BAB I MEMPERKUAT PERSATUAN DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT (NTB)
Bangsa Indonesia membuat persatuan dan kesatuan diatas segalanya,yaitu lebih
mementingkan yang besifat kebersamaan dari pada yang bersifat peribadi. Pesatuan dan
kesatuan perlu diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari,baik dalam
Keluarga,masyarakat,bangsa,dan lain-lain. Dalam rangka mewujudkan p-ersatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia.
Definisi dari kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan adanya persatuan. Sedangkan
persatuan adalah sesuatu keadaan yang menunjukan adanya keutuhan dari corak ragam yang ada
menjadi satu kebulatan yang utuh.

1.1 PERSATUAN WARGA KOTARAJA YANG TAK KUNJUNG MEMBAIK
Warga desa Kotaraja mempunyai persatuan yang sangat buruk,bagaimana tidak,di desa
ini tidak pernah diadakan musyawarah untuk membangun kehidupan yang lebih baik,semua
warga desa Kotaraja hanya memikirkan kehidupannya masing-masing tidak pernah berusaha
untuk mengadakan terobosan baru yang dapat membuat lingkungan mereka lebih baiki dan
sejahterah.Apakah penyebab semua ini?siapakah yang harus bertanggung jawab?
Pesatuan yang tak pernah kelihatan ini menjadi alasan kenapa di desa ini bnyak terjadi
kerusakan,fasilitas seperti jalan raya tidak pernah ada yang perduli dengan apa yang terjadi
pada jalan yang pada hakikatnya merupakan fasilitas bersma. Sehingga karena jlan yang tak
kunjung dibenahi itu banyak memakan korban,kecelakaan sering terjadi,karena jalan yang
bolong dengan kerusakan yang sanagat parah dan menyebabkan kecelakaan yang tak dapat
dielakkan lagi. Walaupun pembenahan jalan adalah urusan pemerintah,namun setidaknya
warga sekitar member tanda peringatan berupa rambu-rambu agar para pengguna jalan dapat
menghindari jalan tersebut.
Tidak hanya itu fasilitas seperti selokan(got)pun tak ada yang menghiraukan,akibatnya
terjadi banjir kecil yang meluapakan segala isinya kejlan raya yang dapat mencemari lingkungan

sekitar. Dan timbullah penyakit-penyakit seperti diare,mutaber,malarian,dll. Namun itu semua
tidak dapat menarik keluar rasa peduli terhadap lingkungan.
Ini semua terjadi karena sebuah system yang rusak. Ini semua disebabkan oleh
pemimpin yang tidak memiliki rasa nasionalisme. pemimpin desa atau yang kerapa disebut
Kepala Desa desa Kotaraja tidak pernah memikirkan rakyat yang dipimpinnya, dia hanya
memikirkan dirinya sendiri. Padhal ketika pemilihan ia menjanjikan adanya perubahan yang
lebih baik yang dapat membuat semua menjkadi sejahterah.namun semua itu hanyalah omong
kosong belaka. Pemimpin-pemimpin sekarang mereka hanyalah orang yang memaksakan diri
untuk menjadi pemimpin, padahal sebenarnya mereka tidak mampu,adanya KKN merupakan
bukti yang dapat kita lihat.
Yang kita butuhkan sekarang adalah orang yang jujur,iklas,dan nasionalisme.semua
manusia seharusnya membiasakan untuk berbuat iklas dan jujur. Karena sikap iklas dan jujur
merupakan modal dasar untik dapat menggapai tujuan dan cita-cita kita.
Pemimpin yang nasionalismelah yang dibutuhkan oleh warga desa Kotaraja. Yang dapat
mengajak warga desa Kotaraja untuk dapat bersatu dalam kesatuan yang kokoh,jadi setiapa
orang seharusnya mempunyai sifat nasionalisme yang dapat mempersatukan bangsa.
1) L.Stooddard,mengemukakan: “nasionalisme adlah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh
sebagian besar individu di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan
memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa”
2) Dr.Hertz,terdapat empat unsure nasionalisme,yaitu:hasrat untuk mencapai
kesatuan,kemerdekaan,keaslian,dan kehormatan bangsa.
Dari semua itu bahwa bangsa atau Negara adlah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita
bersama yang mengikat warga menjadi satu,sehingga tercipta rasa senasib

1.2 IKHLAS DAN JUJUR TERHADAP SESAMA
Ikhlas merupakan perbuatan tanpa pamrih dan merupakan perbuatan suka rela dan
setulus hati. Sikap dan perbuatan ini sanagatlah luhur dan amat disenangi orang bnyak dan
merupakan perbuatan yang tak ternilai harganya

Sedangkan sikap jujur sangat pelu untuk d pelajari oleh setiapa orang,sebab kejujuran
akan mewujudkan keadilan dan kejujuran pula yang akan memberikan keberanian dan
ketentraman. Sifat jujur sangatlah penting dan dapat dilaksnakan dlam sgala aspek
kehidupan,baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
Sebenarnya pemimpin yang seperti ini yang dibutuhkan oleh warga Desa
Kotaraja,pemimpin yang jujur,iklas dlam setiap langkahnya dan bersifat social. Bukan hanya
warga Desa Kotaraja sja yang membutuhkan pemimpin yang seprti ini,namun setiap warga atau
manusia dimanapun pasti membutuhkan pemimpin yang jujur,ikhlas,dan sosialisme. Jika warga
Desa Kotaraja dipimpin oleh pemimpin yang seprti ini,maka Desa Kotaraja akan menjadi Desa
yang tentram dan sejahterah.
Namun apa yang terjdi di Desa Kotarja merupakan peristiwa yang sangat
mengharukan,pemimpin mereka tidak memperhatikan rakayatnya,jika perbuatan seseorang
tidak dilandasi dengan jujur dan iklas,akan dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian
pada orang lain, misalanya korupsi, yang marak terjadi dimna-mana,manipulasi,dan
kebohongan besar,yang mereka pada awalnya layaknya malaikat yang akan menolong manusia
yang menjanjikan sgalanya untuk manusia,namun dibalik smua itu dalah wajah seorang iblis.itu
smua merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan norma-norma
pancasila,agma,hokum,dan lain-lain.
Masyarakat yang tertib,bahagia,dan sejahterah dapat terwujud apabila setiap
pemimpinnya melakukan tindakan atau perbuatannya dengan dilandasi dengan kejuuran,dan
keikhlasan,karena dapat menghindari segala tindkan yang tercela yang tidak sesuai dengan
norma-norma yang berlaku.
Nilai-nilai dalam pancasiala memberikan tuntunan,bimbingan,atau petunjuk kepada kita
dalam kehidupan kita sehari-hari untik menghindari sikap dan perbuatan yang tercela dan agar
kita slalu menuju kearah yang baik dlam segala aspek kehidupan.

Bab II

SIKAP RAMAH WARGA DESA KOTARJA
Bangsa kita dikenal dengan warganya yang ramah,bangsa kita mempunyai banyak sekali
cirri has dari segala aspek entah itu dari budayanya,tempatnya ,orangnya,dan yang lain-lain.

2.1 KERAMAHAN
terdapat sifqat yang palng menonjol dikehidupan warga Indonesia yaitupercaya dan
takwa kepada Tuhan yang maha Esa dan sifat kekeluargaan dari kedua sifat tersebut dapat
melahirkan sifat-sifat yang lain seperti ramah tamah,suka bermusyawarah,percaya pada diri
sendiri,kasih syang,saling menolong,gotongroyong,saling menghargai,dan lain-lain.
a) Ramah tamah,sifat ini diartikan sebagai sifat baik hati dan menarik budi bahasanya
atau manis tutur katanya
b) Pecaya pada diri sendiri,menunjukkan priobadi bangsa Indonesia yang teguh pada
perinsipnya dan jati dirinya.
c) Kasih saying,bangsa Indonesia suka bergaul dengan bangsa lain tanpa memandang
setatus social,agama,ras ,atau suku.
d) Saling menolong dan gotong royopng,telah menjadi kewajiban moral bagi seluruh
warga masyarakat,secara ikhlas dan sadar warga masyarakat akan slalu member
bantuan ataqu pertolongan apabila ada warga yang membutuhkan.
Terbentuknya perilaku manusia Indonesia bermula dari kebiasaan semata, lambat
laun diterima dan disepakati sebagai nilai norma dan moral.(tim musyawarah guru
bina,2004,pendidikan kewarganegaraan kls2:10,JP Press)
Saling menghargai,adany sifat menghargai antar sesame manusia meskipun berbeda
keturunan,agama,idiologi,pandangan hidup,maupun prinsip-perinsip dalam kehidupan.
Warga desa Kotaraja merupakan Desa yang ramah,slalu member slam ktika dijalan slalu
menypa satu sama lain dan menghormati tetangga.namun kekurangan yang taj bias dielakkan
lagi adalah kurangnya rasa tenggang rasa dan persatuan satu sama lain. Inilah rasa social yang
sangat kurang didlam kehidupan warga Desa Kotaraja.

Bab III

NASIONALISME
Nasonalisme dapatdipahami secara baik apabila dimengerti terlebih dulu apa yang
dimkasud dengan bangsa. Pengertian bangsa menurut Renan adalah : suatu jiwa suatu asas
spiritual. Bangsa adalah suatu solidaritas yang bgesar,yang terbentuk oleh perasaan yang timbul
sebagai akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah dibuat dan dalam masa depan bersedia
dibuat kembali. Suatu bangsa dianggap mempunyai suatu masa lampau,akan tetpi ia
melanjutkan dirinya dalam masa sekarang ini dengan suatu kenyataan yang
jelas,persetujuan,keinginan yang dinyatakan dengan jelas untuk melanjutkan kehidupan
bersama(hans kohn)
Nasionalisme adalah semacam etnosentrimem atau pandangan yang ber[pusat pada
bangsanya. Gejala seperti semangat nasional, kebanggaan nasional, patriotism dan sebagainya
terdapat pada semua bangsa, sebagai semua gejala umum untuk mensolidarisasikan diri denga
suatu kelompok yang senasib.(ensiklopedi politik dan pembangunan 1988:219)
Sikap nasionalismelah yang sangat dibutuhkan oleh warga Desa Kotaraja, karena sikap
ini yang membuat bangsa kita maju dan mempunyai semangat yang besar didalam
perjuangannya.

3.1 PERAN GENERASI MUDA
Pada sisi lain,identitas nasional perlu dipupuk pada generasi muda lewat kesadaran
nasional yang perlu dibangkitkan lewat kesadaran sejarah. Kesadaran ini mencakup
pengalaman kolektif dimasa lampau, atau nasib bersma dimasa lampau yang menggembleng
Negara. Tanpa kesadaran sejarah nasional tidak aka ada identitas nasional dan tanpa identitas
nasional orang tak punya kepribadian nasional. Kesadaran nasional menciptakan inspirasi dan
aspirasi nasional, keduanya sangat penting untuk membangkitkan semanagat nasional, maka ini
sikap ini snagatlah penting bagi kita, dan merupakan yang harus ditanamkan pada setiap anak
bangsa,terutama warga Desa Kotaraja.

BAB IV

DEMOKRASI
Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat,kekuasaan
tertinggi terdpat pada rakyat dan dijlankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang
mereka pilihdalam system pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerinthan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat(Abraham Lincoln).
Demokrasi sebenarnya telah diterima hamper semua pemerintahan di seluruh dunia.
Bahkan pemerintah otoriterpun ikut-ikutan menggunakan demokrasi untuk menggambarkan
rezim mereka.
Mungkin inilah yang terjadi di Negara kita atau yang terjadi pada warga desa Kotaraja
yang membuat warga Indonesia atau warga desa Kotaraja menjadi tidak sejahterah dan tidak
bersatu padu,ya.. tentunya itu diawali dari pemimpin yang tidak bertanggung jawab atau
karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendri tanpa memikirkan bagaimana keadaan
rakayatnya.
Inilah semua yang telah terjadi di desa Kotaraja, tapi bukan saja di desa Kotaraja, masih
banyak kehidupan rakyat yang sama atau bahkan lebih parah. Ini semua terjadi karena system
yang tidak benar, sehingga rakyat kecillah yang menjadi korban,betapa malangnya kehidupan
rakyat kita,namun para petinggi tidak pernah memperhatikannya.Apakah mereka tidak punya
hati?.Apakah mereka lupa bahwa rakyatlah yang telah memilih mereka dan memepercayai
mereka?
Maka dari semua itu kita telah beklajar bahwa arti Menanamkan rasa persatuan
Sikap keramah tamahan sangatlah perlu bagi manusia,Sifat nasionalisme,merupakan sikap yang
perlu ditanamkan pada diri kita masing-masing dan pada generasi muda yang akan
dating,Demokrasi merupakan pemerintahan yang perlu dilaksanakan, dan dilaksanakan oleh
orang yang bijak pula

• Menanamkan rasa persatuan
• Sikap keramah tamahan sangatlah perlu bagi manusia
• Sifat nasionalisme,merupakan sikap yang perlu
ditanamkan pada diri kita masing-masing dan pada
generasi muda yang akan dating
• Demokrasi merupakan pemerintahan yang perlu
dilaksanakan, dan dilaksanakan oleh orang yang bijak
pula
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Assalamu’alaikum wr,wb
Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,karena atas nikmatnaya kita dapat
menyelesaikan tugas ahir ini .
Makalah ini membahas tentang kehidupan masyrakat pada masa ini yang dimana
didalamnya terdapat pembahasan yang menyangkut nialai-nilai atau norma-norma pancasila
yang seharusnya diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna,oleh Karen itu saya mohon
maaf bila ada yang tidak berkenan,dan maka dari itu keritik dan saran sangat dibutuhkan demi
peningkatan hasil penelitian.
Kemudian saya bertrimakasih kepada semua teman dan dosen yang telah mendukung
saya secara langsung maupun tidak langsung.mudah-mudahan apa yang ada dlam makalah ini
bias berguna bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum wr,wb
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