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Abstrak 

Nasionalisme adalah loyalitas tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara 

bangsa, karena hidup matinya negara tergantung dari kecintaan warga negara sebagai 

elemen terkecil dari negara bangsa. Nasionalisme Indonesia mengalami ujian, hal ini bisa 

dilihat adanya gejala-gejala nasionalisme sempit yang hanya mengutamakan kepentingan 

suku, antar golongan, ras dan agama (SARA). Salah satu kendala nasionalisme adalah 

ditemukannya kelompok mahasiswa penganut aliran keagamaan Saksi Yehova yang 

disangsikan loyalitasnya terhadap negara bangsa. Hal ini disebabkan karena salah satu 

ajaran Rutherford melarang pengikutnya untuk menghormati bendera dan ikut serta dalam 

bela negara. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan pandangan dan sikap mahasiswa 

aliran Saksi Yehova terhadap nasionalisme. 

Metode penelitian yang digunakan dengan model diskriptif artinya penelitian ini 

dimaksudkan untuk membuat gambaran atau diskripsi tentang fenomena dan faktor-faktor 

yang ada. Pendekatan yang digunakan diskriptif kualitatif dengan metode fenomenologis 

naturalistik. Pandangan ini bermakna untuk memahami peristiwa dalam kaitannya dengan 

orang dalam situasi tertentu perlu penelitian yang wajar tanpa dimanipulasi yang dikenal 

dengan metode naturalistik. 

 Hasil penelitian di lapangan mengenai sikap dan pandangan mahasiswa Kristen 

aliran Saksi Yehova, terhadap parameter nilai-nilai nasionalisme cukup positip. Antara lain: 

menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. NKRI sebagai kesatuan integral, 

menerima nilai-nilai demokrrasi, persamaan, persaudaraan dan kebebasan. Hal ini tidak 

terlepas dari keberhasilan mata kuliah pembentuk kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. 

 

Pendahuluan 

 Nasionalisme secara etimologi, berasal dari bahasa latin nation, yang artinya 

sesuatu telah lahir. Menurut Smith, nasionalisme berhubungan dengan soal-soal bina 

bangsa. Pertama beberapa tahapan mencakup: pembentukan bangsa dan negara bangsa 

yang  berada pada level paling luas. Kedua Nasionalisne sebagai budaya bangsa lebih 

mengarah pada formasi kesadaran  solideritas nasional dan nasionalisme disamakan dengan 

“sentimen nasional”. Ketiga, nasionalisme sebagai gerakan ideologis yang mengusahakan 

terbentuknya negara  (Samsu Rizal, 1997:2). 

 Kekuatan yang mendorong kearah politik kebangsaan dinamakan nasionalisme. 

Hans Kohn, mendefinisikan gerakan ini sebagai “pernyataan kehendak dimana loyalitas 

tertinggi dari seorang individu dijadikan sebagai hak negara bangsa” (Kompas, 11 Mei 

1999:4). 

 Warna Nasionalisme terwujud pada patriotisme, heroisme yang merupakan ekspresi 

warga negara dan  loyalitasnya terhadap negara bangsa dimana mereka hidup. Dukungan 

ini  dapat diwujudkan dalam berbagai hal misalnya: pemasangan bendera, menyanyikan 

lagu kebangsaan, ikut bela negara dengan menjadi anggota militer sukarela. 
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 Negara dan nasionalisme merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh 

karena negara merupakan perwujudan nasionalisme dan eksistensi negara lahir, 

berkembang dan mati tergantumg dari nasionalisme suatu bangsa (Moch Noor Syam, 1993: 

201) 

 Dalam pembukaan UUD l945, dijelaskan bahwa lahirnya negara kesatuan Republik 

Indonesia merupakan hasil dari nasionalisme Indonesia. Hal ini tercermin dalam 

pernyataan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh 

sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dangan 

perikemanusiaan dan perikeadilan” (Bahan penataran P-4, 1993: 1), Jadi nasionalisme 

merupakan sesuatu yang sangat fondamental dalam mewujudkan suatu bangsa. 

Nasionalisme menjiwai  dan sebagai motor untuk mencapai kemerdekaan suatu bangsa.  

   Nasionalisme sebagai konsep telah menjiwai berdirinya suatu negara, namun juga 

telah memperrtahankan berlangsungnya suatu negara. Hal ini berarti konsep nasionalisme 

tetap relevan dan harus dipertahankan keberlangsungannya. Oleh karena itu dalam 

pergantian generasi (regenerasi), perlu pelestarian nilai-nilai nasionalisme melalui 

pembinaan sikap nasionalisme (Yosep Bambang Dwiyanto, 1993: 3).  

 A Nurjaman (19994: 4) berpendapat, bahwa nasionalisme Indonesia mengalami 

kerapuhan. Hal ini bisa dilihat dari tanda-tanda gejala nasionalisme sempit yang hanya 

mengutamakan kepentingan golongan dari pada kepentingan bangsa. Bukti kongkrit seperti 

terjadinya kasus kerusuhan Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Ambon, Ketapang, 

Kupang, dan  Sambas. Pada hal nasionalisme sempit semacam ini harus segera diakhiri, 

agar Indonesia sebagai negara bangsa (nation state) tetap kokoh berdiri. Salah satu  

penyebab kerapuhan nasionalisme atau nasionalisme sempit adalah adanya pandangan dari 

aliran agama tertentu yang pada prinsipnya mewajibkan pelaksanaan ajaran aliran secara 

fanatik dan kurang menghayati nilai-nilai kebangsaan. Dalam hubungan ini, para penganut 

aliran Saksi Yehova sangat menarik untuk dijadikan sumber informasi mengenai sikap 

nasionalisme. Hal ini disebabkan karena salah satu ajaran Rutherford, sebagai pimpinan 

aliran Saksi Yehova melarang pengikutnya untuk menghormati bendera, dan ikut dalam 

bela negara.  

 Agar bangsa dan negara tetap survive  maka generasi muda  sebagai pewaris nilai-

nilai kebangsaan,  perlu dibina agar memiliki sikap nasionalisme. Pembinaan itu ditempujh 

untuk mengatasi menguatnya nilai-nilai primordial (SARA), nilai lokal dan gejala 

globalisasi  yang mengikis eksistensi negara bangsa. Sebab,  mantabnya nilai-nilai 

nasionalisme akan menentukan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa (Suparjo 

Rustam, 1986: 75). 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana gambaran pandangan mahasiswa Kristen aliran Saksi Yehova di 

Yogyakakarta terhadap nasionalisme.  

2) Bagaimana sumbangan (kontribusi) Pendidikan Pancasila, Pendidikan 

Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama terhadap sikap nasionalisme mahasiswa 

Kristen aliran Saksi Yehova  di Yogyakarta. 

 

Tujuan Penelitian 



 3 

(1) Untuk mengetahui pandangan mahasiswa Kristen  aliran Saksi Yehova terhadap 

nasionalisme. 

(2) Untuk mengetahui sumbangan pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan 

dan Pendidikan Agama terhadap sikap nasionalisme  mahasiswa Kristen aliran Saksi 

Yehova  Yogyakarta. 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat: 

1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya masalah 

nasionalisme.  

2) Untuk memberikan gambaran terhadap sikap (pandangan) mahasiswa Kristen aliran 

Saksi  Yehova di Yogyakarta.  

3) Untuk dapat memberikan masukan bagi pembinaan sikap nasionalisme bagi generasi  

muda, khususnya mahasiswa sehingga dapat memperkokoh kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

 

Tinjauan Pustaka 

 Sikap adalah “pre disposition” atau tendensi yang berarti kecenderungan, dan 

kesediaannya dapat diramalkan tingkah laku apa yang akan terjadi, jika  telah dtentukan 

sikapnya. Dengan demikian melalui komponen sikap dapat diramalkan tingkah laku 

sekelompok masyarakat dalam berinteraksi. Sikap juga dapat bersifat negatif dan positif 

(Siti Partini, 1984: 67). 

 Menurut Mar’at sikap mempunyai tiga  3 (aspek),  yaitu  kognisi (kognitif), aspek 

afeksi (afeksi), aspek konasi (konatif).  

 Maksud kognisi adalah aspek yang berhubungan dengan pengenalan pikiran, dapat 

berupa pengalaman, apa yang dilihat, atau keyakinan terhadap suatu  obyek. Bisa juga 

berupa simpati atau antipati terhadap obyek  (Mar’at, 1992: 23). 

   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap kesiapan mental atau 

kecenderungan untuk bereaksi terhadap obyek dengan cara tenterntu. Sikap terhadap 

sesuatu  obyek dapat positif atau negatif yang meliputi 3 (tiga) komponen di atas. Dengan 

kata lain komponen sikap mempunyai unsur totalitas dari aspek kognisi, afeksi  dan konasi 

terhadap suatu obyek.  

 Dalam penelitian ini akan lebih banyak diarahkan pada aspek konatif yaitu ujud 

sikap yang lebih banyak diujudkan dalam bentuk kecenderungan berbuat. Artinya 

bagaimana kesiapan mahasiswa Kristen di Universitas-universitas Yogyakarta khususnya 

penganut aliran Saksi Yehova dalam merespon situasi atau keadaan di lingkungan kampus 

dan lingkup nasional yang berkaitan dengan nasionalisme serta integrasi nasional.  

 

Jemaat dan Mahasiswa  Kristen Aliran Saksi Yehova  

 Hal yang  menarik  dalam penelitian ini adanya penganut aliran Kristen  “Saksi 

Yehova”  yang memiliki pengikut cukup banyak  (kurang lebih 20.000  orang)  dan 

disangksikan loyalitasnya terhadap bangsa dan negara.  Sekte ini sangat taat sekali pada 

salah satu ajaran pemimpinnya bernama Ruterford, dalam masa PD II yang melarang 

pengikut-pengikutnya menghormati bendera dan melakukan bela negara (Sigit Karyono, 

1992: 18). 

 Sebagai doktrin bahwa menghormati bendera merupakan salah satu larangan, adalah 

ditemukannya anak SMU yang diinterogasi  polisi. Permasalahannya karena anak tersebut 
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tidak mau menghormati bendera ketika upacara berlangsung. Setelah diinterogasi lebih 

lanjut,  anak tersebut mengaku bahwa ia pengikut setia sekte “Saksi Yehova” (Bahana, 

1991: 17).  

 Kasus di atas menunjukkan bahwa doktrin yang diajarkan Rutherford sungguh-

sungguh masih berlangsung untuk ditaati, meskipun akan mendapat sangsi dari negara 

dimana mereka berada.  Penganut Saksi Yehova menerima ajaran ini sebagai ajaran  yang 

sesuai dengan kebenaran Kitab Suci.  

 

Integrasi Nasional 
 Dalam kamus populer  bahasa Indonesia, kata integrasi mengandung pengertian  

menjadi satu, atau penyatuan dari keadaan  yang  terpecah-pecah (Habyb, 1981: 169).   

 Integrasi nasional harus berjalan secara damai, menghindari penggunaan paksaan, 

dan berlangsung secara sukarela. Integrasi dari unit-unit terpisah kemudian mampu 

menciptakan hubungan interdependensi  dan secara bersama-sama menghasilkan unsur-

unsur  suatu sistem yang tidak bisa mereka hasilkan ketika saling berpisah  (Mohtar 

Mas’oed, 1992: 10). 

 Dalam penelitian ini diduga jika mahasiswa Kristen Protestan aliran Saksi Yehova 

mempunyai sikap dan persepsi positip terhadap nasionalisme, maka dapat dipastikan akan 

memberi sumbangan  terhadap proses integrasi nasional. Oleh karena unsur-unsur integrasi 

nasional menekankan pada persatuan sikap, persepsi dan perilaku yang  terdapat dalam 

kelompok-kelompok masyarakat  (Nazrudin  Sjamsudin, 1994: 2).  

 

Kerangka Berpikir Penelitian  

 Sikap sedikit banyak bersumber dari nilai yang ditanamkan oleh lingkungan melalui 

dunia pendidikan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat. Peran pendidikan keluarga 

sangat dominan  membentuk setiap pribadi, meskipun juga tidak boleh ditinggalkan 

kontribusi pendidikan sekolahan dan masyarakat. Peran pendidikan keluarga meletakkan 

nilai-nilai dasar yang membentuk sikap terhadap obyek tertentu.  

 Dalam usaha meningkatkan  ketahanan  nasional, dan menjaga integrasi nasional, 

maka lembaga pendidikan mempunyai wewenang untuk  membina dan mengembangkan 

sikap nasionalisme. Melalui lembaga pendidikan diharapkan dapat menanamkan nilai-

nilai., norma-norma,   dan sikap yang positip pada peserta didik  khususnya mahasiswa 

Kristen aliran Saksi Yehova  Yogyakarta.  

 Asumsi ini didasarkan adanya anggapan bahwa sikap terhadap obyek dapat 

dibentuk melalui pengalaman belajar, serta melalui penghayatan nilai-nilai yang terjadi di 

sekolah maupun masyarakat. Dipandang dari aspek pendidikan formal di univeritas, mata 

kuliah Pancasila Yuridis Kenegaraan, Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama, dapat 

memberikan informasi dan memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme.  Melalui pengetahuan 

nilai-nilai nasionalisme diharapkan generasi muda memilkik sikap nasionalisme  yang 

tinggi. Nilai-nilai nasionalisme yang dapat dikembangkan  melalui dunia pendidikan 

terutama adalah nilai-nilai patriotisme, persatuan, cinta budaya bangsa, jiwa merdeka, sikap 

waspada, sikap disiplin, cinta kemanusiaan, taat pada norma, jiwa bahar (Sunarno, 

1995:56).  

 Namun demikian apa yang diharapkan oleh pembuat kurikulum terhadap 

Nasionalisme mahasiswa, belum tentu seperti yang dasollen (seharusnya), tetapi 
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kenyataanya bertolak belakang. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut, agar 

dapat menambah kasanah dunia pendidikan. 

 

Cara Penelitian 

Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh maasiswa Kristen aliran Saksi Yehova 

di Yogyakarta yang telah mengikuti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan 

Pancasila serta Pendidikan Agama. Berdasarkan keanggotaan yang terdapat di Persekutuan 

Mahasiswa aliran Saksi Yehova, pada saat penelitian dilakukan berjumlah 9 orang. Oleh 

karena jumlah populasi hanya 9 orang, maka semua anggota populasi  dijadikan sebagai 

responden sampel. 

 

Metode penelitian  
 Berdasarkan berbagai teori yang diungkapkan dalam kajian pustaka dan kerangka 

berpikir di atas, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan dan 

Pendidikan Agama memiliki kontribusi atau sumbangan terhadap pembentukan sikap 

nasionalisme mahasiswa. Untuk mengungkap relevansi teori dengan relita di lapangan, 

perlu digambarkan fakta yang ada. Oleh karena itu model penelitian ini yang dipergunakan 

adalah diskriptif, artinya penelitian yang dimaksud untuk membuat gambaran diskripsi 

tentang fenomena dan faktor-faktor yang ada. Jalaludin Rakhmat (1998:24), mengatakan 

bahwa penelitian diskriptif tidak  mencari atau menjelaskan hubungan,    tidak menguji  

hipotesa dan tidak membuat prediksi melainkan bertujuan menggambarkan  karakteristik 

dari suatu fenomena tertentu.  

 

Pendekatan yang digunakan  

 Dalam penelitian ini karena populasi diperkirakan sangat terbatas, maka penelitian  

akan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif, dengan metode fenomenologis 

naturalistik. Pandangan fenomenologis bermakna untuk memahami peristiwa dalam 

kaitannya dengan  orang dalam situasi tertentu. Pemahaman terhadap situasi tertentu  

memerlukan penelitian yang bersifat wajar tanpa dimanipulasi yang dikenal dengan metode 

naturalistik (Suranto, 1996: 39). Penellitian ini bertujuan mendiskripsikan pandangan dan 

sikap mahasiswa aliran Saksi Yehova terhadap nasionalisme. Adapun penjabaran nilai-nilai 

nasionalisme sebagai parameter   yang sudah dikembangkan dapat dilihat dalam 

pertanyaan-pertanyaan lampiran 1.  

 

Sumber data  dan Pengumpulan data 

 Dalam penelitian ini, sumber data berupa situasi yang wajar. Oleh karena itu 

sumber data yang diambil adalah situasi yang benar wajar yang dimiliki oleh para pelaku.  

 Metode pengumpulan data adalah  pengamatan dan wawancara. Pengamatan dan 

wawancara dimulai dengan diskriptif, dan selektif. Wawancara sebagai metode pengumpul 

data ditujukan kepada para responden (informan).  Informan ini dipilih khususnya 

mahasiswa pengikut aliran Saksi Yehova dengan mempertimbangkan relevansi sesuai 

dengan obyek penelitian yang dikembangkan (Singarimbun, 1982: 145).  

Informan harus memiliki sikap yang positip, relevan dengan tujuan penelitian, informan 

dapat mempengaruhi jawaban wawancara. Mutu jawaban tergantung  dari, apakah  
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informan dapat mengerti dengan tepat  isi  pertanyaan  serta  bersedia menjawab dengan 

baik Moleong, 1993: 30). 

 

Pengabsahan data 

 Keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan perpanjangan waktu, 

ketekunan pengamatan peneliti melalui pertanyaan-pertanyaannya, dan trianggulasi. 

Panjangnya waktu penelitian dapat dikatakan sangat relatif, tergantung dari permasalahan 

yang diteliti. Namun waktu pengumpulan data dilapangan selama tiga bulan terasa cukup 

untuk kepentingan keabsahan data.  

Trianggulasi  sebagai pengabsahan data, dijelaskan sebagai teknik pemeriksaan 

keabsahan  data yang memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding terhadap data  

(Moleong, 1993: 170). Pengabsahan data juga diperoleh melalui trianggulasi data, 

trianggulasi peneliti, teori dan metode.  Sedang dalam penelitian ini hanya akan digunakan 

trianggulasi data yang diperoleh melalui bermacam-macam sumber dan perpanjangan 

waktu (Suranto, 1996:  49).  

 

SIKAP MAHASISWA KRISTEN ALIRAN SAKSI YEHOVA TERHADAP NILAI-

NILAI NASIONALISME 

 

1. Sikap Mahasiswa Saksi Yehova terhadap  Ideologi Bangsa 

Pancasila sebagai ideologi negara (staat idee)  atau falsafah negara  

(philosofische gronslag), dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar untuk 

mengatur penyelenggara negara. Konsekwensinya  seluruh penyelenggara  negara; 

peraturan perundang-undangan, proses reformasi  dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. 

Oleh karena itu Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, yang merupakan 

kaidah  hukum dan secara konstitusional mengatur negara beserta  seluruh unsur-unsur 

negara  (Kaelan, 1999; 60). 

Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohaninan  meliputi 

suasana kebatinan,  atau cita-cita hukum sehingga merupakan sumber nilai, norma, 

kaidah moral maupun hukum negara, dan menguasai hukum tertulis  dan tidak tertulis. 

Kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mengikat secara hukum.  

Sebagai sumber dari segala sumber hukum Pancasila tercantum  dalam 

Pembukaan UUD l945, kemudian dijabarkan  ke dalam pokok-pokok pikiran  yang 

meiliputi suasana kebatinan  dari UUD 1945, dan dijabarkan  ke dalam pasal-pasalnya.  

Pada umumnya mahasiswa  penganut aliran  Saksi Yehova  yang diwawancarai 

menganai materi dasar negara tetap menerima keberadaannya,  tanpa kritik apalagi 

memgeri alternatif yang lain.  Sebagaimana dikemukakan oleh Paulus  seorang 

mahasiswa di UNY yang lebih 3 tahun mengikuti aliran ini,  mengatakan  “bahwa 

Ideologi Pancasila cukup akomodatif bagi kelompoknya”  (Paulus, Wawancara, 25 

Maret 2001). Oleh karena mereka menyadari  bahwa sebagai kelompok minoritas, 

merasa tidak mempunyai kekuatan untuk mengusulkan atau mengakses agar  penjabaran 

ideologi  memberi ruang kebebasan dalam melakukan aktifitasnya.  

 

2. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap bentuk Negara  
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Pendapat mahasiwa  Saksi Yehova terhadap bentuk negara baginya tidak  begitu 

penting, apakah federalisem atau unitarisme. Namun yang paling penting apakah nilai-

nilai demokrasi bisa berkembang lebih baik  di segala bidang, sehingga ada 

keseimbangan secara proporsional antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Paulus “bahwa nilai-nilai demokrasi harus dijabarkan ke 

dalam berbagai bidang”  (Paulus, Wawancara, 25 Maret 2005).  Pendapat tersebut di 

dasarkan bahwa  otonomi luas akan menyebabkan daerah makin mandiri sesuai dengan 

potensi yang dimiliki.  

Argumen kedua bahwa  pemerintah yang sentralistik dan otoriter dalam payung  

negara kesatuan  telah gagal dalam mengatasi krisis dalam segala bidang. Praktik 

sentralistik  di negara Republik Indonesia  telah memberi peluang kekuasaan yang 

sentralitistik. Melihat pengalaman sejarah masa lalu, maka perlu dipertanyakan bentuk 

negara kesatuan dan perlu dicari alternatif yang lebih manusiawi yaitu bentuk federasi. 

Bentuk itulah yang tepat  diamanatkan dalam istilah persatuan Indosnesia sesuai dengan  

Pembukaan UUD 1945 (Dirjen Dikti, 1993; 1).  

Dalam kehidupan demokrasi yang lebih egaliter,  maka  perlu ditinjau kembali 

wacana bentuk negara  kesatuan  yang tidak adil, sentralistis, otoriter. Perlu juga 

dibentuk tim independen untuk menafsirkan undang-undang  yang selama ini muaranya 

untuk menguatkan razim berkuasa. Munculnya isu-isu ketidak puasan daerah atas 

pembagian kekayaan  yang bersumber dari daerah, disebabkan karena ketidak jelasan 

undang-undangnya dan pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Akhirnya segala 

bentuk federalisme atau unitarisme tidak penting, yang lebih tahu  adalah orang di 

daerah yang peduli terhadap pemahaman atas masalah kenegaraan. Oleh karena itu 

pengambilan keputusan politik bangsa,  harus lebih rasional dan memandai sesuai 

dengan  tuntutan dan jiwa jaman.  

 

3. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap Amandemen UUD 1945 

Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap Amandemen UUD ’45, menurut 

kelompok ini  UUD ’45 belum lengkap sebagai pedoman dalam era reformasi, karena  

belum dapat menerima seluruh aspirasi bangsa Indonesia. Bahkan ada kecenderungan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak berani secara radikal merombak tatanan-

tatanan yang kurang aspiratif, namun cenderung mencari keuntungan sesaat. 

Sebagaimana dikatakan oleh responden “bahwa hasil amandemen  UUD ’45  harus lebih 

aspiratif sesuai dengan tuntutan  zaman” (Wawancara  tanggal 25 Maret 2001).  

Masyarakat sebetulnya menghendaki UUD diamandemen disesuikan dengan 

realita yang ada, dan jika dalam masyarakat bangsa akan terjadi  disintegrasi bangsa, 

maka konstitusi harus dapat memberi jawaban. Oleh karena dalam kenyataan 

masyarakat Indonesia sangat heterogin terdapat perbedaan  budaya, geografi, ekonomi, 

namun semuanya ini konstitusi belum  bisa memberi jawaban. Seandainya peraturannya 

jelas, maka seluruh aspirasi masyarakat daerah  dapat ditampung oleh Dewan Pimpinan 

Daerah  (DPD) yang kemudian dibawa ke DPR, hal ini tentu akan dapat mencegah 

terjadinya disintegrasi bangsa.  

Kelompok Saksi Yehova juga mengusulkan agar lembaga-lembaga tinggi  negara 

harus dikembalikan sesuai dengan fungsinya, sehingga terjadi  supremasi hukum dan 
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bukan supremasi politik. Para aktor politik yang diperankan oleh MPR  diharapkan juga 

dapat  membawa diri sehinga bisa direspek  oleh lembaga tinggi lainnya.  

Hal lain yang perlu diamandemen adalah permasalahan  ketatanegaraan, yaitu 

pembatasan wewenang presiden, dan memberi kekuasaan  lebih leluasa  kepada DPR. 

Sistem parlementer akan lebih demokratis, karena jika presiden melakukan  kesalahan 

fatal, maka badan legeslatif bisa langsung memanggil presiden dan meminta 

pertanggung jawaban. Sistem ini akan lebih cepat terciptanya demokratisasi.  

Dalam masa reformasi diharapkan aturan-aturan yang ada bisa  ditata kembali  

supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dalam kelembagaan. Lembaga-lembaga  

tinggi yang ada diharapkan berfungsi secara konstitusional, dan mengoreksi diri  

menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat.  

Pada prisipnya UUD ’45 harus diamandemen, sehingga dapat menampung seluruh 

aspirasi masyarakat bangsa dan akhirnya tidak ada kesenjangan antara konstitusi dan 

aspirasi. Sebagaimana dikatakan oleh responden “bahwa konstitusi dan aspirasi 

sebaiknya tidak ada kesenjangan” (Wahyono, Wawancara, 25 Maret 2001).  Apabila 

dalam partisipasi politik  berlangsung sesuai dengan aturan, maka tidak akan timbul 

parelemen jalanan, para elite politik harus berdasar pada  aturan yang baku, sedang DPR 

ikut mengontrol pemerintah. Akhirnya dalam Amandemen ini muaranya untuk 

memperbaiki  kehidupan masyarakat agar lebih baik. Atau kesimpulannya  UUD ’45 

sebagai konstitusi biasa harus diamandemen, karena diciptakan untuk kepentingan 

masyarakat Indonesia.  

 

4. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap HAM 

    Warga Jema’at Saksi Yehova penganut Saksi Yehova merasakan HAM di 

Indonesia  belum sepenuh dilaksanakan, khususnya  mengenai kepentingannya  agar 

secara legal diakui  sebagaimana aliran-aliran agama lainnya. Pada hal memeluk agama 

adalah hak paling asasi  menurut kodratnya, namun oleh karena dianggap sebagai sekte  

yang tidak “loyal” pada negara kebangsaan, hak-haknya kurang dipedulikan. 

Sebagaimana diucapkan oleh responden “bahwa kebebasan beragama adalah hak yang 

paling asasi” (Wawancara dengan Wahyono, 27 Maret 2001).  

     Pelaksanaan HAM di Indonesia banyak terjadi pelanggaran, beberapa di 

antarranya kasus Aceh, Tim-tim, Lampung, Maluku, Tanjung Priuk, Peristiwa 14 Mei 

1998 dan peneanganan-penanganan masalah kriminal biasa seperti; penangkapan, 

penyitaan tanpa surat perintah, memunculkan pesakitan  dijadikan kambing hitam, 

pemerasan penegak hukum terhadap tersangka, tersangka yang tidak mendapat bantuan  

hukum. Pelanggaran HAM juga terjadi dibidang politik melalui kekerasan politik,  

seperti kekerasan terhadap hak berorganisasi, penyaluran aspirasi, pers dibrangus, 

pemilihan pejabat yang diatur. Hal-hal tersebut di atas disebabkan karena tampilnya 

sistem plitik yang tidak demokratis, sehingga membuat peluang pelanggaran HAM 

melalui celah konstitusi.  

Kenyataan yang tejadi di lapangan, meskipun negara RI menganut faham demokrasi 

tetapi pemerintah yang tampil tidak demokratis.  Di bawah  konstitusi, realitas politik 

menunjukkan presiden sebagai pemegang kekuasaan dan menampati puncak piramida 

dalam struktur kekuasaan.  Presiden dapat melakukan kontrol ketat atas rekrutment 

pejabat tinggi negara. Pemegang kekuasaan dalam sistem tidak demokratis 
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menggunakan celah-celah  UUD ’45  untuk melakukan pelanggaran HAM melalui 

pembuatan  baju hukum atas berbagai kebijakan yang melanggar HAM (Moh Mahfud, 

Bernas 28 September 2000). Dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, 

kelompok ini mengusulkan agar diadakan  perombakan sistem politik dan 

ketatanegaraan yang sentralistik diganti yang lebih demokratis dan  egalitarian. Hal yang 

cukup penting bahwa dalam kaitannya dengan konstitusi, ditinjau secara sosial legal dan 

sosial cultural, pengaturan HAM dalam UUD ’45 membuka peluang bagi terjadinya 

pelanggaran oleh penguasa.  Oleh karena perumusan dalam UUD ’45  menjadikan HAM 

sebagai residual kekuasaan bukan sebaliknya. Akan lebih baik jika  konstitusi bukan 

merupakan residual HAM dari kekuasaan negara dan pemerintah, melainkan  fungsi  

residual kekuasaan  dari kebabasan dan HAM. Artinya konstitusi tidak boleh membatasi 

kebebasan HAM atau dijadikan dari sisa kekuasaan pemerintah, sebaliknya kekuasaan 

pemerintah harus  dibatasi konstitusi agar HAM tidak dilanggar oleh pemerintah dan 

sesama warga negara.  

 

5. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova tehadap lambang-lambang negara   

Pada prinsipnya mahasiswa  Saksi Yehova tidak jauh berbeda  dengan mahasiswa 

umum lainnya, namun dalam hal tertentu mereka tidak mau secara langsung 

menghormat  “Sang Merah Putih” seperti dalam upacara bendera yang biasanya 

dilakukan tanggal 17 Agustus. Adapun alasan klise yang sering digunakan adalah: 

 

“Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di 

atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan 

engkau sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebag aku Tuhan 

Allahmu Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-

anaknya kepada keturunan ketiga, dan keempat dari orang-orang yang membenci  

Aku, tetapi  Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka 

yang mengasihi Aku dan yang   berpegang pada perintah-perintahKu (LAI, 1988; 

90). 

 

Dengan alasan tersebut di atas mereka mengindoktrinasi  pengikutnya  untuk tidak 

menghormati bendera termasuk  lambang-lambang kesatuan yang telah disepekati 

bangsa Indonesia. Bagi pengikut Saksi Yehova berpendapat “ bahwa loyalitas warga 

negara tidak hanya diukur dengan penghormatan bendera secara fisik, tetapi loyalitas  itu 

bisa diwujudkan ke tindandakan nyata  dengan membayar pajak pada negara  

(pemerintah), dan mengaktualisasikan diri  menjadi profesional di bidangnya masing-

masing (Wawancara dengan Ayub, tanggal 10 April 2001).  

Pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan lambang-lambang negara sebagai 

alat pemersatu melalui lembaga-lembaga formal (lembaga sekolah, instansi pmerintah), 

maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat termasuk lembaga keagamaan, sehingga 

sesuai tujuannya lambaga negara dapat menjadi alat  pemersatu bangsa yang heterogin. 

Harapan lain kiranya pegawai pemerintah, dan seluruh aparatur negara lebih dahulu  

memberi contoh dalam mengharagai penghormatan yang layak terhadap lambang 

negara.  Pemerintah perlu memberi infomasi tentang penggunaan dan peraturan 

mengenai lambang-lambang negara yang sesuai dengan undang-undang.  
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Bagi pejabat pemerintah  hendaknya jangan memperkosa bahasa persatuan dengan 

dicampur dengan bahawa lokal, eksen (logat) belanda, dan bahasa-bahasa yang tidak 

baku. Oleh karena mereka sudah dijadikan “panutan”  bagi seluruh masyarakat 

hendaknya memberikan keteladanan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.  

Pemerintah hendaknya mengaktualisasikan kembali cita-cita bangsa, melalui alat-

alat pemersatu yang  telah mempu menyatukan pada jamannya, kiranya dapat mengabil 

trobosan  yang  lebih relevan  dengan tuntutan  zaman, sehingga persatuan dan kesatuan 

tetap dapat dijaga. Melalui kajian-kajian secara ilmiah  tentang integrasi nasional  dan 

manfaat lambang bagi kesatuan bangsa dan negara akan memberi konstribusi pada saat 

ini  dan masa  yang akan datang.  

 

6. Pandangan  Mahasiwa Saksi Yehova terhadap Pemerintah  (Government)  

Republik Indonesia  

Menurut pendapatnya  agar pemerintah menjadi  kuat, maka presiden harus 

dipilih secara langsung . Oleh karena jika pemilihan presiden diadakan tidak langsung 

maka akan terjadi fragmentasi  kekuasaan seperti dialami   saat ini. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Wahyono “bahwa pemilihan presiden secara langsung  dapat 

mewakili  rakyat secara mayoritas” (Wawancara, tanggal  27 Maret 2007). Hasil Pemilu 

1999 kursi yang terdapat di DPR  dan MPR dibagi  oleh 21 partai  dan partai yang kuat 

hanya memiliki  32 kursi. Kesulitan akibat sistem ini, jika presiden kehilangan 

kepercayaan dari legeslatif  yang terfragmentasi, namun masih menjabat selama 5 tahun  

maka akan terjadi kemacetan.  

Apabila pemilihan presiden secara langsung  bisa dilaksanakan, maka berarti akan 

menghasilkan seorang presiden yang memperoleh mandat secara nasional, yaitu seorang 

figur yang menjadi pemersatu dalam konteks masyarakat  yang terfragmentasi sehingga 

dapat mencegah disintegrasi bangsa.  

Usulan lain yang dikemukakan kelompok ini agar MPR dibubarkan saja. Oleh 

karena pemilihan presiden secara langsung, maka MPR tidak diperlukan lagi  dan 

pertanggungjawaban  presiden kepada  MPR tidak ada. Penghapusan ini berarti juga 

menghapus orang-orang utusan daerah, utusan golongan, dan kaum militer.  

Agar mekanisme dalam pemerintahan  lebih demokratis dan mencerminkan 

aspirasi dalam masyarakat,  maka sistem kabinet presidensial perlu diganti dengan 

sistem kabinet parlementer, adapun alasan sistem parlementer ini  dapat 

mengakomodasikan kepentingan banyak pihak. Oleh karena pemerintah  yang dibentuk 

berdasarkan koalisi.   Sisi lain  hal yang positif  dari sistem  ini, jika  dalam sistem 

parlementer  terdapat satu  partai yang kuat, maka akan menghasilkan pemerintah yang 

lebih stabil. Namun kelemahan lain jika menggunakan sistem parlementer  dengan multi 

partai  mungkin akan terjadi ketidak stabilan, apa bila ada pihak kelompok partai yang 

berkoalisi mengundurkan diri, maka pemerintah akan jatuh.  

Usulan lain khususnya bagi birokratisasi agar diubah, paradigma lama selama tiga 

puluh tahun lebih, perilaku birokratisasi dilakukan secara top down,  aparat 

memposisikan diri sebagai pejabat dan  terbisa  memerintah. Namun dalam era reformasi  

diharapkan pejabat atau aparat  pemerintah  mendorong, memotivasi dalam pelaksanaan 

program, mengabdikan diri,  mendengar dan mengerti aspirasi masyarakat, tidak lagi 
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memposisikan diri sebagai pemerintah  tetapi  sebagai pelayan masyarakat. Sisi lain 

diharapkan adanya demokratisasi dan keberpihakan pejabat pada kepentingan rakyat.  

Pemerintah belum  memberdayakan potensi masyarakat  secara menyeluruh untuk 

berprtisipasi dalam pemerintahan, banyak hal masih ditangani pemerintah, sebab dalam 

masyarakat yang sudah maju peran pemerintah hanya sebagai regulator  (sebagai 

pengatur).  Masyarakat diharapkan dapat mengurus, dan mengabil unisiatif sendiri. 

Pemerintah juga diharapkan menstransformasikan nilai-nilai demokrasi, melalui pers 

yang bebas  dan bermoral. 

Perlu diciptakan sistem politik yang melakukan perubahan  yang terjadi baik  

dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat, sehingga sistem itu memiliki adaptasi 

yang besar. Diharapkan pemerintah mensosialisasikan  visinya  dalam bentuk program 

sekaligus mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada. Oleh karena itu tujuan negara 

dapat dijadikan pemersatu.  Sistem politik yang baik mampu mengatasi setiap problema  

yang terjadi dalam pemerintahan.  

 

7. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova  terhadap Otonomi Daerah  

Pandangan mahasiswa  Saksi Yehova terhadap  Otonomi  Daerah pada  

prinsipnya, pertama, diharapkan pemerintah daerah dapat memperhatikan aspirasi  

masyarakat dan mengakomodasikan  seluruh kepentingan  masyarakat di daerah bukan 

memindahkan kekuasaan otoriter untuk memeras rakyat  guna untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana diungkapkan oleh Wahyono “ … bahwa 

pemerintah daerah sudah saatnya memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah …” 

(Wahyono, 27 Maret 2001). Kedua, pemerintah daerah diharapkan dapat 

mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk 

kemakmuran  masyarakyat  daerah, sehingga betul-betul dapat menyejahterakan 

masyarakat. Ketiga,  pertanggungjawaban pemerintah  daerah diharapkan bisa kepada 

masyarakat  setempat, dan tumbusan kepada pemerintah pusat, sehingga antara program 

dan pelaksanaan yang dilakukan  pemerintah daerah, bisa dikontrol dengan ketat oleh 

masyarakat. Keempat,  pemerintah daerah diharapkan memberi kebebasan kepada 

setiap  individu atau  komunitas  pemeluk aliran Saksi Yehova untuk beribadah  menurut 

kepercayaannya  dan mendirikan tempat ibadah secara legal. Tuntutan ini dipenuhi oleh 

pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung  RU No. KEP. 

225/A/JA/06/2001  pada tanggal 1 Jui 2001 tentang Pencabutan Pelarangan aliran/ajaran 

Saksi Yehova, dan mendapat pengakuan  secara legal. Namun keputusan  di atas 

ditentang oleh kelompok gereja-gereja yang sudah mapan, dan meminta  aliran tersebut 

untuk didiskripsikan  tentang  “Pokok-pokok Ajaran Saksi Yehova”   mengenai 

penghormatan bendera dan rela berkorban untuk membela negara.  

Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, diharapkan  Pemerintah Daerah  

(Pemda), tidak melakukan hal-hal yang memberatkan  atau membebani masyarakat, 

misalnya membuat portal-portal di bidang ekonomi sehingga membuat ekonomi biaya 

tinggi. Penggalian dana dari dalam diharapkan justru membuat iklim yang kondusif 

untuk mengembangkan dunia usaha,  melalui penanaman modal asing dan kerja sama 

antar lembaga, antar  kota, antar daerah, maupun antar negara. Dengan banyaknya jenis 

usaha yang maju , baik bidang pendidikan, pariwisata, produksi, jasa, dan banyak 

pengusaha berhasil atau “gemuk” maka dengan sendirinya pajak akan mengalir kepada 
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pemerintah daerah, sehinga kemakmuran suatu daerah bisa dipercepat dan akan 

memberikan kontribusi terhadap ketahanan wilayah.  

Perlu diadakan kerja sama antar daerah dalam membuat rencana pengelolaan  

sumber daya alam secara terpadu sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari 

dan merusak lingkungan hidup. Kerjasama  yang harmonis antar daerah yang saling 

menguntungkan atau saling memberi dan menerima justru akan semakin memperkuat 

dalam segala bidang. 

 

8. Pandangan Mahasiswa Kristen Aliran Saksi Yehova  terhadap kebanggaan  

Sebagai bangsa dan memiliki negara 

Bagi mahasiswa Saksi Yehova justru mempertanyakan keberadaan kebanggaan  

sebagai bangsa, menurut kelompok ini kebanggaan sebagai bangsa harus dipikirkan oleh 

semua  waraga bangsa termasuk  para elite politik. Jika kebanggaan sebagai  warga 

bangsa  terbina, maka konflik yang berbau SARA (suku agama ras dan antar golongan)  

akan dapat diminimalisasi. Oleh karena dengan kebanggaan  itu akan mengikis semua 

perbedaan-perbedaan  persepsi yang bisa mengarah ke disintegrasi bangsa. Semangat  

kebanggaan  sebagai bangsa  yang satu, itu akan mendorong untuk menumbuhkan  tekad 

membina kesatuan dan persatuan dalam wadah negara kesatuan RI. 

Kebanggaan sebagai bangsa perlu didukung  oleh faktor-faktor  yang dapat 

membuat setiap warga  bangsa bangga menjadi  warga negara Indonesia. Negara akan 

dibaggakan apabila memiliki nilai-nilai keunggulan atau kelebihan-kelebihan 

dibandingkan dengan negara lain.  Hal inilah yang akan mendorong warga negara akan 

lebih mencintai negaranya. Jika kita melihat lingkungan fisik sungguh membanggakan, 

tetapi dari faktor lain seperti kehidupan demokrasi dan pengembangan sumber daya 

manusia masih memprehatinkan.  

Kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam tidak bersifat statis, 

sebaliknya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan ikut 

berpartisipasi aktif dalam mengolah, memanfaatkan, menjaga kelestarian lingkungan, 

dan melindungi dari segala macam gangguan dan perusakan terhadap aset-aset bangsa.    

Secara konseptual bangsa Indoensia harus bangga karena mempunyai cita-cita 

yang luhur yang telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan telah  disepakati 

bersama untuk mewujudkannya. Cita-cita tersebut juga telah dijabarkan dalam Garis  

Besar Haluan Negara (GBHN), meskipun kenyataannya keadaannya belum seperti  yang 

diharapkan namun secara  minimal telah memiliki sasaran atau tujuan seperti yang 

tercantum dalam cita-cita bangsa, 

Kebanggaan sebagai bangsa memang harus terus dikembangkan  terutama baagi 

generasi penerus, namun jangan sampai menimbulkan nasionalisme sempit seperti 

Chauvinisme,  yang bisa menimbulkan  konflik dengan negara tentangga. Salah satu 

wujud nyata  kebanggaan sebagai bangsa adalah dengan mengembangkan produk  dalam 

negeri, dan memakainya sekaligus. Dengan  demikian kita telah memajukan dan 

melestarikan produk sendiri dan menunjukkan bahwa bangsa kita bisa bersaing dengan 

produk buatan luar negeri.  Oleh karena sikap bangga sebagai warga bangsa  merupakan  

perwujudan persatuan dan sekaligus kesatuan, maka akan memperkokoh negara, dan 

harus terus dikembangkan.  
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Kebanggaan sebagai bangsa dan merasa memiliki negara  secara pribadi dapat 

diwujudkan  dengan berusaha menguasai IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni)  atau menguasai pengetahuan sesuai dengan profesinya, penuh tanggungjawab, 

sekaligus memiliki  kopmpetensi terhadap berbagai  masalah sosial, politik, ekonomi, 

yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemecahan masalah yang ada  

hendaknya mengacu pada Pancasila sebagai paradigma reformasi, wawasan kebangsaan 

dan prinsip-prinsip ketahanan nasional suatu bangsa.  

Dalam bidang budaya khususnya pendidikan perlu  upaya untuk mencerdaskan 

bangsa agar lebih mengutamakan pendidikan, disamping pengajaran. Namun 

penekanannya pada  “nation and character building”   yang sesuai dengan nilai-nilai 

agama, budaya  atau keserasian antara budi pekerti dan IPTEKS. Didambakan bangsa 

Indonesia unggul di segala bidang, namun tidak kehilangan jati diri, apalagi tercabut dari 

akar budaya bangsa.  

Dalam pembelajaran demokrasi dihimbau menghilangkan budaya orogansi  

kekuasaan, kekerasan, dan mengutamakan tuntutan hati nurani  suara  rakyat, dengan 

prinsip-prinsip musyawarah untuk memperoleh mufakat. Pemerintah dihimbau perlu 

membatasi  kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, tidak efesien dan memboroskan 

devisa negara.  

 

9. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap Bela Negara  

Pada umunya mahasiswa  Saksi Yehova kurang tertarik terhadap bela negara, 

karena mereka memiliki persepsi bahwa  bela negara dalam arti beperang  melawan 

manusia bertentangan dengan apa yang dipercayainya.  Menurut  pengikut Saksi Yehova 

bela negara tidak harus berperang secara fisik, tetapi lebih ditekankan pada keterlibatan  

pada apa yang dapat dilakukan untuk kepentingan bangsa. Perbuatan itu misalnya 

membayar pajak, loyal  pada negara,  mentaati peraturan-peraturan pemerintah. 

Sebagaimana dikatakan oleh responden  “bahwa berperang secara fisik adalah dosa, 

karena bertentangan dengan Hukum Kasih ..” (Wahyono, Wawancara 27 Maret  2001).  

Sedang pandangannya tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia,  sudah 

seharusnya generasi penerus menjunjung tinggi perjuangan mereka dalam arti tidak 

menyia-nyiakan kemerdekaan  yang telah diusahakan dengan susah payah. Bentuk 

pengharagaan mereka bisa berwujud mengisi waktu yang ada dengan berbagai upaya 

untuk mewujudkan bangsa yang jaya, sehinga cita-cita yang telah ditetapkan dalam 

Pembukaan UUD ’45 dapat terealisasikan. Nilai-nilai kepahlawanan harus diresapi oleh 

generasi penerus, terutama semangat kepehlawanan  seperti rela berkorban, memiliki 

komitment untuk mewujudkan cita-cita bersama,  mengendalikan diri jika terjadi 

konflik, mendahulukan kepentingan bangsa dari pada kepentingan golongan. Kesediaan 

berjuang tanpa pamrih dengan melakukan kompromi demi keutuhan bangsa, atau 

dengan lain perkataan  semangat kepahlawanan harus diaktualisasikan dalam kehidupan 

keseharian.  

Nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa tidak hanya disosialisasikan kepada 

masyarakat saja, tetapi diharapkan para elite politik  untuk memberikan keteladanan  

dalam membambangun bangsa yang baik  sebagaimana telah dilakukan oleh “the 

founding father”.  Konflik-konflik politik baik oleh presiden dan  DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat) sebaiknya disikapi secara positif, dan tidak perlu melibatkan 
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masyarakat pendukungnya. Presiden harus  menerima memorandum  dengan pikiran 

positif,  sebaliknya DPR harus  sabar  menunggu jawaban dari presiden dalam kurun 

waktu tiga bulan. Jika DPR  memaksakan untuk diadakan SI (Sidang Istimewa) maka 

kesan memorandum hanya sebuah permainan untuk menjatuhkan presiden. 

 

10. Pandangan mahasiswa Saksi Yehova terhadap  niai-nilai Patriontisme, rela 

berkorban, dan  loyal kepada negara 
Citan tanah air (patriotisme) harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari  di 

antaranya melindung dan memelihara lingkungan hidup, sebab bagi aliran Saksi 

Yehova bumi merupakan warisan baginya. Oleh karena  padangan theologinya dunia 

akan disempurnakan oleh Yahwe.  Menurut jawaban responden  “ … bumi baru  yang 

diciptakan Yahwe adalah bumi kita ini ..” (Tona, Wawancara 29 Maret 2001).  Adapun 

ayat kitab suci yang dijadikan landasan adalah  “berbahagialah orang yang lemah 

lembut karena  mereka akan mewarisi bumi “ (LAI, 1988: 6).  Jadi planet bumi yang 

kita tempat ini harus dipelihara kelestariannya, agar dapat memberi daya dukung bagi 

kepentingan manusia.  Oleh karena itu lingkungan alam, baik flora dan fona harus 

dipelihara  atau dilestarikan agar dapat bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan yang 

akan datang.  

Perlu diketahui bahwa semenjak akhir abad  20 kerusakan alam dan hilangnya  

ratusan spesies binatang  semakin banyak, dari tahun ke tahun keadaan lingkungan  

semakin rusak, bahkan berita terakhir lapisan ozon mengalami ganngguan  serius. 

Penebangan hutan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian baik untuk  kepentingan 

idustri kelapa sawit dan lahan transmigrasi  telah merusak hutan tropis di sekitar 

katulistiwa. Hal ini telah mengakibatkan banjir bandang, tanah longsor, di berbagai 

tempat kekurangan air  di musim kemarau. Dipihak lain  kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan  akibat pencemaran udara, pencemaran air, asap mobil dan sepeda motor 

telah melampaui ambang batas toleransi. Apbila kerusakan lingkungan tidak segera 

diatasi, maka akibatnya akan semakin parah.  

Menanggapi peristiwa akhir-akhir ini mahasiswa Saksi Yehova sebagai 

perwujudan cinta tanah air  dan loyal kepada negara, mempunyai aspirasi agar para 

elite politik  mengendalikan diri, tidak hanya mencari kepntingan sesaat untuk 

kelompoknya  sendiri, tetapi dihimbau agar memikirkan  kepentingan bangsa dan 

negara. Bagi mahasiswa sebagai generasi penerus dan  pewaris negara diharapkan 

bersatu dan  tidak terpecah-pecah, dan memiliki kebulatan tekat  untuk mengadakan 

reformasi demi  keutuhan bangsa dan negara. Sedang bagi masyarakat  “akar rumput”, 

pendukung kelompok kepentingan  diharapkan dapat mengendalikan diri  tidak mudah 

terpancing oleh isu-isu  yang dapat menimbulkan istabilitas nasional, dan diharapkan 

supremasi hukum dapat ditengakkan.  

Bagi setiap personal pemuda dihimbau  untuk meneladani patriot bangsa  dengan 

mengambil nilai-nilai yang relevan sekaligus  diaktualisasikan  dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Perlu disadari bahwa tantangan masa depan  sangat 

kompleks, tetapi harus optimis untuk mempersiapkan lebih baik  sesuai dengan  

tuntutan dan jiwa zaman. Oleh karena itu pemuda harus memiliki kekuatan ekstra dan 

jiwa kepeloporan, semangat tinggi, berani menghadapi tantangan,  dan siap 
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menghadapi  perubahan.  Dengan  potensi  semangat   kepahlawanan  generasi muda 

dapat menjadi motor  penggerak dalam proses  pembangunan bangsa.  

Cinta tanah air dan jiwa kepahlawanan  bisa diaktualisasikan dengan  semangat 

untuk menguasai IPTEKS  dan profesional di bidangnya, selain memiliki wawasan 

kebangsaan yang luas, dan menghargai apa yang telah dicapai  oleh generasi 

sebelumnya, seperti kemerdekaan, semangat kesatuan dan persatuan. Hasil-hasil 

pembangunan di bidang IPOLESOSBUD-Hankam yang masih relevan  dengan 

kehidupan berbangsa dan bernegara  perlu juga dilestarikan sebagai wujud  cinta tanah 

air.  

Pengisian paska kemerdekaan  diseluruh  aspek  kehidupan  sebagai wujud  

patriotisme  harus disosialisasikan, tanpa semangat nasionalisme yang 

berkesinambungan dari generasi ke  generasi, maka bangsa itu akan kehilangan arah.  

Jika sejak dini pemahaman dan penerapan  patriotisme  diberikan kepada generasi 

penerus,  maka akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa  yang memiliki idealisme tinggi 

untuk mewujudkan kejayaan dan kesjahteraan bangsa.  

Keikut sertaan generasi  muda yang telah dijiwai oleh semangat patriotisme 

merupakan kekuatan yang dahsyat, akan dapat mengatasi  segala gejolak dan 

permasalahan  yang timbul  baik sekarang dan  masa mendatang.  Oleh karena  segala 

hal dipecahkan dengan melihat wawasan yang luas  bukan semata-mata  untuk  

memperoleh  keuntungan materi, tetapi mengandung  nilai kebangsaan  dan  persatuan.  

Sehingga segala aspek tindakannya akan mencerminkan  jiwa bangsa, dengan 

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan  pribadi atau 

golongan. Sedang  jiwa  berkorban diwujudkan  dalam kesadaran bela negara dengan 

mempertahankan Pancasila  sebagai ideologi negara  dan berjuang untuk keutuhan 

negara kesatuan RI.  

 

11.  Pandangan mahasiwa  Saksi Yehova terhadap pembinaan  Nasionalisme melalui 

Pendidikan  Pancasila  
Pancasila sejak dahulu sampai sekarang  belum mampu merubah kehidupan  

sejarah perjuangan bangsa, selama ini Pancasila  hanya sebagai  life service  dan tidak 

ada  pemerintah  Indonesia  yang sungguh-sungguh ingin melaksanakannya. Ada 

indoktrinasi pada zaman Orde Lama dan ada Penataran P-4 di zaman Orde Baru. 

Namun keduanya hanya sebagai ritual politik, dan tidak ada sangkut pautnya dengan  

kenyataan sejarah. Pendapat di atas diungkapkan oleh Paulus “ … bahwa  Pancasila 

selama ini hanya digunakan untuk  kepentingan penguasa …” (Pulus, Wawancara, 25 

Maret 2001).  

Adapun  penyelewengan-penyelewengan  itu diukur dengan tiga para meter  

yaitu konsistensi, keherensi, dan korespondensi.  Konsistensi berasal dari kata  

consistere  yang artinya berdiri bersama, atau harmonis, dan ada hubungan logis. Sila 

pertama ada hubungan lobis dan terpadu, teks satu dengan lainnya ada hubungannya, 

dokumen lain seperti UUD, TAP MPR, Kepres, Peraturan Pemerintah,  pernyataan 

pejabat  semua logis dan terpadu. Koheren berasal dari kata  coheree  yang artinya 

lekat satu dengan lainnya. Koheren artinya sila-sila Pancasila harus saling terkait  tidak 

boleh terlepas, sila Ketuhanan  terkait  dengan sila Kemanusiaan, dan sila 

Kemanusiaan terkait dengan sila Persatuan dan seterusnya.  
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Korespondensi, berasal dari dua kata co  artinya bersama-sama, dan respondere  

artinya menjawab. Jadi korespondensi artinya  bahwa teori dan praktek  itu sama. Atau  

yang das sollen dan das sein, yang seharusnya dan senyatanya  diharapkan tidak jauh 

berbeda (Andriani P, Wawncara, Maret  2001).  

Sebagai contoh pada jaman Orde Lama   tidak konsisten karena Pancasila diperas 

menjadi  Tri Sila, bahkan diperas menjadi Eka Sila, yang artinya gotong royong  dan 

menghilangkan  sila-sila lainnya. Gotong royong  artinya kolektivisme, sebagai paham  

pengaruh  komunis  telah  menghilangkan Sila pertama,  karena faham komunis 

menganut materialisme  yang tidak percaya kepada Tuhan. Sedang  pada Sila kedua 

dihilangkan, karena faham komunis menganut  faham kontradiksi  kelas.  

Orde Lama juga tidak  koheren,   sila kerakyatan tidak diperlukan tidak 

diperlukan karena  Sukarno sebagai “penyambung lidah rakyat”. Demokrasi atau 

kerakyatan tidak diperlukan karena telah diganti dengan demokrasi  terpimpin. Orla 

juga tidak  koresponden;  ideologi yang teoritis sangat berbeda dengan praktik 

politik, PKI dibiarkan tumbuh subur dan sebagai kekuatan politik tidak berlandaskan 

ketuhanan.  Bahkan partai Masyumi dilarang,  hal ini jelas-jelas bertentangan dengan 

nilai-nilai kerakyatan.  Manifes kebudayaan tahun 1963 dilarang, pada hal ide dasarnya 

memiliki muatan atau cermin dari kemanusiaaan atau humanisme universal.  

Sedang penyelewengan jaman Orde Baru adalah penyelewengan subtantif berupa 

Inkorespondensi,  yaitu ketidak sesuaian antara ideologi dengan kenyataan. 

Penyelewengan jaman Orba tidak menyolok dimata rakyat, hanya WNI (warga negara 

Indonesia)  yang kritis dan sadar akan terjadinya penyelewengan tersebut. 

Inkorespondensi  itu misalnya; keadilan sosial diganti dengan paham kapitaslisme, 

kerakyatan diganti dengan  otoriterianisme, faham persatuan dengan militerisme,  

kemanusiaan diganti dengan kekuasaan politik.  Faham kapitalisme  jelas-jelas 

bertentangan dengan pasal  33 UUD 1945.  

Otoriterianisme  tampak jelas dalam monoloyalitas  bagi pegawai negeri sipil 

(PNS), lumpuhnya lembaga legeslatif (DPR, MPR), intervensi pada pengadilan, segala 

yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti Pancasila,  stigma diberikan 

untuk ekstrim kanan dan ekstrim kiri.  

Damarjati Supajar mempunyai saran untuk memberdayakan Pancasila,  

mengganti kata benda abstrak diaktifkan kembali. Sebagai contoh Ketuhanan Yang 

Maha Esa  diaktifkan menjadi Mengesakan Tuhan,  sila  Kemanusiaan diaktifkan 

menjadikan atau membuat kemanusiaan yang beradab,  sila   Persatuan, menjadikan 

Indonesia bersatu, sila keempat/ melaksanakan kerakyatan, dan sila   ke lima, 

mengusahakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia.  

Dari uraian di atas mengenai nilai-nilai Pancasila, mahaiswa Saksi Yehova 

sangat  setuju  dengan adanya  pengembalian kembali ideologi negara.  Sudah 

seharusnya menggantikan ideologi yang sobyektif digantikan menjadi ilmu yang lebih 

terbuka. Mengushakan Pancasila yang memiliki konstitensi dengan produk perundang-

undangan, koheren antar sila-sila dalam Pancasila.  Korespondensi  antara teori 

dengan kenyataan sosial.  Sudah saatnya jika dahulu Pancasila digunakan untuk 

melayani kepentingan pengusaha, dan saatnya diharapkan  dapat melayani untuk 

kepentingan rakyat banyak.  
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12. Pandangan mahasiswa Saksi Yehova terhadap Pembinaan Sikap Nasionalisme 

melalui Pendidikan Kewiraan  
Pendidikan Kewiraan sebaiknya direvisi ulang sehingga  tidak menampakkan 

doktrin saja, namun materinya  harus disesuikan dengan perkembangan zaman. 

Pendidikan Kewiraan seharusnya masuk dalam etika terapan,  mahasiswa diajak 

merefleksikan  konsep dan tindakan hidup sebagai warga bangsa.  Ungkapan di atas 

diperkuat oleh ungkapan Paulus  “ … sudah saatnya Pendidikan Kewiraan direvisi 

ulang, sehingga tidak hanya menampakkan doktrin saja, namun disesuikan dengan 

perkembangan zaman …”  (Paulus, Wawancara tanggal 25 Maret 2001). 

Konsep cinta tanah air, berbangsa dan bernegara, HAM,  bela negara  seharusnya 

dipahami secara mendalam dan direfleksi  dalam terang  pendapat para filosof  yang 

telah membahas tema-tema tersebut di atas. Dari refleksi  tersebut kemudian  ditarik 

emperatif etis  yang menjadi sikap peserta didik  dan dimenterti sebagai hak dan 

kewajiban warga negara.  

Pendekatan yang digunakan dalam PBM yang paling tepat tidak menggunakan 

metode ceramah,  tetapi menggunakan metode dialogis dan partisipatif.  Dalam metode 

ini mahasiswa dilibatkan dalam topik-topik yang aktual  dan relevan. Misalnya melalui 

bedah buku, presentasi, dan observasi langsung kepada masyarakat. Sedangkan metode 

lama harus ditinggalkan seperti metode indoktrinasi, yang memaksa mahasiswa  untuk 

menghafal materi-materi  Pendidikan Kewiraan, lebih baik diganti  dengan masalah-

masalah  yang relevan seperti kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat, masalah 

HAM, disintegrasi, kerusuhan etnis, rekonsiliasi.  

Melihat perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa  maka sudah waktunya 

diadakan  perubahan kurikulum yang menyangkut dua bagian  yaitu;  materi pertama 

dengan tema-tema  tanah air Indonesia, cinta tanah air, negara bangsa,  konsep bela 

negara. Sedang bagian kedua membicarakan  tema-tema  seperti masalah HAM, 

demokrasi, lingkungan hidup, perdamaian,  solidaritas, internasional, dan etika global.  

 

13. Pandangan mahasiwa  Saksi Yehova terhadap Pembinaan  Sikap Nasionalisme 

melalui  Pendidikan Agama   

Dalam agama Islam pun nilai-nilai nasionalisme dipandang sebagai semangat 

yang penting, sebagai sebuah paham kebangsaan, kecintaan terhadap bangsa akan 

memberikan kompensasi  dalam kehidupan bernegara.  Hadits Nabi  mengatakan 

bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari iman: 

“Barang siapa taat kepada Nabi, maka ia taat juga kepada Allah, dan barang siapa 

ingkar kepadaku, ia juga ingkar kepada Allah. Barang siapa taat kepada Amir 

(pemimpin), maka ia taat kepadaku, dan barang siapa taat kepada Amir, maka ia 

juga ingkar kepadaku” (Munawir Sjadzali, 1990; 5, HR Bukhori, Mussin).  

Dari uraian di atas  dapat disimpulkan  bahwa suatu religio politik Islam juga  

menempatkan keberadaan negara dalam fungsi  dan posisi cukup penting (Bakhrul 

Ulum, 2000: 6). 

Hal yan sangat penting dalam mengembangkan hidup  bersesama  sebagai warga 

bangsa  adalah menanamkan nilai-nilai toleransi  antara umat beragama, bahwa bangsa 

Indoesia merupakan masyarakat yang majemuk dan heterogin. Sikap saling 

menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Oleh karena sikap eksklusif 
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terhadap umat beragama, agama sering dijadikan legitimasi untuk melakukan 

kekerasan terhadap pemeluk agama lain.  Tindakan antagonis ini sangat  contre 

produktive  dengan hakekat  kemanusiaan universal.  

Pemahaman agama yang berbeda  dalam tataran institusi,  hanya menghasilkan 

hal yang formalitas, dan belum mengenai  makna  yang essensi.  Sedang pemahaman 

terhadap  makna  yang essensi  nilai-nilai agama akan dijadikan sumber motivasi 

kebersamaan, kesetaraan  dalam berbangsa dan bernegara.  Oleh karena itu sangat 

penting arti pendidikan agama terhadap generasi mud, nilai agama tidak hanya sebagai 

ritualitas  tetapi diharapkan dapat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.  

Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik akan memperkuat 

nilai-nilai kemanusiaan  dan dapat dijadikan landasan spiritual, moral, etika  bagi 

pembangunan nasional sehingga dapat memperkokoh persatuan bangsa dan negara.  

Peringatan bagi para pakar ilmu sosial, sebagaimana dengan paradigma modern,  

peradaban saat ini telah mendorong nasionalisme memasuki primordialistik, tradisi 

keagamaan,  dan nasionalisme. Sasaran yang semula menjadi akar peradaban mulai 

bergeser ke arah bangun dasar negara yang menjaga stabilitas bangsa.  Nasionalisme 

saat ini  dimata  generasi muda mempunyai makna yang berbeda, karena situasi dan 

tantangan zaman berbeda. Perlu dimengerti bahwa kepribadian generasi muda dibentuk 

oleh jiwa zaman  dan untuk membentuk kepribadian global.  

Anak-anak zaman di masa akan datang  adalah generasi yang memiliki kesadaran 

kemanusiaan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam  intrensik di dalamnya.  

Oleh karena itu  bagi generasi tua perlu mewariskan butir-butir kemanusiaan secara 

universal,  bukan hanya format struktur kebangsaan melainkan moralitas dan roh yang 

dapat menghidupkan bangsa dan negara.   

Penting  artinya bagi generasi  penerus,  pewaris cita-cita  bangsa agar  

menumbuh  kembangkan komitment kebangsaan dan kemanusiaan dalam sebuah 

masyarakat modern, suatu orde generasi dengan kemampuan kreatif dan tidak terbatas 

pada logika formal yang dangkal ( Wresni Wailan 2000;  8). 

 

14. Pandangan Mahasiswa Saksi Yehova terhadap Pembinaan  Nasionalisme melalui  

Pendidikan Agama Kristen 

Nasionalisme adalah suatu paham kesetiaan tertinggi dari rakyat  yang diberikan 

kepada negara bangsa, hal ini disebabkan karena persamaan sejarah, kesamaan nasib 

dan kesamaan budaya, wilayah dan asas kerohanian  yang sama. Sikap nasionalisme 

tersebut merupakan perwujudan  dari rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai 

warga bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 

Sikap nasionalisme harus disosialisasikan sejak anak usia dini   “ .. bahwa 

sosialisasi nilai nasionalisme merupakan  salah satu media  di antaranya melalui media 

pendidikan agama yang titanamkan oleh orang tua  …” (Paulus, Wawancara 25 Maret 

2001). Oleh karena  pendidikan agama berfungsi untuk mendidik, membentuk norma-

norma dalam masyarakat.  Nilai-nilai agama juga berfungsi memupuk persaudaraan 

umat, menyatukan bangsa yang berbeda ras, suku, budaya dan agama (Grece Sapacua, 

2000: 2).  

Dalam agama Kristen konteks cinta tanah air, setiap umat dianjurkan untuk 

bersikap adil sebagai warga negara. Dalam  Alkitab dikatakan bahwa umat Kristen 
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harus memberikan apa yang menjadi hak Tuhan dan apa yang menjadi hak negara.  Hal 

serupa juga terdapat dalam agama Hindu;   setiap umat Hindu wajib berbakti pada 

pemerintah, cinta tanah air dan bangsa  karena merupakan bukti  yang luhur yang harus 

dilaksanakan oleh  umat manusia. Berbakti kepada negara sama nilainya  berbakti  

kepada Tuhan.  Jadi nilai-nilai cinta tanah air atau nasionalisme sangat didukung oleh 

agama Hindu.  

Pendidikan agama Kristen dimata mahasiswa Saksi Yehova  belum seperti yang 

diharapkan, karena  jika ditinjau dari  pengadaan tenaga pengajar kebanyakan guru-

guru agama Kristen direkrut dari aliran Presbitarian.  Aliran ini sejak semula ditentang 

oleh pendiri –pendiri aliran Saksi Yeghova terutama di Amerika Serikat.  Responden 

mengatakan “ … baik guru dan materinya didominasi oleh kelompok kristen tertentu 

…”  (Paulus, Wawancara, 25  Maret  2001).  

Guru-guru  yang mengajar saat ini, belum mampu memberikan nilai-nilai agama  

yang sesuai dengan  Firman Allah  atau  dianggap belum bisa menjadi pelaku  Firman 

Allah. Dalam idiom jawa  sebagai guru  diharapkan “bisa digugu dan ditiru”    dengan 

lain perkataan  seseorang guru diharapkan dapat menjadi teladan bagi para muridnya. 

Keteladanan ini tercerminkan dalam pola pikir, pola sikap, dan mengimplementasikan  

dalam  perbuatannya. Guru-guru dalam aliran keagamaan  biasanya mempunyai  

konsep dan persepsi yang berbida tehadap suatu obyek . Misalnya konsep “kekudusan 

menyeluruh” , sebagai contoh  “jangan mencemarkan tubuhmu, karena bukan 

melikimu sendiri, dan tubuhmu adalah bait Allah”.  

Pada umumnya kelompok  Presbitarian merupakan anggota  gereja aliran tua 

seperti; Gereja Kristen Jawa (GKJ), Gereja Kristen Indonesia (GKI), Greja Protestan 

Indonesia Barat (GPIB), Huria Kristen Batak  Protestan (HKBP) yang kurang konsen 

terhadap konsep “kekudusan menyeluruh”. Akibatnya banyak guru/dosen/pendeta  

agama Kristen yang merokok. Menurut pendapatnya  merokok tidak ada hubungannya 

dengan  keyakinan  Kristen. Landasan firmn  yang digunakan adalah  “bukan apa yang 

masuk yang menajiskan tetapi apa yang keluar dari mulut  itu yang menajiskan”.  

Kritik lain yang dilontarikan adalah ada beberapa guru yang tidak kompetens 

dalam bidangnya, namun diperkenankan mengajar. Mereka mengajar menjadi guru 

agama Kristen karena kedekatannya dengan birokrasi  sehingga mendapat rekomendasi  

dari pejabat untuk diangkat menjadi pegawi negeri sipisl (PNS). Guru semacam ini 

lebih loyal  pada materi, sehingga merasa tidak mempunyai  komitment untuk  

mengabdi pada kepentingan pendidikan.  Atau ilustrasi dalam Alkitab  mereka seperti 

orang Parisi  yang tidak memiliki kuasa, pengajarannya berdasarkan akal budinya, 

tanpa bersandar kepada pimpinan Yahwe (Tuhan Allah).  

Materi yang diberikan kepada  mahasiswa kurang  menarik, materi  yang 

diberikan sekitr dogmatika, dan kurang menyentuh  nilai-nilai subtansi kehidupan 

manusia. Seperti masalah-masalah  HAM, demokratisasi, keadilan, kemiskinan, rasa 

kesatuan, konflik SARA, dan konteks isu-isu yang dihadapi oleh negara bangsa.  

Namun ada dosen yang berpendapat tentang Pendidikan Agama Kristen (PAK) di 

perguruan tinggi (PT), yang terpenting adalah  memelihara iman saja, dan kurang 

memperhatikan materi  dan kualitas pembelajaran.  Atau  dengan sengaja  kurang 

mengimplementasikan materi yang berat  dan melalui kajian ilmiah. Kritik terhadap 

pengajaran  PAK (Pendidikan Agama Kristen) sehubungan dengan nilai-nilai 
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nasionalisme,  perlu adanya sosialisasi dan edukasi nilai-nilai agama  bagi peserta 

didik.  Hal yang positif dari konsep ini adalah bagaimana konsep sosialisasi dan 

edukasi dimengerti,  dan bagaimana sumbangan ilmu bantu psikologi perkembangan 

terhadap proses belajar anak didik. Perlu adanya penghargaan terhadap individu yang 

dimanfaatkan dalam proses internalisasi individu tanpa melepaskan proses sosialisasi 

yang  menonjol dalam pendidikan kolektif seperti yang terjadi di Indonesia. 

 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Mahasiswa penganut aliran Saksi Yehova berpandangan relatitif positip terhadap 

variabel-variabel nasionalissme yang  telah dikembangkan, Pandangan dapat diuraikan  

(dijelaskan) di bawah ini: 

1) Mahasiswa aliran Saksi Yehova menerima  Pancasila sebagai ideologi negara, atau 

Pancasila sebagai dasar negara tanpa kritik apalagi alternatif  dasar negara yang lain. 

2) Bagi  mahasiswa aliran Saksi Yehova bentuk negara tidak begitu penting baik bentuk 

negara  federalisme atau  unitarise ( bentuk negara kesatuan). Namun hal yang lebih 

penting ada nilai-nilai  demokrasi berkembang di segala bidang.  

3) UUD 1945 dianggap belum lengkap sebagai pedoman dalam era reformasi, karena 

belum dapat menerima seluruh aspirasi bangsa Indonesia. 

4) Hak asasi manusia  (HAM) belum sepenuhnya dilaksanakan, khususnya mengenai 

kepentingan agar secara legal aliran  Saksi Yehova diakui pemenrintah sebagaimana 

aliran-aliran agama lainnya. 

5) Mahasiswa Saksi Yehova tidak mau secara langsung menghormat bendera “Sang Merah 

Putih” dalam upacara bendera. Oleh karena loyalitas warga negara  tidak hanya diukur 

dengan penghormatan bendera secara fisik, tetapi diujudkan dalam tindakan nyata 

dengan membayar pajak kepada pemerintah, dan mengaktualisasikan diri menjadi 

profersional di bidangnya masing-masing.  

6) Agar pemerintah menjadi kuat maka presiden harus dipilih secara langsung, sehingga 

tidak terjadi fragmentasi kekuasaan seperti yang dialami bangsa Indonesia saat ini.  

7) Pemerintah daerah diharapkan dapat memperhatikan aspirasi  masyarakatnya, dan 

mengakomodasi seluruh kepentingan daerah. Dalam mewujudkan otonomi daerah, 

pemerintah daerah dapat mengoptimalkan  potensi sumber daya alam untuk 

kemakmuran rakyat sehingga betul-betul dapat menyejahterakan masyarakat. Akhirnya 

diharapkan pemerintah daerah memberi kebebasan kepada setiap individu atau 

komunitas pemeluk aliran  Saksi  Yohova untuk beribadah menurut kepercayaan dan 

mendirikan tempat ibadah secara legal.  

8) Kebangggaan sebagai bangsa harus dipikirkan oleh seluruh warga negara Indonesia 

(WNI) termasuk para elit politik. Jika kebaggaan seluruh warga bangsa  terbina dengan 

baik,  maka konflik-konflik yang berbau SARA akan dapat diminimalisasi.  

9) Bela negara bagi penganut ini   kurang menarik karena bela negara dipersepsikan 

sebagai perang melawan manusia, yang sangat bertentangan dengan hukum kasih, atau 

apa yang dipercayainya. Bela negara harus diaktualisasikan dengan membayar pajak, 

loyal kepada negar dan menaati aturan-aturan  pemerintah.  
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10) Cinta tanah air harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara       

melindungi dan memelihara lingkungan hidup sesuai dengan bumi yang dijadikan baru 

oleh Yahwe. 

11) Pendidikan Kewarganegaraan perlu direvisi materinya, pendekatan yang digunakan    

dalam proses belajar mengajar (RBM) sebaiknya menggunakan metode dialogis dan 

partisipatif. 

12) Perlu adanya sosialisasi dan edukasi nilai-nilai agama bagi peserta didik. Mata kuliah 

pengembangan  kepribadian telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap 

mahasiswa aliran Saksi Yehova yang menghasilkan pandangan dan sikap positif yang 

muaranya akan memperkuat integrasi nasional. 

 13. Pandangan mahasiwa  Saksi Yehova terhadap Pembinaan  Sikap Nasionalisme melalui  

Pendidikan Agama. Pendidikan agama memberi kontribusi besar terhadap 

nasionalisme, karena agama berfungsi untu memdidik, membentuk norma dalam 

masyarakat,  dan  cita tanah air  serta mewujudkan integrasi nasional. 

 Sumbangan Pendidikan Pancasila terhadap nasionalisme sangat jelas sekali. 

Terutama pada sila ke tiga; yaitu “Persatuan Indonesia” nilai persatuan ini tidak lain adalah 

nilai nasionalisme yang dapat menyatukan bangsa Indonesia. Tidak kalah pentingnya 

sumbangan sila ke empat atau nilai kerakyatan (nilai demokrasi) nilai ini telah 

diaktualisasikan oleh mahasiswa dengan dipahaminya konsep triaspolitika, maupun 

maraknya demontrasi di dunia kampus. 

 Pendidikan kewarganegaraan telah memberi sumbangan terhadap nasionalisme, 

khususnya pokok bahasan Wawasan Nusantara. Pokok bahasan ini hakekatnya telah 

menyatukan secara konseptual bahwa Nusantara merupakan kesatuan IPOLEKSOSBUD-

HANKAM. Maeri konsep Sishankamrata yang terintegrasi juga merupakan perwujudan 

cinta tanah air dan diwujudkan dalam bela negara. Dua konsep di atas akhirnya bermuara 

pada konsep Ketahanan Nasional yang intinya aktualisasi nasionalisme supaya bangsa dan 

negara tetap memiliki ketahanan nasional. 

 Sumbangan Pendidikan agama lebih jelas lagi terhadap nasionalisme, karena agama 

memberikan sumber etika, memberi kekuatan moral, dan memberi nilai-nilai semangat 

hidup kepada individu untuk mencintai bangsa dan negara dimana setiap individu 

bernaung. 

 Agama telah memberikan sumbangan pada nasionalisme dengan mengembangkan 

persaudaraan antar umat, sikap terbuka (inklusip), dan membawa umat ke arah toleran, 

mampu hidup dalam suasana pluralistik. Kelompok keagamaan membuka diri pada cita-cita 

demokrasi, kemanusiaan universal bertekat mewujudkan struktur sosial politik, ekonomi 

sesuai dengan martabat manusia. Hal ini juga berarti membuka cita-cita nasional dalam 

kehidupan masyarakat yang pluralitas. Agama diharapkan menjadi benteng toleransi, 

pergaulan berhadap, berkeadilan, melindungi, membela yang tertindas tanpa membedakan 

golongan, atau sebagai penegak keberhadapan, keadilan, dan solideritas antar umat 

manusia. Agama menjadi pembela HAM, demokrasi, keadilan sosial dan menyatukan 

kehidupan bangsa.  

 

Kesimpulan dan saran  
 Sikap mahasiswa Kristen aliran Saksi Yehova di Yogyakarta cukup positip 

menanggapi unsur-unsur yang telah ditanyakan kepada setiap individu pengikut sekte 
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tersebut. Dengan tanggapan positip tersebut diharapkan akan memberi sumbangan terhadap 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yang akhirnya akan memperkuat integrasi nasional 

maupun ketahanan nasional. 

 Dalam kesimpulan ini aliran Saksi Yehova termasuk salah satu aliran kultural yang 

bekerja sekitar kekristenan, dan dalam era keterbukaan dengan di dukung kebebasan 

internet, maka kelompok Kristen akan menghadapi aliran-aliran semacam ini yang 

bervariasi. Oleh karena itu aliran Saksi Yehova perlu diwaspadai. 

 Sedang ciri-ciri pribadi pengikut Saksi Yehova biasanya sangat memperhatikan 

masalah integritas pada kelompoknya, mereka adalah orang baik hati dan jujur, bekerja 

keras dan dapat dipercaya. Pemimpin-pemimpin atau pribadi Saksi Yehova berhasl 

membina komunitas biasanya terdapat “Social control” yang kuat. Apa bila ada diantara 

anggota kelompoknya yang melakukan tindakan tercela dan tidak bertobat, maka akan 

diadili oleh para penatua dan kemudian akan segera dipecat atau dikeluarkan dari 

organisasi. 

 Tidak ada perbedaan yang tegas antara pengikut Saksi Yehova dengan 

mahasiswa Kristen Protestan secara umum. Namun dalam hal lain ada perbedaan yang 

lebih nyata seperti dalam opsi mengenai bela negara dan penghormatan pada lambang-

lambang negara, karena pengikut Saksi Yehova hanya boleh menghormati Yehova atau 

Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh membuat lambang-lambang apapun serta 

menghormatinya, karena bagi dia merupakan kekejian. Sedang tentang bela negara 

pengikut sekte ini sama sekali tidak mau terlibat untuk menjadi tentara oleh karena doktrin 

yang ditanamkan oleh pengikut-pengikut senior yang telah mensosialisasikan ajaran 

tersebut. Isi ajarannya menjadi tentara atau alat negara, berarti menjadi pengikut kuasa 

kegelapan dan akan berhadapan dengan Yahwe. 

 Pandangannya mengenai penghargaan terhadap para pahlawan yang telah gugur, 

pengikut sekte Saksi Yehova kurang begitu peduli tentang kehidupan para pahlawan yang 

telah berkorban bagi bangsa dan negara berbeda dengan mahasiswa Kristen pada umumnya 

mereka lebih bisa mengerti tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan secara 

tulus menghargai jerih payahnya. 

 Dalam kehidupan bermasyarakat atau dunia pergaulan pengikut kelompok saksi 

Yehova sangat eksklusif  ada kecenderungan hanya bergaul dilingkungannya sendiri, 

dan menganggap orang lain belum mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu mereka 

sering menceritakan kepercayaannya kepada siapa saja dan agar bersedia masuk menjadi 

kelompoknya. Namun justru aktivitasnya inilah yang sering menjadi batu sandungan bagi 

mahasiswa kristen pada umumnya karena harus berbenturan dengan masyarakat yang sudah 

memiliki kepercayaan. 

 Akhirnya nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, rela berkorban, bangga sebagai 

warga bangsa,  menghormati simbol-simbol persatuan, merasa senasib senpenanggungan  

telah menjadi bagian dari hidupnya. Nilai-nilai tersebut di atas sangat mendukung adanya 

integrasi nasional disegala bidang baik ekonomi, sosial budaya, politik dan hankam dan 

nilai-nilai semacam ini sangat kondusif atau mendukung terjadinya integrasi nasional.  

 Pendidikan moral Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama 

sangat penting sekali bagi generasi muda pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya. 

Oleh karena pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa, maka 
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memprioritaskan pengetahuan dan pendidikan adalah investasi sumber daya manusia 

jangka panjang.  

 Pendidikan agama pada  prinsipnya telah memberikan kontribusi nilai-nilai 

spiritual dan moral, dan dalam sejarah perjuangan bangsa, nilai agama berfungsi sebagai 

sumber kekuatan spiritual moral dan etik. Nilai-nilai spiritual keagamaan dapat 

mewujudkan ketenangan sekaligus memberikan tuntunan dan pedoman bagi kehidupan 

sosial kemasyarakatan.  

 Pendidikan agama dalam konteks kebangsaan pada prinsipnya telah dapat 

meletakkan nilai-nilai persamaan dan kebersamaan. Nilai persamaan dan kebersamaan akan 

melahirkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan bangsa. Sifat ini akan 

mendorong setiap pemeluk agama akan mewujudkan agama dalam kehidupan sosial 

budaya bangsa. Kondisi bangsa yang dijiwai nilai agama mengandung kemampuan sosial 

budaya masyarakat Indonesia, beriman rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, 

sejahtera selaras,  seimbang untuk menangkal budaya asing yang tidak baik.  

 Agama  yang inklusif, terbuka meminati budaya bangsa dan kemanusiaan u 

niversal akan menjadi pendukung persatuan kesatuan bangsa, dan mendorong masyarakat 

ikut aktif dalam partisipasi kemajuan. Umat agama perlu didukung dalam proses belajar, 

agar sanggup secara rasional dan  emosiaonal menerima kesatuan nasional.  
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