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Melebihi dugaan semula para ahli, krisis multidimensional yang mendera Indonesia saat 
ini bukanlah sembarang krisis yang bisa dihadapi secara tambal sulam.  Krisis ini begitu 
luas cakupannya dan dalam penetrasinya, menyerupai situasi ”zaman peralihan” (axial 
age) dalam gambaran Karen Armstrong (2006). Zaman jahiliyah (kalabendu) yang penuh 
prahara, pertikaian, kedunguan,  kehancuran tata nilai dan keteladanan. 

Kehidupan negara yang mestinya menjadi basis keberadaban terjerumus ke dalam apa yang 
disebut Machiavelli  sebagai “kota korup” (citta corrottisima), atau apa yang disebut Al-
Farabi sebagai “kota jahiliyah” (almudun al-jahiliyyah). Di republik korup dan jahil, 
persahabatan madani sejati hancur. Tiap warga berlomba mengkhianati negerinya atau 
temannya; rasa saling percaya lenyap karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; 
hukum dan institusi lumpuh tak mampu meredam perluasan korupsi; ketamakan dan 
hasrat meraih kehormatan rendah merajalela; kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan. 

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan bahwa untuk memulihkannya kita 
memerlukan lebih dari sekadar politics as usual. Kita memerlukan visi politik baru yang 
mempertimbangkan kenyataan bahwa krisis nasional ini berakar jauh pada penyakit spirit 
dan moralitas yang melanda jiwa bangsa. Bahwa kehidupan publik-politik selama ini lebih 
merefleksikan nilai-nilai buruk, dan kurang mengaktualisasikan nilai-nilai luhur 
masyarakat; perjuangan politik direduksi sekadar menjadi penguasa ketimbang sebagai 
proses pencapaian kebajikan bersama; politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air 
dengan minyak. 

Akibatnya kebajikan dasar kehidupan bangsa seperti sipilitas, responsibilitas, keadilan dan 
integritas runtuh. Suatu usaha “national healing” perlu dilakukan dengan memulihkan 
kembali semangat dasar (fitrah) yang mengusung pendirian Republik ini.  

Fitrah pertama adalah semangat ”menuhan” (ketakwaan kepada Tuhan). Dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat sikap ”ihsan” dengan mengakui bahwa 
kemerdekaan Indonesia bisa dicapai ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Dengan 
pengakuan ini, menurut Bung Hatta, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia, untuk 
mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan 



dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan 
juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa.    

Fitrah kedua adalah semangat keikhlasan dan ketulusan. Dalam mengambil keputusan 
yang sulit, para pendiri bangsa dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
(BPUPK) terlebih dahulu mengheningkan cipta seraya memanjatkan do’a agar keputusan 
yang diambil dilandasi maksud yang suci dan diterima dengan hati yang murni dengan 
penuh keikhlasan. 

Fitrah ketiga adalah semangat pengabdian dan tanggung jawab. Dalam membincangkan 
hukum dasar, Muhammad Yamin mengingatkan, ”Saya hanya minta perhatian betul-betul, 
karena yang kita bicarakan ini hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka 
ada kekhilafan daripada grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-
Undang Dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada 
republik.” 

Fitrah keempat adalah semangat menghasilkan yang terbaik. Menanggapi Soepomo, yang 
menyatakan bahwa tidak bisa dibentuk hukum dasar yang sempurna di masa perang, 
Soekarno mengingatkan, ”Saya peringatkan tentang lamanya perang kita tidak tahu, 
barangkali satu bulan barangkali lebih lama dan jikalau hukum dasar kurang sempurna, 
lebih baik didekatkan pada kesempurnaan.” 

Fitrah kelima adalah kekeluargaan. Dalam pidato tentang Pancasila, 1 Juni 1945, Soekarno 
menyatakan, “Kita mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. 
Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, 
bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito 
yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia—semua buat semua! Jikalau 
saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu 
perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan ‘Gotong-royong’. Negara Indonesia yang 
kita dirikan haruslah Negara gotong-royong!” 

Fitrah keenam adalah semangat keadilan dan kemanusian. Dalam Pancasila, kata ‘keadilan’ 
ditonjolkan dengan menempatkannya di dua sila sekaligus. Pada sila kedua, keadilan 
dijadikan landasan nilai perjuangan kemanusiaan; pada sila kelima, keadilan itu dijadikan 
tujuan perjuangan. 

Fitrah ketujuh adalah semangat kejuangan. Dalam pandangan Bung Hatta, sebuah bangsa 
tidaklah eksis dengan sendirinya, melainkan tumbuh atas landasan suatu keyakinan, sikap 
batin yang memancarkan etos kejuangan yang perlu dibina dan dipupuk sepanjang masa. 
“Bagi kami, Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan 
mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang 
Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.” 



Fitrah dasar kehidupan bernegara itu perlu dihidupkan kembali sebagai tenaga batin dan 
prasyarat moralitas yang dapat mengangkat kembali marwah bangsa dari kerendahannya. 
Dalam peringatan Isra Mi’raj 7 Februari 1959, Soekarno mengingatkan,”Tidak ada suatu 
bangsa dapat berhebat, jikalau batinnya tidak terbuat dari nur iman yang sekuat-kuatnya. 
Jikalau kita bangsa Indonesia ingin kekal, kuat, nomor satu jiwa kita harus selalu jiwa yang 
ingin Mi’raj—kenaikan ke atas, supaya kebudayaan kita naik ke atas, supaya negara kita 
naik ke atas. Bangsa yang tidak mempunyai adreng, adreng untuk naik ke atas, bangsa yang 
demikian itu, dengan sendirinya akan gugur pelan-pelan dari muka bumi (sirna ilang 
kertaning bumi).” 

Demikianlah, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita semangat, alasan dan tujuan 
perjuangan kebangsaan sedemikian terang dan luhunrya. Tak heran, seorang ahli sejarah, 
Rutger, menyatakan, “Dari semua negara-negara di Asia Tenggara, Indonesialah yang 
dalam Konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas memberikan latar psikologis yang 
sesungguhnya dari perjuangan revolusi melawan penjajahan. Dalam filsafat negaranya, 
Pancasila, dilukiskannya alasan dan tujuan secara lebih mendalam dari revolusi itu.” 

Kehilangan terbesar dari bangsa ini bukanlah kemerosotan pertumbuhan ekonomi, 
melainkan kehilangan harga diri, karena diabaikannya semangat dasar kehidupan 
bernegara. “Aib terbesar, “kata Juvenalis, “ketika kamu lebih mementingkan kehidupan 
ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah kehilangan 
prinsip-prinsip kehidupan.” 

Akhirnya, seperti dingatkan oleh Soepomo, “Padaku Tuan Ketua, yang sangat penting 
dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para 
penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun kita membikin 
undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para 
penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang 
dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.” 

Demi kebaikan dan ketinggian marwah bangsa, marilah kita pulihkan kembali semangat 
dasar (fitrah) bernegara! 
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