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Abstrak  

Peringatan 60 Tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia belum dapat 

mewujudkan cita-cita nasional seperti yang diharapkan dalam Pembukaan UUD 1945 

“Melindungungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.  

Perlindungan segenap bangsa  yang diujudkan dalam integrasi nasional atau kesatuan, 

persatuan Negara Kestuan Republik Indonesia (NKRI)  malah menui disintegrasi 

dalam bentuk Gerakaan Aceh Merdeka (GAM)  dan Organisasi Papua Merdeka 

(OPM).  Memajukan kesejahteraan umum yang dicita-citakan dalam ujud realisasi  

masyarakat adil dan makmur  berdasarkan Pancasila, malah menuai busung lapar, 

kemiskinan, salah urus dan KKN yang menggurita. Usaha untuk mencerdaskan 

kehidupan  bangsa  yang dicita-citakan fonding father  melah mengahasilkan 

pendidikan biaya tinggi, sehingga simiskin tersisihkan  dalam kompetisi pendidiikan. 

Pancasila sebagai dasar negara, nasionaisme serta patriontisme Indoneisa  telah 

terdegradasi  oleh perjalanan jaman digmpur gelombang ideologi liberalisme, 

kapitalisme dan globaalisasi.  

Permasalan bangsa Indonesia yang sangat kompleks;  KKN yang menggurita,  

disintegrasi bangsa, krisis multidimensional, salah urus,  konflik SARA (suku antar 

golongan ras dan agama), kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, eksploitasi alam 

berlebihan, kebakaran hutan dan permasalahan  bangsa ke depan tentu tidak semakin 

ringan. Ada secercah harapan melalui Pendidikan Mata  Kuliah Pembentuk 

kepribadian  (MPK)  khusunya Pendidikan Pancasila kepada generasi muda menjadi 

jawaban dalam menghadap perubahan sosial dan globalisasil  Oleh karena mata kuliah 

ini diharapkan dapat membentuk pola sikap, pola tingkah laku  sesuai dengan pola 

yang diharapkan sehingga kedepan nilai-nilai ini dapat membangkitkan raoa 

nasionalisme dan patriontisme bangsa Indonesia. Dengan berhasilnya Pendidikan 

Pancasila dihrapkan menghasilkan keluaran (out put) manusia Indonesia untuk 

mewujudkan cita-cita nasional sebagai man tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 

 

 

Pendahuluan 

 

 Dalam pengembangan kurikulum berbasis kompetensi tujuan pembentukan 

Mata kuliah Pembentuk Kepribadian (MPK) adalah mengembangkan potensi manusia 

Indonesia yang  

          “1. Beriman terhadap Tuhan  Yang Maha Esa (kepribadian ini dibentuk melalui 

pengembangan    nilai-nilai agama),  

         2. Mandiri, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, memiliki kepribadian 

dengan jati diri  yang dipengaruhi nilai-nilai agama dan moral Pancasila 

            3. Menjadi Warga Negara  yang demokratis serta bertanggung jawab dalam 

kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dibentuk melalui pendidikan 

Pancasila dan  Kewarganegaraan (Hamdan Mansur 2003: 1)”. 



 

Tujuan secara normatif sangat ideal untuk membentuk watak bangsa yang 

memiliki kecakapan keahlian dan kepribadian luhur  yang dibentuk melalui 

pendidikan untuk hidup seperti  Pendidikan Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, budi 

pekerti dan Etika  serta pendidikan kehidupan yang menyangkut kecapan yang 

memberikan bekal keahlian dibidangnya. Namun kenyataan di masyarakat yang das  

Sollen berbeda dengan yang das Sein, yang ideal berbeda dalam dunia real. Sebagai 

bukti KKN  (koropsi, kolusi dan nepotisme) di Indonesia telah menggurita, hampir 

setiap Institusi  khususnya anggota DPR di Propensi terlibat korupsi.                

Menurut hasil survai Transparency Internasional Indonesia (TII)  menunjukkan  

kota Jakarta dinilai paling korup di susul Surabaya dan Medan. Survai  TII dikuti 

1.305 pembisnis yang tersebar di 21 kota se Indonesia, peringkat yang digunakan 

tertinggi 10 terendah 0, Jakarta mendapat nilai tertinggi yaitu   3,87, Surbaya 3,93 dan 

Medan 4,09. Indikator yang dugunakan yakni kenerja pelayanan publik, probabilitas 

terjadinya proses suap dalam rangka mendapatkan promosi, mendapatkan pekerjaan 

dan praktek nepotisme. Hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) kebocoran 

banyak terjadi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)  dan Lembaga 

Keuangan Negara.  Institusi paling buruk adalah Lembaga  Peradilan Negara dikuti 

Bea Cukai (Kedaulatan Rakyat, 17 Februari 2005; hal. 24).   

Dalam konteks kehidupan  berbangsa dan bernegara, nasionalisme Indonesia 

mengalama tantangan di antaranya:  keberadaan partai politik  (parpol)  di Indonesia 

yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi disibukkan dengan penyusunan 

agenda Pemilu 2009 dan konflik internal dalam tubuh porpol yang seharusnya sebagai 

penyambung lidah rakyat. Konflik Pemilihan Kepala Daerah yang berbuntut  

pengrusakan asset-aset negara di beberapa daerah.  Perilaku memprehatinkan melanda 

kehidupan umat beragama menjurus ke arah anarkis  dilakukan sekolompok  umat 



beragama terhadap aliran Ahmadiyah.  Majelis Ulama Induonesia  (MUI) yang 

mengeluarkan fatwa haram terhadap Ahmadiyah, pluralisme, sekularisme,  dan 

liberalisme. Keanekaragaman kehidupan yang seharusnya sebagai hikmah diabaikan  

dan keinginan Organisasi Papua merdeka (OPM) telah mencederai Negara Kesatuan 

Republik Indonesai untuk merdeka  (Bernas, Selasa 9 Agustus 2005: 4).  

Sebagai insan akademik sering timbul pertanyaan, dimana letak penyimpangan 

dan kesalahan-kesalahan  bangsa ini, dan dari mana harus memulai perbaikan 

bukankah ajaran-ajaran tradisional maupun nilai-nili moral  di Indonesia telah 

disosialisasikan dibudayakan, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.  

Dalam  tulisan ini penulis ingin memperkenalkan,  memberikan alternatif  atau 

memberikan kontribusi nilai-nilai MPK,  khususnya Pendidikan Pancasila  

sebagai salah satu solusi dalam menghadapi kebekuan dan ketidak pastian perbaikan 

watak bangsa dan sekligus untuk  melestarikan nasionlisme Indonesia mewujudkan 

Civil Socety (masyarakat sipil).  

 

Pembahasan 

Pengertian Pendidikan  Secara Umum 

Pendidikan  pada hakekatnya adalah usaha secara sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan baik di luar sekolah dan dalam sekolah  yang 

berlangsung seumur hidup. Pembaharua pendidikan diharapkan atas dasar falsafah 

bangsa dan diarahkan untuk membentuk watak bangsa  atau manusia Indonesia yang 

sehat  jasmani dan rohani (Lemhanas 1988: 102).   

Pendidikan secara umum merupakan sistem pendidikan nasional yang 

menyebutkan bahwa kurikulum dan isinya memuat pendidikan agama, Pancasila dan 

Kewarganegaraan (UU No. 2 Tahun 1989).  Pendidikan nasioanal yang diharapkan 



pemerintah  pemerintah adalah  pendidikan yang berakar pada budaya bangsa  dan 

diarahkan  untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 

mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Peserta didik diharapkan berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun 

dirinya dan masyarakat sekelilingnnya,  serta memenuhi kebutuhan pembangunan 

nasional yang bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.      

Jadi watak  bangsa yang dimaksudkan adalah manusia Indonesia yang beriman 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri, profersional di 

bidangnya yang dapat memenuhi tuntutan jaman atau bertanggung jawab terhadap 

nusa bangsa sebagai personifikasi dari cinta tanah air.  

Peran pendidikan  Pancasila diharapkan  dapat  menanamkan nilai-nilai Pancasila 

yang diyakini kebenarannya dan dapat menjadi dasar bagi peserta didik agar hidup 

berguna dalam mengembangkan IPTEKS (ilmu pengetahuan teknologi dan seni) dan 

mampu memgantisipasi perubahan jaman, perubahan sosial, maupun globalisasi. 

Nilai-nilai Pancasila  dijadikan panduan,  keyakinan yang membimbing, 

mengarahkan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.  Pendidikan Pancasila  juga diharapkan sebagai moral force 

(kekuatan moral) bagi bangsa untuk menghadapi segala permasalahan yang ada , 

mewujudkan integrasi nasional atau pun tujuan nasional. Sebagaiman dicantumkan 

dalam Visi dan Misinya dan kompetensinya: 

“Visi Pendidikan Pancasila menjadi sumber nilai dan pedoman dalam 

penyelenggaraan  program studi dan mengantarkan peserta didik 

mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang Pancasilais. Adapun 

misinya;  agar mahasiswa mampu mewujudkan nilai-nilai  dasar Pancasila  

serta kesadaran berbangsa dan bernegara, dalam menerapkan ilmu secara 

bertanggung jawab terhadap kemanusiaan, Kompetensi Pendidikan Pancasila 

bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan 

dinamis, berpandangan luas  sebagai manusia intelektual  serta mengantarkan 

mahaiswa memiliki kemapuan untuk: a. Mengambil sikap bertanggung jawab 

sesuai dengan hati nuraninya, b. Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan 



serta cara-cara pemecahannya. c. Mengenali perubahan-perubahan dan 

perkembangan IPTEKS dan d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai 

budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia” (Kuntowibisono 

Siswomiharjo, 2002: 164). 

 

Dengan demikian Pancasila dapat mewarnai segala aspek kehidupan bangsa 

khusunya menghadapi perubahan sosial dan permasalahan-permasalah bangsa 

khususnya kemerosotan moral bangsa.   

 

Teori Pandangan Sikap dapat berubah karena Proses Belajar dan keteladanan 

Dalam teori sosologi pengaruh masyarakat terhadap individu sangat kuat sekali, 

jika lingkungan kuat maka individu akan menuruti apa yang ada di lingkungannya, 

sehingga dapat  mebentuk pribadi manusia Indosnesia seperti harapan. Individu 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, ligkungan sekolah, lingkungan kerja, 

lingkungan agama dan kebudayaan sehingga manusia cepat atau lambat akan menjadi 

seperti dimana ia berada karena dipengaruhi oleh keadaan yang mengelilinginya  

(Robert MZ Lawang, 1986: 10) Dalam konsep ini berlaku konsep kontrol sosial, 

inidividu tidak boleh tidak akan mematuhi lingkungannya, jika tidak mematuhi nilai 

maka akan ada intimidasi, persiasi, kekerasan dan birokrasi sangat mempengaruhi 

individu baik secara positif dan negatif. 

Sosialisasi nilai-nilai Pancasila sangat kondusif jika lingkungan mendukung 

dalam  mengamalkannya. Individu yang  akan terbentuk sesuai dengan konstruk yang 

diinginkannya,  diharapkan akan menjadi manusia pelaku nilai-nilai Pancasila yang 

diyakininya.  Nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

setiap individu baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa 

negara, terutama kalangan elit negara. Dalam melaksanakan  kegiatan sehari-hari 

setiap warga negara perlu mawas ke dalam untuk menggamalkan nilai-nilai 



Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana terkandung 

dalam Pancasila (Kaelan, 2003;  259).    

Menurut teori interaksionisme  simbol,  dalam sosialisasi kehidupan 

masyarakat  ada dua konsep yaitu kontrol sosial dan pengaruh stratifikasi terhadap 

individu. Dalam  kontrol sosial dapat  dilihat betapa individu dikelilingi oleh sistem 

sosial disekitarnya  dan menekan dirinya.  Kondisi lingkungan yang mengelilingi akan 

membuat individu mematuhi aturan yang ada jika menyimpang akan terjadi persusi, 

intimdasi, resosialisasi, sehingga tidak boleh tidak harus patuh.  

  Birokrasi pada hakekatnya juga mempengaruhi pembentukan individu, karena 

birokarasi mengutamakan sifat rasional. Dalam kegiatan birokrasi  diatur  secara 

rasional dan tunduk pada hukum efisiensi dan efeksitifitas kerja. Permasalahan fungsi 

birokrasi akan menghasilkan “siapa dan akan berbuat apa, apa syarat seseorang yang 

diterima lingkungan, bagaimana orang dapat dipromosikan. Jadi inti dari fungsi 

bairokrasi ini adalah sebagai alat  yang dipergunakan manusia untuk bisa berhasil 

sesaui dengan tujuannya. 

Pengaruh stratifikasi sosial terhadap individu sangat kuat  setiap klas sosial akan 

membawa konsekwensi  sendiri  dalam kehidupan masyarakat. Fakta  sosial dengan 

sifatnya akan mempengaruhi individu dari luar. Oleh karena itu manusia  merupakan 

produk dari masyarakat,  manusia ditentukan oleh masyarakat atau lapisan masyarakat 

akan mempengaruhi individu. Pemiliki kelas sosial tinggi dan menengah biasanya 

akan mempertahankan pola kehidupan keteladanan dalam masyarakat supaya 

dihormati oleh lingkungannya. Dalam konteks ini para elit politik, birokrasi  

diharapkan memberi keteladanan dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila.  

Dalam kehidupan sosial tak kalah pentingnya pengaruh individu terhadap 

masyarakat atau sebaliknya. Dalam konteks ini dikenal dengan istilah  internalisasi  



dimana manusia mempelajari bahasa (simbul)  sebagai ujud sosialisasi. Manusia 

memasukkan kenyataan eksternal menjadi kenyataan  satu dengan dirinya. Atau 

bahasa sebagai kenyataan eksternal masuk ke dalam diri seseorang dan menjadi 

kenyataan internal.  Prosos memasukkan kenyataan eksternal ke dalam dan menjadi 

kenyataan internal, disebut internalisasi.  Lewat bahasa inilah manusia mempelajari 

kenyataan yang ada di luar dan mengungkapkan kembali dengan bahasa. Bahasa bisa 

menjadi kenyataan  internal, kalau bahasa itu dimengerti. Kenyataan eksternal yang 

dimengerti  masuk dalam bagian diri manusia;  dalam bahasa sehari-hari keadaan 

satunya kenyataan luar itu dengan diri individu  (manusia) dalam bentuk pengertian, 

atau disebut mendarah dagingkan. Dalam konteks ini yang  perlu dimengerti dan 

masuk dalam kehidupan individu adalah nilai-nilai Pancasila yang harus 

disosialisasikan dan diungkapkan kembali, diaktulissikan oleh individu dan kelompok 

sehingga nilai tersebut dapat  dilestarikan.  

Proses  internalisasi di atas  dalam kehidupan  manusia  lewat proses sosialsiasi  

primer sebagai produk  ungkapkan manusia   selama  di dunia  dan sosialisasi sekender  

setelah manusia mempelajari bahasa di lingkungannya. Proses eksternalisasi yang 

menghasilkan kenyataan, dan lewat proses sosialisasi seseorang mengenternalisasi  

kenyataan  eksternal (luar) menjadi bagian dari dirinya (mendarah dagingkan) yang 

bertarti yang dimengertinya.  Jadi lewat proses sosialisasi, fakta sosial (kenyataan 

obyektif)  itu dipertahankan dan dirubah manusia melalui proses internalisasi dan  

dikeluarkan kembali dalam bentuk bahasa atau simbul, fakta sosal seperti memaksa 

(kenyataan obeyektif) dan fakta sosial  yang bertahap dan tetap berlaku (Robert MZ 

Lawang, 1986;  23). Konsep di atas sangat cocok untuk  merubah individu dalam 

perilaku yang kita harapkan untu mewujudkan nilai-nilai  Pancasila.  



Proses   pembudayaan nilai-nilai Pancasila atau nasionalisme meliputi nilai, 

norma, mores, dimasyarakatkan melalui metode; mengenali, memahami, menghayati, 

mengamalkan seluruh aspek kognitif, efektif dan psikomotor yang dilakukan oleh 

tgenerasai tua dan sasarannya adalah generasi muda atau mahasiswa ( Sigit Dwi 

Kusrahmadi, 2001: 210).  

 

Pentingnya Pancasila sebagai  Landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara 

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka 

sebagai konsekwensinya harus dijadikan dasar negara  dan direalisasikan dalam segala 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarklan suatu kenyataan 

secara filosofis obyektif  bahwa bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan 

bernegara berdasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila, secara filosofis 

sudah disepakati sebagai dasar mendirikan negara bangsa  sebelum negara berdiri 

(Kaelan, 2003: 14).  

Secara filosofis bangsa Indonesai sebelum mendirikan  negara adalah sebagai 

bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan 

obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuahan Yang Maha Esa,   Syarat mutlak 

suatu negara adalah persatuan  terwujud sebagai  rakyat yang merupakan unsur pokok 

suatu negara, sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerkerakyatan. 

Konsekwensi rakyat  merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan 

asal mula kekuasaan negara.  

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara  nilai-nilai 

Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekwensinya dalam setiap aspek 

penyelenggara negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem 



peraturan  perundang-undangan yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu dalam 

realisasi  kenenegaraan  termasuk proses reformasi harus bersumber pada nilai-nilai 

Pancasila  yang merupakan sumber nilai. Sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila 

dijabarkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bentuik 

pelaksanaan Pancasila secara obyektif meliputi semua lembaga eksekutif, legeslatif 

dan yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, hukum 

terutama dijabarkan dalam undang-undang, GBHN, hankam, pendidikan dan bidang 

kenegaraan lainnya.                  

 

Pentingnya Nilai Nasionalisme dalam membentuk Negara Kebangsaan  

Perjalanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui sejarah yang panjang. Unsur-unsur yang membentuk  bangsa 

Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, berbagai macam adat-istiadat  

serta agama dan mendiami beribu-ribu pulau di Nusantara,   Oleh karena itu perbedaan 

yang ada tidak perlu dipertentangkan namun diharapkan menjadi aset bangsa  

Indonesia yang harus dilestarikan. Perbedaan yang ada diharapkan menjadi daya tarik 

untuk membentuk persatuan dan kesatuan dalam suatu  sintesa, sehingga kerjasama 

terwujud.  

Sintesa persatuan  kemudian dituangkan dalam asas kerohanian yang merupakan 

kepribadian bangsa Indonesia serta jiwa bersama yaitu nilai  Pancasila.  Oleh karena 

itu nilai nasionalisme Indonesia  berdasarkan Pancasila adalah majemuk tunggal. Hal 

yang membentuk nasionalisme adalah unsure-unsur  kesatuan sejarah, kesatuan nasib, 

kesatuan kebudayaan, kesatuan wilayan dan kesatuan asas kerohanian  yaitu Pancasila 

(Kaelan 2003: 29).  



Bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu penjelmaan sifat kodrat 

manusia  sebagai individu dan makhluk sosial.  Dalam pengertian di atas manusia 

saling tergantung, sehingga hakekat manusia bukan total individu atau total sosial, 

relasi keduanya menunjukkan bahwa manusia merupakan totalitas makhluk individu 

dan makhluk sosial. Penjelmaan keduanya terwujud dalam persekutuan hidup bersama 

yang memiliki kesatuan integralistik  (Abdul Kadir Besar, 1975: 78). 

Paham integralistik memberikan suatu prinsip bahwa negara adalah kesatuan 

integral dari unsur-unsur yang menyusunnya, negara mengatasi semua golongan 

bagian-bagian  yang membentuk negara, negara tidak memihak suatu golongan   

betapapun golongan sebagai mayoritas. Negara bangsa adalah  untuk semua unsur 

yang membentuk kesatuan bangsa tersebut.  

Paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas 

kebersamaan  hidup, mendabakan keselarasan hidup dalam hubungan antar individu 

maupun masyarakat. Paham negara integralistik tidak memihak pada yang kuat, tidak 

mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas, karena di dalamnya mengandung 

nilai kebersamaan, kekluargaan, kesatuan, dan nilai religius yang selaras.   Dengan  

demikian jika nili-nilai yang luhur di atas di sosialisikan, dibudayakan, dipahami, 

dimengerti dan diamalkan dalam bentuk pelaksanaan Pancasila secara obyektif dan 

sobyektif, maka tidak akan terjadi peristiwa kekerasan antara moyoirtas dan minoritas 

serta konflik yang terjadi akan dapat di cegah.  Oleh karena nilai-nilai Pancasila telah 

dijabarkan dalam  segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

tujuannegara  Indonesia yang maju berkeadilan, berkerakyatan atau berdemokrasi dan 

berkesejahtaeraan dapat terwujud (Yowono Sudarsono, TVRI 11 Agustus, 2005 Pukul 

13.00). 

                                                                                                                            



Pentingnya Nilai Pancasila dalam Memecahkan Konflik Agama 

Membicarakan agama dalam kohesi sosial atau  kajian fungsional atas agama 

yaitu hubungan antara agama dengan sub sistem yang lain, ada enam hal yang disebut 

oleh O’Dea mengenai fungsi agama (Kuntowijoyo,  1997: 7)  antara lain: pertama:  

agama merujuk suatu apa yang ada di luar, ia dapat menjadi semangat atau suport, 

memberi hiburan (pengharapan) dan rekonsiliasi. Manusia memerlukan suport dalam 

menghadapi masa depan yang tidak pasti,  memberikan pengharapan untuk berjalan 

dengan iman, atau hiburan ketika menghadapi  kekecewaan, dan rekonsiliasi  dengan 

masyarakat bila mengalami keterpencilan dari  tujuan  dan norma sosial. Kedua;  

agama memberikan hubungan transendental melalui upacara-upacara  

persembayangan  sehingga memberikan rasa aman dan identitas yang kokoh dalam 

menghadapi perubahan. Ketiga; agama mensakralkan norma dan nilai dalam 

masyarakat, menjaga kelestarian dominasi tujuan dan disiplin kelompok atas 

keinginan dan dorongan-dorongan  individual  (sebagai sosial kontrol). Keempat:   

agama sebagai kritik sosial, dimana norma-norma yang  sudah melembaga 

ditinjau ulang, sesuai dengan fungsi kenabiannya  (prophetic agama). Kelima; 

agama memberikan identitas dan menyadarkan tentang “siapa” mereka dan “apa” 

mereka. Keenam: agama berfungsi  dalam  hubungannya dengan kematangan 

seseorang individu dalam masyarakat. Ketujuh; agama berfungsi dalam membentuk 

social solidarity (solidaritas sosial)    dan terakhir agama dapat berperan dalam 

pemerataan pendapatan  

Jadi kajian  fungsi agama sangat berperan dalam memembentuk watak bangsa, 

nilai-nilai agama bisa memberi semangat bagi individu dan kelompok masyarakat 

dalam menghadapi krisis  multidimensional yang tak kunjung selesai, menghadapi   

disintegrasi bangsa  seperti kasus Gerakan Aceh Merdeka (GAM}, Organisasi Papua 



Merdeka (OPM), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang menggurita. Nilai-nilai 

agama memberi penghiburan, kekuatan,  harapan untuk menghadapi ketidak pastian 

dan meyakini ada saatnya krisis akan berakhir dan bangsa bisa bersatu mewujudkan 

tujuan nasionalnya.  

Menanggapi konflik yang bernuansa agama antara fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dengan kelompok Ahmadiyah yang dibela  Gus Dur, perlu ditangani 

dengan arif   yang dijiwai nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia.  

Majelis Ulam Indonesia  sejak berdirinya diharapkan dapat menjembatani 

kepentingan Umat Islam dengan Pemerintah atau kepentigan antar Umat Islam sendiri 

dan antar umat beragama yang lain. Tokoh-tokoh ormas  Islam telah terwakili dalam 

MUI sehingga diharapkan terjalin komunikasi yang baik di antara mereka. Tugas yang 

paling esesnsi dari MUI adalah menjaga dan memelihara kepentingan  Umat Islam 

serta menjaga kerukunan umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Namun dalam 

perkembangan selanjutnya banyak terjadi kepentingan politik, ekonomi yang sulit 

dihindari baik yang datang dari pemerintah dan MUI sendiri.  

MUI dalam mengeluarkan fatwa bukan sembarangan tentu sudah melalui 

pertimbangan  hukum Islam, sedang Gus Dur dan kelompok kontra dengan orgumen 

pendekatan demokrasi dan jargon kebebasan berpendapat dan  berkeyakinan. Gis Dur 

berpendapat tidak ada hak bagi MUI untuk melarang keyakinan seseorang, sebab jika 

ada sekelompok orang yang dibelenggu kebebasan keyakinannya atau pendapatnya 

sama  saja melanggara Hak Asasi Manusia (HAM). 

Pesoalan yang perlu dipikirkan, apakah fatwa MUI merupakan solusi terbaik 

dalam membina kerukunan antar umat beragama. Jika Ahamadiah dianggap sesat, 

apakah tidak ada pendekatan dakwah sehingga  terhindar dari kekerasan yang 



mengatas namakan agama. Sudah saatnya di antara tokoh-tokoh yang berbeda 

pandangan  dalam  keyakinan,  berdialog dengan santun dengan semangat ketuhanan, 

kemanusiaan, ukuwah Islamiah sesuai nilai Pancasila sehingga kekliruan  Ahamadiah 

yang dianggap menyimpang bisa diluruskan  (Hamdan Daulay, 2005:  19). 

 

 

Perlu  Pemimpin yang memberi Hidupnya Bagi Bangsa Indonesia 

 

 Tidak adanya  keteladanan nyata dari pemimpin bangsa menyebabkan bangsa 

ini semakin terpuruk sehingga dalam tataran konsep harus dirubah. Menurut Hartoyo 

seorang rohaniawan menggatakan ada tiga penyebab utama menggapa manusia 

Indonesia melakukan koropsi kolusi dan nepotisme (KKN): pertama  kemalasan 

berfikir, bersikap dan   bertindak sebagai mana seharusnya. Ada kecenderungan 

manusia melakukan menurut keinginannya sendiri  dan melakukan jalan pintas dengan 

ber KKN. Kedua  egoisme banyak oknum-oknum pejabat atau pun  elit politik yang 

mementingkan dirinya dan bertindak pragmatis tanpa melihat kepintingan bangsa 

jangka panjang dan akibat dari KKN  yang dilakukannya. Ketiga  tidak adanya 

komitment elemen-elemen bangsa untuk mewujudkan Indonesia bersatu adil dan 

makmur sebagaimana  telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD l945  (Hartoyo, 

Wawancaran 20 Februari 2005).  

Pemimpin mengajar  yang dipimpinnya dengan cara hidupnya, sehingga  

kehidupannya menjadi pola nyata bagi bawahannya.  Selain memberi teladan hidup 

juga memiliki  teaching with style  atau mengajar dengan stle yang secara spesifik 

memberi dampak perubahan pola  pikir,  pola sikap, dan pola tingkah laku melalui 

komitment setiap individu untuk merubah dirinya meninggalkan cara lama melalui 

inovasi  jiwa dan diujudkan dalam tindakan nyata  (Bruce H. Wilkinson, 1994:  52). 



Pemimpin yang memberikan hidupnya bagi  kepentingan bangsa harus memiliki 

sikap “Ing ngarso sung tulodo,  ing madyo mangun karso,  tut wuri handayani”. 

Artinya  seorang pemimpin yang baik bisa memberikan keteladan atau panutan bagi  

yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya memjadi penggerak atau motor 

untuk mencapai tujuannya, dan dibelakang membei motivasi, petunjuk agar sasarnnya 

dapat tercapai. Pemimpin yang baik juga harus memiliki sikap asta brata; seperti 

matahari yang memeberi kehangatan, bagaikan  bulan yang memberi cahaya dikala 

kegelapan,  seperti angin yang memberi kesejukan, bagaikan bumi yang bersedia 

menerima limbah dan sekaligus memberi kehidupan, bagaikan air  yang mengatasi 

dahaga. Semua itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin  sebagai ujud pengabdiannya 

seperti alam yang senantiasa  mengabdi untuk kepentingan manusia.  Sorang 

pemimpin yang baik juga harus memiliki  sikap “Sepi ing pamrih, rame ing  

nggawe”,  artinya seorang pemimpin tidak mencari kepentingan diri sendiri melainkan  

memberikan pikirannya, waktunya, hatinya, pengorbanannya  dan seluruh totalitas 

hidupnya  bagi yang dipimpinnya.  

 

Penutup 

Konsep nasionalisme pada hakekatnya adalah paham yang mengajarkan bahwa 

kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan kepada negara bangsa. Nasionalisme 

juga berarti  alat yang dengannya  rakayat menyadari akan keberadaan mereka secara 

eksistensial  sebagai suatu bangsa, dan pada gilirannya memperjuangkan  kebebasan 

politik atau cita-cita yang diinginkannya.  

Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila  artinya  

nilainya bersenyawa dengan nilai keadilan sosial atau sosio nasionalisme. 

Nasionalisme ini menghendaki penghargaan, penghormatan, toleransi terhadap suku 



bangsa lain (Budihartono, 2005: 4). Subtansi  masionalisme  adalah kesadaran 

persatuan dan kesatuan  yang terdiri dari banyak suku (lintas SARA) dan kesadaran 

bersama dalam menghapus segala bentuk penjajahan, kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan, KKN dan segala bentuk yang tidak sesuai dengan tujuan negara.  

Sedang pengertian patriotisme adalah sikap cinta tanah air atau sikap yang 

dimiliki seseorang  yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan 

kemakmuran tanah airnya. Selain itu, patriotisme memiliki kondisi mengorbankan diri, 

artinya seorang warga negara harus menempatkan  kepentingan negara di atas 

kepentingan diri atau individu (Tatang Iskarna, 2005: 12).  

Nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme sangat relefan untuk mengatasi segala 

persoalan bangsa dengan segala permasalahannya. Oleh karena nilai-nilai di dalamnya 

akan membangkitkan semangat berjuang demi kepentingan lebih jauh  ke depan untuk 

membrantas KKN, mengatasi Konflik Agama, konflik lintas SARA  selain untuk 

mewujukan Indonesia baru seperti yang diharapkan.  

Konnsep nasionlisme,  patriotisme tidak sekedar menghargai pahlawan bangsa, 

menghormati simbul-simbul negara bangsa;  bendera, lagu kebangsaan, peringatan 

17’an. Namun demikian nasionalisme dan patriotisme tidak terjebak dalam  ranah 

simbulisasi saja,  tetapi harus ada pembaharuan melalui refleksi  sehingga 

memperbaharui nurani  serta  dapat merubah sikap, melakukan tindakan lebih nyata, 

dan pengorbanan sesorang terhadap negaranya, temasuk terhadap komunitas untuk 

mewujudkan kehidupan  kejayaan bangsa.  

Pengembangan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme perlu diberi arti khusus 

tidak hanya sekedar terjebak ke dalam prosesi ritual  kenegaraan tetapi harus dihayati 

sepenuh hati dengan target ditemukannya makna dibalik simbul yang ada. Pada 

gilirannya diharapkan dapat diproyeksikan dalam kehidupan yang aktual, demi 



kemajuan bangsa, demi kemaslahatan umat, demi tumbuh kembang suburnya pola 

pikir-pola sikap, pola tindak nasionalisme yang saat ini mengalami distorsi dan erosi 

(Sumaryadi, 2005: 1) 

Nasionaisme dan patriotisme saat ini  yang dibutuhkan adalah  patriontisme 

dalam arti solidaritas, kepekaan sosial, kerelaan berkorban untuk menyejahterakan 

masyarakat yang masih miskin, dan terbelenggu dalam kebodohan. Tidak kalah 

pentingnya peran dosen, guru, panutan, orang tua dan pejabat atau negara bangsa 

untuk mensosialisaikan nilai-nilai patriontisme dan menyadarkan akan entitas  sebuah 

negara kepada rakyatnya mengenai  kampanye patriontisme. Kampanye ini dilakukan 

untuk melegitimasi adanya sebuah negara. Kampanye dapat berupa pembangunan 

monumen, upacara  bendera, pemberian penghargaan kepada keluarga pahlawan yang 

telah berjasa  atau veteran perang yang menegakkan NKRI.  Hal ini diharapkan 

dilakukan oleh semua elemen bangsa, baik pejabat teras samapi ke tataran paling 

bawah RT dan RW sebagai realisasi pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan yang 

dijiwai  nilai-nilai Pancasila  (Tatang Iskarna, 2005: 12).   
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