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PENTINGNYA PENDIDIKAN MORAL DALAM MEWUJUDKAN
MASYARAKAT SIPIL (Civil Society)
Oleh: Sigit Dwi Kusrahmadi
Abstrak
Bangsa Indonesia berada dalam kerusakan yang hampir sempurna. Keadaan ini
diakibatkan karena proses yang panjang dan dalam kurun waktu yang lama. Kerusakan
ini tidak dapat ditimpakan kepada pemerintahan Susulo Bambang Yudhoyono, Megawati
Sukarnoputri, Abdulrahman Wahid, atau BJ Habibie. Kerusakan ini akibat dari waisan
Orde Baru pimpinan presiden Suharto selama tiga dekade, kepada Orde Baru inilah
kerusakan moral harus ditimpakan (A Syafai Maarif, Kompas, 7 Maret 2007).
Pendapat lain dikemukakan Umar Said bahwa kerusakan Indonesia sudah
mencapai titik puncak baik itu korupsi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sipil dan militer,
kalangan pemerintah dan swasta. Korupsi tidak dapat dibrantas karena tidak adanya
peanegakkan hukum. Penegakan hukum tidak bisa dibereskan akibat dari kondisi politik,
dan kondisi politik tidak kondusif karena akibat moral. Akibat kondisi moral yang
bobrok, menyebabkan kerusakan di segala bidang (IPOLEKSOSBUD Hankam) lebih
khusus lagi bidang ekonomi dan semua ini bermuara sudah lama sejak jaman Orde Baru
(Umar Said, 2007, Google Pendidikan Moral; 2). Kondisi Bangsa yang demikian salah
satu solusi untuk membangun kembali “Indonesia Baru” adalah melalui Pendidikan
moral bagi generasi penerus yang diharapkan dapat membangun generasi yang baik
untuk mewujudkan masyarakat sipil yang ideal.
Pendahuluan
Bencana melanda bangsa

Indonesia bertubi-tubi; Lumpur lapindo, Jatuhnya

pesawat Adam Air di Selat Makasar,

tenggelamnya kapal motor Senopati Nusantara,

terbakarnya kapal motor Levina I di Laut Jawa, dan terakhir

meledaknya Pesawat

terbang Garuda pada hari Rabu 7 Maret 2007 di Bandara Adisucipto Yogyakarta yang
menelan korban 21 jiwa. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia tidak tertib dan tidak
mau belajar sejarah. Kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang, tanpa mau
menyadari untuk memperbaiki,

berawal karena kesalahan manusia (human eror).

Kejadian di atas bila diruntut disebabkan karena kehidupan tidak tertib, transpotasi
melampaui standard baku yang ditentukan untuk keslamatan penumpang yang berawal
pada rusaknya moral bangsa Indonesia.
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Disisi lain bangsa Indonesia terpuruk, tidak hanya krisis ekonomi saja, terjadi
koropsi merajalela, kolusi, dan nepotisme, pelanggarran HAM yang tidak ditindak lanjuti,
Polisi, Jaksa penutunt, Hakim yang seharusnya menegakkan hukum justru seperti pagar
makan tanaman,
lingkungan

birokrasi kranjang sampah, kemiskinan, pengangguran, rusaknya

hidup, agama sebagai ritual formal (ageman),

kriminalitas, pelacuran,

pornografi, aborsi,

rendahnya mutu pendidikan semuanya bermuara karena

bobroknya moral bangsa Indonesia.

Rusaknya moral bangsa Indonesia disebabkan

karena kesalahan dalam dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda yang
memiliki moral yang baik dan iklim tidak kondusif untuk menumbuhkembangkan jiwa
peserta didik. Tujunan pendidikan di Indonesia adalah membentuk warga negara yang
baik atau Good Citizen dengan dengan para meter mengetahui hak dan kewajibannya
sebagai warga negara Indonesia;

mampu memahami, menganalisis dan menjawab

masalah-masalah yang dihadapi bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten
dengan cita-cita dan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 (Kaelan 2001: 15).
Kewajiban sebagai warga negara yang baik (Good Citizen) adalah

beranai

memahami, menganalisis dan memberi soslusi dalam menghadapi masalah-masalah
yang sangat mendasar adalah memperbaiiki moral bangsa. Oleh karena sejarah telah
mencatat runtuhnya kerajaan-kerajaan dan

hancurnya

negara bangsa masa lalu,

disebabkan karena moral warga negaranya yang bobrok.
Kebobrokan moral bangsa diawali oleh pemimpin-pemimpinnya sebagaimana
diungkapkan oleh Prof. Sahetape, SH.,

imiritus guru besar Universitas

Erlangga.

Surabaya yang mengatakan bahwa “pembusukan bangsa ini bagaikan ikan yang rusak
berawal dari kepalanya” (Wawancara. Agustus 2003). Pemimpin bangsa saat ini sudah
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tidak dapat diharapkan, isu-isu Undang-undang 37 Tahun 2006 dan direvisi menjadi UU
No. 21 Tahun 2006, resafle kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dan pembelian leptop
untuk anggota DPR RI, pada hakekatnya adalah kolusi antara eksekutif dan yudikatif
untuk merampok uang rakyat demi kepentingan diri sendiri. Para pemimpin negara pada
hakekatnya tidak memperjuangkan kepentingan rayat, melayani masyarakat sebaikbaiknya, namun justru haus kekuasaan dan haus materi untuk memeuaskan keinginan
dagingnya (Kedalualatan rakyat, Jum’at, 23 Maret 2007).
Banyak para pakar ilmu politik, pakar ilmu ekonomi, pakar lingkungan hidup,
pakar kependudukan, rohaniawan, pakar HAM, pemimpin non formal, pakar moral
memberi warning atau peringatan keras pada pemerintahan SBY (Susilo Bmbang
Yudhoyono) agar cekat-ceket dalam mengahadapi krisis total khsususnya krisis moral
dan penegakkan hukum, namun justru terlalu berhati-hati hanya mencari aman sampai
menunggu akhir jabatannya. Presiden SBY merupakan figur pemimpin yang

tidak

memiliki integritas tinggi, dan didikasi tinggi untuk berani membangun moral bangsa
demi kebaikan generasi penerus di masa datang. Sebagai contoh khasus pelanggaran
HAM di Indonesia, presiden bersama-sama sebagian besar anggota DPR RI menolak
dibentuknya Panitia Ad Hoc untuk pengusutan Pelanggaran HAM karena desakan razim
yang masih berkuasa sejak zaman Orde Baru. Pembrantasan koropsi masih terkesan
tebang pilih tidak mau membongkar sampai ke akar-akarnya, proyek-proyek pemerintah
terkesan legal formal, dan kebocoran uang negara terjadi dimana-mana termasuk di dunia
pendidikan perguruan tinggi (Sunarso, 20 Maret 2007).
Birokrasi keranjang sampah, perselingkuhan birokrat dan pengusaha, pemimpin
yang mementingkan diri sendiri, wakil rakyat yang tidak peduli penderitaan rakyat, KKN
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meraja lela, hedonisme, materialisme, erotisme, kriminalitas semuanya bermuara dari
kerusakan moral bangsa. Melalui pendidikan moral bangsa harapan penulis, bangsa
Indonesia bisa diperbaiki moralnya sehingga

bangsa Indonesia bisa survaive dan

generasi penerus dapat menikmati kejayaan negara bangsa dikemudian hari.

Pengertian Moral
Moral berasal dari bahasa latin mores, yang artinya adat istiadat, kebiasaan
atau cara hidup. Dengan demikian moral sama dengan istilah etika yang berasal dari
bahasa Yunani ethos, yaitu suatu kebiasaan adat istiadat. Etika mempelajari kebiasaan
manusia yang telah disepakati bersama seperti; cara berpakaian, tatakrama Dengan
demikian keduanya mempunyai penertian yang sama

yaitu kebiasaan yang harus

dipatuhi (Hendrowibowo, 2007: 84). Moral yaitu suatu ajaran-ajaran atau wejangan,
patokan-patokan atau kumpulan peraturan baik lesan maupun tertulis tentang bagaimana
manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Sedang pengertian
etika adalah suatu pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika
mempunyai pengertian

ilmu pengetahuan yang membahas

tentang

prinsip-prinsip

moralitas (Kaelan, 2002001: 180).
Moral selalu mengacu pada baik buruk manusia, sehingga moral adalah bidang
kehidupan manusia dilihat dari kebaikan manusia. Norma moral dipakai sebagai tolok
ukur segi kebaikan manusia. Menurut Magnis Suseno yang dikutip Hendrowibowo;
moral adalah sikap hati yang terungkap dalam sikap lahiriah. Moralitas terjadi jika
seseorang mengambil sikap yang baik, karena ia sadar akan tanggungjawbnya sebagai
manusia. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik sesuai dengan nurani
(Hendrowibowo, 2007: 85).
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Pendidikan Moral
Istilah pendidikan berasal dari kata

paedagogi, dalam bahasa Yunani pae

artinya anak dan ego artinya aku membimbing. Secara harafiah pendidikan berarti aku
membimbing anak, sedang tugas pembimbing adalah membimbing anak agar menjadi
dewasa. Secara singkat Driyarkara yang dikutip oleh Istiqomah mengatakan bahwa
pendidikan adalah suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh pendidik melalui
bimbingan atau pengajaran dan latihan untuk membantu peserta didik mengalami proses
pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis (Istiqomah, 203:
7). Sedang hakekat moral adalah norma-norma tingkah laku manusia yang harus dan
wajib dilakukan dalam kehidupan masyarakat.
Dalam mensosialisasikan nilai moral
tokoh masyarakat, guru,

stake holders

perlu adanya komitment para elit politik,

pendidikan moral, dan seluruh masyarakat.

Sosialisasi Pendidikan moral harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain:
“Pendidikan moral adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara
komperhensip, pendidikan ini hendaknya dilakukan secara kondusif baik di
lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat
di dalamnya. Pelatihan pendidikan moral perlu diadakan bagi kepala sekolah,
guru-guru, murid-murid, orang tua murid, dan komunitas pemimpin yang
merupakan esensial utama. Perlu perhatian terhadap latar belakang murid yang
terlibat dalam proses kehidupan moral. Perhatian pendidikan moral harus
berlangsung cukup lama, dan pembelajaran moral harus diintegrasikan dalam
kurikulum secara praksis di sekolah dan masyarakat (Setyo Raharjo, 2002; 28).
Pendidikan moral harus direncanakan secara matang oleh stake holders , sebagai
think-thank, baik para pakar moral seperti rohaniawan (tokoh agama), pemimpin non
formal (tokoh masyarakat), kepala sekolah, guru-guru, orang tua murid.

Pendidikan

moral ini harus memperhatikan nilai-nilai secara holistik dan uiniversal. Keberhasilan
pendidikan

moral dengan keluaran menghasilkan peserta didik yang memiliki
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kompetensi personal dan kompetensi sosial yang

moralis dan dinamis sehingga

menghasilkan warga negara yang baik (good citizen). Kesuksesan pendidikan moral juga
diukur dengan pengusaan nilai-nilai IPTEKS dan soft skils yaitu kemampuan bekerja
kelompok secara egalitarian, memimpin secara demokratis, kemampuan berkoordinasi,
kemampuan berbahasa Inggris, tabah dan gigih, percaya diri, memiliki kemampuan
untuk memanfaatkan tekonologi informasi, tidak banyak tuntutan dan memiliki nilainilai nasionalisme untuk mewujudkan kehidupan yang bermoral (Sofian, Kedaulatan
Rakyat, 19 Agustus 2005). Nilai-nilai moral harus senantiasa dijunjung tinggi seperti
konsep

“manunggaling kawula gusti”

yang menekankan

kebersamaan dan

keteladanan pemimpin dalam kehidupan bermoral.
Dalam mensosialisasikan nilai-nilai

moral pemimpin formal dan non formal

bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang bermoral baik ranah organisasi
negara (state), organisasi masyarakat (civil state), ranah istitusi dunia usaha (market
institution). Semua pejabat negara, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab
menjadikan jabatannya sebagai media pembelajaran pendidikan moral.
Dalam mewujudkan kehidupan moral untuk mewujudkan masyarakat sipil perlu
strategi perjuangan secara struktural dan kultural

secara bersama-sama. Strategi

struktural dalam arti politik, perbaikan struktural ini merupakan sarana yang paling
efektif adalah melalui partai politik. Melalaui lembaga partai politik aspirasi masyarakat
dapat disalurkan tentang pendidikan moral akan diperjuangkan sebagai masukan dari
infrastruktur politik kepada suprastuktur politik. Input dari infrastruktur politik kepada
suprastruktur politik akan dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan atau undang-undang
yang mewajibkan

dilaksanakannya pendidikan moral

bagi generasi penerus yang
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didukung dana dari pemerintah. Sementara secara kultural memerlukan perjuangan yang
panjang. Perjuangan membangun mentalitas bangsa melalui nilai-nilai keadilan
demokrasi dan menandung nilai moral, harus diawali dari individu yang mengutamakan
kehidupan yang menjunjung nilai-nilai moral, disemaikan dari lingkungan keluarga,
lingkungan sekolahan dan masyarakat luas.
Dalam mensosialisasikan nilai-nilai

moral diperlukan pendekar, pejuang moral

yang tidak pernah gentar, putus asa atau frustasi meskipun rintangan, halangan,
lingkungan tidak kondusif, dan harus berhadapan dengan birokrasi korup. Dengan tidak
jemu-jemunya meneriakkan sosialisasi pendidikan moral untuk mewujudkan nilai moral
secara universal.
Pendekar moral pertama; harus yakin seyakin-yakinnya (percaya) bahwa nilainilai moral bisa dan harus disosialisasikan dengan sungguh-sungguh pada peserta
didik sehingga perseta didik mengerti dan melaksanakan nilai-nilai moral dalam
kehidupan sehari-hari. Kedua; pemimpin (pendekar moral)

harus berfikir sungguh-

sungguh berfikir tidak pernah putus asa untuk mencari solusi dalam pendidikan moral
untuk perbaikan moral peserta didik. Ketiga; pendekar moral harus berusaha sungguh
bersusaha untuk mewujudkan kehidupan moral yang baik dalam masyarakat.
Pemimpin moral harus bersedia bersinergis dengan pemimpin lain untuk mewujudkan
kehiduipan moral yang baik dengan menggunakan konsep gold three engle yaitu
kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan penyandang dana. Perguruan tinggi
mengadakan R dan D (resert dan development) dalam bidang pendidikan moral yang
telah diujicobakan dan berhasil. Pemerintah termasuk pemimpin nasional yang memberi
good will (kemudahan) melalui peraturan pemerintah dalam mensosialisasikan nilai-nilai
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moral. Penyandang dana bisa dari grand (hadiah) atau donatur, hibah untuk mendanai
riset dan sosialisasi nilai moral sehingga pendidikan moral bisa berjalan dengan baik
seperti harapan.
Jadi nilai moral harus dibawa seorang pakar yang meyakini kebenaran moral
sebagai ideologi ideal harus ditanamkan pada setiap hati (personal, individu) agar suatu
hari nanti kehidupan yang bemoral akan terwujud.
Dengan adanya benih nilai-nilai moral yang sudah disemaikan dalam keluarga,
diajarkan di sekolah oleh guru dan masyarakat

diharapkan setiap personal dapat

mempraktikkan nilai moral dalam totalitas kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Modal nilai moral yang sudah ada dalam personal merupakan lahan yang subur bagi
generasi penerus untuk mewujudkan kehidupan bersama dalam mewujudkan masyarakat
sipil (civil society). Terlebih lagi dalam pembelajaran dan sosialisasi pendidikan moral
dapat dimanfaatkan konsep learning to do, learning to be, learning to now, learning to
live together.

Pengertiannya

dalam pembelajaran

moral

peserta didik diajak

melakukan bersama-sama, pendidikan merupakan proses menjadi dewasa, sempurna
sesuai dengan tujuannya, pendidikan moral dilaksanakan saat ini, dan pendidikan
moral dilakukan bersama-sama
antara di sekolah,

rumah dan

dalam kehidupan masyarakat
masyarakat

sehingga pendidikan

saling mendukung untuk membentuk

kehidupan yang lebih bermoral. Apalagi apabila guru, orang tua murid, pemuka agama,
pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat (pemimpin nasional) memiliki komitment
yang tinggi untuk mewujudkan masyarakt yang bermoral

dengan konsep “Ingarso

sung tuladho, Ing madyo mangun karso ,Ttut wuri handayani”

artinya seorang

pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutuan bagi yang
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dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan,
sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang
dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. Konsep pendidikan moral di atas tidak
hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga
pendidikan demokrasi bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Pentingnya Sosialissi nilai-nilai Moral
Dalam usaha mensosialisasikan nilai-nilai moral peserta didik sering mengalami
kebingungan dalam menentukan pilihan bagaimana harus berpikir, berkeyakinan dan
bertingkah laku sebab apa yang dimengerti belum tentu sama dengan apa yang terjadi
dalam masyarakat yang penuh konflik nilai moral. Televisi dan koran memberikan
informasi yang berbeda dengan apa yang ada dalam keluarga maupun yang terjadi di
masyarakat, sehingga hal ini sangat membingungkan peserta didik untuk menentukan
pilihan nilai. Peserta didik sulit menentukan pilihan nilai yang terbaik, akibat dari
tekanan dan propaganda teman sebaya. Dalam hal ini jika pendidikan nilai moral
berhasil perlu mengajarkan secara langsung kepada

anak didik

ingin

dengan memberi

keteladanan yang nyata. (Parjono, 2005: 1).
Transfer nilai moral kepada generasi muda juga dapat digunakan dengan metode
secara moderat karena didunia ini tidak ada sistem yang sempurna, oleh karena itu
peserta didik harus mengolah dan memiliki normanya sendiri.

Generasi tua hanya

memberikan norma-norma yang sudah dibakukan dan mengajarkannya, sehingga peserta
didik tidak merasa disitir dan digurui, mereka dibiarkan untuk bareksprimen, berdialog
dengan dirinya atau merenungkan ajaran moral yang telah diterimanya,

sehingga
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peserta didik menemukan apa yang dikehendakinya dan tidak bertentangan dengan
nilai-nilai subtansial.
Cara lain untuk memindahkan nilai dengan cara memodelkan, dengan asumsi
bahwa guru (panutan) menampilkan diri dengan nilai tertentu sebagai model yang
mengesankan, maka harapannya generasi muda akan meniru model yang diideolakan.
Namun demikian model-model tingkah laku dan sikap yang berhubungan dengan nilai
moral sering ditampilkan oleh banyak orang yang berbeda-beda sehingga anak bisa
mengalami kebingungan dalam menentukan nilai. Oleh karena itu orang dewasa harus
mengajar nilai-nilai moral atau ajaran moral

berulang-ulang kepada anak-anak dan

membicarakannya pada waktu dirumah, dalam perjalanan, waktu ditempat tidur dan pada
waktu bangun pagi. Ajaran moral harus diikatkan sebagai tanda pada tangan dan dahi,
dan menuliskan pada tiang pintu dan pintu gerbang.

Atau seluruh kehidupan dan

aktivitas serta lingkungan hidup dijadikan media untuk sosialisasi nilai-nilai moral
(LAI, 2003: 200.). Dalam mengemplementasikannya pendidikan moral pada kehidupan
sehari-hari telah dibantu dengan Etika, sehingga peserta didik tidak perlu ragu-ragu
untuk bertindak yang

seharusnya

karena sudah ada landasan pembenarannya

(J.

Verkulyl, 1985.: 23).
Dalam usaha transfer nilai juga diperlukan materi yang tidak difokuskan pada
isi nilai, tetapi lebih dipentingkan dalam proses sosialisasi nilai, maksudnya proses
bagaimana seseorang sampai pada suatu pemilihan nilai moral (Parjono, 2005: 2).
Prinsip pembelajaran nilai merupakan pembelajaran yang efektif yang harus
menempatkan peserta didik sebagai pelaku moral yang das sollen, mereka harus diberi
kesempatan untuk belajar secara aktif baik pisik maupun mental. Aktif secara mental
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bila peserta didik aktif berfikir dengan
mempersepsikan pengalaman yang baru

menggunakan pengetahuannya untuk
disamping secara fisik dapat diamati

keterlibatannya dalam belajar sehingga norma moral menjadi bagian dari hidupnya.
Dalam pembelajaran nilai moral ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar
pembelajaran nilai dapat efektif yaitu perbuatan dan pembiasaan. Oleh karena dengan
perbuatan siswa dapat secara langsung melakukan pengulangan perbuatan agar menjadi
kebiasaan. Atau menjadi nilai budaya mereka.
Interaksi antara panutan yang memberi keteladanan pada peserta didik dan
kondisi lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran nilai sangat

menguntungkan

untuk tranfer nilai melalui saling membagi dalam pengalaman. Guru yang baik juga
dapat mengerti perasaan, pemahaman, jalan pikiran peserta didik dan mereka diberi
kesempatan untuk mengkomunikasikan sekaligus dapat memberi jalan keluar dalam
pergumulan pemilihan nilai yang ada tanpa mengindoktrinasi.
Melalui pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran nilai,
peserta didik dapat memilih berbagai alternatif nilai yang ada dan mengamalkan sebagai
ujud aktualisasi diri. Guru sebagai panutan yang meberi hidupnya bagi peserta didik
diharapkan dapat merefleksi diri melalui perasaan dan pikirannya setelah merenung dan
mendapat masukan sehingga dapat mngetahui sejauh mana pemahaman dan pengamalan
nilai moral yang telah diterima dan dilakukan siswanya.

Konsep Masyarakat Spil (Civil Sosiety) Dalam Koridor Pendidikan Moral
Civil Society atau masyarakat sipil dalam bahasan ilmu sosial dimaknai sebagai
konsep yang berkaitan dan dipertentangkan dengan “masyarakat politik” yang secara
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umum dipahami sebagai negara. Konsep ini pertama kali timbul di Erapa Barat pada
jaman Enlightment. Konsep masyarakat sipil dapat dilacak pemikiran tokoh humaniora
seperti Hobbes, Locke, Montesquie, Roousseau. Civil Society dipahami sebagai kawasan
privat yang dipertentangkan dengan kawasan negara atau publik. Pemikiran ini
mengubah wacana civil society sebagai diskurs pemikiran kristis terhadap kapitalisme
(Andi Mallarangeng, 200: 14). Sedang di Eropa Timur muncul dasawarsa 1980 an
sebagai

jawaban terhadap negara dengan

sistem partai tungggal, dan kemudian

menjalar ke Eropa Barat dengan konsep “negara kesejahteraan” (Welfare State). Negranegara Amerika Latin, Afrika, Asia, Timur tengah telah menggunakan konsep civil
society untuk mengekspresikan perjuangan moral dalam demokratisasi dan melakukan
perubahan politik di negaranya masing-masing.
Masyarakat sipil adalah masyarakat dimana hak dan kewajiba dihargai dan
dijunjung tinggi, sehingga tercipta masyarakat yang damai, adil, bermoral dan berbudaya
dengan ciri-cirinya sebagai berikut:
“1. Mengakui keanekaragaman budaya yang merupakan pengembangan
identitas bangsa yang bermoral, 2. Pentingnya saling pengertian antar sesama
anggota masyarakat dan memiliki tolerasni yang tinggi. 3. Perlunya lembaga
sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum (Istiqomah, 2003; 10).
Dalam perkembangan politik di Indonesia pada masa rezim Suharto, wacana
civil society

telah menjadi

suatu cara untuk melepaskan ketidak puasan terhadap

pengelolaan praktik-praktik Orba dalam pengelolaan sosial, politik dan budaya.
tengah hegemoni negara

Di

yang melakukan pembatasan kebebasan, civil society

memperoleh mementum sebagai obyek wacana bertepatan dengan masa reformasi untuk
mengoreksi terhadap era sebelumnya. Akhirnya civil society terakumulasi dijadikan
cita-cita yang ideal masyarakat yang bermoral untuk mewujudkan Indonesia Baru. Pada
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masa itu diadakan banyak seminar, talkshow, dan banyak artikel yang mengkonsep
Indonesia baru yang terkait dengan masyarakat sipil. Pada masa pemerintahan Habibie
konsep masyarakat sipil yang bermoral telah dijadikan acuan reformasi
pembentukan Indonesia Baru

melalui pendirian Tim Nasional

dan

Reformasi menuju

Masyarakat Sipil. Namun yang terjadi justru kontra produktif telah terjadi fenomena
radikalisme masa menggunakan instrumen agama untuk kepentingan kelompok,
terlihat ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan sosial yang menampilkan amuk
massa yang distruktif. Hal yang lebih memprehatinkan lagi adalah sebagian besar
fenomena komunalisme dan radikalisme masa menggunakan intrumen agama dalam
menggunakan ideologi dan gerakannya justru anti kehidupan yang bermoral (Sunarso,
2004: 34).
Prof. Dr. Udin SW menyatakan bahwa dalam demokrasi untuk mewujudkan
masyarakat sipil yang bermoral berlaku adigium “Democracy is not inherrited but is
learned” . Demokrasi yang bermoral bukan hal yang diturunkan tetapi harus diajarkan.
Oleh karena itu pendidikan moral harus diajarkan kepada peserta didik. Perkembangan
demokrasi yang bermoral disebuah negara dipengaruhi oleh:
“Tingkat perkembangan ekonomi, 2. Kesadaran identitas nasional yang
bersumber pada moral bangsa, 3. Pengalaman sejarah, 4. Civic culture (Udin,
SW., 2006: 2).
Sedang menurut Denny dalam “Terancamnya Konsolidasi Demokrasi” ada tiga
variabel utama dalam mewujudkan demokrasi:
“1. Pertumbuhan ekonomi, jika ekonomi suatu negara tidak tumbuhan maka
negara itu tidak akan mencapai demokrasi yang bermoral, 2. Variabel kedua
yang mempengaruhi konsolidasi demokrasi adalah kultur liberal; yaitu nilainilai egalitarian yang bermoral terlepas dari isu SARA dan jender, 3.
Kesepakatan elit, yaitu tentang kesepakatan aturan main dalam kehidupan
politik (Denny, 2006: 16).
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Apa yang terjadi di Indonesia ketiga variabel tersebut di atas sangat buruk,
ekonomi mengalami krisis, kultur leberal tidak terjadi tetapi justru sebaliknya kultur
tidak bermoral intoleran dan kekerasan. Sementara itu dalam kehidupan politik tidak ada
aturan main bersama yang disepakati. Melalui pendidikan bermoral diharapkan
menghasilkan fondasi politik yang kokoh dengan menghasilkan ekonomi yang tumbuh,
kultur liberal dan kesepakatan elit dalam aturan main politik.
Negara demokrasi yang bermoral

untuk mewujudkan masyarakat sipil

perumusannya disesuaikan dengan tuntutan jaman. Oleh karena itu konsep rule of low
(negara hukum) yang

direvisi ahli hukum internasional merumuskan pemerintah

demokratis dan bermoral memiliki kriteria sebagai berikut:
“Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas, pemilu yang bebas,
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beroposisi, pendidikan
kewarganegaraan bersumber pada moral bangsa, sedang nilai-nilai demokrasi
yang harus ada menurut Mayo; penyelesaian konflik secara damai dan
melembaga, menjamin perubahan secara damai, penyelenggaraan pergantian
pemimpin secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan, mengaggap wajar
adanya keanekaragaman dalam masyarakat dan menjamin tegaknya keadilan
(Sunarso, 2004: 37).
Nilai-nilai tersebut di atas harus disosialisasikan melalui pendidikan formal di
sekolah dasar khususnya bagi generasi penerus, dan diimplementasikan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara.

Pendidikan

moral

berfungsi membentuk watak bangsa,

peradaban bangsa yang bermartabat, dan mencerdaskan kehidupan moral
Menjadikan warga negara yang baik,

bangsa.

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

bermoral dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kratif, mandiri, bertanggung jawab
dan demokratis (Udin SW., 2006: 2).
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Konstruk Masyarakat Sipil yang Mengedepankan Nilai-nilai Moral
Dalam mewujudkan masyarakat sipil (civil society) yang demokratis perlu
langkah-langkah berdemensi dekonstroksi yang memberikan harapan bagi rekonstruksi
dan revitalisasi kehidupan yang bermoral. . Ada beberapa hal yang dapat dilakukan
untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih bermoral antara lain:
Pertama dekonstruksi kepemimpinan. Pemimpin selalu identik dengan ketokohan
dan bersifat perosonal.

Dalam imajinasi kehidupan demokrasi yang bermoral, ada

kepercayaan bahwa ada seorang pemimpin yang akan muncul dalam kondisi sesulit
apapun dipersonifikasikan sebagai tokoh pembebas semacam "afatar"
mampu mengatasi

segala keterpurukan

kebobrokan moral.

yang akan

Namun kenyataannya

setelah Suharto tumbang terjadi reformasi, Amin Rais dengan Partai Amanat Nasional
(PAN)

sebagai lokomotif pembaharuan dalam segala bidang,

Partai Kesejahteraan

Sosial (PKS) yang roformis, Golkar baru, Partai Demokrat dengan Susilo Bambang
Yudoyono (SBY)

tak mampu membawa bangsa ini ke dalam kehidupan demokratis

yang bermoral. Bahkan terjadi hal sebaliknya pemerintah melalui aparat keamanan
tidak berani menegakkan kehidupan demokrasi yang bersumber dari nilai moral. Namun
membiarkan ormas-ormas keagamaan Islam melakukan kekerasan, dengan sendirinya
kendali atas demokrasi hilang. Jafar Umar sebgai pemimpin Fron Pembela Islam (FPI)
mengatakan orang murtad, dan orang kafir yang tidak mentaati Syariat Islam

halal

darahnya ditumpahkan dan hal ini bertentangan dengan nilai moral universal (Kompas
Rabu, 30 Agustus 2006: 6 dan Wawancara TVRI dengan Jafar Umar, 2004).
Namun kepemimpinan yang bersumber pada ketokohan personal telah mengalami
kegagalan sebagai pemimpin alternatif. Oleh

karena itu diperlukan dekonstruksi
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kepemimpinan yang bermoral atas paradigma kepemimpinan yang telah ada. Bangsa ini
harus merekonstruksi ulang dengan menghadirkan kepemimpinan kolektif, yaitu
kepemimpinan yang diusung berdasarkan visi kebersamaan

untuk kehidupan moral

bangsa yang lebih demokratis. Para pemimpin nasional harus menanggalkan segala
atribut ikatan primordial seperti keormasan, keagamaan, kesukuan yang bersifat SARA
untuk membangun moral demi kepentingan bersama.
Kedua, dekonstruksi kelembagaan demokrasi yang bermoral harus diwujudkan.
Oleh karena kelembagaan masih merupakan titik lemah dalam membangun masyarakat
adil dan makmur. Lembaga-lembaga yang ada belum mempunyai komitmen untuk
mewujudkan

kehidupan bermoral yang sesungguhnya namun yang terjadi

justru

sebaliknya, mereka melayani diri sendiri dalam bentuk KKN, bukan melayani
kepentingan umum (Zuhairi Misrawi, Kompas, 30 Agustus 2006: 7).
Ketiga, dekonstruksi kultur demokrasi yang bermoral. Dalam ranah demokrasi
budaya yang berkembang masih berlaku sistem feodalis. Elit politik sering bertindak
sebagai raja yang ingin dilayani, dihormat, disanjung, ingat imperium Suharto yang
menghendaki penguasa tunggal seperti raja-raja Jawa. Kultur semacam ini tidak kondusif
untuk kehidupan demokrasi yang bermoral, karena kumunikasi hanya satu arah antara
atasan dan bawahan. Oleh karena itu ke depan harus dekembangkan kultur demokrasi
yang memberi ruang lebih leluasa terutama dalam kultur

nilai-nilai egalitarian,

demokratis yang bermoral, dan terbuka atau transparan dalam pengelolaan untuk
kepentingan publik.
Keempat,

dekonstruksi masyarakat sipil yang demokratis. Membangun

masyarakat sipil sangat penting sekali, karenea meskipun pemerintah bangkrut masih
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ada masyarakat sipil yang memiliki solidaritas sosial yang kuat. Kedepan masyarakat
sipil harus diselamatkan dari kontaminasi kepentingan negara, kooptasi pemerintah
maupun ormas-ormas yang cenderung ke arah politik praktis. Ormas agama sudah
seharusnya meletakkan

nilai-nilai

moral agama sebagai sumber

etika

untuk

mewujudkan civil society, bukan justru untuk kepentingan kekuasaan.
Kelima, perlu dekonstruksi mental demokrasi yang bersumber dari moral. Mental
demokrasi bermoral

harus dikembangan pada setiap individu melalui diri sendiri dan

disebarkan pada setiap pribadi sebagai mana pendekar pendekar-pendekar moral, karena
bangsa ini telah kehilangan kepercayaan diri terutama tidak adanya keteladanan dari para
pemimpin bangsa. Jalan keluar untuk membangun moral harus ada langkah sinergi
seluruh elemen bangsa baik pemerintah (pemimpin nasional), cendekiawan, budayawan,
rohaniawan, tokoh masyarakat, media masa bersama-sama mempunyai tekad bulat untuk
mewujudkan kehidupan bangsa yang memiliki moral ideal yang menjunjung tinggi nilai
keadilan, kedamaian, keragaman budaya dan egalitarian.

Penutup
Pemaknaan kehidupan negara yang bermoral, tidak hanya merasa bangga dalam
memiliki bangsa serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
tetapi harus berorentasi baru antara lain membebaskan rakyat dari kemiskinan.
Penguasaan ekonomi dan aset sumber kekayaan alam yang hanya dimiliki oleh segelintir
orang harus segera diakhiri. Demokrasi ekonomi yang bermoral
omong kosong,

bukan hanya wacana

jika bangsa ini masih terjajah di bidang ekonomi, banyak terjadi

pengangguran, kemisikinan, ketimpangan ekonomi.

Kehidupan demokrasi bermoral
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harus memapu memberi jawaban kepincangan dan ketertindasan dalam bidang ekonomi.
Borok-borok koropsi, perampokan dalam negara karena kerakusan konglomerat dan
penjajahan oleh bangsa sendiri merupakan ketidak adilan yang bertentangan dengan nilai
moral, harus diberantas melalui pendidikan demokrasi bermoral sehingga kehidupan
berbangsa semakin demokratis. Namun dalam kenyataannya borok-borok kehidupan
yang tidak demokratis semakin mengganas, menggorogoti urat nadi bangsa ini. Dalam
teorinya norma-norma

berbangsa yang bersumber dari nilai moral harus dijadikan

pedoman dan pandangan hidup, namun kenyataannya terjadi pengkianatan yang tidak
demokratis.
Pendidikan

moral

diharapkan dapat menghasilkan

peserta didik yang

memiliki kompetensi personal dan sosial sehingga menjadi warga negara yang baik
(good care atau good citezen) dengan ciri-cirinya antara lain: berani mengambil sikap
positif untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi, nilai-nilai moral

demi masa depan

bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesatuan,
kebangsaan, kebhinekaan, multikultural, nasionalisme, demokrasi dan demokratisasi.
Arah kebijaksanaan Pendidikan moral adalah untuk mewujudkan masyarakat
sipil dengan parameter masyarakat lebih baik;

demokratis; masyarakat mendapat

porsi partisipasi lebih luas, serta adanya landasan kepastian hukum, mengedepankan
nilai-nilai egalitarian, nilai keadilan, menghargai HAM, penegakan hukum, menghargai
perbedaan SARA dalam kesatuan bangsa. Menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan
dilandasi pengamalan nilai-nilai moral Pancasila, yang diaktualisasikan

baik secara

obyektif dan sobyektif sebagai paradigmanya. Moral Pancasila harus menjadi bagian
hidup dalam kehidupan sehari-hari akan sangat mendukung suasana yang kondusif untuk
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pelaksanaan pendidikan moral untuk

mewujudkan Indonesia baru yang lebih ideal

(Beatiful Cantery atau Civil Society)
Diberikannya pendidikan moral pada generasi penerus merupakan salah satu
alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi KKN yang menggurita, birokrasi
yang bobriok, dan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Dengan tersosialisasikan
pendidikan

moral diharapkan generasi penerus dapat memahami, menganalisis,

menjawab masalah-masalah yang dihadapi bangsa, dan dapat membangun kehidupan
moral bangsa secara berkesinambungan, konsisten yang bersumber pada nilai-nilai
moral bangsa sehingga cita-cita bangsa dan tujuan nasional bisa tercapai.
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