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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan kurnia-Nya
saya dapat menyelesaikan makalah ini. Pembuatan makalah ini didasarkan sebagai tugas
untuk mendaptkan nilai dari mata kuliah Pancasila
Dalam makalah ini, penulis mengambil judul mengenai Aku Warga Negara Yang Baik.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Bapak M.Ayub Pramana
,SH yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas pancasila ini
Walau bagaimanapun juga makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena
itu saya memohon kritik dan saran.

Wasalammualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Oktober 2011
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BAB I

“TUHAN ITU ADA”
Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa,
adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi
sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat
mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi
permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak
manapun yang secara terang terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke
lima, kecuali Hizbut Tahrir Indonesia yang secara terang terangan menentang pasal ke 4.
Namun hal itu akan dibahas lain kali.
Sila pertama yang berbunyi “ketuhanan yang maha esa” pada saat perumusan pernah
diusulkan oleh PDU PPP dan FDU (kini PKS) ditambah dengan kata kata “… dengan
kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya“ sejak saat itu dikenal sebagai Piagam
Jakarta. Namun dua ormas Islam terbesar saat itu – hingga kini yaitu Nahdatul Ulama dan
Muahmmadiyah menentang penerapan Piagam Jakarta tersebut, karena dua ormas Islam
tersebut menyadari bahwa jika penerapan syariat Islam diterapkan secara tidak langsung
namun pasti akan menjadikan indonesia sebagai negara Islam dan secara “fair” hal tersebut
dapat memojokan umat beragama lain. Yang lebih buruk lagi adalah dapat memicu
disintegrasi bangsa terutama bagi profinsi yang mayoritas beragama non Islam. Karena itulah
sampai detik ini bunyi sila pertama adalah “ketuhanan yang maha esa” yang berarti bahwa
Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan Agama, tidak hanya Islam namun
termasuk juga Kristen, Katholic, Budha dan Hindu sebagai agama resmi negara.
Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila
dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi
kebanyakan masyarakat indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka
yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.
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Bedah Butir Pada Pancasila – Sila Pertama
Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan
agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antra pemeluk agama
dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa .
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaanya masing masing .
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
kepada orang lain.
Pemahaman dan Pelanggaran terhadap Pancasila saat ini
Artinya Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan
keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak
perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha
mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi
Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideologi beragama.
Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan
permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan
maupun berbeda adat istiadat.
Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan
umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung
memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama
lainya dengan dalih moralitas.
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Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak
ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan
mengajarkan permusuhan.Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen,
Katolik, Budha dan Hindu.
Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar
salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama.
kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen,
Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas
ataupun minoritas.
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BAB II

“TERORISME”
Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak
terjadinya peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal
11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000 korban.
Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negaranegara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme sebagai
musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan
Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12
Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia,
yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang.
Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak Terorisme,
serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bom
Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana
Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal
ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.
Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia
yang majemuk. Mengapa begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara
Indonesia? Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan
bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat,
kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus
dipersatukan.
Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dapat menjadi filter bagi masuknya
berbagai ancaman dari luar dirasa kurang berhasil, apa sebabnya?
Keberhasilan membuat perangkat hukum yang baik belum tentu memberikan dampak
positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum. Sebagus apapun produk hukum formal
yang ada tidak akan ada artinya tanpa disertai penerapan yang baik. Ironisnya, Indonesia
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dipandang sebagai negara yang pandai membuat perangkat hukum namun masih lemah
penerapannya. Hal ini jika dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap hukum itu sendiri.
Mengapa terorisme masih tetap berlanjut di Indonesia, padahal Indonesia memiliki
Pancasila sebagai ideologi? kehadiran terorisme seakan menggerus ideologi Pancasila yang
selama ini dijadikan landasan hidup bagi masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan
bernegara.
Sumber pokok kesalahan tidak terletak pada Pancasila. Tak ada yang salah dengan
Pancasila karena isi Pancasila tidak melenceng dari nilai-nilai yang ada. Kesalahan yang
sesungguhnya terletak pada penerapan Pancasila sebagai ideologi. Hal itu terjadi karena
banyaknya orang Indonesia tidak dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar.
Terlebih para teroris, mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten dalam melaksanakan
isi Pancasila. Mereka mengerti dan memahami Pancasila namun tidak menerapkannya dalam
kehidupan mereka.
Pertanyaan muncul dibenak kita: kenapa segelintir bangsa Indonesia menjadi “rusak”
sehingga kehilangan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang pernah muncul dengan nama
harum di dunia, antara lain sebagai pemersatu Negara-Negara dunia ke-tiga, penggagas
Konfrensi Asia-Afrika, duta perdamaian dan banyak lagi contoh yang lain. Bahkan sekarang
julukan yang tidak enak didengar mampir ditelinga kita, sebagai Negara sarang teroris.
Terorisme di Indonesia muncul di saat yang sama dengan dekade, di mana bangsa ini
melupakan Pancasila. Tidak pernah lagi Pancasila benar-benar dihayati dan diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Padahal para pendiri NKRI sejak awal menyatakan bahwa penyelamat,
pemersatu, dan dasar Negara kita adalah Pancasila.
Terorisme di Indonesia tumbuh subur karena didukung oleh perilaku sebagian masyarakat
yang bertentangan dengan filosofi Pancasila. Setiap sila telah diselewengkan: Ketuhanan
Yang Maha Esa yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama
menurut keyakinan dan kepercayaannya, telah diracuni oleh pemikiran-pemikiran salah yang
hanya mengistimewakan agama tertentu saja.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, berupa penghargaan akan harkat dan martabat
kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak azasi manusia diabaikan.

8

Ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya
persatuan bangsa itu di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kini tercabik-cabik
ditarik ke sana kemari demi kepentingan politik praktis.
Dan terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tinggal slogan kosong karena
adanya jurang pemisah yang amat dalam antara si-kaya dan si-miskin, yang menimbulkan
kecemburuan sosial.
Namun sebagai sebuah bangsa yang besar, kita wajib menyadari bahaya ini. Jika
dibiarkan, tak ayal bangsa Indonesia akan terpecah-pecah dan akhirnya musnah. Belum
terlambat benar untuk berbenah. Kembali pada kekeramatan Pancasila.
Selanjutnya, bagaimana cara menghapuskan terorisme dari bumi Indonesia? Hal ini
nampaknya sulit untuk dilakukan karena masyarakat Indonesia belum satu hati menyikapi
terorisme. Masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat tertentu yang justru membela dan
melindungi terorisme dengan opini-opini yang menyesatkan. Padahal, semua negara di
belahan bumi mana pun sudah mendeklarasikan bahwa terorisme adalah musuh bersama.
Dari aspek kualitas ancaman, terorisme berpotensi merusak segala-galanya, mulai dari
jiwa manusia (korban maupun pelaku), otak dan nurani (pelaku), bangunan fisik serta
bangunan ideologi bangsa kita. Mereka bekerja sangat rahasia dan radikal, dengan menolak
sebagian besar premis yang melandasi lembaga-lembaga yang sudah ada dalam masyarakat.
Bahkan pemerintah pun dianggap sebagai pemasung rakyat. Karena itu terorisme
digolongkan ke dalam jenis kejahatan luar biasa.


Cara Penyelesaian yang Tepat untuk Memberantas Terorisme

Berikut ini penulis mencoba memberikan gambaran umum tentang penyelesaian yang
tepat untuk memberantas terorisme di Indonesia:
A. Revitalisasi Pancasila
Akar permasalahan dari terorisme adalah benturan filsafat universal yang saling bertolak
belakang dan Pancasila dapat digunakan sebagai sarana terapi atas kondisi masyarakat
Indonesia saat ini. Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan untuk
menyatukan bangsa sekaligus membendung masuknya ideologi transnasional ke benak
masyarakat Indonesia. Penerapan pancasila secara tepat dan bertanggungjawab harus
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ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dengan demikian ancaman dari luar maupun dari dalam
negeri bisa dibendung dan diatasi bersama dengan persatuan dan kesatuan Indonesia untuk
kepentingan bersama.
Dalam terorisme, membela ideologi adalah lebih utama daripada membela faktor
kepentingan. Dengan mengutamakan ideologi, seseorang bisa dengan rela melakukan bunuh
diri, jika hanya mengandalkan faktor kepentingan, maka hal itu sangat tidak mungkin terjadi.
Bangsa Indonesia harus memiliki ideologi sendiri yaitu Pancasila yang benar-benar
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dengan demikian, ideologi Pancasila
dapat menjadi tameng untu melawan terorisme. Jika tidak, maka terorisme itu akan selalu
ada. Seluruh elemen masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan karena
bentuk terorisme juga semakin berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan
teknologi, sehingga akan semakin mematikan. Semula, senjata yang digunakan adalah pistol,
tetapi kemudian berkembang menjadi bom dan tidak menutup kemungkinan akan
menggunakan nuklir apabila semuanya sudah serba nuklir.
Terorisme juga akan memiliki bentuk-bentuk lain yang lebih canggih dan berbahaya
seperti eco-terorism (terorisme terhadap lingkungan), bio-terorism, dan juga cyber-terorism.
Operasional teroris juga sudah menggunakan teknologi informasi, jika tidak ada informan
yang paham mengenai teknologi informasi, maka yang jelas aparat akan tertinggal.
Selain revitalisasi juga diperlukan reaktualisasi dan rejuvenasi nilai-nilai Pancasila karena
fenomena terorisme yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh ketidakfahaman seseorang atas
nilai-nilai kebenaran.
Dengan memperkuat kembali dan merevitalisasi ideologi serta filosofi pemersatu bangsa.
Pancasila bisa menjadi filter terhadap nilai dan filosofi yang tidak sesuai dengan kultur serta
identitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, segala hal yang tidak sesuai dan berlawanan
dengan Pancasila, termasuk terorisme, dapat dicegah dan dimusnahkan.
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B. Pendekatan Sosio-Kultural sebagai alternatif penyelesaian.
Memerangi terorisme tidaklah cukup dan tidak akan pernah berhasil hanya dengan
menindak pelaku teror dan peledakan bom dengan kekerasan. Kita melihat bagaimana
Amerika Serikat dan sekutunya dalam menjalankan kampanye ”Perang Terhadap Terorisme”.
Justru kampanye tersebut telah menimbulkan masalah tersendiri yang telah memakan korban
warga negara mereka itu sendiri dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menindak
para pelaku terror Para pelaku teror tersebut akan terus meningkatkan perlawanannya seiring
semakin hebatnya USA dan sekutunya untuk memerangi pelaku teroris.
Fakta telah menunjukkan bahwa membunuh pelaku teror, mengisolasinya dan
memenjarakan para pemimpin organisasi teroris tidak mampu menghentikan tindakan
terorisme dalam waktu lama. Seperti yang terjadi di Indonesia sendiri, evakuasi terhadap
pelaku bom Bali dengan cara penembakan secara membabi buta, dikecam oleh barbagai
pihak dan dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi. Bahkan, para keluarga dan
kerabat jelas-jelas memprotes prosesi tersebut. Dikhawatirkan dari pihak tertentu akan timbul
dendam untuk membalas dan memunculkan suatu tindakan terorisme baru yang mungkin
lebih parah dari yang sebelumnya.
Di Indonesia, munculnya tindakan terorisme menandakan adanya yang salah dalam sistem
sosial, politik dan ekonomi. Para pelaku teroris menjadi sedemikian radikal disebabkan
mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik dan ekonomi
masyarakat. Keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural yang termanifestasi
dalam kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang.
Hal ini akan mengakibatkan perasaaan tidak puas dan benci pada pemerintah dan kelompok
masyarakat tertentu seperti orang kaya, penguasa dan orang asing yang dianggap telah
melangkahi kepentingan mereka. Namun upaya untuk mengatasi rasa keterasingan tersebut
secara normal mengalami hambatan karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi
dan menyalurkan harapan serta kepentingan mereka sehingga timbullah aksi radikal seperti
terorisme.
Amatlah penting untuk menerapkan cara-cara lain yang lebih persuasif dan akomodatif
terhadap kepentingan terhadap kelompok yang berpotensi melakukan tindakan terorisme
Misalnya dengan menerapkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kepentingan berbagai
kelompok yang merasa termarginalisasi atau dirugikan dengan berbagai kebijakan yang telah
diterapkan selama ini. Termasuk kemungkinan penerapan tindakan yang bersifat dan
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mengandung unsur konsesi dan rekonsiliasi antara pemerintah dan masyarakat serta unsurunsur dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga memperkecil pilihan penggunaan kekerasan
untuk mencapai tujuannya.
Selain itu pula dalam rangka mengeliminir perekrutan pelaku terorisme pemerintah dapat
bersinergi dengan para tokoh setiap agama yang ada di Indonesia untuk melepaskan label
atau stigma dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya yang dicurigai sebagai
pelaku terorisme. Sehingga perlunya lebih merekatkan kerjasama di dalam kelompok
masyarakat Indonesia dan menjalin komunikasi untuk menyamakan persamaan pandangan
dari dalam seluruh kelompok masyarakat bahwa terorisme bukanlah nilai/ajaran suatu
kelompok tertentu.
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BAB III

“SEPARATISME”
Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan
suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang
tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain). Istilah ini biasanya tidak diterima para
kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar, dan memilih istilah yang
lebih netral seperti determinasi diri.
 Gerakan Sparatis Di Indonesia
Pasca Proklamasi Kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai dan sangat
berat. Mengapa? Sebab kita menghadapi dua musuh dalam perjuangan. Di satu sisi harus
berjuang mem-pertahankan kemerdekaan Sementara disisi lain harus menghadapi tindakan
makar dari gerakan separatis.
 Apa saja gerakan sparatis di Indonesia?
A. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948
Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet
Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir
disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan
Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir
Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa,
FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu dengan memancing bentrokan
dengan menghasut buruh. Puncaknya ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu
(Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari
Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi,
maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan
kekacauan, terutama di Surakarta.
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Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun
dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan
berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada
waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk
menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran
Divisi Siliwangi cukup besar. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman
memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur
untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan
dukungan rakyat di berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil
direbut kembali oleh tentara Republik. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan
Lukman melarikan diri ke Cina dan Vietnam. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso
tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1
Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.
Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara
Indonesia dari rongrongan dan ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa
bantuan apa pun dan dari siapa pun. Dalam kondisi bangsa yang begitu sulit itu, ternyata RI
sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu
singkat.
B. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII)
(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus
meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. TNI harus mengungsi ke daerah
Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi
Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah
S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo
memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya
disebut Tentara Islam Indonesia (TII). Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh
Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang
dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai
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Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan
dengan tokohnya Kahar Muzakar
C. Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Munculnya pemberontakan PRRI diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah
daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam
alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewandewan daerah seperti berikut.
1. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
2. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
3. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan
diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan
tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah
bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Simbolon, Zulkifli
Lubis, dan Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal
12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan
selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD.
Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya adalah
Mr. Syafruddin Prawiranegara.
D. Pemberontakan Permesta
Proklamasi PRRI ternyata mendapat dukungan dari Indonesia bagian Timur. Tanggal 17
Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung
PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini jelas
melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk
menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali.
Berikut ini operasi-operasi militer tersebut :
a. Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
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b. Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi
Utara bagian Tengah.
c. Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan sasaran Sulawesi
Utara bagian Selatan.
d. Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan sasaran kepulauan sebelah
Utara Manado.
e. Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas
Permesta di Sulawesi Utara.
f. Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan sasaran Jailolo.
g. Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan udara Morotai.
Ternyata Gerakan Permesta mendapat dukungan asing, terbukti dengan ditembak jatuhnya
pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18 Mei
1958 di atas Ambon. Meskipun demikian, pemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan
sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961.
E. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah
Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan
perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya
hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National
Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di
Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan
pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia
Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.
Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil
mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan
nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian
selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang
beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa.
Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi
pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.
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Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19
Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan
Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
F. Gerakan Sparatais Tragedi Nasional G 30 S/PKI Tahun 1965
Doktrin Nasakom yang dikembangkan oleh Presiden Soekarno memberi keleluasaan PKI
untuk memperluas pengaruh. Usaha PKI untuk mencari pengaruh didukung oleh kondisi
ekonomi bangsa yang semakin memprihatinkan. Dengan adanya nasakomisasi tersebut, PKI
menjadi salah satu kekuatan yang penting pada masa Demokrasi Terpimpin bersama Presiden
Soekarno dan Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI melancarkan sebuah gerakan
yang disebut “aksi sepihak”. Para petani dan buruh, dibantu para kader PKI, mengambil alih
tanah penduduk, melakukan aksi demonstrasi dan pemogokan. Untuk melancarkan kudeta,
maka PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman.
Biro Khusus tersebut mempunyai tugas-tugas berikut :
a. Menyebarluaskan pengaruh dan ideologi PKI ke dalam tubuh ABRI.
b. Mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI
dan telah disumpah dapat membina anggota ABRI lainnya.
c. Mendata dan mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut
PKI agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya.
Memasuki tahun 1965 pertentangan antara PKI dengan Angkatan Darat semakin
meningkat. D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI beserta Biro Khususnya, mulai meletakkan
siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD.
Berikut ini siasat-siasat yang ditempuh oleh Biro Khusus PKI :
a. Memojokkan dan mencemarkan komando AD dengan tuduhan terlibat dalam
persekongkolan (konspirasi) menentang RI, karena bekerja sama dengan Inggris dan
Amerika Serikat.
b. Menuduh komando puncak AD telah membentuk “Dewan Jenderal” yang tujuannya
menggulingkan Presiden Soekarno.
c. Mengorganisir perwira militer yang tidak mendukung adanya “Dewan Jenderal”.
d. Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
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e. Mengusulkan kepada pemerintah agar membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari
para buruh dan petani yang dipersenjatai.
Ketegangan politik antara PKI dan TNI AD mencapai puncaknya setelah tanggal 30
September 1965 dini hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada saat itu terjadi penculikan
dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat.
G. Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), Andi Azis, dan Republik
Maluku Selatan (RMS)
Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang
stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik
Maluku Selatan (RMS).
H. Republik Maluku Selatan (RMS)
Republik Maluku Selatan (RMS) adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25
April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (saat itu
Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat). Namun oleh Pemerintah Pusat, RMS
dianggap sebagai pemberontakan dan setelah misi damai gagal, maka RMS ditumpas tuntas
pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan,
Belanda.
Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit
KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Chr.R.S. Soumokil bekas jaksa agung
Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. J.A. Manusama dan
J.H. Manuhutu.
RMS di Belanda lalu menjadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa
pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono
pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana menteri
pemerintahan RMS di pengasingan Belanda berpendapat bahwa mendirikan republik
merupakan sebuah mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58 tahun proklamasi
kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang menurunkan tulisan
tentang antipati terhadap Jakarta menguat. Tujuan politik RMS sudah berlalu seiring dengan
melemahnya keingingan memperjuangkan RMS ditambah tidak adanya donatur yang
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bersedia menyisihkan dananya, kini hubungan dengan Maluku hanya menyangkut soal sosial
ekonomi. Perdana menteri RMS (bermimpi) tidak menutup kemungkinan Maluku akan
menjadi daerah otonomi seperti Aceh Kendati tetap menekankan tujuan utama adalah meraih
kemerdekaan penuh.
Pemimpin pertama RMS dalam pengasingan di Belanda adalah Prof. Johan Manusama,
pemimpin kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Kini John Wattilete
adalah pemimpin RMS pengasingan di Belanda.
Di Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalankan semua kebijakan Pemerintahan, seperti
Sosial, Politik, Keamanan dan Luar Negeri. Komunikasi antara Pemerintah RMS di Belanda
dengan para Menteri dan para Birokrat di Ambon berjalan lancar terkendali. Keadaan ini
membuat pemerintahan Sukarno tkdak bisa berpangku tangan menyaksikan semua aktivitas
rakyat Maluku, sehingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap seluruh pimpinan dengan
semua jajarannya, sehingga pada akhirnya dinyatakanlah bahwa Pemerintah RMS yang
berada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan Dengan bekal dokumentasi
dan bukti perjuangan RMS, para pendukung RMS membentuk apa yang disebut
Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah Belanda mendukung kemerdekaan RMS, Namun di tahun 1978 terjadi
peristiwa Wassenaar, dimana beberapa elemen pemerintahan RMS melakukan serangan
kepada Pemerintah Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Pemerintah Belanda. Oleh
Press di Belanda dikatakanlah peristiwa itu sebagai teror yang dilakukan para aktifis RMS di
Belanda. Ada yang mengatakan serangan ini disebabkan karena pemerintah Belanda menarik
dukungan mereka terhadap RMS. Ada lagi yang menyatakan serangan teror ini dilakukan
karena pendukung RMS frustasi, karena Belanda tidak dengan sepenuh hati memberikan
dukungan sejak mula. Di antara kegiatan yang di lansir Press Belanda sabagai teror, adalah
ketika di tahun 1978 kelompok RMS menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah
Belanda di Assen-Wassenaar.
Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan
RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan
nama lain (atau setidaknya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini
merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga
kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di
sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api.
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Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba
memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan
bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap
dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun
sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan
Ambon.
Pada tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS berhasil menyusup masuk ke
tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono, para pejabat dan tamu asing. Mereka menari tarian Cakalele seusai Gubernur
Maluku menyampaikan sambutan. Para hadirin mengira tarian itu bagian dari upacara
meskipun sebenarnya tidak ada dalam jadwal. Mulanya aparat membiarkan saja aksi ini,
namun tiba-tiba para penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan
tersadar dan mengusir para penari keluar arena. Di luar arena para penari itu ditangkapi.
Sebagian yang mencoba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada saat ini
(30 Juni 2007) insiden ini sedang diselidiki. Beberapa hasil investigasi menunjukkan bahwa
RMS masih eksis dan mempunyai Presiden Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen
RMS yang dianggap penting ditahan di kantor Densus 88 Anti Teror.
I. Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun
1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan
Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat
ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. .
OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia
yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak
tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak
Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya
yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari
tangan satu penjajah kepada yang lain.
Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth
Raemkorem

dan

Jacob

Hendrik

Prai

menaikkan
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bendera

Bintang

Fajar

dan

memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek
karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto.
Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah
untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan
wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik
Selatan, dan ASEAN.
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BAB IV

“PEMBERANTASAN KORUPSI”
Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat peserta didik menjadi warga negara yang
memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern.
Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat
kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa
depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut
berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.
Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk memberikan
pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis,
negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Dalam perkembangannya sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan penghujung
abad ke-20, rakyat Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan
negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat serta
konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi Negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa
Indonesia, khususnya generasi muda sebagai generasi penerus.
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Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga
negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di
lingkungan keluarga, kelompok belajar, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi
non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya
pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela
negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian
lingkungan hidup, 44 tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar
pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mata Pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada
pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter
yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.
Korupsi adalah persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan onghokham menyebutkan
bahwa korupsi dada ketikaorang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan
keuangan umum. Menurut onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep
kekuasaan tradisional. Dengan kata lain korupsi mulai dikenal saat system politik modern
dikenal
Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan
keuangan pribadi dari seorang pejabat Negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul
di Barat setelah adanya revolusi perancis dan di Negara-negara Anglo-Sakson, seperti Inggris
dan Amerika Serikat, timbul pada permulaan abad ke 19. sejak itu penyalahgunaan
wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai
tindak korupsi.
Demokrasi yang muncul di akhir abad ke 18 di Barat melihat pejabat sebagai orang yang
diberi wewenang atau otoritas (kekuasaan), karena dipercaya oleh umum. Penyalahgunaan
dari kepercayaan tersebut dilihat sebagai penghianatan terhadap kepercayaan yang diberikan.
Konsep demokrasi sendiri masyarakat suatu system yang dibentuk oleh rakyat, dikelola oleh
rakyat dan diperuntukkan bagi rakyat.
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Pancasila Sumber Nilai Anti Korupsi
Ketua

komisi

pemberantasan

korupsi,

Antasari

Azhar

menegaskan

Pancasila

sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang
seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi
merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan
tetapi, karena nilai-nilai kearifan lokal semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis,
sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi.
Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi
“Prinsip prima” bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai
pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia
berbuat baik.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pun harus menjadi acuan, dan inilah
kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum. Yang kita lihat sekarang peraturan
perundang-undangan kita tumpang tindih yang mempengaruhi pada tindak kewenangan antar
lembaga. DiDepkumham memang ada direktorat yang mengatur harmonisasi peraturan
perundang-undangan. Akan tetapi tetap terjadi tumpang tindih, misalnya empat peraturan
perundang-unangan yang tumpang tindih, yakni ada yang member kewenangan kepada
gubernur, juga ada kewenangan di soal itu di Dephut, bahkan ada yang lain di kementrian
KLH.
Antasari menilai implementasi nilai-nilai sesuai azas pancasila yang semakin
menyimpang, hal ini terlihat pada banyak kasus korupsi. Dari 30 detik korupsi, 28 pasal di
antarnaya menyangkut perilaku. Sehingga apabila nilai-nilai pancasila sudah dilupakan
perilakunya menjadi korup. Persoalannya sekarang bagaimana jika 60% dari 300-an
kabupaten di Indonesia berurusan dengan KPK karena problem perilaku menyimpang. Apa
tidak berhenti republik ini? Makanya, marilah dalam peringatan hari lahir pancasila kita dapat
memotivasi kembali peada jalan nilai yang benar. Intinya, kita perjuangan suatu
pemerintahan dengan pelayanan publik

yang baik, itulah pemerintahan yang bersih

(termasuk dari korupsi) dan berwibawa. Dengan begitu, cap kita sebagai salahs atu Negara
terkorup, dihilangkan.
Kalau dibandingkan dengan cara tetangga ternyata penjara mereka terisi lebih sedikit dari
kita di Indonesia. Isi penjara kita lebih banyak dari mereka. Ini bukti tegas memberantas

24

korupsi. Tetapi mengapa masih disebut Negara terkorup dibanding Singapura. Ternyata, itu
berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pelayanan publik sesuai kuesioner lembaga
tranparansi internasional kepada masyarakat. Jadi, pemerintah dengan pejabatnya yang bersih
dan berwibawa, adalah pemerintahan dengan pelayanan publik yang baik, termasuk dalam
hal pelayanan administrasi kependudukan, investasi dan seterusnya. Akhirnya, Antasari
Azhar minta semua komponen bangsa, termasuk PPA GMNI, agar bersama-sama
memperjuangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi, karena
KPK tak mungkin bisa bekerja sendiri.
Korupsi Dan Penghianat Pancasila
Sejak dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto, 1 Oktober 1992, Monumen Pancasila
Sakti menjadi tempat berlangsungnya upacara peringatan kesaktian Pancasila. Upacara terus
dilanjutkan meskipun pemerintah berganti empat kali. Semua pemerintah ingin pancasila
tetap dan terus sakti.
Dalam upacara ketiga dimasa pemerintahannya, Presiden Yodhoyono kembali menjadi
inspektur upcara. Seperti tiga kali peringatan kesaktian pancasila sebelumnya, presiden tidak
melihat-lihat diutama tentang saktinya pancasila dari serangkaian upaya penghinaan oleh
orang-orang berideologi komunis. Menurut narasi dalam diorama itu, upaya penghianatan
terakhir dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Hidayat menyebut, upaya menghidupkan komunisme dan separatism merupakan lawan
dari pancasila. Ancaman dari kelompok umat islam ada juga tetapi tidak secara khusus seperti
tampak dalam terorisme.
Wakil ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno mengemukakan, ancaman terhadap pancasila
sebagai ideology setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ingin meniadakan
pancasila dan ingin mengubah pancasila. Kita tidak bisa menuding namun kita dapat
merasakan dan melihat gerak dan tingkah laku mereka yang sejak dahulu menentang
pancasila dan UUD 1945.
Menurut Hidayat, pancasila tidak cukup hanya diperingati, diperdebatkan, dan
dipolemikan. Diperingati bagus, tetapi peringatan itu harus jadi sarana yang konkret untuk
mengamalkan pancasila. Namun apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai upaya
penghianatan terhadap pancasila, ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menjawab, Korupsi
adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana yang bisa terjadi dalam Negara
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komunis sekalipun. Tidak ada hubungannya dengan pancasila, tetapi pasti itu menghianati
Negara. Penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti penghianat terhadap azaz/dasar
Negara itu.
KESIMPULAN
Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan
kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilainilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan
dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan publik yang
baik merupakan pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa.
Upaya menghidupkan komunisme dan soparatisme merupakan lawan dari pancasila.
Ancaman terhadap pancasila sebagai ideology dapat dikategorikan sebagai tindakan ingin
meniadakan pancasila dan ingin merubah pancasila. Korupsi adalah perubuatan pelanggaran
hukum, sebuah tindak pidana. Memang tidak ada hubungannya dengan pancasila tetapi
termasuk menghianati Negara. Sedangkan penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti
penghianat terhadap azas atau dasar dari Negara.
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