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Pada saat saya menerima sms undangan untuk mengikuti kajian Titik Temu “Membincang 

Komitmen Kebangsaan” dari Nurcholis Madjid Society, saya langsung menyatakan 

bersedia. Hal itu bukan karena saya telah siap dengan konsep dan pemikiran yang ingin 

saya sampaikan di forum ini, namun lebih karena keprihatinan saya melihat perkembangan 

politik di Republik ini sejak reformasi, terutama tentang komitmen kebangsaan kita. Topik 

ini mendapatkan momentum kembali menjelang suksesi pemerintahan pada tahun 2014 

yang akan datang. Suksesi pemerintahan baik legislatif pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/Kota dan pemilu eksekutif, pemilihan Presiden dan wakil Presiden. 

Setelah 16 tahun reformasi bagaimana kita melihat adanya pertanyaan-pertanyaan tentang 

demokrasi dan masalah kebangsaan. Praktik kehidupan sosial dan politik dewasa dapat 

dikatakan semakin jauh dari arah cita-cita pendiri bangsa yang termaktub dalam 

pembukaan UUD 1945.  

 

Sejauh mana sebenarnya perkembangan demokrasi di Indonesia yang dihubungkan 

dengan masalah kebangsaan. Hal itu terutama apabila dihubungkan dengan masalah 

komitmen kebangsaan, masalah persatuan Indonesia dan masalah keutuhan bangsa. Tesis 

yang saya tawarkan adalah untuk mempertahankan persatuan dan keutuhan bangsa dan 

negara Republik Indonesia, maka kita harus melaksanakan keadilan sosial, dengan proses 

kerakyatan dan dasar kemanusiaan dan Ketuhanan. Kesemuanya adalah dalam kerangka 

melaksanakan sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Persoalannya adalah bagaimanakah 

perkembangan demokrasi yang terjadi saat ini? Bagaimanakah partai-partai politik 

mengarahkan perkembangan negara? Bagaimanakah elit politik saat ini memahami tujuan 

bernegara dan berbangsa? Sejauh mana cita-cita dan pemikiran-pemikiran para pendiri 

bangsa di antaranya HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Syahrir menjadi rujukan bagi 

para elite politik dewasa ini? Berbagai pertanyaan tersebut membantu kita melihat dan 

menganalisa kondisi demokrasi dan politik kita.  

 

Dokumen Prinsip-Prinsip Politik Bangsa Indonesia 

 

Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dokumen yang penting dalam konstruksi 

negara Republik Indonesia. Bagi saya dokumen tersebut merupakan a noble 

accomplishment, a great promise and a demanding set of goals, dari konstruksi bangsa dan 
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negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut merupakan pernyataan tentang filsafah 

politik dan sosial warga negara Republik Indonesia.  Setelah kemerdekaan RI 68 tahun, 

mari kita simak kembali apa yang saya katakana sebagai a noble accomplishment, a great 

promise and a demanding set of goals tersebut dalam Pembukaan UUD 1945. 

Pembukaan UUD 1945 

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan." 

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 
yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur." 

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 
dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
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."  

 

Pernyataan pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan prinsip dasar bagi bangsa dan 

warga negara Indonesia. Di samping itu juga harus menjadi prinsip dasar dalam tradisi 

politik Indonesia, karena dokumen tersebut merupakan perjanjian berbangsa dan 

bernegara yang merupakan transformasi dari negara yang dijajah  kepada an organized 

people, the Indonesian people yang merdeka. Dalam perkembangan politik dewasa ini 

terlihat bahwa resonansi tentang perjanjian/pernyataan dalam dokumen pembukaan UUD 
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1945 sebagai kesadaran prinsip tradisi politik tidak menjadi perhatian penting dalam 

tingkah laku politik para elit bangsa dan masyarakat warga secara luas. Dengan demikian 

diperlukan gerakan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar politik dalam pembukaan 

tersebut  sebagai perjanjian penting.  

 

Pembukaan UUD 1945 adalah perjanjian dari para pendiri bangsa yang membangun orang-

orang Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang terorganisir dalam kerangka negara 

Indonesia yang disatukan dalam visi moral dan kepentingan bersama. Kalau meminjam 

terminology yang dikemukakan oleh Dien Sjamsuddin Indonesia merupakan darul 

syahadah atau negara persaksian atau negara perjanjian, bukan darul Islam.1 Apa makna 

utama sebagai Darul-Syahadah? Perjanjian atau persaksian merupakamn morally-informed 

agreement. Perjanjian atau pakta tersebut dibangun oleh para pendiri bangsa secara 

sukarela, walaupun tidak dapat dikatakan memiliki status yang sama namun dapat 

dikatakan sebagai dasar politik untuk melakukan tindakan, kewajiban untuk mencapai 

cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam perjanjian tersebut melibatkan consenting, 

promising and agrreing untuk membangun sosial dan politik bangsa dan negara Indonesia.  

 

Pembukaan UUD 1945: Deklarasi Kemerdekaan dan Kebebasan Dari Penjajahan  

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, 
maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 
perikemanusiaan dan perikeadilan." 

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 
yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur." 

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." 

Dalam paragraph pertama sampai ketiga menunjukkan deklarasi kemerdekaan dan 
kebebasan negara Republik Indonesia. Dalam paragraph pembukaan tersebut bangsa dan 
negara Indonesia menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara jajahan Belanda, 
tapi merupakan negara mandiri a separate people entitled, to political independence. 
Dengan orang-orang yang menduduki wilayah globe adalah basis untuk nasionalisme. 
Peradaban manusia secara alami dan konstruksi sosial dan politik terbagi kedalam 
kelompok-kelompok orang-orang yang dapat dikatakan sebagai  building blocks of the 

                                                           
11 Pidqato Ketua PP Muhammadiyah Dien Sjamsuddin, Agustus 2011. 
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international order, sehingga orang-orang tersebut memiliki hak untuk memerdekakan 
dirinya. Hal itu terutama setelah perang dunia kedua, banyak negara-negara jajahan 
memerdekaan diri.  

Dalam paragraph ini juga menyatakan bahwa rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. Kalau dilihat dari konstruksi bangsa dan negara Indonesia terdiri dari 

banyak suku, agama dan wilayah. Dalam pernyataan tersebut merupakan suatu perjanjian 

atau persaksian Darul Syahadah sebagai negara yang konstruksinya plural, merefleksikan 

bangunan persatuan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika.  

 

Pembukaan UUD 1945: a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of 

goals  

 

Seperti yang sudah dikatakan di atas bahwa pernyataan Pembukaan UUD 1945 berisi tujuan 

mulia berbangsa dan bernegara yang merupakan cita-cita dan tujuan besar dalam 

membentuk pemerintahan:  

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 

dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

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."  

 

Para pendiri bangsa ini telah menunjukkan bahwa pernyataan dalam pembukaan UUD 

1945 itu adalah pilihan demokrasi, keadilan bahkan lebih tinggi lagi masalah kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Suatu pernyataan perjanjian atau persaksian dalam 

implementasi dari prinsip-prinsip tujuan bernegara tersebut untuk suatu perwujudan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian penjelasan yang 

terbaik adalah dalam pembukaan UUD 1945 merupakan persaksian/perjanjian dari negara 

Indonesia yang merdeka dan berdaulat; Rakyat Indonesia yang berada di wilayah bekas 

jajahan Hindia Belanda dan atas berkat Rahmat Allah, dasar dari kedaulatan adalah 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelahiran bangsa dan negara Indonesia, rakyat Indonesia lahir 

pada tahun 1945, bebas dari penjajan Belanda. 

 

Bagaimana kemudian praktik politik setelah kemerdekaan? Demokrasi parlementer 

memberikan pelajaran sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kekuatan demokrasi 

parlementer dan praktik pemilu pada tahun 1955. Jatuh bangunnya kabinet pada saat itu 

memberikan ruang bagi Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada tahun 1957. 

Kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin dan demokrasi masa pemerintahan 

Soeharto.   

 

 
 
Praktik Pemilu Pasca Reformasi 
 
Kekuasaan (power) merupakan realitas dalam politik. Pemerintahan adalah sangat penting 
dalam kehidupan politik untuk melindungi HAM. Namun pada saat yang sama terdapat 
potensi pemerintahan yang diisi oleh para evil (the potential for evil in government atau 
dikenal sebagai just power.2  Kalau pemerintah telah melakukan abuse power, maka 
pemerintahan tersebut sudah tidak memiliki legitimasi. Pemilihan umum merupakan 
proses dalam suksesi pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilu sebagai 
mekanisme untuk mendapatkan kekuasaan-pun saat ini sudah banyak ke luar dari cita-cita 
berbangsa dan bernegara, bagaimana menerjemahkan kemanusiaan yang adil dan 
beradab? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan/perwakilan? Bagaimana 
pula menerjemahkan bahwa bangsa dan negara ini meletakkan sila religiusitas pada sila 
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa? Sementara praktik politik yang terjadi telah merusak 
karakter bangsa. Prinsip pemilu adalah free and fair, bebas dan jujur. Namun pada 
praktiknya pemilu menjadi ajang perebutan kekuasaan dengan money politics.     
 
 Abuse Power (Just powers) vs Legitimate power 
 
Perubahan politik pada tahun 1998 telah membawa perubahan dalam sistem sirkulasi elit 
atau suksesi kepemimpinan di Indonesia. Jatuhnya regime Soeharto diikuti oleh 
pelaksanaan pemilu pada tahun 1999, 2004 dan 2009, serta tahun 2014 yang akan datang 
adalah pemilu ke 4 setelah reformasi 1998. Ketiga pelaksanaan pemilu pertama tersebut 
memiliki perbedaan proses penyelenggaraan dan penyelenggara pemilunya. Pemilu 1999 
diselenggarakan oleh KPU yang anggota komisinya berasal dari peserta pemilu (48 partai) 
dan 5 anggota perwakilan pemerintah. Persoalan utama pemilu 1999 adalah KPU tidak 
memutuskan hasil pemilu. Presiden Habibie yang akhirnya mengambil alih memutuskan 

                                                           
2 Daniel J. Elazar dan John Kincaid,”The Declaration of Independence, the founding covenant of the American 
People”, workshop on Covenant and Politics of the Center for the Study of Federalism, Temple University, 
Philadelphia, December 1980, hal 18-19. 
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hasil pemilu 1999. Hal itu disebabkan banyak dari partai politik anggota KPU tidak 
memperoleh kursi di DPR. Rakyat hanya memilih tanda gambar saja. 
 
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang paling kompleks di dunia dan yang terbesar 
di dunia. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Untuk pertama kalinya pula dalam sejarah politik di Indonesia, rakyat 
memilih presidennya secara langsung. Seluruh proses pemilu berbeda dengan 1999. KPU 
menjadi lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan perubahan UUD 
1945 pasal 22 ayat 5 E. Organisasi KPU sampai di tingkat Kabupaten/Kota. Banyak dari 
peraturan perundang-undangan yang harus diputuskan oleh KPU. Daerah pemilihan, 
alokasi kursi adalah contoh dari keputusan politik yang dibuat oleh KPU pada pemilu 2004.  

 
Pemilu 2009 sebagian besar masih mengikuti model 2004 kecuali pada tataran cara 
memberikan tanda dalam pemilu dan dalam menentukan hasil pemilu yang menggunakan 
suara terbanyak. Saat ini kita sedang menyaksikan drama mafia pemilu 2009, yang 
seringkali saya sebut sebagai the liberal Machiavelian Election (pemilu terbuka tapi penuh 
dengan tipu muslihat).  

 
Mari kita renungkan dan kembali lagi kepada komitmen reformasi 1998. Apa yang telah 

kita capai dengan proses demokrasi yang kita perjuangkan bersama? Runtuhnya regime 

otoriter Soeharto atau regime Orde Baru telah mengubah wajah politik di Indonesia. 

Perubahan politik diikuti dengan pemilihan umum 1999, pemilu 2004 dan pemilu 2009. 

Pemilihan umum presiden secara langsung diselenggarakan untuk pertama kalinya dalam 

sejarah politik di Indonesia pada pemilu 2004. Uni Eropa menyebutnya sebagai “the most 

complex elections system on earth”. Bagaimanakah proses demokrasi yang kita lakukan 

melalui pemilihan umum 1999, 2004 dan 2009 tersebut? Pada tahun 2005 dilakukan 

penyelenggaraan pemilu kepala daerah Gubernur dan Bupati/Wali Kota secara langsung. 

Apa yang terjadi dengan hasil pemilu pasca reformasi ini? 

Pemilu adalah merupakan indikator utama dalam demokrasi. Melalui pemilu akan 
dilakukan pergantian regime politik. Persoalannya adalah ekspektasi masyarakat begitu 
besar terhadap perubahan sistem penyelenggaraan pemilu tersebut akan secara langsung 
akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas.  

 
Ada dua proses yang sangat penting untuk menghasilkan kepemimpinan yang memiliki 
kapasitas dan kapabilitas. Pertama adalah bagaimana proses internal partai politik dalam 
proses kaderisasi dalam proses pendidikan politiknya. Kedua, bagaimana masyarakat 
mengenal dan memilih pemimpinnya. Keduanya seringkali tidak berhubungan.  

 
Partai politik belum mempersiapkan kader partainya dengan baik. Rekrutmen yang 
dilakukan masih penuh dengan nepotisme. Amanat Reformasi adalah memberantas KKN 
namun, terlihat kita saat ini hanya disibukkan oleh masalah Korupsi saja, masalah Kolusi 
dan Nepotisme sepertinya hilang begitu saja.  Politik uang menjadi hal yang biasa.  
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Pemilu Pasca Reformasi 

Pemilu 1999, 2004 dan 2009: Tujuan dari penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih 

wakil rakyat baik eksekutif maupun legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Membentuk  partai politik adalah untuk merebut kekuasaan dengan cara damai secara 

berkala melalui pemilu.  Apakah partai yang kalah dan partai kecil masih dapat 

berpengaruh dalam jalannya pemerintahan? Jawabnya iya. Dengan demikian sirkulasi 

regime akan terjadi. Dari ketiga penyelenggaraan pemilu dilihat dari peserta pemilu masih 

sangat kurang dalam konteks policy debate. Apa garis ideologi (Pancasila; Islam atau yang 

lainnya) dalam perjuangan partai politik di Indonesia? Apa yang diperjuangkan partai 

dalam membawa bangsa dan Negara Indonesia ke depan? Bukan rethorika partai dan 

pidato-2nya para pemimpinnya namun ideology yang diterjemahkan dalam pilihan 

kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dsb.  

Kesemuanya masih sangat pragmatis (the triumph of pragmatism). Sementara dari kaca 

mata rakyat, pragmatisme juga terjadi. Money politics menjadi bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dalam proses pemilu (suap dan transaksional). Apakah ini yang kita maksudkan 

model penyelenggaraan pemilu dalam Sistem Politik Pancasila? Dimana basis moral dan 

etika politiknya?  

 ‘Liberal Machiavellian Election’ atau ‘pemilu terbuka tetapi penuh tipu muslihat’ 

(Huntington and Moore, 1970), Intervensi dilakukan melalui connstitutional engineering, 

establishment and control of the electoral body,subversion of electoral rules and regulations, 

abuse of the electioneering process, voters’ registration, the conduct of elections. 

Menyelenggarakan “an electoral ‘coup d’etat’ which ensures their ‘selection’ in the name of a 

popular electoral process”. Contoh kasus: Nigeria, Gambia, Ghana, Cameroon, Zimbabwe, 

Togo, Kenya, Zambia, Côte d’Ivoire, Senegal dan Uganda.  

Pemilu Yang Pancasilasis 

Apa konsep dalam pemahaman praktek kenegaraan dalam proses penyelenggaraan pemilu 

yang sesuai dengan cita-cita  Negara dan kontsitusi. Dapatkah ideology Negara Pancasila 

menjadi rujukan Etika dalam berdemokrasi dan visi dan misi proses pemilu yang ada? 

Kalau kita memahami pembukaan UUD 1945 dan pasal2 yang ada UUD 1945 sesungguhnya 

masih dapat digali dan menjadi perdebatan intelektual untuk membangun fondasi 

bernegara. Dengan demikian cita-cita Partai politik untuk merebut kekuasaan adalah 

dalam kerangka ingin mengisi dan melaksanakan amanat konstitusi Negara kita. Sila-sila 

dalam rangkuman Pancasila menjadi rujukan partai politik dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang dipilihnya. Persoalannya dalam prakteknya ideologi hanya dijadikan jargon 
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belum menjadi bagian yang integral bagi para aktor partai politik. Lack of democratic 

experience menjadi persoalan bagi bangsa kita. Mencerdaskan rakyat melalui akses 

terhadap informasi menjadi bagian penting dalam proses politik. Studi yang dilakukan oleh 

Andrew leigh di Australia menyebutkan bahwa hanya pemilih yang tidak cerdas yang 

memilih the beautiful politician. Perjuangan demokrasi harus dimulai dari membangun 

demokrasi di internal partai politik. Dibutuhkan suatu revolusi budaya dan membangun 

etika, kejujuran, integritas dalam kehidupan politik di Indonesia.  

Keterwakilan Perempuan dan Hak Kewargaan negara 

Demokrasi tanpa perempuan adalah bukan demokrasi. Di mana posisi perempuan dalam 

sistem politik di Indonesia. Bagaimana dukungan nternal partai politik pada para kader 

perempuan? Hambatan perempuan masuk dalam politik diantaranya adalah hambatan 

politik, ekonomi dan ideology. Oleh karena itu diperlukan tindakan afirmasi untuk 

meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Diperlukan kebijakan 

Negara yang sensitive gender.    

What’s democracy for? 

Dalam konteks memahami masalah demokrasi dan masalah kebangsaan dengan 

mempertanyakan kembali untuk apa demokrasi itu? Bisa dilihat dari dua aspek the politics 

of ideas and the politics of presence. Bagaimana menerjemahkan Sila Ke-empat dalam 

Pancasila? Bagaimana sistem negara kesatuan yang sekarang kita praktikkan dengan varian 

desentralisasi, sejauh mana dapat diperdebatkan untuk dapat mempertahankan persatuan 

dan keutuhan bangsa? Bagaimana isyu tentang liberty, equality dan justice dalam konteks 

politik Indonesia kekinian? a noble accomplishment, a great promise and a demanding set 

of goals yang mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 harus terus menerus digali, 

diperdebatkan dan diturunkan ke dalam kebijakan-kebijakan operasional melalui UU dan 

regulasi-regulasi dengan merujuk kepada prinsip-prinsip dasar perjanjian kita. Sejauh 

mana para regime yang berkuasa telah menghasilkan secara signifikan prinsip-prinsip 

penting tentang persatuan dan keutuhan bangsa serta keadilan sosial? Namun, paling tidak 

setelah reformasi terdapat regulasi yang berhubungan dengan kepentingan perempuan 

seperti masalah KDRT. Akan tetapi pada saat yang sama juga harus mendahapi regulasi di 

berbagai daerah atas nama implementasi Syari’at Islam, seperti di Aceh.  

Bagaimana kemudian memulai kembali mempertanyakan masalah komitmen kebangsaan? 

Menurut saya memang reformasi partai politik menjadi sangat penting; demokratisasi 

internal partai menjadi suatu keharusan. Peran scholars dengan menggunakan pendekatan 

scholarship menjadi tidak unsur penting. Masyarakat anti intelektual akan dapat 

menghancurkan bangsa dan negara. Salah satu yang dapat kita kerjakan adalah 
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dekonstruksi kembali bagaimana para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini berjuang dengan 

menggunakan pemikiran-pemikiran cerdas pada awal abad 20. Kita memrlukan 

pemahaman kembali pemikiran klasik dan dengan pendekatan sholar untuk 

mengembalikan Darul Syahadah negara perjanjian atau negara persaksian. Tugas para elit 

untuk exercise power secara positive bukan untuk melakukan abuse power.  

Tantangan berat dewasa ini adalah globalisasi. Kompetisi global saat ini telah 

mempengaruhi kedaulatan bangsa, budaya negara. Bagaimana membicarakan kembali 

tentang hak individu, melindungi lingkungan hidup kita. Bagaimana hubungan global ini 

mempengaruhi institusi pemerintahan di Indonesia? Selain itu juga berkembangnya 

media. Sejauh mana media memberikan ruang untuk a positive behavior ataukah malah 

membuat depreciating principles and ideas dari komitmen kebangsaan?    

 Penutup 

Tantangan bangsa dan negara Indonesia saat ini begitu kompleks. Bahasan tentang konsep 

program 4 Pilar ala MPR saat ini, belum memberikan nuansa untuk proses penyadaran 

dalam memahami prinsip-prinsip filosofi sosial dan politik dalam bangunan negara 

Republik Indonesia. Masing-masing partai dan kelompok masih dihadapkan dengan 

pragmatism perebutan kekuasaan dan kemudian abuse power, just powers itu sendiri. 

Model rekrutmen di partai-partai politik baik di legislatif maupun eksekutif di setiap 

tingkatan belum memperlihatkan a function – a positive good designed to secure human 

rights. Sistem internal partai politik memberikan potensi untuk the evil in government. Hal 

ini merupakan tantangan terberat bagi bangsa Indonesia. Sementara itu rakyat sebagian 

besar berada pada situasi yang dihancurkan oleh elit-elit partai tersebut. Oleh karena itu, 

apa yang bisa kita lakukan adalah dibutuhkannya gerakan membangun kesadaran 

berbangsa dan bernegara, memahami cita-cita para pendiri bangsa. Persoalan-persoalan 

realitas politik yang kita hadapi membutuhkan usaha yang cerdas untuk mempromosikan 

liberty, democracy, peace and prosperity. Bagaimana melakukannya? Saya kembalikan 

dengan memberikan pertanyaan what can I do? Dan What can We Do? Wallahu’alam. 
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