu merupakan prasyarat bagi terwujudnya Indonesia Maju, yakni
Indonesia dengan kebudayaan utama dan peradaban tinggi.
Pembangunan Nasional yang diselenggarakan bangsa sejak awal kemerdekaan,
sejatinya, adalah proses pemajuan untuk menciptakan masa kini harus lebih baik dari
masa lalu, dan masa mendatang harus lebih baik dari masa sekarang. Itulah dinamika
kebudayaan dan peradaban yang harus dilalui bangsa untuk menjadi bangsa terbaik di
kalangan bangsa-bangsa, dan pemain utama dalam perlombaan antar negara di dunia.
Proses pembangunan sebagai proses pemajuan, dengan demikian, perlu menekankan
proses pemanusiaan manusia. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa manusia adalah
subyek kehidupan, dan dirinya sendiri secara bersama-sama yang akan melanjutkan
pembangunan itu. Maka terjadilah siklus dinamis pembangunan ke arah keberlanjutan
yang bermakna (sustainable development with meaning).
Perjuangan menuju Indonesia Maju adalah long march yang harus terus menerus
ditempuh bangsa dari satu generasi ke generasi. Perjuangan itu menuntut persatuan,
kebersamaan, dan kekompakan. Dalam hal ini, kemajemukan bangsa, sebagai
anugerah Tuhan, harus dijelmakan sebagai kesatuan yang membawa kekuatan, bukan
perpecahan yang mendatangkan kelemahan. Motto Bhineka Tunggal Ika perlu
dijelmakan dalam nilai keutamaan "bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh".
Dalam konteks ini penguatan negara bangsa dan watak bangsa, atau apa yang disebut
Bung Karno sebagai Nation and Character Building, perlu tetap menjadi narasi dan
agenda besar bangsa terutama di tengah gejala merosotnya watak bangsa dewasa
ini. Menghadapi dinamika global baru ini diperlukan selain mekanisme pertahanan diri
(self defense mechanism) terhadap dampak negatif globalisasi, juga strategi peradaban
(strategy of culture) yang relevan dan kontekstual dengan watak kompetitif dari era
baru. Penguatan negara bangsa dan watak bangsa perlu dilakukan bersamaan dengan
revitalisasi dan kontekstualisasi modal sosial dan budaya bangsa.
Dalam konteks globalisasi yang meniscayakan kualitas, persaingan, dan daya saing,
menjadikan Indonesia sebagai Negara Maju mengandung

pesan

agar

bangsa

Indonesia siap bersaing dan bertanding dalam berbagai aspek peradaban. Daya
juang yang menjadi salah satu modal sosial bangsa perlu ditransfromasikan menjadi
5

daya saing. Dinamika global yang ditandai oleh perubahan geo-politik, geo-ekonomi,
dan geo-budaya, terutama fenomena kebangkitan China dan India (The Rise of China
and India), dan pergeseran pusat gravitas ekonomi dunia ke kawasan Asia Timur perlu
diantisipasi sebagai tantangan dan peluang sekaligus.
Menghadapi persaingan peradaban tinggi dengan bangsa-bangsa lain dewasa ini
diperlukan revitalisasi dan rekonstruksi mentalitas bangsa ke arah pembentukan
manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju. Manusia berkarakter kuat dan maju
dicirikan oleh kapasitas mental seperti kejujuran, ketulusan, keberanian, kemandirian,
ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan kesiapan untuk bersaing dan
bertanding merebut kemajuan dan keunggulan. Bangsa Indonesia secara relatif
memiliki nilai-nilai keutamaan itu yang mengkristal menjadi modal sosial dan budaya
penting.
Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni,
dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan
penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman.
Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan, dan
daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif,
dinamis, berkemajuan, dan berkeunggulan. Inilah nilai-nilai warga Indonesia Maju.
Untuk itu kepada seluruh elemen dan komponen bangsa diwasiatkan untuk:
1. Berpegang

teguh

kepada

perjanjian

suci

para

pendiri

bangsa dengan

memelihara komitmen moral mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila,
dengan tidak berusaha memperjuangkan ideologi lain, dan berperan serta aktif
membangun negara menjadi Indonesia Maju;
2. Mempertahankan dan memelihara kemajemukan bangsa dengan mengembangkan
budaya siap hidup berdampingan secara rukun dan damai dengan seluruh
kelompok bangsa dari pelbagai agama, suku, bahasa, dan budaya, serta
menyelesaikan segala masalah dengan semangat musyawarah dan penuh
tenggang rasa;
3. Mengembangkan budaya mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan
kelompok atau golongan;

6

4. Berusaha memperbaiki diri dan mengembangkan nilai-nilai kemulian untuk
menjadi manusia Indonesia yang berkarakter kuat dan maju sebagai pilar bangsa
Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat;
5. Bersiap sedia menjadi saksi-saksi aktif kebangkitan dan kemajuan bangsa
dengan menampilkan orientasi hidup mandiri, berdaya saing, berkemajuan, dan
berkeunggulan.
Dalam rangka itu, diperlukan suatu paradigma baru untuk membangun Indonesia Maju,
yaitu Paradigma Jalan Tengah (Paradigm of The Middle Way). Paradigma Jalan
Tengah seperti itu mungkin bisa menjadi solusi bagi Indonesia menuju kebangkitan,
kemajuan dan keunggulan. Paradigma Jalan Tengah ini perlu menjadi bagian dari
kesadaran batin seluruh warga bangsa. Paradigma Jalan Tengah perlu mengkristal
menjadi cita bangsa maju. Dalam kaitan ini, paling tidak ada sepuluh cita budaya maju
yang perlu menjadi budaya baru bangsa Indonesia. Dasa Cita Budaya Maju itu adalah
sebagai berikut:
1. Maju

dari

kebiasaan

mementingkan

diri

sendiri

atau

kelompok

dengan

mengedepankan kepentingan umum dan kepentingan bangsa yang lebih luas;
2. Maju dari tirani perasaan benar sendiri menjadi anak bangsa yang toleran dan
menghargai perbedaan;
3. Maju dari sifat-sifat feodalisme dan primordialisme menjadi egalitarian yang
menempatkan sesama anak bangsa dalam posisi dan perlakuan yang sama;
4. Maju dari budaya nepotisme dengan mengedepankan budaya meritokrasi atau
prestasi; dan maju dari budaya yang hanya mencela belaka dengan membangun
budaya menghargai upaya dan hasil karya orang lain;
5. Maju dari kecenderungan memuaskan diri dengan kesenangan jasmani dan
menganiaya diri sendiri dengan memakai narkoba;
6. Maju dari budaya kekerasan dengan mengedepan akal dari pada "okol" dan menjadi
bangsa yang beradab dalam menyelesaikan setiap persoalan;
7. Maju dari kebiasaan korupsi dan mulai bekerja membangun prestasi dan menuai
karya dari hasil keringat sendiri;
8. Maju dari ketergantungan dari bangsa lain dan mulai membangun kemandirian
nasional, melalui kerjasama internasional yang adil dan saling menguntungkan;
9. Maju dari rasa rendah diri dalam pergaulan antar bangsa dan menjadi bangsa yang
berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini;
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10. Maju dari kecintaan pada dunia fana belaka dan mulai menyeimbangkan kehidupan
dengan menjalankan ajaran agama yang baik (agama yang fungsional yang tidak
hanya berhenti pada spiritualisme pasif tetapi berlanjut pada spiritualisme aktif dan
dinamis yang mendorong daya saing, etos kerja dan produktifitas sehingga bangsa
dapat bersaing di pentas global).
Dasa Cita Budaya Maju tadi adalah prasyarat bagi terwujudnya Indonesia Maju, sebuah
bangsa dan negara yang kita cita-citakan, dan cita-cita itu kini harus kita nyatakan.
Salam Indonesia Maju; Ayo Bergerak!

8

