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Assalamu’alaikumWr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas karunia dan kekuatan yang diberikan, Jurnal Kajian Lemhannas RI 
Edisi 19 dapat kembali hadir  ke tengah para pembaca.

Tahun 2014 ini sebagai tahun politik, menjadi momen terpenting 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berawal dari pemilihan 
legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April yang kemudian pada 
tanggal 9 Juli dilakukannya pemilihan Presiden RI. Pasca kedua pemilihan 
yang melahirkan anggota DPR RI dan Presiden RI periode 2014 - 2019 ini, 
menjadi dinamika awal akan kemana arah bangsa Indonesia, baik terkait 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Dengan menghangatnya dinamika tersebut, redaksi menyajikan 
pandangan dari beberapa para pakar/ahli yang telah menyumbang 
pemikiran melalui tulisan jurnal yang disajikan pada edisi kali ini 
seperti upaya politik membangun koalisi pasca pemilihan Presiden 
hingga bagaimana idealnya pemilihan umum tahun 2019, berikut dengan 
penguatan sistem pemerintahan presidentil. Selain itu, permasalahan 
strategis tentang pembangunan sektor kelautan melalui urgensi penataan 
kementerian, kemudian pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam 
menyusun peraturan perundang-undangan sampai pada pengembangan 
karakter bangsa melalui pendekatan terpadu juga menjadi pemikiran-
pemikiran yang tertuang dalam jurnal ini.

Besar harapan kami, beberapa tulisan jurnal yang kami sajikan dapat 
menginspirasi para pembaca  untuk menyikapi dan mengaktualisasikan 

semua dinamika, potensi dan wawasan yang dimiliki untuk terus 
bersinergi dalam berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan apresiasi yang 
begitu tinggi kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya 
jurnal ini.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, September 2014
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Politik dan Koalisi Pasca Pemilihan Presiden 
dalam Perspektif Ketahanan Nasional

DR. H. Yurnal, SH, S.Pd, M.Hum
Alumni PPRA XLIX

Pendahuluan
Politik dapat diartikan sebagai 

pengetahuan ketatanegaraan, susunan 
dan aturan pemerintahan Negara atau 
usaha atau tindakan, kebijaksanaan 
dan sebagainya yang mengenai urusan 
pemerintahan Negara (Poerdawarminta: 
549). Bahwa esensi dari era reformasi 
adalah demokrasi. Prinsip keaneka-
ragaman, kesederajatan, kebebasan, 
partisipasi, kompromi, legalitas, ke-
terbukaan, kesejahteraan bersama dan 

umpan balik dan konsep instrumental 
untuk memanifestasikan nilai nilai ini 
dalam kehidupan Nasional (konsep ke-
terwakilan supremasi sipil, “check and 
balance”, desentralisasi, pemilihan 
umum, kebebbasan pers, kelompok 
penekan dan sebagainya) diterapkan 
(Budi Susilo Soepandji :  64). Maka 
seperti halnya ketentuan politik dan 
hukum yang dibangun dengan Undang 
Undang, maka dia bukan merupakan 
tujuan akan tetapi hanya merupakan 

Abstrak
Hampir seluruh bentuk proses berketatanegaraan dan berpemerintahan, pada 

hakekatnya adalah menjadi pembahasan yang berkaitan dengan politik ketata-
negaraan, termasuk didalamnya semua partai politik dan peranannya dalam pergeseran 
kekuasaan politik dan ketatanegaraan Indonesia, didalamnya termasuk upaya politik 
membangun koalisi pasca pemilihan Presiden dari perspektif ketahanan Nasional.
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jembatan, yang akan harus membawa 
kita kepada ide yang dicita citakan 
(Sunaryati: 1)

Pemilihan Presiden Republik Indonesia 
tahun 2014 yang  dimenangkan oleh 
Presiden terpilih Ir. Joko Widodo dan 
wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla 
sebagaimana putusan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) nomor: 536/Kpts/KPU/
tahun 2014 tentang penetapan pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden ter-
pilih dalam pemilihan umum Presiden 
dan Wakil Presiden tahun 2014 tertanggal 
22 Juli 2014, dilihat dari hukum tata 
Negara sudah berakhir dengan dibaca-
kannya putusan Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia nomor: 1 /PHPU.
Pres-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014. 

Politik hukum tata Negara menetap-
kan bahwa  Calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) 
pasangan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik. Pasangan 
Calon diusulkan oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik peserta pemilu 
yang memenuhi persyaratan perolehan 

kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) 
dari jumlah kursi DPR atau mem-
peroleh 25% (dua puluh lima persen) 
dari suara sah nasional dalam Pemilu 
anggota DPR, sebelum pelaksanaan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 
Maka atas dasar demikian tidak ada 
pintu lain selain melalui Partai Politik 
untuk mendapatkan tiket maju menjadi 
calon Presiden dan menjadi Calon Wakil 
Presiden dalam satu pasangan calon 
(UU RI nomor 42 tahun 2008: pasal 8 
dan 9)

Berdasarkan keputusan Komisi 
Pemilihan Umum nomor: 412/kpts/
KPU/tahun 2014 tentang Partai Politik 
peserta pemilihan Umum yang memenuhi 
dan tidak memenuhi ambang batas 
perolehan suara sah secara Nasional 
dalam pemilihan Umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat tahun 2014 dan 
menetapkan suara sah secara Nasional 
adalah: 124.972.491 dengan prosentase 
ambang batas 3.5 % maka perincian 
perolehan suara dan prosentase seluruh-
nya adalah sebagai berikut:

Nomor
Partai

Partai Politik
Jumlah 

Perolehan Suara
Prosentase 

Perolehan Suara

1. Nasional Demokrat 8.402.812   6.72 %

2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957   9.04 %

3. Partai Keadilan sejahtera   8.480.204   6.79 %

4.

 
PDI Perjuangan 23.681.471 18.95 %

5. Partai Golongan Karya 18. 432. 321 14.75 %

6. Partai GERINDRA 14.760. 371 11.81 %
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7. Partai Demokrat 12.728. 913 10.19 %

8. Partai Amanat Nasional   9.481. 621.   7.59 %

9. Partai Persatuan Pembangunan   8.157. 488   6.53 $

10. Partai Hati Nurani Rakyat   6.579. 498   5.25 %

11. Partai Bulan Bintang   1.825. 750   1.46%

12. Partai Keadilan 
dan Persatuan Indonesia

  1.143.094   0.91 %

keyakinan, setelah putusan MK, Insya 
Alloh beberapa orang atau kelompok 
yang memiliki pola pikir dan sikap keras 
akan berkurang. Tentang adanya wacana  
pembentukan koalisi permanen oleh 
beberapa kelompok, dalam dunia politik 
tidak ada sesuatu hal bisa menjadi 
permanen. Gerakan politik tersebut 
adalah lazim dalam berdemokrasi, 
tetapi bukan sebuah ancaman yang 
akan memecah persatuan bangsa (Budi 
Susilo Supandji: dalam kompas.com.id 
dan harian kompas).

POLITIK DAN IDEOLOGI KOALISI
Membaca peta kekuatan politik 

untuk pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden pada tahun 2014, maka  Calon 
Presiden – Wakil Presiden Joko Widodo 
dan Jusuf Kalla, didukung oleh 4 (empat) 
partai politik yang mendapat perolehan 
suara memenuhi syarat ambang batas dan 
satu partai Politik yang tidak memenuhi 
syarat ambang batas pada Pemilu 
Legislatif  dengan komposisi jumlah 
kekuatan politik dan suara adalah 
sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi RI melalui 
putusannya nomor: 1 /PHPU. Pres-
XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 me-
nyatakan dalam kesimpulan Mahkamah 
bahwa: pokok permohonan pemohon 
tidak beralasan menurut hukum. Dalam 
amar putusannya menyatakan “menolak” 
permohonan pemohon (pasangan Calon 
Presiden Prabowo Subianto dan Calon 
Wakil Presiden Hatta Rajasa) untuk 
seluruhnya. Dengan demikian sesuai 
dengan putusan Komisi Pemilihan 
Umum tanggal 22 Juli 2014 maka 
secara konstitusional, Joko Widodo dan 
Jusuf Kalla dinyatakan “sah” sebagai 
Presiden Terpilih untuk periode tahun 
2014-2019.

Budi Susilo Soepandji menilai, 
ketahanan Nasional pasca putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 
perselisihan hasil pemilihan Umum 
(PHPU) Pilpres 2014 ini masih dalam 
taraf aman. Perbedaan pola pikir dan 
sikap sejumlah kelompok yang sempat 
memanas  beberapa waktu lalu di-
perkirakan akan kembali kondusif. 
LEMHANNAS RI bertugas mempertahan-
kan NKRI tetap utuh, maka saya ber-
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Nomor
Partai Partai Politik

Jumlah 
Perolehan Suara

Prosentase 
Perolehan 

Suara

1. Nasional Demokrat   8.402.812   6.72 %

2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957   9.04 %

4.
 

PDI Perjuangan 23.681.471  18.95 %

10. Partai Hati Nurani Rakyat   6.579. 498    5.25 %

12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia   1.143.094    0.91 %

Jumlah suara partai politik pendukung  =  51.105.832  =   40.87 %

Adapun Calon Presiden-Wakil Presiden 
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam 

pemilihan Presiden didukung oleh Partai 
Partai Politik sebagai berikut:

Nomor
Partai Partai Politik

Jumlah Perolehan 
Suara

Prosentase 
Perolehan 

Suara

3. Partai Keadilan sejahtera   8.480.204   6.79 %

5. Partai Golongan Karya 18. 432. 321 14.75 %

6. Partai GERINDRA 14.760. 371 11.81 %

7. Partai Demokrat 12.728. 913 10.19 %

8. Partai Amanat Nasional   9.481. 621.   7.59 %

9. Partai Persatuan Pembangunan   8.157. 488   6.53 

Jumlah suara pendukung =  72.040.916  = 57.66 %

Meskipun Indonesia sudah mem-
buat regulasi peraturan perundang-
undangan untuk memperketat pendirian 
partai Politik, kenyataannya sampai 
saat ini masih termasuk penganut paham 
multi partai, karena banyaknya ke-
pentingan kompromi-kompromi politik 
pada saat sejumlah persyaratan diajukan 
di dalam Undang Undang tentang Partai 
Politik, misalnya tentang ambang 
batas persyaratan keterwakilan partai 
di Parlement dari 2.5 % menjadi  5 % 

yang diajukan Partai GOLKAR dan di-
setujui 3.5 %, tetapi terlihat jumlah 
partai politik yang mengikuti Pemilu 
Legislatif tahun 2014 jauh lebih sedikit 
dibandingkan dengan jumlah peserta 
Pemilihan Umum tahun 2009 berjumlah 
38 Partai Politik. 

“Kepentingan koalisi” diantara 
partai partai Politik dalam pemilihan 
Presiden RI setidaknya yang paling utama 
adalah karena regulasi perundang-
undangan mengharuskan calon Presiden 
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diusung sedikitnya oleh partai Politik 
Partai Politik atau Gabungan Partai 
Politik peserta pemilu yang memenuhi 
persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah nasional 
dalam Pemilu anggota DPR, sebelum 
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden. Tetapi yang sangat lebih 
penting untuk perjalanan mengelola 
politik Presiden–Wakil Presiden selanjut-
nya adalah perlu adanya jaminan 
“stabilitas politik” dan soliditas jalannya 
tata kelola Pemerintahan.

Pada saat sekarang Presiden dan 
Wakil Presiden RI akan menghadapi 
banyak hambatan apabila tidak mampu 
mengelola perkembangan dan pem-
bangkangan politik oleh Partai Politik. 
Terutam kepentingan Presiden-Wakil 
Presiden untuk mendapatkan dukungan 
politik dari parlemen (DPR RI) mengingat 
sangat besarnya kewenangan DPR untuk 
mendapatkan persetujuan atas rencana 
dan program Pembangunan yang di-
jalankan oleh Presiden-Wakil Presiden 
antara lain sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, 
Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan, 
DPR mempunyai tugas dan wewenang 
antara lain:
1. Membentuk undang-undang yang 

dibahas dengan Presiden untuk 
mendapat persetujuan bersama 
(Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 UUD 
NRI tahun 1945).

2. Membahas dan memberikan atau 
tidak memberikan persetujuan 
terhadap Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (pasal 5 

ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 UUD NRI).
3. Menerima dan membahas usulan 

Rancangan Undang-Undang yang 
diajukan oleh DPD yang berkaitan 
dengan bidang otonomi daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pem-
bentukan, pemekaran, dan peng-
gabungan daerah, pengelolaan 
sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi Iainnya, serta yang berkaitan 

 dengan perimbangan keuangan 
pusat dan daerah dan mengikut-
sertakan dalam pembahasannya 
dalam awal pembicaraan tingkat I 
(pasal 22 D UUD NRI tahun 1945).

4. Mengundang DPD untuk melakukan 
pembahasan rancangan undang-

 undang yang diajukan oleh DPR 
maupun oleh pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, pada awal 
pembicaraan tingkat I.

5. Memperhatikan pertimbangan DPD 
atas Rancangan Undang-Undang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dan Rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan pajak, 
pendidikan, dan agama dalam awal 
pembicaraan tingkat I (pasal 22 D 
ayat 2 UUD NRI tahun 1945).

6. Menetapkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara bersama Presiden 
dengan memperhatikan per-
timbangan DPD.

7. Membahas dan menindaklanjuti 
hasil pengawasan yang diajukan 
oleh DPD terhadap pelaksanaan 
undang-undang mengenai otonomi 
daerah, pembentukan, pemekaran 
dan penggabungan daerah, hubungan 
pusat dan daerah, sumber daya 
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alam dan sumber daya ekonomi 
lainnya, pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, 
pajak, pendidikan, dan agama.

8. Memilih anggota Badan Pemeriksa 
Keuangan dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD.

9. Membahas dan menindaklanjuti 
hasil pemeriksaan atas pertanggung-
jawaban keuangan negara yang 
disampaikan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan.

10. Mengajukan, memberikan per-
setujuan, pertimbangan/konsultasi, 
dan pendapat.

11. Menyerap, menghimpun, menampung 
dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat.

12. Melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
undang-undang (http://www.dpr.
go.id)

13. Memerlukan persetujuan tentang 
Jabatan KAPOLRI, Jabatan Panglima 
TNI, Hakim Mahkamah Konstitusi RI 
dan Hakim Agung RI, menentukan 
jabatan Komisi Yudisial dan lain 
lainnya. 

demikian sekadar gambaran betapa 
sangat besarnya kewenangan DPR RI 
setelah perubahan UUD NRI tahun 1945. 

Dalam perkembangan selanjutnya apa 
yang telah dihasilkan perolehan suara 
oleh masing masing peserta Pemilihan 
Umum tahun 2014, dapat kita baca bahwa 
dalam perkembangan politik ternyata 
ukuran yang menentukan bisanya Partai 
politik bersatu dalam partai “koalisi” 

tidak lagi hanya berdasarkan kepada 
“kesamaan Platfom” Politik atau kesa-
maan “ideologi” partai politik tetapi 
lebih banyak berdasarkan murni dari 
aspek kepentingan politik pragmatis, 
misalnya dengan bergabung dalam 
“koalisi” kubu tertentu akan lebih besar 
diupayakan tawar menawar untuk 
mendapatkan posisi menjadi Calon 
Wakil Presiden karena dianggap masih 
sangat berpengaruh dalam menentu-
kan peta politik dan koalisi ke depan. 
Selanjutnya akan dipertimbangkan se-
berapa banyak peluang “koalisi” untuk 
mendapatkan jatah menjadi Menteri 
dari Partai Politik yang ikut mengusung 
Calon Presiden-Calon Wakil Presiden 
yang dituju.

Dalam kehidupan perpolitikan dengan 
sistem multi partai seperti yang terjadi 
di Indonesia saat ini, memang terlihat 
kecenderungan “koalisi” partai politik 
dinilai cukup ampuh dalam melawan 
kemungkinan terjadinya dominasi politik 
dan untuk menghambat terjadinya ke-
sewenang-wenangan dalam menjalankan 
roda politik dan pemerintahan oleh 
Partai besar. Tetapi di dalam kajian 
kepentingan dan hukum tata Negara 
setidaknya terbaca bahwa koalisi 
dibangun bukan semata mata karena 
kesamaan platform dan ideologi partai 
politik, tetapi justeru lebih didambakan 
mayoritas rakyat agar membangun koalisi 
untuk bersama sama merumuskan ide  
besar dan program membangun ke-
pentingan umum dan kesejahteraan 
rakyat. 

Dalam berusaha membangun so-
liditas dan Pemerintahan yang stabil, 
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Presiden Soesilo Bambang Yudoyono 
juga membangun koalisi dan memberi-
kan nama koalisinya dengan SETGAB 
(secretariat Gabungan), tetapi media 
massa juga menulis secara luas tentang 
munculnya keluhan Presiden SBY tentang 
adanya Partai Politik pendukung koalisi 
di SETGAB yang bersikap kritis dan di-
artikan oleh politisi partai Demokrat 
sebagai suara “membangkang” ter-
hadap Pemerintah, baik pembangkangan 
yang dilakukan oleh politisi pendukung 
Koalisi yang ada di Senayan (DPR RI) 
maupun Menteri yang mengkritisi 
kebijakan Pemerintahan SBY. 

Seharusnya esensi sakral tentang 
perlunya “kontrak koalisi” adalah 
bagaimana upaya bersama sama Partai 
Politik koalisi agar pemerintahan ber-
jalan lurus untuk “MENGGAPAI TUJUAN 
NASIONAL” sebagaimana dicita-citakan 
di dalam alinea ke empat pembukaan 
UUD Negara RI tahun 1945. Dalam per-
jalanan bangsa Indonesia yang semakin 
cerdas dalam berpolitik dan rasional 
dalam pemilihan umum tetap tidak 
bisa dikesampingkan bahwa pengaruh 
platform dan ideologi, bahkan ikatan pri-
mordial berpengaruh signifikan dalam 
penentuan pilihan dalam suara pemilihan 
umum. Terutama setelah melihat 
perkembangan berlimpahnya kasus 
kasus penyalahgunaan wewenang dan 
kekuasaan para pimpinan dan tokoh 
politik. Tidak ada lagi partai politik 
yang benar benar ”anti korupsi”. Justru 
banyak tokoh politik hampir merata di 
semua partai Politik tersangkut kasus 
korupsi. Dalam kondisi demikian ikatan 
platform ideologis, Agama dan ikatan 

primordial menjadi sangat menentu-
kan, terutama karena  akhir akhir ini 
semakin tumbuhnya keinginan masyarakat 
luas agar tokoh politik Indonesia mem-
punyai “integritas” dan moralitas 
agamis yang teruji.

Sistem demokrasi yang terbangun 
sejak era reformasi ikut bertanggung 
jawab atas munculnya pemimpin yang 
tidak berkualitas atau pemimpin yang 
bermasalah secara integritas dan 
moralitas. Problema demikian dapat 
diartikan karena ada sesuatu yang salah 
dalam sistem rekruitmen kepemimpinan 
tingkat nasional karena tidak diber-
lakukannya penilaian yang serius disertai 
“parameter” terukur dalam meloloskan 
seseorang untuk menjadi calon pemimpin 
di semua lembaga dan semua level 
kepemimpinan, baik di lembaga eksekutif, 
legislatif, maupun di lembaga yudikatif.

Sistem demokrasi Pancasila saat 
ini yang disimpangkan secara pribadi-
pribadi (oknum) dengan model politik 
transaksional dalam setiap proses 
Pemilu kepala daerah maupun Pemilu 
Legislatif yang dilaksanakan secara 
langsung, umum dan rahasia, jujur 
dan adil. Tetapi dalam prakteknya se-
bagaimana terungkap dalam berbagai 
media massa bahwa janji uang dan 
fasilitas beredar bertaburan dari para 
“calon pemimpin”, yang diberikan ke-
pada masyarakat pemilih untuk melancar-
kan kemenangan para calon. 

Demokrasi terlihat dihadirkan pada 
permukaan (wajah demokrasi) saja 
yang mengedepankan formalitas semata, 
misalnya pelaku politik sebatas mem-
bentuk politik formal, seperti partai 
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politik. Sementara di sisi paling utama 
hakekatnya setiap calon pemimpin 
Pancasilais seharusnya mengkedepankan 
tujuan kesejahteraan rakyat dan ke-
amanan sehingga tujuan demokrasi 
Pancasilais dapat dinilai mendekati 
arah dan tujuannya memilih pemimpin 
untuk mensejahterakan dan keamanan 
rakyat semesta  tercapai. Politik formal 
membutuhkan biaya yang sangat tinggi 
dan ironisnya biaya tersebut bukan untuk 
kesejahteraan rakyat, tetapi demi 
memperebutkan kursi kekuasaan disemua 
lini, dari eksekutif, legislatif, yudikatif 
hingga Kepala daerah (Kertas Karya 
Kelompok PPRA  XLIX tahun 2013: 6).

Dalam rangka meningkatkan ke-
tahanan nasional, Indonesia sangat me-
merlukan Pemimpin Tingkat Nasional 
yang berkualitas dalam mewujudkan 
tujuan nasional. Untuk itu sangat dibutuhkan 
adanya upaya untuk pengembangan Indeks 
Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI) 
guna meningkatkan kualitas Pemimpin 
Tingkat Nasional dalam rangka ketahanan 
nasional. IKNI telah dikembangkan oleh 
Lemhannas RI, yang bisa digunakan 
sebagai acuan dalam menyiapkan 
pemimpin dan menjadi kriteria dalam 
memilih calon pemimpin. 

Sri Sultan Hamengku Buwono IX 
sebagai salah satu role model, contoh 
keteladan, pemimpin profetik yang lahir 
di Bumi Indonesia memiliki jiwa kerela-
wanan dan kedermawanan, khususnya 
menjelang dan awal kemerdekaan RI, 
selain mengikhlaskan kekuasaan kerajaan-
nya untuk bergabung dengan RI beliau 
juga membiayai berbagai aktivitasnya 
untuk mempertahankan kemerdekaan. 

Tidak terhitung berapa banyak harta 
yang disumbangkan kepada negeri ini. 
Salah satu monumental yang ditinggal 
beliau adalah berdirinya Universitas 
Gajah Mada di Yogyakarta. (Ismail A. 
Said.: dalam buku Hamengku Buwono 
IX , Inspiring Prophetic Leader). 

Lembaga Ketahanan Nasional 
(LEMHANNAS RI) sebagai lembaga negara 
resmi yang bertugas mempersiapkan 
para calon pemimpin Nasional telah 
membuat kriteria indeks kepemimpinan 
Nasional yang sangat mengkedepankan 
factor moralitas seperti halnya yang di-
perlukan untuk politisi, antara lain diu-
raikan sebagai berikut:

Pertama, Indeks Moralitas dan Akun-
tabilitas Individual
• Taqwa kepada Tuhan YME dan ber-

wawasan Iptek (imtaq dan iptek);
• Memiliki etika dan nilai-nilai per-

sonal yang jelas (tentang adil-tidak 
adil; baik-buruk; dan sebagainya);

• Memiliki kondisi kesehatan prima 
baik jasmaniah maupun  rohaniah;

• Memiliki nilai kejujuran dan inte-
gritas yang tinggi termasuk inte-
gritas dan kejujuran intelektual 
yang selalu berusaha menyampaikan  
kebenaran dan bukan pembenaran;

• Dapat dipercaya, memiliki kecakapan 
dan kemampuan serta berani secara 
terukur;

• Memiliki tingkat kecerdasan yang 
memadai dan berpendidikan yang 
cukup, sehingga mampu dan yakin 
untuk berpikir strategis dalam pe-
ngambilan keputusan;

• Mampu menyampaikan pemikiran-
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pemikirannya secara jernih dan 
mampu memperdebatkannya secara 
elegan dengan orang lain dan meng-
hormati pendapat yang berbeda;

• Kualitas penampilan yang menonjol 
dalam kampanye dan pidato;

• Dapat memadukan secara serasi 
hard and soft power. Hard power 
bersifat koersif (mengutamakan 

 paksaan), ancaman terhadap perilaku 
orang dan soft power yang bersifat 
tidak langsung dengan pendekatan 
budaya dan ideologis, dengan men-
dayagunakan daya tarik, kooptasi 
dan komunikasi baik dalam kehidupan 
nasional maupun internasional;

• Memiliki keluarga yang harmonis;
• Selalu bersikap merendahkan diri 

dan santun.

Kedua, Indeks Moralitas dan  Akun-
tabilitas Sosial 
• Mampu berkomunikasi dan berinter-

aksi secara baik dengan lingkungan 
sekitarnya, dalam rangka penyerapan 
aspirasi;

• Dapat membangun simpati dan 
dapat diterima oleh masyarakat 
yang dipimpinnya;

• Selalu bertanggung jawab terhadap 
apa yang telah dilakukannya;

• Professional atas dasar ekspertis, 
rasa tanggung jawab sosial dan 
kebersamaan atas dasar kode etik 
yang berlaku;

• Dapat membangun solidaritas dan 
menumbuhkan harapan baru untuk 
kemajuan yang lebih baik;

• Memiliki semangat dan kemampuan 
untuk men-ciptakan kader;

• Kehadirannya selalu lebih bersifat 
fungsional dari semata-mata simbolik;

• Mampu menggali karakter ke-
pemimpinan yang bersumber dari 
nilai-nilai agama dan budaya atau 
kapital sosial bangsa Indonesia;

• Kedudukannnya yang menonjol 
dalam survei akseptabilitas;

• Tingkat dukungan lintas partai/
golongan dalam rangka membangun 
koalisi yang signifikan.

Ketiga, Indeks Moralitas dan Akun-
tabilitas Institusional
• Selalu taat pada konstitusi dan per-

undang-undangan yang berlaku;
• Bersifat transparan, akuntabel, dan 

responsif;
• Setia pada Ideologi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan 
sesanti Bhinneka Tunggal Ika;

• Konsisten terhadap cita-cita dan 
tujuan nasional yang berwawasan 
nusantara, dan sadar terhadap 
konsep ketahanan nasional, atas 
dasar pemikiran yang sistemik dan 
komprehensif-integral;

• Selalu peduli dan menghormati 
nilai-nilai dasar demokrasi;

• Tidak berpikir dan bertindak feo-
dalistik (hubungan patron-klien 
dengan rakyat);

• Selalu sadar terhadap dinamika 
politik bangsa serta menjunjung 
tinggi supremasi hukum dan HAM 
(termasuk kesetaraan gender);

•	 Imaginative dan visioner dengan 
konsep dan pemikiran baru.
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• Mampu meningkatkan kinerja 
dalam kondisi krisis dan kritis dengan 
keputusan yang tegas dan tepat 
waktu serta konsisten;

• Rekam jejak yang positif pada 
jabatan politik sebelumnya;

• Mampu mengembangkan keunggulan 
pribadi untuk melakukan terobosan 
atau kemampuan untuk melakukan 
sesuatu yang tidak terduga dalam 
kondisi krisis dan kritis;

• Mampu berpikir transformasional 
dengan visi yang jelas;

• Mampu memberikan inspirasi, sti-
mulasi, dan selalu  membangun 
serta mengarahkan subsistem 
kepemimpinan yang mendukungnya.

Keempat, Indeks Moralitas dan Akun-
tabilitas Global
• Memiliki wawasan regional dan 

global dengan semangat membangun 
kepemimpinan bersama;

• Selalu menjaga semangat kemitraan 
dengan menghormati keragaman 
budaya;

• Pemahaman dan konsistensi wawasan-
nya dalam politik luar negeri yang 
bebas aktif;

• Memiliki karakter negarawan yang 
karya dan kepribadiannya dihormati 
oleh negara lain;

• Mampu meningkatkan kedudukan 
Indonesia di mata internasional 
dengan tidak mengorbankan jatidiri 
nasional dalam menghadapi proses 
globalisasi;

• Memiliki kesadaran terhadap bahaya 
keamanan yang komprehensif, baik 
bahaya tradisional yang mem-

bahayakan negara maupun bahaya 
non-tradisional yang membahayakan 
umat manusia (Kertas karya kelompok 
F PPRA XLIX tahun 2013).

KETAHANAN NASIONAL BANGSA 
INDONESIA

Pola ketatanegaraan Indonesia tidak 
menganut teori trias politika sebagaimana 
yang diajarkan oleh John Lock atau 
Montesquieu, yang memisahkan kekuasaan 
pemerintahan ke dalam tiga kekuasaan 
secara tegas, tetapi Indonesia cenderung 
pada pola pendistribusian kekuasaan 
(the distribution of power). Setelah 
dilakukan perubahan ketiga Undang-
undang dasar 1945 pada pasal 1 ayat 
(2) dinyatakan bahwa: “Kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-undang Dasar”, maka 
pola ketatanegaraan Indonesia beralih 
dari sistem Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) kepada sistem kedaulatan 
rakyat yang diatur melalui Undang-
undang Dasar. YURNAL (2012: 34).

Menyadari ketentuan pola hukum 
tata Negara Indonesia, maka membangun 
koalisi permanen seperti yang telah 
dideklarasikan oleh Koalisi merah Putih 
Prabowo Subianto merupakan salah satu 
upaya sebagaimana sedang dan terus 
diupayakan pula oleh Partai pengusung 
dan Joko Widodo-Muh. Jusuf Kalla dan 
masing masing koalisi permanen yang 
sedang dan akan terus dibangun me-
nitiktekankan; apakah “murni” karena  
kesamaan ideologi dan kesamaan politik 
sebagai segenap upaya dalam rangka 
mewujudkan tujuan Nasional dan cita 
cita nasional ? Jawabannya tentu ada 
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pada ketulusan hati masing masing dua 
tim koalisi yang ada.

Indonesia yang menganut sistem 
presidensiil, tentu sangat meng-
andalkan sandaran koalisi dalam rangka 
menjaga soliditas dan menjaga kestabilan 
pemerintah kepada “kelihaian” Presiden – 
Wakil Presiden dalam menjaga harmoni-
sasi dengan mitra koalisinya. Terutama 
peran Presiden Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Muh. Jusuf Kalla. Tetapi resiko- 
nya karena pemilihan umum legislatif 
dan pemilihan Umum Presiden di-
laksanakan secara terpisah, khususnya 
sejak Pemilihan Umum Presiden secara 
langsung yang dilaksanakan pada tahun 
2004, terbukti sering menimbulkan ke-
cenderungan mendapatkan perlawanan 
dari DPR RI terutama mengingat pada 
saat Pemilihan Umum Presiden, Partai 
Koalisi pengusung Presiden terpilih Joko 
Widodo-Muh. Jusuf Kalla masih ter-
golong koaliasi minoritas di Parlemen 
(40.87 %), sedangkan koalisi merah 
putih tergolong mayoritas di parlemen 
(57.66 %). Dalam kondisi demikian akan 
muncul problematika; disatu sisi seharus-
nya membangun “loyalitas” kepada 
Presiden-Wakil Presiden, tetapi sebaliknya 
secara politis ada tuntutan politis dari 
Partai politik untuk bersikap kritis ke-
pada Pemerintah dalam rangka mem-
bangun politik pencitraan (popularitas) 
serta membesarkan “nama Partai”.

Gubernur LEMHANNAS RI dan jajaran-
nya memberikan pembekalan kepada 
Sebanyak 560 anggota DPR RI. Budi 
Susilo Soepandji mengatakan, anggota 
DPR terpilih periode 2014-2019 wajib 
mengikuti pendidikan yang diselengga-

rakan institusinya untuk mendapatkan 
pembekalan wawasan kebangsaan dan 
nasionalisme. Ini gelombang keempat 
yang dilakukan secara bertahap kepada 
masing-masing anggota DPR terpilih 
periode 2014-2019. 

Lemhannas RI dan DPR berharap, 
melalui pendidikan ini akan tercipta 
para wakil rakyat yang berkarakter 
negarawan dan memahami wawasan 
strategis dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya di kursi legislatif. “Kita 
ingin mereka memahami persoalan 
wawasan kebangsaan, yaitu Pancasila, 
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI 
dan masalah-masalah kenegaraan serta 
masalah geopolitik”.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso 
menyatakan, institusinya mendukung 
penuh program ini. Hal itu lantaran 
pembekalan wawasan kebangsaan 
bisa menguatkan rasa cinta Tanah Air 
anggota dewan. Apalagi, sekarang 
ini kekuasaan legislatif sangat besar 
Sehingga, bagi anggota DPR yang baru, 
program Lemhannas ini sangat dibutuh-
kan sebagai modal dalam menghadapi 
dinamika kerja di DPR. “Mereka benar-
benar baru dalam politik, jadi penting 
dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan, 
patriotisme, nasionalisme, persatuan 
nasional, dan lainnya,” (http://www.
republika.co.id)

Apabila Politisi dan Partai Koalisi 
seluruhnya berpegang teguh kepada 
nilai ideologi Pancasila maka Pancasila 
dipastikan dapat menjadi alat dan sarana 
utama bernegara sebagai pemersatu 
atas keberagaman dan perbedaan suku, 
adat istiadat, budaya, agama dan bahasa 
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dalam wilayah nusantara walaupun 
letaknya yang tersebar di ribuan pulau. 

Dalam hubungan dengan bangsa-
bangsa di dunia, Pancasila adalah 
ideologi terbuka yang elastis siap 
menerima nilai-nilai yang datang dari 
luar negeri akibat pengaruh globalisasi 
sepanjang tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai Pancasila. Karena Negara 
Indonesia membutuhkan Pemimpin 
seperti Pak Joko Widodo dan Muh. Jusuf 
Kalla yang mengetahui dan mengamal-
kan nilai nilai Pancasila.
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Urgensi Penataan Kementerian guna 
Percepatan Pembangunan Sektor Kelautan 

dalam Rangka Memperkokoh 
Ketahanan Nasional

Pendahuluan
Ketahanan nasional (Tannas) Indonesia 

adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia 
berupa keuletan dan ketangguhan yang 
mampu mengembangkan ketahanan dan 
kekuatan Indonesia dalam menghadapi 
dan mengatasi segala tantangan, 
hambatan, dan ancaman baik yang datang 
dari dalam maupun dari luar yang 
secara langsung ataupun tidak langsung 
dapat membahayakan integritas, iden-
titas, serta kelangsungan hidup bangsa dan 
negara Indonesia (Lemhannas, 2013). 
Tannas harus dibangun dengan mem-
pertimbangkan delapan gatra atau 
aspek kehidupan bangsa dan negara 

Indonesia, yaitu geografi, kekayaan 
alam, kependudukan, ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan per-
tahanan dan keamanan. Tannas yang 
kokoh tercermin dalam kondisi daya 
tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi 
kesadaran bela negara seluruh rakyat 
yang mengandung kemampuan me-
melihara stabilitas pertahanan dan 
keamanan negara yang dinamis, 
mengamankan pembangunan dan 
hasil-hasilnya, serta kemampuan 
mempertahankan kedaulatan negara 
Indonesia dan menangkal segala bentuk 
ancaman terhadap Indonesia. 

Prof. Dr. Ir. H. Ambo Tuwo, DEA.
Guru Besar Studi Ilmu Kelautan Fakultas Imu Kelautan dan Perikanan, 

Universitas Hasanuddin, Makassar
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Tannas sulit diciptakan pada 
wilayah pesisir dan laut tanpa 
kesejahteraan masyarakat, dan ke-
sejahteraan masyarakat sulit didapat-
kan tanpa percepatan pembangunan 
pada wilayah pesisir dan laut. Tannas 
di sektor kelautan sangat terkait dengan 
kondisi pembangunan nasional; semakin 
tinggi laju pembangunan pada sektor 
kelautan, maka Tannas semakin kokoh 
pada wilayah pesisir dan laut. Hal 
ini penting karena sekitar 70 persen 
wilayah NKRI merupakan wilayah laut 
yang berpotensi konflik, dimana di 
dalamnya terdapat 92 pulau-pulau kecil 
terluar yang merupakan titik referensi 
penentuan batas wilayah negara (DKP, 
2008; Purba, 2012; Ratna, 2012; Al 
Rezib, 2013; Iskandar 2013; dan Tuwo, 
2013).

Kemiskinan dan pemerataan 
pembangunan merupakan dua masalah 
utama pembangunan Indonesia (Ultari, 
2013), terutama pada wilayah pesisir 
dan kepulauan. Kedua masalah 
ini antara lain disebabkan oleh 
tingginya kesenjangan antar wilayah 
yang terlihat pada aspek ekonomi, 
pembangunan infrastruktur, hingga 
tingkat kesejahteraan yang timpang. 
Kesenjangan pembangunan antara 
wilayah daratan dan laut sangat nampak 
pada aktivitas ekonomi yang tidak 
seimbang. Pada wilayah daratan yang 
menjadi pusat bisnis, segala sarana 
dan prasarana terbangun dengan baik. 
Sedangkan pada wilayah pesisir dan 
kepulauan, yang praktis terisolasi dan 
bukan merupakan pusat bisnis, sarana 
dan prasarana kurang terbangun dengan 

baik. Hal ini kemudian yang membuat 
aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan 
kepulauan menjadi rendah sehingga 
tingkat kemiskinanpun menjadi tinggi. 
Selain itu, ada beberapa kondisi 
lingkungan strategis yang mengharuskan 
perlunya percepatan pembangunan di 
sektor kelautan. Perkembangan ilmu 
dan teknologi yang cepat menyebabkan 
perubahan lingkungan strategis yang 
berpengaruh terhadap bangsa Indonesia 
berubah dengan sangat cepat dengan 
pola perubahan yang tidak linier. Hal 
ini menyebabkan masa depan bangsa 
Indonesia tidak lagi cukup diprediksi 
hanya dengan berdasarkan pengalaman 
masa lalu dan kondisi saat ini saja, 
tetapi juga harus mempertimbangkan 
kecenderungan masa depan yang 
terjadi pada level global, regional, 
dan nasional. Kondisi seperti ini tentu 
membuat perencanaan pembangunan 
dan prediksi ketahanan nasional secara 
tepat juga menjadi tidak mudah. 

Kondisi lingkungan strategis yang 
pada level global yang perlu mendapat 
perhatian dalam pembangunan sektor 
kelautan Indonesia adalah peningkatan 
kepedulian masyarakat dunia akan 
pentingnya pelestarian lingkungan 
hidup, pemanasan global, pasar global 
dan persaingan global (Alpensteel, 
2009a; Alpensteel, 2009b; Arista, 
2011; Tuwo, 2013 dan Bachtiar, 2013). 
Perkembangan kondisi lingkungan strategis 
nasional di wilayah pesisir dan laut 
sangat terkait dengan seluruh gatra 
kehidupan bangsa (Tuwo dkk, 2009; 
Kusumo, 2010; Romadhon, 2010; 
Mohari, 2011; PH, 2011; Tuwo, 2011; 
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Antaranews, 2013; dan Bambang 
2013). Secara geografis, wilayah pesisir 
dan laut mengandung kerawanan-
kerawanan terhadap stabilitas nasional 
yang dapat mengganggu pembangunan 
nasional. Secara demografis, pada 
tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia 
sudah melampaui 230 juta jiwa 
dengan pola penyebaran yang tidak 
merata, dimana pada wilayah pesisir 
dan kepulauan terjadi konsentrasi 
penduduk yang bisa menimbulkan 
implikasi negatif di bidang politik dan 
keamanan. Potensi sumber kekayaan 
alam yang sangat besar dan beragam 
belum mampu menjadi modal utama 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat secara adil dan merata. 
Ketiga gatra alamiah ini berpengaruh 
terhadap kelima gatra dinamis, yaitu 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya 
dan Hankam. Hal ini menjukkan urgensi 
dilakukannya percepatan pembangunan 
sektor kelautan guna memperkokoh 
Tannas.

Permasalahan 
Pokok masalah kelambatan dalam 

pembangunan sektor kelautan diduga 
kuat disebabkan oleh kurang optimalnya 
kinerja kementerian dan unit kerja 
(Kemenakertrans, 2014; Kemenegpdt, 
2014; Kemenegpera, 2014; Kemenesdm, 
2014; Kemenhub, 2014; Kemenhut, 
2014; Kemenkokesra, 2014; Kemenko-
perekonomian, 2014; Kemenkopolhukam, 
2014; Kemenparekraf, 2014; Kemenppn, 
2014; KKP, 2014; PU, 2014; UKP4, 2014) 
yang terkait dengan sektor kelautan. 
Hal ini merupakan dampak dari dua 

masalah utama, yaitu : (1) pola 
kebijakan masa lalu yang lebih fokus 
ke aspek daratan; dan (2) pola pikir 
yang melingkupi pembangunan sektor 
kelautan. Kebijakan pembangunan 
pada masa lalu yang lebih fokus pada 
wilayah daratan utama menyebabkan 
wilayah laut dan kepulauan mengalami 
banyak ketertinggalan. Ketertinggalan 
ini lebih parah lagi pada daerah pesisir 
dan kepulauan pada wilayah perbatasan 
(Tuwo, 2013). Dua dari empat 
permasalahan pada wilayah perbatasan 
tersebut adalah : (1) masih rendahnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat di 
kawasan perbatasan dibandingkan 
dengan di negara tetangga; dan (2) 
terbatasnya infrastruktur dan fasilitas 
umum untuk memenuhi pelayanan 
dasar sosial kepada masyarakat di 
wilayah perbatasan (Moeldoko. 2012). 

Pola kebijakan yang lebih fokus 
pada aspek daratan menyebabkan 
kelambatan pembangunan sektor 
kelautan yang mengarah pada : 
(1) terbatasnya inftrastruktur dan 
akesesibilitas; (2) kurang memadainya 
kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan; 
dan (3) belum optimalnya kontribusi 
SKA dalam pembangunan (Tuwo, 
2013). Pola kebijakan tersebut juga 
menyebabkan sumber kekayaan alam di 
sektor kelautan yang melimpah belum 
memberikan kontribusi yang berarti bagi 
kesejahteraan masyarakat. Keluputan 
lain dari pemerintah terhadap sektor 
kelautan juga dapat dilihat pada 
kebijakan percepatan pembangunan 
yang dirangkum dalam MP3EI (Master-
plan Percepatan dan Perluasan Pem-
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bangunan Ekonomi Indonesia) 2011-
2025 yang belum secara tegas dan 
jelas mengintegrasikan pembangunan 
wilayah pesisir dan laut ke dalam 
jejaring pertumbuhan ekonomi nasional 
(KKBP, 2011), padahal untuk tegaknya 
wibawah dan keutuhan NKRI, wilayah 
pesisir dan laut selayaknya juga menjadi 
pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Permasalahan pembangunan di 
sektor kelautan diharapakan dapat 
diselesaikan melalui perbaikan kondisi 
sosial, ekonomi dan keamanan, serta 
mengoptimalkan kontribusi sumber 
kekayaan alam dalam pembangunan. 
Percepatan pembangunan di sektor 
kelautan diharapkan dapat menjadikan 
wilayah pesisir dan laut sebagai 
ruang hidup di mana masyarakat 
dapat hidup sejahtera. Penyelesaian 
masalah pembangunan sektor kelautan 
diharapkan dapat mewujudkan tiga 
misi pembangunan bangsa, yaitu : (1) 
Menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; (2) Menjaga 
keamanan  nasional, pertahanan  negara,  
dan  menciptakan  stabilitas  kawasan; 
(3) Pemanfaatan  sumber kekayaan 
alam  dalam  rangka  pembangunan  
berkelanjutan dan memberdayakan 
masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya (Syukur dkk, 2012). 
Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut 
pembangunan sektor kelautan harus 
dilakukan secara sinergis, terintegrasi, 
holistik dan berkelanjutan. Penyelesaian 
masalah melalui percepatan pembangunan 
sektor kelautan diharapkan dapat men-
dorong tumbuh dan berkembangnya 
wilayah pesisir dan laut menjadi 

kawasan pertumbuhan ekonomi bangsa 
yang didukung oleh : (1) tersedianya 
infrastruktur dan kemudahan akses; (2) 
kondisi sosial, ekonomi, dan keamanan 
yang baik; dan (3) kontribusi sumber 
kekayaan alam yang optimal dalam 
pembangunan. Dukungan ketiga hal 
tersebut ditambah dengan perhatian 
dan peran serta masyarakat diharapkan 
menghasilkan suatu kawasan per-
tumbuhan baru yang memiliki keunggulan 
dan ketangguhan pada semua gatra 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
pada wilayah pesisir dan laut (Tuwo, 
2013).

Pembangunan sektor kelautan tidak 
terlepas dari pola fikir yang belum 
holistik-integral. Pada awal reformasi, 
pembangunan sektor kelautan lebih 
banyak dikaji dengan melibatkan para 
pakar dari berbagai bidang keilmuan, 
sehingga menghasilkan hasil kajian 
yang bersifat inter disiplin. Hal ini 
dapat dilihat pada beberapa hasil 
kajian yang menguraikan berbagai 
aspek wilayah pesisir, mulai dari aspek 
fisik lingkungan, hingga aspek sosial, 
ekonomi, kelembagaan dan sarana 
wilayah. Namun demikian, karakter 
bidang ilmu masih sangat menonjol 
sehingga belum bisa memberikan hasil 
yang maksimal dalam pengelolaan 
sumberdaya kelautan. Pola kajian ini, 
bisa jadi, tanpa disadari telah menggiring 
para pihak untuk “mengerdilkan” 
pembangunan sektor kelautan, dengan 
membentuk departement kelautan dan 
perikanan. Para pihak yang sadar akan 
hal ini, tentu kurang setuju dengan 
pembentukan departemen kelautan 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 19 | September 201420

dan perikanan saat itu, karena hal 
ini menjadikan departemen kelautan 
sebagai departemen teknis yang harus 
serba bisa, seperti yang terjadi saat 
ini. Pada masa yang akan datang, 
kajian pesisir dan laut harus dilakukan 
dengan sedikit mengabaikan latar 
belakang keilmuan masing-masing demi 
mencapai tujuan dan cita-cita bersama, 
yaitu mengoptimalkan kontribusi sektor 
kelautan dalam pembangunan bangsa. 
Hal ini bisa dicapai bilamana para 
pakar dan pengambil kebijakan saling 
berkerja sama dalam merumuskan 
dan mengembangkan mekanisme pem-
bangunan yang lebih bersifat lintas 
disiplin dalam mengkaji kebutuhan dan 
pelaksanaan pembangunan kelautan. 
Para pihak yang kurang setuju dengan 
“pengerdilan” sektor kelautan berada 
pada rana berfikir lintas disiplin ini. 
Para pihak lintas disiplin menginginkan 
adanya mekanisme dalam pemerintahan 
yang memiliki kewenangan yang lebih 
luas dan fleksibel dalam menangani 
pembangunan di sektor kelautan (Tuwo, 
2011).

Pemecahan Masalah
Percepatan pembangunan sektor 

kelautan memerlukan penataan 
kementerian yang terkait dengan sektor 
kelautan. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan dan mensinergiskan 
kegiatan pembangunan sektor kelautan 
agar tidak didominasi oleh satu 
kementerian saja. Pola pembangunan 
sektoral atau parsial yang cenderung 
mengerdilkan sektor kelautan harus 
segera diakhiri karena sudah terjadi 

sejak masa penjajahan hingga saat ini. 
Pada masa penjajahan Belanda hingga 
awal kemerdekaan, pengelolaan sektor 
kelautan sama sekali belum mendapat 
perhatian karena Pemerintah Belanda 
baru melakukan pelembagaan institusi-
institusi yang menangani urusan 
masyarakat bagi pemapanan penjajahan 
Belanda atas negeri Indonesia (KKP, 
2014). Sedangkan pada masa-masa 
awal kemerdekaan, sektor kelautan 
baru dilihat dari aspek perikanan saja. 
Hal ini nampak pada pembentukan 
Jawatan Perikanan pada Kementerian 
Kemakmuran Rakyat yang mengurusi 
kegiatan-kegiatan perikanan darat dan 
laut. Pada tahun 1947, dibentuk Jawatan 
Perikanan yang ditempatkan di bawah 
Koordinator Pertanian. Pada tahun 1957, 
dibentuk Direktorat Perikanan di bawah 
Kementerian Pertanian. Pada 1962, 
terjadi penggabungan Departemen 
Pertanian dan Departemen Agraria 
sehingga Direktorat Perikanan berada 
di bawah departemen tersebut. Pada 
masa kabinet presidensial, Direktorat 
Perikanan mengalami perkembangan 
menjadi beberapa jawatan, yakni 
Jawatan Perikanan Darat, Perikanan 
Laut, Lembaga Penelitian Perikanan 
Laut, Lembaga Penelitian Perikanan 
Darat, Lembaga Pendidikan Usaha 
Perikanan dan BPU Perikani. Pada 
Kabinet Dwikora, Departemen Pertanian 
mengalami dekonstruksi menjadi lima 
buah departemen, dan pada kabinet 
ini terbentuk Departemen Perikanan 
Darat dan Laut di bawah Kompartemen 
Pertanian dan Agraria. Pada masa Orde 
Baru, orientasi pembangunan masih 
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terkonsentrasi pada wilayah daratan. 
Sektor kelautan dapat dikatakan belum 
tersentuh dengan baik, meskipun 
kenyataannya sumberdaya kelautan dan 
perikanan yang dimiliki oleh Indonesia 
sangat melimpah dengan beragam jenis 
dan potensinya. Pada masa orde baru, 
urusan kelautan dan perikanan ditangani 
oleh Dirjen Perikanan yang berada di 
bawah menteri pertanian. Pada masa 
reformasi terjadi perubahan kehidupan 
mendasar di hampir seluruh kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Salah satunya 
adalah berkaitan dengan orientasi 
pembangunan. Menyadari adanya 
potensi sumberdaya yang melimpah di 
laut, seperti sumberdaya perikanan, 
baik perikanan tangkap maupun 
budidaya, energi non konvensional, 
serta sumberdaya yang tidak dapat 
diperbaharui seperti sumberdaya 
minyak dan gas bumi, dan berbagai 
jenis mineral, serta terdapatnya 
berbagai macam jasa lingkungan 
lautan yang dapat dikembangkan untuk 
pembangunan sektor kelautan seperti 
pariwisata bahari, industri maritim, 
jasa angkutan dan sebagainya, 
menjadi dasar bagi pemerintah untuk 
membentuk Menteri Eksplorasi Laut 
pada tanggal tahun 1999. Kementerian 
ini kemudian berubah  nama menjadi 
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan. 
Pada tahun 2000, nama kementerian 
ini berubah lagi Menteri Kelautan 
dan Perikanan (KKP, 2014). Pada 
perkembangan selanjutnya terkesan 
bahwa kementerian ini menjadi 
kementerian yang dituntut agar serba 
bisa untuk menangani hampir semua 

masalah yang terkait dengan sektor 
kelautan sehingga sangat berpotensi 
terjadi tumpangtindih dengan kegiatan 
atau tanggungjawab kementerian lain 
sehingga cenderung kurang efektif 
dan efisien. Hal ini dapat dilihat pada 
kegiatan pembangunan infrastruktur 
dasar, seperti jalan, jembatan, 
reklamasi pantai, perumahan nelayan 
dan lain-lain yang dilakukan oleh 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
pada wilayah pesisir dan laut. Semua 
ini menunjukkan bahwa pembangunan 
sektor kelautan belum dilakukan secara 
holistik-integral.

Bentuk pemecahan masalah 
lainnya yang dapat dilakukan adalah 
peningkatan sinergitas kementerian 
yang menangani sektor kelautan. 
Saat ini sektor kelautan lebih banyak 
ditangani oleh Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, sehingga sektor kelautan 
cenderung ditangani oleh satu kemen-
terian saja sehingga kementerian 
lainnya terkesan kurang terlibat dalam 
pembangunan sektor kelautan. Peningkatan 
sinergitas pengelolaan sektor kelautan 
dapat dilakukan dengan pembentukan 
satu kementerian yang fokus menangani 
masalah pengelolaan sumberdaya per-
ikanan, misalnya Kementerian Perikanan. 
Kementerian ini di tempatkan di bawah 
koordinasi kementerian koordinator 
bidang ekonomi. Sedangkan untuk 
menangani urusan sektor kelautan yang 
lebih luas, dibentuk satu kementerian 
senior, seperti rencana salah satu 
calon presiden periode 2014-2019 jika 
terpilih, yang salah satu tugasnya fokus 
mensinergiskan kegiatan pembangunan 
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sektor kelautan dengan mengkoor-
dinasikan kegiatan pembangunan yang 
tangani oleh kementerian koordinator 
dan kementerian teknis. Hal ini penting 
karena saat ini sektor kelautan lebih 
banyak ditangani oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan yang sejajar 
dengan kementerian lain yang seharusnya 

Penutup
 Sumberdaya yang melimpah, 

dan kompleksitas masalah yang tinggi, 
serta posisi strategis sektor kelautan 
dalam pembangunan bangsa Indonesia, 
mengharuskan sektor kelautan dikelola 
secara sinergis, terintegrasi, holistik 
dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan 
hal tersebut diperlukan suatu penataan 
kementerian yang menangani sektor 
kelautan untuk mempercepat laju 
pembangunan dan peningkatan ke-
sejahteraan masyarakat. Pembangunan 
sektor kelautan tidak cukup ditangani 
oleh satu kementerian teknis saja, 

Penataan Kementerian yang Menangani Sektor Kelautan guna 
Mempercepat Pembangunan Sektor Kelautan dalam Rangka 

Memperkokoh Ketahanan Nasional

Tata 
Kementerian 

yang Menangani 
Sektor Kelautan 
Belum Optimal

Tata 
Kementerian 

yang Menangani 
Sektor Kelautan 

Optimal

Laju 
Pembangunan 

Sektor Kelautan 
Meningkat

Ketahanan 
Nasional KokohPokok Masalah

1. Pola Kebijakan 
Masa Lalu yang 
Lebih Fokus di 
Darat

2. Pola Pikir dalam 
Membangun 
Sektor Kelautan

Pokok Pemecahan 
Masalah

1. Penataan 
Kementerian yang 
Terkait dengan 
Sektor Kelautan

2. Peningkatan Sinergi 
Antar Kementerian 
yagn Terkait dengan 
Sektor Kelautan

ikut bertanggungjawab dalam pem-
bangunan sektor kelautan. Alur pikir 
penataan kementerian yang menangani 
sektor kelautan guna percepatan 
pembangunan sektor kelautan dalam 
rangka memperkokoh ketahanan 
nasional dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur pikir urgensi penataan kementerian yang menangani sektor kelautan 
guna mempercepat pembangunan sektor kelautan dalam rangka 

memperkokoh ketahanan nasional.

tetapi oleh semua kementerian teknis 
dan kementerian koordinator yang 
kegiatannya dikoordinir oleh satu 
kementerian yang punya akses ke 
semua kementerian teknis, yang dapat 
berupa menteri senior. Menteri Senior 
ini bertugas, antara lain, mengkoordinir 
percepatan pembangunan sektor kelautan 
guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan memperkokoh Tannas.
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Efisiensi Demokrasi
1. Pemilihan Serentak

Sesuai dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi, pemilihan umum anggota 
legislatif (pileg) dan pemilihan presiden 
(pilpres) pada tahun 2019, akan 
dilakukan secara serentak. Timbul 
pertanyaan, apakah skema pemilihan 
calon anggota lembaga perwakilan 
rakyat nantinya akan tetap seperti 
sekarang, yaitu mencakup calon anggota 
DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD 
Kabupaten dan Kota? Kalau demikian, 
mengapa para kepala daerah, yaitu 
Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak 
sekaligus dipilih saja secara bersamaan 

juga dengan pemilihan umum nasional 
tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut, sebagai salah satu 
pilihan, mungkin saja dikembangkan 
pandangan bahwa pemilihan umum 
itu benar-benar dilakukan serentak 
untuk semua pejabat yang hendak 
dipilih secara langsung agar agenda 
pemilihan umum benar-benar dapat 
diselenggarakan sekali dalam lima 
tahun.Dengan demikian, mulai dari 
Presiden, Gubernur, Bupati dan 
Walikota serta Anggota DPR, DPD, dan 
DPRD seluruh Indonesia dipilih secara 
serentak melalui satu waktu pemilihan 
umum nasional. Jika pemilihan nasional 

Pemilihan Umum 2019 dan Penguatan 
Sistem Pemerintahan Presidentil

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 19 | September 2014 27

yang bersifat total itu dipandang tidak 
realistis, maka tersedia pilihan kedua, 
yaitu dapat diusulkan dilakukannya 
pemilihan yang bertingkat. Pemilihan 
umum dilakukan dalam tiga tingkatan 
yang masing-masing dimaksudkan 
untuk memilih pejabat eksekutif dan 
legislatif setempat, yaitu (i) pemilihan 
umum pusat untuk memilih Presiden/
Wakil Presiden, Anggota DPR, dan 
anggota DPD; (ii) pemilihan umum 
provinsi untuk memilih Gubernur 
dan anggota DPRD Provinsi; dan (iii) 
pemilihan umum kabupaten/kota untuk 
memilih Bupati dan anggota DPRD 
Kabupaten serta Walikota dan anggota 
DPRD Kota, yang dilakukan serentak di 
tingkat pemerintahan masing-masing 
sesuai dengan jadwal kenegaraan yang 
ditetapkan.

Dengan mekanisme pemilihan 
pimpinan eksekutif dan anggota 
lembaga legislatif secara serentak 
ini, banyak sekali manfaat yang 
dapat diperoleh dalam memperkuat 
sistem pemerintahan. Beberapa di 
antara manfaat strategisnya adalah (i) 
sistem pemerintah diperkuat melalui 
‘political separation’ (decoupled) 
antara fungsi eksekutif dan legislatif 
yang memang sudah seharusnya saling 
imbang mengimbangi. Para pejabat di 
kedua cabang kekuasaan ini dibentuk 
secara sendiri-sendiri dalam waktu 
yang bersamaan, sehingga tidak 
terjadi konflik kepentingan ataupun 
potensi sandera menyandera yang 
menyuburkan politik transaksional; 
(ii) Salah satu kelemahan sistem 
‘decoupling’ ini potensi terjadinya 

gejala ‘divided government’ atau 
‘split-government’ sebagai akibat 
kepala pemerintahan tidak menguasai 
dukungan suara mayoritas di parlemen. 
Namun hal ini haruslah diterima 
sebagai kenyataan yang tentunya harus 
diimbangi dengan penerapan prinsip 
tidak dapat saling menjatuhkan antara 
parlemen dan pemerintah; (iii) Sistem 
‘impeachment’ hanya dapat diterapkan 
dengan persyaratan ketat, yaitu adanya 
alasan tindak pidana, bukan alasan 
politik; (iv) untuk menjaga iklim dan 
dinamika “public policy debate” di 
parlemen. Harus dimungkinkan anggota 
partai politik berbeda pendapat dengan 
partainya dalam memperjuangkan 
kepentingan rakyat, dan kebijakan 
“party recall’ harus ditiadakan dan 
diganti dengan kebijakan “constituent 
recall”.

Dengan cara demikian, maka 
keputusan untuk diterapkannya sistem 
pemilu serentak mulai tahun 2019 
dapat dijadikan momentum untuk 
penguatan sistem pemerintahan. Ini 
harus dijadikan agenda utama pasca 
terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 
2014, sehingga periode 2014-2019 
benar dimanfaatkan untuk konsolidasi 
demokrasi yang lebih produktif dan efisien 
serta penguatan sistem pemerintahan 
presidentil. 

2. Penghapusan Jabatan Wakil Kepala 
Daerah
UUD 1945 tidak menentukan 

adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil 
Bupati, ataupun Wakil Walikota. 
Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya 
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menentukan adanya jabatan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota. Berbeda dengan 
jabatan wakil kepala daerah, UUD 1945 
menentukan secara eksplisit adanya 
jabatan Wakil Presiden sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) 
UUD 1945, yaitu “Dalam melakukan 
kewajibannya, Presiden dibantu oleh 
satu orang Wakil Presiden”. Dalam UUD, 
kedudukan pemerintahan daerah itu 
sangatlah penting. Tidak ada undang-
undang dasar negara mana pun di dunia 
yang tidak mengatur hal-hal penting 
yang berkenaan dengan pemerintahan 
daerah atau pemerintahan negara-
negara bagian secara eksplisit. Karena 
itu, sekiranya jabatan wakil kepala 
daerah itu memang dinilai demikian 
pentingnya bagi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, sudah seharusnya 
hal itu dimuat dengan jelas dalam Pasal 
18 UUD 1945.

Namun demikian, nyatanya jabatan 
wakil kepala daerah itu sama sekali 
tidak disinggung, dan bahkan tidak 
pernah disinggung ketika perubahan 
materi Bab VI tentang Pemerintahan 
Daerah dibahas dalam sidang-sidang 
Panitia Adhoc untuk Perubahan Kedua 
UUD 1945 pada tahun 2000. Karena 
itu, ketika Rancangan Undang-Undang 
tentang Pemerintahan Daerah dibahas 
pada tahun 2004, Prof. Dr. Harun Al-
Rasyid menyatakan bahwa jabatan 
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan 
Wakil Walikota itu inkonstitusional dan 
merupakan jabatan ‘haram’. Sebagai 
pejabat yang dipilih langsung oleh 
rakyat, memang idealnya, jabatan 
Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil 

Walikota itu diatur eksplisit dalam UUD 
1945. Jika tidak, berarti jabatan itu 
memang tidak diperlukan, dan tidak 
perlu diadakan dengan undang-undang. 
Di Amerika Serikat, Australia, dan 
Kanada, Gubernur  sebagai pejabat yang 
dipilih langsung oleh rakyat (elected 
official), juga tidak memiliki wakil yang 
sama-sama dipilih. Kebutuhan teknis 
akan adanya wakil, dipenuhi dengan 
cara pengangkatan wakil gubernur yang 
disebut ‘Leutenant Governor’ (Deputy 
atau Vice Governor) sebagai ‘orang 
kedua’ dalam kekuasaan pemerintahan 
negara bagian, yang dalam bahasa 
Indonesia dapat diterjemahkan dengan 
istilah Wakil Gubernur juga. Tetapi 
jabatan Wakil Gubernur ini selain 
dapat diisi melalui pemilihan sebagai 
‘running mates’ calon Gubernur2, 
dapat juga diatur tidak harus diisi 
melalui pemilihan umum (election), 
melainkan dapat juga melalui melalui 
pengangkatan (appointment) atas usul 
Gubernur.

Sekarang, sesudah kita men-
jalankan praktik berpemerintahan 
daerah dengan jabatan wakil kepala 
daerah yang sama-sama dipilih dalam 
satu paket pencalonan dengan kepala 
daerah sejak tahun 2004, banyak sekali 
pengalaman buruk yang terjadi. Oleh 
karena masyarakat Indonesia sangat 
majemuk, dan kemajemukannya sangat 
tersegmentasi dan terfragmentasi, 
sistem multi-partai yang dianut 
menambahkan rumit permasalahan 
yang tercermin dalam kenyataan 
tidak pernah dan -- sangat mungkin 
-- tidak akan pernah muncul partai 
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politik mayoritas tunggal (absolute 
majority) yang diperlukan untuk 
menjamin stabilitas politik. Pimpinan 
pemerintahan daerah pada umumnya 
merupakan hasil negosiasi politik dan 
‘persekongkolan politik’ antar partai, 
sehingga mayoritas pasangan pimpinan 
pemerintahan daerah di seluruh 
Indonesia selama 10 tahun terakhir 
selalu pecah kongsi di tengah jalan, baik 
secara terang-terangan ataupun secara 
diam-diam. Dalam sistem pemerintahan 
presidentil selalu diidealkan bahwa 
kepemimpinan negara harus utuh 
di bawah kepemimpinan Presiden, 
tidak boleh ada ‘matahari kembar’. 
Demikian pula yang diidealkan untuk 
kepemimpinan pemerintahan daerah.  
Bahkan karena itu jugalah maka dalam 
UUD 1945 tidak diadakan sama sekali 
jabatan wakil kepala daerah, yang 
sekiranya hal itu memang penting, 
pastilah penting ditegaskan secara 
eksplisit adanya dalam undang-undang 
dasar, seperti adanya jabatan Wakil 
Presiden yang dirumuskan dalam Pasal  
4 ayat (2) UUD 1945.

Restrukturisasi Lembaga Perwakilan 
Rakyat

Lembaga perwakilan rakyat 
Indonesia dewasa ini, ditinjau dari 
segi manajemen pelaksanaan fungsi 
pokoknya dapat dikatakan tidak 
efisien dan cenderung menghambat 
roda pemerintahan dan jalannya 
pembangunan daripada menjadi peng-
imbang yang positif dan produktif 
terhadap kekuatan pemerintahan. 
Perbedaan aksi yang dilakukan oleh 

lembaga-lembaga perwakilan rakyat 
terhadap pemerintahan di pusat 
dan di daerah bukan terjadi karena 
perbedaan visi untuk kepentingan 
rakyat, atau pertarungan ideuntuk 
kepentingan bangsa dan negara, 
melainkan hanya karena pertimbangan 
perbedaan kepentingan semata antar 
partai pemerintah versus partai non-
pemerintah, dan bahkan antar partai 
politik dengan partai politik lain sesuai 
dengan kepentingan yang sesaat, atau 
bahkan antar individu-individu dalam 
berbagai partai dengan individu-
individu lain secara lintas partai. 

Pemerintahan kita menganut 
sistem presidentil, padahalmasyarakat 
kita sangat majemuk dan bersifat 
‘fragmented’ dan ‘segmented’3, 
sehingga ketika sistem multi partai 
diterapkan, hasilnya tidak 1 partai 
politik pun yang berada dalam posisi 
dominan. Dalam keadaan demikian, 
sudah pasti diperlukan sistem koalisi 
seperti yang lazim dikenal dalam 
sistem pemerintahan parlementer, 
sehingga banyak sarjana yang kurang 
mengikuti perkembangan praktik di 
dunia mengira bahwa sistem koalisi itu 
hanya ada dalam sistem parlementer. 
Koalisi dalam sistem presidentil 
seperti pengalaman di Indonesia dan 
di beberapa negara Amerika Latin 
adalah kenyataan yang tidak mungkin 
dihindari. Karena itu, perlu dipikirkan 
mengenai konstruksi dan postur ideal 
dari koalisi dalam sistem presidentil 
seperti di negara kita ini agar dapat 
berfungsi dengan baik. Dalam pelbagai 
kesempatan, termasuk dalam rangka 
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pembahasan draf rancangan Perubahan 
UUD 1945, ide ini sudah beberapa kali 
saya usulkan4.

Menurut pendapat saya, sebaiknya, 
solusi pengelolaan koalisi gabungan 
antar partai politik pemerintahan, 
hendaknya tidak dilembagakan secara 
tidak resmi di luar struktur kenegaraan, 
melainkan dikonstruksikan terlembaga 
dalam struktur partemen dengan sistem 
2 barisan atau 2 ‘front’ di Senayan 
dan di seluruh Indonesia. Kedua 
barisan itu harus tercermin pula dalam 
struktur kepemimpinan DPR dan DPRD. 
Pimpinan dewan dan juga komisi-komisi 
serta alat-alat kelengkapan lainnya 
cukup dipimpin oleh 2 orang, yang 
mencerminkan kedua barisan. Jabatan 
ketua dipegang oleh perwakilan 
mayoritas, sedangkan wakil ketua 
dipegang oleh perwakilan minoritas.
Pelembagaan koalisi permanen dengan 
2 barisan itu akan menjamin stabilitas 
pemerintahan, dan menyederhanakan 
mekanisme pengambilan keputusan 
di lembaga perwakilan rakyat sendiri, 
sehingga proses penguatan kelembagaan 
parlemen dan sistem politik Indonesia 
dalam jangka panjang dapat dibangun 
secara terarah.

Dengan struktur 2 barisan itu, 
koalisi dalam pemerintahan (kabinet) 
terhubung langsung dengan dukungan 
gabungan partai politik pemerintah 
di Dewan Perwakilan Rakyat yang 
terstruktur untuk 5 tahun, dengan 
kebebasan tiap individu anggota dewan 
untuk memperjuangkan kepentingan 
rakyat. Karena itu, ada kemungkinan 
jumlah kursi partpol pemerintah di DPR  

tidak perlu dipaksakan harus mayoritas, 
tokh dinamika pengelompokan suara 
anggota DPR akan tergantung secara 
dinamis dengan substansi ide kebijakan 
yang hendak diperjuangkan untuk 
kepentingan rakyat. Bisa saja, parpol 
pemerintah lebih sedikit jumlah 
kursinya tetapi pertarungan gagasan 
untuk kepentingan rakyat dapat 
melibatkan deliberasi di ruang publik 
yang lebih luas melalui media massa.  
Tokh dalam sistem presidentil, antara 
DPR dan Presiden tidak dapat saling 
menjatuhkan.

Seperti dikemukakan di atas, sistem 
‘impeachment’juga dibatasi hanya 
dapat diterapkan dengan persyaratan 
adanya alasan tindak pidana, bukan 
alasan politik. Untuk menjaga iklim 
dan dinamika “public debate”,hak 
konstitusional setiap anggota parlemen 
dari semua partai politik untuk berbeda 
pendapat dengan partainya sendiri 
dalam memperjuangkan kepentingan 
rakyat, harus dijamin dengan 
meniadakan kebijakan “party recall’ 
dan menggantinya dengan kebijakan 
“constituent recall”. Dengan demikian, 
pengelompokan pendapat di antara 
para anggota DPR tidak semata-mata 
didasarkan atas penghelompokan 
kekuatan politik partai atau ‘komplotan 
politik’ antar partai, tetapi didasarkan 
atas kepentingan rakyat yang lebih 
luas.

Struktur 2 barisan di lembaga 
perwakilan rakyat di pusat dan di daerah 
tentu berbeda. Pemerintahan daerah 
tidak memiliki susunan kabinet, seperti 
halnya pemerintahan pusat. Karena 
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tidak diperlukan adanya koalisi, kecuali 
hanya untuk kepentingan mengusung 
pasangan calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang dalam makalah ini 
diusulkan ditiadakan. Karena itu, jika 
pemilu serentak juga diterapkan untuk 
tingkatan di masing-masing daerah, 
maka tidak akan ada lagi kebutuhan 
untuk mengadakan koalisi antar partai 
politik di daerah.

Namun restrukturisasi kelembagaan 
lembaga perwakilan rakyat, baik 
DPR maupun DPRD dapat dilakukan 
tidak hanya berkenaan dengan 
jabatan kepemimpinan, tetapi juga 
pengelompokan komisi-komisi. Agar 
kelembagaan parlemen benar-benar 
berfungsi sesuai dengan 3 fungsinya, 
maka struktur  DPR dan DPRD perlu 
disederhanakan menjadi 3 komisi 
dengan sub-sub komisi. Keputusan cukup 
diambil dalam pleno komisi, sedangkan 
paripurna DPR dan DPRD dibatasi hanya 
untuk kepentingan seremonial saja, 
atau untuk pengambilan keputusan yang 
bersifat pro-forma. Dengan demikian 
tugas pokok lembaga perwakilan rakyat 
dapat dilaksanakan dengan fokus, 
efektif, dan terarah untuk legislasi, 
pengawasan, dan penganggaran saja.

Fungsi legislasi harus diarahkan 
untuk kepentingan penataan dan 
pembaharuan kebijakan. Fungsi peng-
awasan diarahkan untuk mengefektifkan 
3 jenis pengawasan, yaitu (i)
pengawasan terhadap penjabaran lebih 
lanjut ketentuan UU melalui peraturan-
peraturan pelaksanaannya (from 
legislative acts to executive acts), (ii) 
pengawasan mengenai pelaksanaan 

tindak lanjut kebijakan yang sudah 
ditetapkan (from legislative acts to 
executive actions), dan (iii) pengawasan 
terhadap pelaksanaan program yang 
sudah disusun dengan dungan anggaran 
(from legislative acts to executive 
programs). Sedangkan fungsi ketiga 
adalah fungsi anggaran. Fungsi terakhir 
ini jangan hanya dilihat dari segi 
alokasi dananya saja. Fungsi anggaran 
harus dipahami mencakup kegiatan 
perencanaan program pembangunan, 
penganggaran, pengawasan terhadap 
pelaksanaan anggaran, pemeriksaan 
keuangan oleh BPK yang mesti 
melaporkan hasilnya kepada DPR dan 
DPRD sesuai dengan kewenangannya, 
serta evaluasi hasil pemeriksaan BPK 
untuk penganggaran tahun berikutnya.

Penguatan Kelembagaan Partai Politik
Periode 2014-2019 juga perlu di-

manfaatkan untuk memperkuat pe-
lembagaan partai politik dalam jangka 
panjang. Dengan kemajemukan yang 
bersifat ‘segmented’ dan bahkan 
‘fragmented’ (segmented and frag-
mented pluralism), apapun kebijakan 
‘treshold’ yang diterapkan untuk maksud 
penyerdehanaan jumlah partai politik 
secara alamiah,  dalam jangka panjang 
jumlah partai politik di Indonesia tidak 
akan pernah berhasil diciutkan menjadi 
2 partai politik dominan seperti di 
Amerika Serikat. Karena itu, kita harus 
siap untuk menerima kenyataan hidup 
dengan jumlah partai politik yang banyak 
dan tidak ada yang dominan seperti yang 
tercermin dalam hasil pemilu legislatif 
2014 sekarang.
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Paradigma berpikir kita jangan 
lagi mempermasalahan soal kuantitas 
jumlah partai politik. Yang harus 
dipikirkan justru persoalan kualitas 
partai politik, meskipun jumlahnya 
banyak. Karena itu, pelembagaan 
dan penguatan kelembagaan partai 
politik harus dijadikan tujuan utama, 
meskipun – sekali lagi – dengan tidak 
berasumsi bahwa soal kuantitas itu 
merupakan masalah. Di atas sudah 
saya usulkan, pertama, pada tingkat 
puncaknya, struktur DPRnya yang 
kita sederhana menjadi terdiri atas 2 
barisan partai pemerintah dan partai 
non-pemerintah. Kedua, agar partai 
politik secara moral absah untuk hidup 
dalam sistem demokrasi dalam tataran 
bernegara, maka iklim dan sistem 
demokrasi internal partai politik juga 
harus ditumbuhkan dengan paksaan 
undang-undang. Harus ada pengaturan 
mengenai pembatasan terhadap orang 
yang mempunyai pertalian darah 
untuk duduk dalam kepengurusan pada 
periode yang sama dan di tingkatan 
kepengurusan yang sama.

Orang yang mempunyai pertalian 
darah dengan Presiden/Wakil Presiden, 
Gubernur, Bupati, atau Walikota juga 
sebaiknya dibatasi atau dilarang untuk 
mencalonkan diri atau diusulkan menjadi 
calon Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, 
Bupati, atau Walikota periode  berikut-
nya, sehingga tidak terjadi peralihan 
jabatan dari antara orang yang 
bertalian darah. Demikian pula orang 
yang mempunyai hubungan darah itu 
sudah semestinya dibatasi tidak boleh 
mencalonkan diri atau dicalonkan untuk 

menduduki jabatan pemerintahan 
daerah selama kerabatnya masih 
menduduki jabatan pada tingkat atasan. 
Misalnya, kerabat Gubernur tidak 
diperbolehkan menjadi calon Bupati 
atau Walikota selama Gubernur masih 
menduduki jabatannya. Anak Presiden 
tidak boleh menjadi calon Gubernur 
selama Presiden masih menduduki 
jabatannya.

Untuk menjamin kaderisasi dan 
pembinaan kader untuk regenerasi 
kepemimpinan partai politik, sebaiknya 
ada pengaturan mengenai persyaratan 
menjadi pengurus pada tingkat atas 
pengalaman minimal 5 tahun sebagai 
pengurus pada tingkat bawahan. Jika 
struktur kepengurusan partai politik 
terdiri atas 4 tingkat, maka seorang calon 
Ketua Umum dipersyaratkan minimal 
sudah 20 tahun menjadi pengurus 
partai politik yang bersangkutan. 
Dengan demikian pembinaan partai 
politik dalam jangka panjang akan 
tumbuh dan berkembang secara sehat, 
terhindar dari ‘kutu-loncat’ yang 
menumbuhsuburkan budaya politik 
transaksional dan pragmatis.

Di samping itu, khusus mengenai 
pendanaan bagi partai politik, perlu 
dipikirkan mengenai dukungan sumber-
sumber resmi yang dapat mencegah 
partai politik dari praktik-praktik 
mencari dana secara tidak sah dan yang 
menyebabkan konflik kepentingan. 
Sumber dana bagi partai politik perlu 
diatur dengan jelas dari sumber 
(i) APBN dan APBD, (ii) Sumbangan 
perusahaan dari dana ‘corporate social 
responsibility’ (CSR) menurut ketentuan 
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UU tentang Perseroan terbatas yang usul 
disebut sebagai ‘Corporate Political 
Responsibility’ (CPR), (iii) Iuran 
anggota partai politik, (iv) sumbangan 
tidak mengikat dalam jumlah tertentu 
dari perorangan, (v) sumbangan tidak 
mengikat dalam jumlah tertentu dari 
organisasi atau badan hukum, dan (vi) 
jatah wajib jam tayang frekwensi radio 
dan televisi dalam jumlah yang sama 
bagi setiap partai politik.

Kebijakan lain yang terkait dengan 
kepentingan memperkuat kelembagaan 
partai politik adalah sistem suara 
terbanyak dalam penyelenggaraan 
pemilihan umum. Sebagai ide yang 
terlepas dari realitas politik dan 
realitas kelembagaan politik yang 
mendukung sistem suara terbanyak 
itu, dapat dinilai sangat baik dan ideal 
karena berisi nilai-nilai kebebasan dan 
kemanusiaan universal yang sangat 
mulia. Akan tetapi, dalam konteks 
pelembagaannya di Indonesia dewasa 
ini – dari hasil evaluasi pemilu 2009 
dan 2014 – sistem ini membawa 
mudarat lebih banyak daripada 
manfaat. Tingkat perkembangan 
ekonomi dan sosial, serta konfigurasi 
kelembagaan sosial, ekonomi, dan 
politik dalam masyarakat tidak cocok 
untuk menerima ide yang hanya baik 
di atas kertas. Para calon anggota 
DPR dan DPRD serta perorangan calon 
anggota DPD, bertindak dan berjuang 
secara sendiri-sendiri dan bilamana 
mungkin dengan segala cara sebagai 
pemain dalam pertarungan politik 
riel di lapangan. Hal ini di satu pihak 
menimbulkan dampak demoralisasi 

yang luas di seluruh Indonesia, dan 
di pihak lain tidak membantu proses 
penguatan kelembagaan partai-partai 
politik yang oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 
1945 disebut sebagai peserta pemilihan 
umum, di samping perseorangan calon 
anggota Dewan Perwakilan Daerah 
sebagai peserta pemilihan umum 
menurut Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. 
Karena itu, untuk mengatasi dampak 
buruknya terhadap budaya dan perilaku 
politik nasional dan upaya penguatan 
pelembagaan partai politik di masa 
depan, sistem suara terbanyak ini perlu 
didiskusikan ulang penerapannya dalam 
realitas politik nasional.

Netralitas Media Massa Cetak Dan 
Elektronik: Macro Quadru Politica 

Sehubungan dengan frekwensi radio 
dan televisi, dapat dikatakan bahwa 
keduanya – terutama media televisi 
– mempunyai peranan yang sangat 
menentukan pembentukan persepsi 
dan opini publik dalam menentukan 
pilihan politiknya. Karena itulah, 
frekwensi radio dan televisi dipandang 
sebagai ‘public good’, bukan hak milik 
pribadi para pengusaha televisi dan 
radio. Begitu juga frekwensi internet, 
juga harus dipahami sebagai milik 
publik, bukan milik pengusaha pemilik 
sistem dan programnya. Oleh sebab itu, 
partai politik sebagai sarana penyalur 
kedaulatan rakyat, mempunyai hak untuk 
menggunakan frekwensi terutama radio 
dan televisi untuk kepentingan rakyat. 
Penggunaannya bagi kepentingan umum, 
dalam hal ini oleh partai politik, 
tidak dapat disetarakan dengan 
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pemanfaatannya untuk tujuan komersial 
oleh perusahaan-perusahaan milik 
pribadi. Karena itu, jika terhadap 
korporasi UU tentang perseroan 
terbatas mewajibkan adanya CSR atau 
‘Corporate Social Responsibility’, 
maka terhadap pengelolaan frekwensi 
radio dan televisi oleh perseroan juga 
perlu diwajibkan adanya apa yang saya 
namakan sebagai CPR atau “Corporate 
Political Responsibility” tersebut di 
atas.

Dewasa ini, media-media elektronik 
dan bahkan media sosial perlu mendapat 
perhatian yang khusus karena perannya 
yang semakin lama semakin besar 
dalam membangun kesadaran, persepsi, 
opini, dan sikap publik terhadap segala 
sesuatu yang menyangkut kepentingan 
umum. Karena itu, para ahli sudah 
sejak pertengahan abad ke-20 
mengembangkan pengertian yang 
secara luas menjadi semacam jargon, 
yaitu kebebasan pers (freedom of the 
press) sebagai “the fourth estate of 
democracy”. Dalam sistem demokrasi, 
orang biasa berpikir dalam paradigma 
Montesquieu yang memisahkan cabang-
cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Dengan tumbuh dan 
berkembang pesatnya pers dan 
kebebasan pers dalam sejarah, para 
ahli menambahkannya menjadi cabang 
kekuasaan keempat, sehingga doktrin 
‘trias politica’ berubah menjadi 
‘quadru politica’.

Akan tetapi, ‘quadru politica’ 
dimaksud hanya dilihat dalam kaitannya 
sebagai kelanjutan gagasan Montesquieu 
tentang cabang-cabang kekuasaan 

eksekutif, legislatif, dan judisial. 
Sekarang, pandangan Montesquieu 
mengenai ketiga cabang eksekutif, 
legislatif, dan judisial ini sudah jauh 
berbeda dalam kenyataannya di 
lapangan. Teori pemisahan kekuasaan 
ala Montesquieu sudah tidak lagi 
mampu menjelaskan kenyataan yang 
sebenarnya yang terjadi di dunia 
praktik5. Sekarang di seluruh dunia, 
sudah banyak sekali lembaga negara 
yang dibentuk dengan fungsi-fungsi 
yang bersifat campur aduk, meskipun 
paradigma garis besarnya tetap dapat 
dipergunakan untuk memudahkan kita 
memahami aneka fungsi kekuasaan yang 
melekat di dalam sistem kelembagaan 
negara pasca modern.

Menurut para ahli, dewasa 
ini, sistem kekuasaan berkembang 
makin tersebar, tidak saja di sekitar 
organisiasi negara dalam arti yang 
konvensional, tetapi sudah sangat jauh 
berbagi dengan institusi-institusi lain 
di luar negara. Sejak akhir abad ke-20, 
para ahli mengembangkan pengertian 
mengenai ‘trias politica’ baru yang 
disebut negara, masyarakat, dan pasar 
(state, civil society, and market) sebagai 
aktor yang berperan seimbang dalam 
kehidupan bersama. Karena pengertian 
negara dapat kita bedakan dalam 
dua tataran pengertian, yaitu negara 
dengan huruf kecil, dan Negara dengan 
huruf besar yang mencakup pengertian 
negara dengan huruf kecil, masyarakat 
civil atau masyarakat madani, dan 
pelaku pasar. Ketiganya sama-sama 
mempunyai peran yang seimbang 
tetapi harus dipisahkan satu dengan 
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yang lain di bawah kepemimpinan 
Negara dengan huruf besar yang 
dipimpin oleh Kepala Negara. Artinya, 
seorang Kepala Negara, bukan hanya 
mempunyai kedudukan sebagai Kepala 
Pemerintahan dalam arti kepala negara 
dengan huruf kecial, tetapi juga harus 
memimpin masyarakat madani (civil 
society) dan bekerjanya mekanisme 
pasar (market) yang meningkatkan 
kesejahteraan rakyat secara adil dan 
merata.

Oleh karena itu, doktrin ‘quadru 
politica’ yang menempatkan dunia 
pers dan media massa sebagai cabang 
kekuasaan keempat tersebut di atas 
haruslah dilihat dalam konteks yang 
baru ini, yaitu (i) negara (state), (ii) 
masyarakat madani (civil society), (iii) 
pasar (market), dan (iv) media. Inilah 
yang saya namakan sebagai “Macro 
Quadu Politica” atau empat cabang 
kekuasaan dalam arti makro, yang dapat 
kita bedakan dari “Quadru Politica” 
dalam arti yang mikro. Quadru politica 
dalam arti makro ini mengandaikan 
bahwa keempat cabang kekuasaan 
itu, seperti juga dalam doktrin 
Montesquieu, haruslah bersifat terpisah 
satu sama lain (separation of powers), 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
fungsi aktor kekuasaan tidak tercampur 
aduk dan tidak menimbulkan konflik 
kepentingan antara para pelaku dalam 
cabang kekuasaan yang satu dengan 
para pelaku dari lingkungan cabang 
kekuasaan yang lain6.

Sekarang muncul gejala yang dalam 
jangka panjang membahayakan kualitas 

demokrasi kita, yaitu timbulnya potensi 
konflik kepentingan yang luas antara 
(i) para pelaku ekonomi pasar, dengan 
(ii) para pemiliki dan pengelola media, 
dengan (iii) pengurus dan pimpinan 
lembaga swadaya masyarakat dan 
organisasi-organisasi masyarakat 
madani, dan dengan (iv) para 
pejabat penyelenggara negara. Jika 
kecenderungan ini dibiarkan, bukan 
tidak mungkin dalam jangka waktu yang 
tidak lama, keempat cabang kekuasaan 
baru dalam arti makro itu akan berada 
di satu tangan. Misalnya, pada suatu 
saat kelak, dapat terjadi seorang 
pengusaha besar (konglomerat), 
menguasai bisnis media elektronik, 
menjadi Ketua Umum partai politik, 
dan menjadi pembina dari pelbagai 
organisasi kemasyarakat (Ormas) 
dan lembaga swadya amasyarakat 
(LSM), lalu terpilih menjadi Presiden 
Republik Indonesia. Tentu saja, sesuai 
dengan prinsip kebebasan berpolitik, 
kemungkinan itu tidak dapat dihalang-
halangi. Namun dari sejak jauh hari, 
kemungkinan semacam ini harus sudah 
kita antisipasi dengan mengadakan 
pengaturan yang jelas dan tegas 
mengenai larangan konflik kepentingan 
di antara keempat cabang kekuasaan 
itu. Keempat cabang kekuasaan itu 
harus terpisah satu sama lain, sehingga 
demokrasi masa kini dapat berkerja 
dengan sehat dan berkualitas karena 
diimbangi oleh keadilan, baik menurut 
ukuran hukum (rule of law) maupun 
berintegritas menurut ukuran sistem 
etika modern (rule of thics).
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Rekonstruksi Kelembagaan Penyelenggara 
Pemilu: Micro Quadru Politica

Yang tidak kalah pentingnya untuk 
saya jelaskan disini adalah perspektif 
baru tentang ‘Quadru Politica” dalam 
arti mikro. Meskipun teori pemisahan 
kekuasaan oleh Monstesquieu sudah 
jauh sekali ketinggalan zaman, 
tetapi paradigmanya masih terus saja 
dipakai untuk memudahkan pemahaman 
mengenai pembedaan antar fungsi-
fungsi kekuasaan. Dalam sistem 
demokrasi modern, yang dewasa ini 
lebih banyak dijadikan ukuran dalam 
praktik demokrasi adalah mekanisme 
“checks and balances” antar cabang-
cabang kekuasaan negara, termasuk 
di antara lembaga-lembaga negara 
yang menjalankan fungsi-fungsi yang 
bersifat campuran. Namun secara garis 
besar, untuk memudahkan, paradigma 
eksekutif, legislatif, dan yudisial itu 
tetap dapat kita pakai. Dalam kaitan 
dengan penyelenggaraan pemilihan 
umum sebagai agenda utama dan 
bersama-sama dengan adanya partai 
politik sebagai peserta pemilu dianggap 
sebagai pilar pokok sistem demokrasi 
modern, istilah ‘quadru politica’ 
tersebut dapat kita pergunakan dalam 
arti yang mikro.

 Dalam Pasal 22E ayat (5) 
UUD 1945 ditegaskan, “Pemilihan 
Umum diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri”. Menurut 
ketentuan UU tentang Penyelenggara 
Pemilihan Umum, sekarang aparatur 
penyelenggara pemilihan umum terdiri 
atas dua institusi yang sama-sama 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri 
yang dalam hubungan satu dengan yang 
lain bersifat “checks and balances”, 
yaitu Komisi Pemilihan Umum 
(Bawaslu) dan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), ditambah dengan satu 
institusi penunjang yang dinamakan 
Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) yang berwenang 
memberhentikan aparat di lingkungan 
kedua lembaga penyelenggara pemilu 
tersebut. Sebagai penyelenggara 
pemilu yang bersifat nasional, tetap, 
dan mandiri, KPU dan Bawaslu harus 
berhadapan satu sama lain, tetapi 
sekaligus harus berperan sebagai satu 
kesatuan kemitraan dalam menghadapi 
fungsi-fungsi kekuasaan di luar 
dirinya. Aparat penyelenggara pemilu 
terutama Komisi Pemilihan Umum harus 
berhadapan dengan cabang kekuasaan 
eksekutif dan legislatif yang diisi dan 
dipimpin oleh para pejabat yang semula 
adalah dan sekaligus dapat kembali lagi 
menjadi peserta pemilihan umum. Di 
pihak lain, KPU juga harus berhadapan 
dengan pemegang kekuasaan pada 
ranah kekuasaan yudisial, baik 
Mahkamah Agung sepanjang mengenai 
sengketa berkenaan dengan sengketa 
terkait proses  pemilihan umum maupun 
terutama dengan Mahkamah Konstitusi 
sepanjang berkenaan dengan sengketa 
terkait hasil pemilihan umum.

 Atas alasan itulah, saya sering 
mengatakan bahwa KPU haruslah siap 
untuk senantiasa berdiri tegak bekerja 
dengan independen, profesional, imparsial,  
objektif, transparan, akuntabel, dan 
berintegritas, di hadapan para pejabat 
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eksekutif di sebelah kanan yang terdiri 
atas Presiden, Gubernur, Bupati, 
Walikota beserta wakilnya masing-
masing sebagai peserta pemilu, para 
pejabat legislatif di sebelah kiri yang 
terdiri atas anggota DPR, DPD, dan 
DPRD, serta para penguasa cabang 
kekuasaan yudisial, yaitu MA dan MK 
di sebelah depan. Dengan demikian, 
institusi penyelenggara pemilihan 
umum itu di masa kini dan di masa 
depan haruslah dikonstruksikan sebagai 
cabang keempat kekuasaan negara, 
atau “the quadru politica” dalam arti 
mikro. Dalam arti makro, keempat 
cabang kekuasaan baru di zaman 
sekarang ini adalah negara, masyarakat, 
pasar, dan media; sedangkan dalam 
arti mikro keempat cabang kekuasaan 
itu terdiri atas cabang kekuasaan 
eksekutif (executive power), legislatif 
(legislative power), yudikatif (judicial 
power), dan cabang kekuasaan pemilu 
demokratis (electoral power). 

Cabang kekuasaan keempat inilah 
yang seharus diberikan kekuasaan yang 
penuh untuk mengatur dan mengurus 
segala sesuatu mengenai (i) administrasi 
pemilu (voters), (ii) administrasi peserta 
pemilu, termasuk (iii) kepartaian, 
pembentukan, pembekuan, dan pem-
bubarannya, dan hal-hal lain yang 
bersangkut-paut dengan kepemiluan 
sebagai satu kesatuan institusi 
penyelenggara pemilu yang bersifat 
nasional, tetap, dan mandiri. Misalnya, 
pembubaran partai politik oleh Mahkamah 
Konstitusi, sebaiknya, legal standing 
untuk mengajukan permohonannya 
diberikan kepada Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan 
Umum (KPU), bukan kepada pemerintah 
seperti pengaturan yang ada sekarang. 
Sebaliknya, oleh karena kedudukannya 
yang sangat penting, tidak sembarangan 
orang yang dapat diangkat atau 
dipilih menjadi komisioner lembaga 
penyelenggara pemilu ini. Sama 
dengan para hakim konstitusi yang oleh 
Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 sebagai 
negarawan yang sampai sekarang 
saja pun belum cukup terjabarkan 
apa saja kriterianya, para komisioner 
KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia 
sebaiknya juga mempunyai sifat-sifat 
sebagai negarawan sebagaimana yang 
diharapkan dari setiap hakim konstitusi.

Etika Politik dan Etika Pemilu
Standar perilaku ideal dalam 

kehidupan politik nasional, sebagaimana 
praktik di pelbagai negara dewasa ini, 
tidak lagi hanya menyandarkan diri pada 
ukuran-ukuran kepastian, keadilan, 
dan kemanfaatan hukum berdasarkan 
prinsip-prinsip rule of law, tetapi lebih 
dari itu, pemilu dan praktik kegiatan 
politik di zaman sekarang diidealkan 
agar lebih berintegritas dengan landasan 
etika politik yang lebih substansial 
(rule of ethics). Hukum sangat penting, 
tetapi tidak lagi mencukupi untuk 
mengawal dan mengendalikan perilaku 
ideal masyarakat pasca modern. 
Demokrasi yang hanya mengandalkan 
kontrol hukum dan keadilan hukum 
hanya membuat demokrasi berjalan 
secara prosedural formalistik. Dengan 
mengedepankan pertimbangan etika 
untuk menyempurnakan logika hukum 
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untuk keadilan substantif, kualitas 
demokrasi dapat ditingkatkan tidak 
sekedar sebagai demokrasi prosedural, 
tetapi demorkasi yang lebih bersifat 
substansial dan berintegritas.

Kunci untuk membangun demokrasi 
yang berintegritas ialah penyelenggaran 
pemilihan umum yang berintegritas, 
seperti yang dijadikan judul buku Kofi 
Anan, “Election with Integrity”, bukan 
sekedar pemilu yang bersifat formalistik 
dan prosedural formal. Untuk 
mengembangkan pemilihan umum yang 
berintegritas diperlukan kesadaran 
bersama dengan didukung oleh sistem 
aturan dan infra-struktur pendukung 
yang dapat memaksa penerapan 
prinsip pemilu berintegritas itu dalam 
praktik. Semua pihak harus sama-
sama membangun integritas yang pada 
akhirnya akan melahirkan integritas 
bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, 
dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang 
Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, 
para sarjana hukum, khususnya sarjana 
hukum tata negara harus menyadari 
bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi 
sebagai sumber hukm, tetapi juga 
sumber etika. UUD 1945 bukan hanya 
berisi norma hukum konstitusi atau 
“constitutional law”, tetapi juga etika 
konstitusi atau “constitutional ethics”7 
yang harus tercermin dalam pelbagai 
produk peraturan perundang-undangan 
sebagai baju hukum bangunan hukum 
dari substansi kebijakan publik (public 
policies) dalam praktik penyelenggaraan 
kekuasaan negara8.

Dalam penyelenggaraan pemilu, 
ada 4 pihak yang terlibat, yaitu (i) 

penyelenggara pemilu, (ii) peserta 
pemilu, (iii) kandidat atau calon, 
dan (iv) para pemilih sebagai 
pemilik kedaulatan rakyat. Idealnya 
keempat pihak ini sama-sama harus 
berintegritas. Jika rakyat pemilih 
menghalalkan praktik suap atau jual 
beli suara, dengan mengambil uangnya, 
tetapi tidak memilih pemberinya, 
maka dampak buruknya adalah para 
kandidat atau peserta pemilu akan 
terus membiasakan diri dengan 
praktik suap dan jual beli suara itu. 
Praktik tidak terpuji itu bukan saja 
akan terjadi di antara kandidat atau 
peserta pemilu dengan pemilih, tetapi 
jika iklim sudah terbentuk kebiakan 
buruk menjadi sesuatu yang dianggap 
benar, maka dengan mudah praktik 
demikian akan menjalan pula ke aparat 
penyelenggara pemilu. Apalagi jika 
sistem suara terbanyak dipertahankan, 
maka aktor yang bekerja dan berjuang 
untuk menang dengan segala cara 
akan berjumlah sebanyak jumlah caleg 
dari semua partai peserta pemilu di 
seluruh Indonesia. Sudah pasti sistem 
kontrolnya akan menjadi sangat sulit.

Karena itu, integritas pemilu 
menuntut kesadaran semua pihak untuk 
tunduk kepada prinsip hukum dan etika 
secara sekaligus. Sudah tentu, untuk 
memulainya, kita harus  mendahulukan 
integritas penyelenggara pemilu. 
Karena itulah, kita membangun sustem 
integritas penyelenggara pemilu 
dengan mendirikan Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang 
berfungsi sebagai lembaga peradilan 
etika yang pertama dalam sejarah 
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modern. Harapan kita, hendaknya 
pemilu-pemilu Indonesia di masa 
mendatang akan berkembang semakin 
baik dari waktu ke waktu, bukan saja 
menurut ukuran ‘rule of electoral law’, 
tetapi juga menurut standar-standar 
‘rule of electoral ethics’.

Catatan Akhir
Putusan Mahkamah Konstitusi 

agar Indonesia menerapkan sistem 
pemilihan serentak antara pemilihan 
legislatif dan pemilihan presiden 
mulai tahun 2019 menyediakan 
momentum dan baik untuk dijadikan 
alasan untuk melakukan konsolidasi 
kebijakan sistem pemilu Indonesia di 
masa depan. Konsolidasi kebijakan 
itu perlu diarahkan untuk maksud 
konsolidasi ke arah sistem demokrasi 
yang lebih efisien dan efektif dalam 
menciptakan sistem pemerintahan 
yang kuat, efektif, tetapi akuntabel 
dan berintegritas. Secara lebih khusus, 
konsolidasi sistem pemilihan umum 
itu akan turut mempengaruhi sistem 
demokrasi Indonesia yang lebih sehat 
dan kredibel di masa depan, yang tidak 
hanya bertumpu pada prinsip-prinsip 
demokrasi dan ‘rule of law’, tetapi 
juga berintegritas karena disadarkan 
atas prinsip-prinsip ‘rule of ethics’ 
yang efektif.

Zaman sekarang sudah berubah 
sangat jauh berbeda dari masa-masa 
yang sudah kita lalui. Kecepatan 
perubahan terjadi, antara lain, 
oleh adanya revolusi dalam ilmu 
pengetahuan dan teknologi, khusus 
terkait dengan teknologi informasi 

dan komunikasi yang sangat dahsyat 
pengaruhnya. Karena itu, teori-teori 
dan praktik-praktik yang melahirkan 
teori-teori baru juga tumbuh dengan 
sangat cepat. Karena itu, para ilmuwan 
hukum dan politik jangan ketinggalan 
zaman. Perkembangan-perkembangan 
baru harus dengan sigap dan tanggap 
direspons dengan baik sehingga para 
ilmuwan dan dunia pendidikan tinggi 
kita di tanah air, khusus fakultas-fakultas 
hukum dan fakultas-fakultas ekonomi, 
dan fakultas-fakultas ilmu sosial dan 
politik dapat terus memutakhirkan 
diri. Misalnya, dalam kajian-kajian ilmu 
hukum harus mulai dipertimbangkan 
adanya pelbagai aspek tentang etika 
sebagai rohnya hukum. Bahkan tidak ada 
fakultas yang lebih tepat menjadikan 
sistem etika modern ini sebagai objek 
kajian utamanya selain fakultas hukum, 
sehingga mungkin saja pada suatu saat 
kelak akan muncul ide untuk mengubah 
fakultas hukum menjadi fakultas hukum 
dan etika.

Selain itu, dengan globalisasi 
sistem informasi pengetahuan pasca 
modern sekarang ini, mudah bagi kita 
untuk belajar dari pelbagai pemikiran 
dan praktik dari seluruh dunia. Namun, 
penting disadari bahwa struktur dan 
kultur sosial ekonomi, politik, dan 
budaya masyarakat Indonesia yang 
khas tetap saja tidak serta merta dapat 
menerima mentah-mentah ide-ide 
cemerlang dan praktik-praktik yang 
baik dari realitas di luar Indonesia 
itu ke dalam kesadaran sejarah di 
Indonesia sendiri. Karena itu, para ahli 
hendaklah berhati-hati menerapkan 
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sesuatu yang belum berbentuk dalam 
aneka struktur dan kultur masyarakat 
kita sendiri. Salah satu perspektif baru 
dalam kajian ilmu sosial pasca modern 
sekarang ini mengajarkan kepada 
kita tentang pentingnya kesadaran 
kelembagaan sejarah. Inilah mazhab 
berpikir baru yang disebut “Historical 
Institutionalism” yang mempengaruhi 
semua cabang ilmu-ilmu pengetahuan 
sosial kontemporer.

Dari perspektif baru inilah muncul 
aliran “Institutional Economics” dalam 
ilmu ekonomi, dan demikian pula dalam 
ilmu politik muncul kesadaran mengenai 
pentingnya struktur kelembagaan dan 
pelembagaan sistem politik. Dari semua 
cabang ilmu hukum, hukum tata negara 
lah yang memusatkan perhatian pada 
persoalan kelembagaan. Karena itu, 
anjuran saya kepada semua ahli hukum 
tata negara, perlakukanlah hukum 
tata negara sebagai ilmu pengetahuan 
universal (hukum tata negara umum) 
yang dewasa ini sedang berkembang 
sangat pesat. Para sarjana hukum 
tata negara, hendaklah tidak hanya 
terpaku dan terjebak dalam kerangka 
berpikir hukum tata negara positif yang 
mengungkung pemikiran ke dalam teks-
teks normatif yang harus dibaca dengan 
pendekatan ‘grammatical reading’ 
dengan mengabaikan pentingnya 
‘moral and philoshopical reading of 
the constitution’. Jadilah sarjana 
hukum, bukan sarjana peraturan. Dari 
pada menjadi sarjana peraturan yang 
kadang-kadang malah mereduksi diri 
menjadi sarjana kata-kata atau bahkan 
sarjana titik koma, jauh lebih baik 

menjadi sarjana keadilan yang tidak 
tergantung kepada teks. Akan tetapi, 
sarjana yang ideal tentulah sarjana 
hukum yang hidup seimbang di antara 
roh dan cita-cita keadilan dengan teks-
teks hukum yang dijadikan pegangan 
normatif yang disepakati bersama dan 
menjadi sistem rujukan bersama yang 
memperlakukan semua orang secara 
sama (non-diskriminasi) dalam peri 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara.
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I. Pendahuluan
Sejarah Pancasila sebagaai dasar 

negara secara yuridis (hukum) tercantum 
dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 
yang menjelaskan bahwa Pancasila 
sebagai pendangan hidup bangsa telah 
dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI 
atas nama bangsa Indonesia menjadi 
dasar Negara Republik Indonesia. 
Memorandum DPR-GR tersebut yang 
kemudian disyahkan oleh MPRS melalui 
Ketetapan MPRS Nomor:  XX/MPRS/1966 
jo Ketetapan MPR Nomor : V/MPR/1973 

dan Ketetapan Nomor : IX/MPR/1978 
menjelaskan bahwa Pancasla sebagai 
sumber dari segala sumber hukum 
Indonesia yang hakekatnya adalah 
sebuah pandangan hidup. Pancasila 
sebagai sumber dari segala sumber 
hukum diatur dalam Pasal 2 UU Nomor : 
10 Tahun 2004 Jo UU Nomor : 12 Tahun 
2011 tentang pembentukan perundang-
undangan yang menyatakan “Pancasila 
merupakan sumber dari segala sumber 
hukum negara”.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila 
dalam Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan Dapat 

Memperkuat Ketahanan Nasional
Eman Sungkowo, SH, MH.

Direktur Rendal Giat Operasi Deputi III BIN RI
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Sebagai falsafah hidup atau 
pandangan hidup, Pancasila mengandung 
wawasan tentang hakekat, asal, tujuan, 
nilai dan arti dunia seisinya, khususnya 
manusia dan kehidupannya, baik secara 
perorangan maupun sosial. Falsafah 
hidup bangsa mencerminkan konsepsi 
yang menyeluruh dengan menempatkan 
harkat dan martabat manusia sebagai 
faktor sentral dalam kedudukannya 
yang fungsional terhadap segala sesuatu 
yang ada. Ini berarti bahwa wawasan 
dan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila secara kultural diinginkan 
agar tertanam dalam hati sanubari, 
watak, kepribadian, serta mewarnai 
kebiasaan, perilaku dan kegiatan 
lembaga-lembaga masyarakat.1

Pernyataan Pancasila sebagai 
falsafah hidup menginginkan agar 
moral Pancasila menjadi moral 
kehidupan negara dalam arti menuntut 
penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara menghargai dan menaati prinsip-
prinsip moral atau etika politik. Sebagai 
konsekuensinya, negara tunduk kepada 
moral dan wajib mengamalkannya.  
Moral menjadi norma tindakan dan 
kebijaksanaan negara sehingga perlu 
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. Dengan kata lain, moral 
Pancasila memberikan inspirasi dan 
menjadi pembimbing dalam pembuatan 
undang-undang yang mengatur kehidupan 
negara, menetapkan lembaga-lembaga 
negara dan tugas mereka masing-masing, 
serta hubungan kerjasama diantara 
mereka, hak-hak dan kedudukan warga 
negara, dan hubungan warga negara 
dan negara dalam iklim dan semangat 
kemanusiaan.2

Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman 
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara khususnya imple-
mentasi dalam peraturan perundang-
undangan nampak belum sepenuhnya 
diimplementasikan. Keadaan tersebut 
disebabkan oleh beberapa aspek antara 
lain; masih adanya birokrasi yang tetap 
mempertahankan aturan perundang-
undangan yang lama, karena meng-
enak-kan diri dan kelompoknya. Masih 
diakomodirnya aturan perundang-
undangan eks Hindia Belanda yang 
diadopsi sebagai peraturan perundang-
undangan RI. Masih ditemukan peran 
pendonor yang mendikte substansi 
dalam penyusunan undang-undang 
baik itu berasal dari inisiatif 
pemerintah maupun inisiatif DPR-RI.  
Pemegang kekuasaan negara, lembaga 
pemerintahan lainnya dan warga 
negara belum semuanya tunduk dan 
taat terhadap hukum negara dan masih 
kuatnya ego sektoral dalam pembuatan 
perundang-undangan.

Adanya peraturan perundang-
undangan yang dalam penyusunannya 
tidak berpedoman kepada nilai-nilai 
Pancasila mengakibatkan undang-undang 
tersebut tidak berpihak kepada 
kepentingan rakyat, sehingga kesejah-
teraan dan keadilan yang seharusnya 
menjiwai peraturan tersebut tidak 
nampak, keadaan ini pada gilirannya 
akan memperlemah Ketahanan Nasional. 
Banyaknya peraturan yang tidak berpihak 
kepada rakyat dan lebih berpihak 
kepada pemodal menggambarkan akan 
fenomena tersebut. Merujuk dari 
uraian sebelumnya, maka dalam 
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pembahasan kedepan akan diuraikan 
tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila 
tersebut dipahami, apa permasalahan 
yang dihadapi dalam penyusunan 
perundang-undangan saat ini dan 
bagaimana hubungannya dengan 
Ketahanan Nasional.

II. Inti  Pembahasan. 
a. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila 

Sebagai Penuntun Hukum
 Dalam suatu pelaksanaan ke-

negaraan suatu piranti yang harus 
dipenuhi demi tercapainya hak dan 
kewajiban warga negara, maupun 
negara adalah perangkat hukum.  
Sebagai philosofische	grondslag	Pancasila 
pada hakikatnya sebagai sumber tertib 
hukum Indonesia. Dalam kedudukannya 
seperti ini Pancasila merupakan pangkal 
tolak derivasi atau sumber penjabaran 
dalam proses penyusunan peraturan 
hukum  di Indonesia. 

 Dalam kedudukannya seperti 
itu dan dalam kaitan dengan politik 
pembangunan hukum, maka Pancasila 
melahirkan kaidah-kaidah penuntun 
hukum, yaitu 3 :
1) Hukum  yang dibuat haruslah bertujuan 

membangun dan menjamin integrasi 
Negara dan bangsa, baik teritori 
maupun secara ideologi. Hukum 
tidak boleh memuat isi yang 
berpotensi terjadi disintegrasi 
wilayah maupun ideologi karena 
hal itu bertentangan dengan tujuan 
melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia 
yang terkait dalam  persatuan.

2) Hukum yang dibuat haruslah 
didasarkan pada demokrasi yang 
menjadi dasar politik kerakyatan 
menghendaki pembuatan hukum 
berdasarkan kesepakatan rakyat 
atau wakil-wakil rakyat yang dipilih 
dengan demokrasi. 

3) Hukum yang dibuat harus ditujukan 
untuk membangun keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Dari 
penuntun yang demikian, maka 
tidak dibenarkan muncul hukum 
yang mendorong atau membiarkan 
terjadinya jurang sosial-ekonomi 
karena eksploitasi oleh yang 
kuat terhadap yang lemah tanpa 
perlindungan negara. Hukum harus 
mampu mempersempit jurang sosial-

 ekonomi yang mungkin timbul 
karena eksploitasi oleh yang kuat 
terhadap yang lemah, kaya dengan 
yang miskin. 

4) Hukum yang dibuat haruslah 
didasarkan pada toleransi beragama 
yang berkeadaban, yakni hukum 
yang tidak mengistimewakan atau 
mendiskriminasikan kelompok 
tertentu.

Mencermati kaedah-kaedah penuntun 
hukum tersebut, khususnya hukum yang 
dibuat harus ditujukan untuk membangun 
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, 
maka hukum-hukum di Indonesia harus 
ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan 
Negara sebagaimana tertuang di dalam 
pembukaan UUD 1945, yaitu mem-
bangun segenap bangsa dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, memajukan 
kesejahteraan umum dan ikut serta 
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melaksanakan ketertiban dunia. 
Tujuan Negara tersebut harus dijadikan 
orientasi politik pembangunan 
dan politik hukum sebagai alat 
pencapaian tujuan Negara dari waktu 
ke waktu sesuai dengan tahap-tahap 

perkembangan masyarakat. Oleh sebab 
itu setiap hukum yang lahir di Indonesia 
harus berdasar pada Pancasila mulai 
dari yang paling atas sampai yang paling 
rendah hirarkinya. Hirarki perundang-
undangan adalah sebagai berikut :

Zaman Hindia 
Belanda

Tap MPR No. 
XX/MPRS/1966

Tap MPR No. 
III/MPR/2000

Tap MPR No. 
10/MPR/2004

Tap MPR No 
12/MPR/2011

•	WET
•	AMvB
•	Ordonantie
•	Rv

•	UUD
•	TAP MPRS
•	UU/Perpu
•	PP
•	Keppres
•	Peraturan 

Pelaksana 
lainnya

•	UUD
•	TAP MPRS
•	UU
•	Perpu
•	PP
•	Perda

•	UUD
•	TAP MPR
•	UU/Perpu
•	PP
•	Perpres
•	Perda 

(Perprov, 
Perkab/
Kotapperdes

•	UUD
•	TAP ,MPR
•	UU/Perpu
•	PP
•	Perpres
•	Perprov
•	Perkab/Kota

b. Persoalan Yang Dihadapi Saat Ini
Sebagaimana diketahui bahwa 

dewasa ini Pancasila sedang mengalami 
cobaan atau ujian yang cukup berat 
untuk kesekian kalinya, baik dalam 
kaitannya dengan eksistensi Pancasila 
itu sendiri maupun pengejawantahan 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat dan berbangsa. Saat ini 
di era reformasi, tuntutan keterbukaan 
dan kebebasan mengakibatkan banyak 
elit politik dan masyarakat pada umum-
nya enggan untuk mengembangkan, 
memahami, menjabarkan, memasyarakat-
kan serta mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Sebagai contoh, banyak produk hukum 
dan penegakkan hukum yang kurang 
mencerminkan nilai-nilai Pancasila 
dengan tidak adanya rasa keadilan 

serta rendahnya moral dan akhlak. 
Pancasila sebagai sumber dasar 
hukum nasional dan UUD NRI 1945 
sebagai sumber hukumnya yang harus 
terjabarkan secara hirarkis ke dalam 
berbagai peraturan pelaksanaan 
tampaknya belum dapat diwujudkan 
secara konkret dalam wujud nilai-
nilai praksisnya. Hal ini terlihat pada 
amandemen dari pasal-pasal UUD NRI 
1945 yang bertentangan dengan nilai-
nilai Pancasila dan berbagai undang-
undang yang tidak sesuai dengan UUD 
NRI 1945.

Dalam Amandemen UUD 1945 
yang dilakukan sebanyak empat kali, 
ditemukan adanya penyimpangan nilai-
nilai Pancasila. Pasal 2 ayat (3) tentang 
Keputusan MPR yang ditentukan dengan 
suara terbanyak (voting) adalah 
bertentangan dengan jiwa musyawarah 
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untuk mufakat. Begitupula dalam 
hal pengisian jabatan berdasarkan 
demokrasi langsung, sementara dalam 
alinea IV Pembukaan dianut demokrasi 
perwakilan. Namun demikian demokrasi 
perwakilan dimunculkan pada pengisian 
jabatan hakim, anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan dan badan-badan 
lain yang berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman karena anggota tersebut 
dipilih oleh dan disetujui DPR, lalu 
diangkat/diresmikan Presiden. Dengan 
demikian pembukaan UUD NRI 1945 
tidak konsisten dengan demokrasi 
langsung dan demokrasi perwakilan. 
Hal lain adalah demokrasi yang dianut 
dalam UUD 1945 yaitu demokrasi 
kekeluargaan dan bila melihat rumusan 
pasal dari BAB XA yaitu pasal 28A s/d 
28 J baru, maka pasal-pasal tersebut 
bertentangan dengan pembukaan UUD 
NRI 1945. Sementara dalam UUD NRI 
1945 yang lama, program yang harus 
dikerjakan Presiden adalah program 
yang disusun MPR sebagai penjelmaan 
seluruh rakyat indonesia dan penilaian 
hasil kerja Presiden didasarkan atas 
program itu. Pada sistem yang baru 
Presiden bekerja menurut program yang 
di buatnya sendiri dan diakhir masa 
jabatan tidak perlu mempertanggung 
jawabkan pelaksanaan programnya. 
Dengan demikian rumusan pasal 
6A baru ini bertentangan dan tidak 
sesuai dengan jiwa serta prinsip yang 
terkandung dalam pembukaan UUD NRI 
1945.

Penyimpangan dalam nilai-nilai 
Pancasila dan UUD NRI 1945, juga 
terjadi pada kebijakan dan lahirnya 

undang-undang yang tidak berpihak 
kepada rakyat, seperti tetap 
diakomodirnya aturan perundangan eks 
Hindia Belanda yang diadopsi sebagai 
peraturan perundang-undangan RI, 
seperti Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek 
voor Indonesie), dan Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang  (Wetboek van 
Koophandel voor Indonesie). Begitu 
pula lahirnya Undang-undang Nomor : 7 
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing (PMA), Undang-undang Nomor 
: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
Undang-undang Nomor ; 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-undang 
Nomor : 16 tahun 2009, dan Undang-
undang Nomor : 4 Tahun 2009 tentang 
Minerba.

Indikasi lain adanya penyimpangan 
terhadap UUD NRI 1945, nampak dari 
adanya yudicial review Undang-undang 
terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah 
Konstitusi, seperti; Permohonan 
Pengujian Undang-undang Nomor : 
36 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Keempat atas Undang-undang Nomor : 
7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
terhadap UUD NRI 1945. Permohonan 
Pengujian Undang-undang Nomor : 
28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah 
dan Restribusi Daerah terhadap UUD NRI 
1945. Permohonan Pengujian Undang-
undang Nomor : 42 Tahun 2008 
tentang Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dan Undang-undang Nomor : 
8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 
UUD NRI 1945 dan Permohonan 
Pengujian Undang-undang Nomor : 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum terhadap UUD NRI 1945.4

Terdapatnya penyimpangan nilai-
nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam 
berbagai produk hukum dari hasil 
pemetaan disebabkan oleh; adanya 
keinginan pihak-pihak di birokrasi untuk 
mempertahankan aturan perundang-
undangan yang lama, karena aturan 
tersebut memberi keuntungan baik 
kepada pribadi maupun kelompoknya, 
adanya peran pendonor yang memegang 
kendali dalam perumusan substansi 
perundang-undangan dan masih adanya 
ego sektoral dalam penyusunan per-
aturan perundang-undangan. 

c. Keterkaitan Nilai-nilai Pancasila 
dan Ketahanan Nasional dalam 
Penyusunan Undang-Undang 
Intelijen Negara 
 Pada pembahasan sebelumnya 

dijelaskan bahwa undang-undang yang 
pembuatannya tidak berlandaskan 
pada nilai-nilai Pancasila, maka akan 
tidak sesuai dengan kepentingan 
nasional. Oleh karena tidak sesuai 
dengan kepentingan nasional, maka 
keamanan (mencakup kelangsungan 
hidup rakyatnya dan keutuhan wilayah) 
serta kesejahteraan tidak akan 
terlaksana dengan baik. Keadaan ini 
akan berdampak pada melemahnya 
Ketahanan Nasional. 

 Konsepsi Ketahanan Nasioanal 
(Tannas) Indonesia itu sendiri adalah 
konsepsi pengembangan kekuatan 
nasional melalui pengaturan dan 
penyelenggaraan kesejahteraan dan 
keamanan yang seimbang, serasi, 
dan selaras dalam seluruh aspek 
kehidupan secara utuh dan menyeluruh 
dan terpadu berlandaskan Pancasila. 
Dengan kata lain, konsepsi ketahanan 
nasional Indonesia merupakan pedoman 
untuk meningkatkan keuletan dan 
ketangguhan bangsa yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dengan pendekatan kesejahteraan 
dan keamanan. Kesejahteraan dapat 
digambarkan sebagai kemampuan bangsa 
dalam menumbuhkan dan mengem-
bangkan nilai-nilai nasionalnya demi 
sebesar-besarnya kemakmuran yang adil 
dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. 
Sementara itu, keamanan adalah 
kemampuan bangsa dalam melindungi 
nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman 
dari luar dan dari dalam. Kesejahteraan 
dan keamanan dapat direalisasikan 
melalui pembangunan nasional yang 
didasari oleh peraturan perundang-
undangan yang berpedoman  pada nilai-
nilai Pancasila 5. 

Secara empirik dapat dilihat 
bahwa dalam kenyataannya peraturan 
perundang-undangan yang terbit saat 
ini sebagai dasar dalam pembangunan 
banyak yang tidak sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Hal tersebut disebabkan 
masyarakat maupun pemerintah sebagai 
penyelenggara negara kurang memahami 
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nilai-nilai Pancasila sebagai landasan 
idiil. Oleh karena itu perlu adanya 
upaya untuk mengembalikannya kepada 
jalan yang sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila dalam menyusun peraturan 
perundang-undangan yang antara lain 
melalui; merubah pola pikir birokrasi 
yang selama ini beranggapan bahwa 
aturan perundang-undangan yang tidak 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 
dan UUD NRI 1945 masih relevan. 
Mengganti aturan eks Hindia Belanda, 
seperti;  KUHPidana, KUHPerdata dan 
KUHDagang.  Membangun kewibawaan 
pemerintah dan DPR agar dalam 
penyusunan undang-undang baik itu 
inisiatif dari Pemerintah maupun DPR-RI 
tidak mudah di intervensi pihak asing. 
Dilakukan sosialisasi kepada pemegang 
kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, 
yudikatif dan auditif), lembaga 
pemerintahan lainnya (dari pusat 
sampai daerah), dan warga negara agar 
sadar dan taat kepada hukum negara 
yang bersandarkan pada Pancasila 
dan UUD NRI 1945. Menumbuhkan 
rasa pemahaman bahwa kepentingan 
nasional diatas kepentingan pribadi dan 
golongan, sehingga tidak ditemukan 
perbedaan kepentingan. 

Dari uraian di atas, maka dapat 
terlihat bahwa Pancasila sebagai falsafah 
bangsa Indonesia merupakan  pedoman 
hidup berbangsa dan bernegara yang 
berisikan mimpi indah bangsa Indonesia 
dalam menuju cita-cita nasional. Guna 
mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 
ketahanan nasional, sehingga visi 

nasional tercapai, yaitu mencapai 
masyarakat adil dan makmur, dimana 
dalam pelaksanaannya dibutuhkan 
peraturan  perundang-undangan agar 
kebijakan yang dijalankan berjalan 
lancar dan tidak saling bertentangan 
antara satu dengan yang lainnya. 

III. Penutup
a. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Hal pokok dari belum diterapkannya 

nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan, di-

 karenakan belum adanya pemahaman 
yang utuh terhadap nilai-nilai 
Pancasila, sehingga para pembuat 
kebijakan/peraturan perundang-
undangan tidak mempunyai  
pengetahuan cukup tentang nilai-
nilai Pancasila.

2. Bahwa peraturan perundang-
undagan yang ada di Indonesia, 
banyak yang belum sepenuhnya 
mengimplementasikan nilai-nilai 
Pancasila dan oleh karenanya 
undang-undang yang dihasilkan 
belum sesuai dengan kepentingan 
nasional, sehingga belum mendukung 
ketahanan nasional. 

b. Saran
 Dikarenakan masih banyaknya 

peraturan perundang-undangan yang 
ada di Indonesia dibuat belum 
sepenuhnya mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, maka 
disarankan :
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1. Kementerian Hukum dan HAM 
agar mengkaji dari aspek hukum 
terhadap Undang-undang yang 
belum mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila dan melaporkannya 
kepada Presiden atau Wakil 
Presiden. 

2. DPR agar mengkaji terhadap 
Undang-undang yang belum meng-

 implementasikan  nilai-nilai Pancasila 
dan mengkoordinasikannya kepada 

 Pemerintah. 
3. Mahkamah Konstitusi agar segera 

memutuskan yudicial review 
terhadap undang-undang yang 
diindikasikan bertentangan dengan 
UUD NRI 1945, yang diajukan oleh 
masyarakat. 

(Endnotes)
1. Modul BS Pancasila dan UUD NRI 

1945. Lemhannas 2014. Hal 62
2. Idem 
3. Posisi Pancasila Sebagai Landasan 

hukum di Indonesia oleh Ongky 
Setio Kuncono,  diunduh dari www.
spocjournal.com/hukum/422.  tgl 
21 Juni 2014, pukul 16.00.

4. Website Mahkamah Konstitusi, 
2014. Diunduh tgl 21 Juni 2014, 
pukul 16.00.

5. Modul BS Ketahanan Nasional, 
Lemhannas, 2014. Hal 91. 
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Optimalisasi Pengembangan Karakter 
Bangsa Melalui Pendekatan Terpadu 

di Sekolah guna Terbentuk Integritas Nasional
Dr. Rusli Yusuf, M.Pd

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

A. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) adalah negara kepulauan 
yang luas dan strategis, memiliki 
jumlah penduduk di atas 236 juta 
jiwa, dengan keragaman budaya yang 
demikian kaya, multi-etnis, beragam 
agama dan kepercayaan. Indonesia 
adalah negara besar dan plural yang 
dipersatukan dalam semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika (integrasi nasional). Para 
pendiri bangsa (founding father’s) 
yang mengkonseptualisasikan Pancasila 
sebagai ideologi pemersatu bangsa, 

amat sadar akan realitas pluralisme dan 
multikulturalisme bangsa ini. Pancasila 
merupakan konsensus nasional, identitas 
nasional, faktor pemersatu bangsa 
(common denominator), inspirasi meng-
hadapi dan mengakhiri multikrisis 
bangsa.

Di tengah-tengah situasi kehidupan 
bangsa yang masih dilanda multikrisis 
dewasa ini, apalagi sejak era reformasi 
bergulir pada tahun 1998, Pancasila 
terkesan tidak lagi dijadikan “rujukan 
utama” (main literature) dalam  ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Hal itu diperlihatkan dari  berbagai 
gejala dan indikasi disintegrasi bangsa. 
Perilaku masyarakat, terutama para 
penyelenggara Negara, merasa tidak 
malu memperlihatkan praktik-praktik 
korupsi, kolusi, konspirasi, suap-
menyuap, dan perilaku lain sejenisnya, 
merupakan wujud penyimpangan nilai-
nilai substansial dari Pancasila yang 
terkait dengan karakter bangsa.Dalam 
aspek realitas sosial, sering diperlihatkan 
gejala yang mengarah pada diingkarinya 
realitas kemajemukan (pluralisme 
dan multikulturalisme) bangsa, 
mengedepannya primordialisme, dan 
merosotnya sikap toleran dan kurang 
menghargai perbedaan. Merosotnya 
kesadaran kolektif atas realitas 
kemajemukan bangsa itu  sangat 
berpengaruh terhadap integrasi bangsa.
Kesadaran kolektif tersebut merupakan 
modal dasar dan modal sosial1 (social 
capital) dan character and nation 
building guna memperkokoh integrasi 
bangsa.2 Munculnya sejumlah konflik 
di negeri ini lebih sebabkan akibat 
dari mengendornya pemahaman dan 
implementasi nilai-nilai luhur Pancasila 
di masyarakat. Padahal, nilai yang 
terkandung dalam Pancasila tersebut 
dapat menjadi pemersatu bangsa 
Indonesia.

Pada masa orde baru, Pancasila 
dijadikan sebagai doktrin, sehingga 
berbagai penyimpangan terhadap nilai-
nilai substansial dari Pancasila terjadi 
di mana-mana. Apalagi kemudian nilai-
nilai doktrinal ideologis itu ditafsirkan 
berdasarkan kepentingan pihak yang 
berkuasa, sehingga kebenarannya 

bukan saja menjadi sangat relatif 
melainkan sekaligus merupakan 
bagian dari kesalahan fundamental.
Padahal diketahui bahwa sumber dan 
pemahaman nilai-nilai ke Indonesian 
yang abstrak itu,yang  terkonstruksi 
dalam Pancasila terus hidup dan 
berkembang dalam masyarakat dengan 
tafsir subjektif-objektifnya masing-
masing. Nilai-nilai Pancasila merupakan 
produk sosial kolektif atau nilai-nilai 
luhur yang diwariskan dan terkonstruksi 
dalam masyarakat di mana negara hanya 
membingkainya, sehingga tafsirnya pun 
tidak boleh menjadi monopoli suatu 
kelompok atau kekuasaan tertentu. 
Yang terpenting dalam konteks ini 
adalah nilai-nilai pancasila yang  sangat 
luhur dan idealistis itu, harus menjadi  
penyaring dari segala kehendak, 
kecenderungan praktik, dan nilai yang 
buruk. Di sini, negara berperan sebagai 
pemelihara nilai-nilai itu, dan sekaligus 
membentengi masyarakat agar tidak 
terasuki oleh nilai-nilai yang merusak 
tatanan idealistic itu melalui proses 
edukasi yang holistic dan integral.3

Uraian di atas dapat mengambarkan 
bahwa Pancasila telah mengalami 
marjinalisasi dalam menjaga integrasi 
bangsa.Oleh sebab itu, diperlukan 
upaya yang sangat strategis untuk 
mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila 
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara. Pancasila harus 
direaktualisasikan sebagai sumber 
inspirasi yang implementatif (tidak 
sekadar normatif) bagi pembangunan 
dan proses demokrasi bangsa. Pancasila 
juga harus disegarkan kembali 
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sebagai jati diri, karakter, sekaligus 
pemersatu bangsa.Pemasyarakatan dan 
implementasi Pancasila membutuhkan 
pendekatan yang tidak elitis dan tidak 
indoktrinatif seperti di masa lalu, 
tetapi lebih pada metode partisipatif, 
implementatif, dan produktif seiring 
proses internalisasi atas nilai-nilai 
Pancasila itu sendiri khususnya dalam 
sistem pendidikan nasional Indonesia. 
Dalam UU NRI No 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasionaldi 
rumuskan fungsi dan tujuan pendidikan 
Nasional yang harus digunakan dalam 
mengembangkan upaya pendidikan di 
Indonesia, pasal 3 UU Sikdiknas dalam 
pasal 34 menyebutkan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab” maka kita 
dapat memahami bahwa tujuan utama 
pendidikan adalah membentuk insan 
yang beriman dan berakhlak mulia.”, 
berdasarkan nilai-nilai idiologi bangsa 
yaitu pancasila.

Tujuan Pendidikan Nasional merupakan 
rumusan mengenai kualitas manusia 
modern yang harus dikembangkan 
oleh setiap satuan pendidikan.Oleh 
sebab itu rumusan tujuan pendidikan 
nasional menjadi dasar pengembangan 

pendidikan karakter bangsa.Pendidikan 
Karakter bangsa adalah usaha sadar 
dan terencana untuk mewujudkan 
suasana serta proses pemberdayaan 
potensi dan pembudayaan peserta didik 
guna membangun karakter pribadi dan/ 
atau kelompok yang unik, baik sebagai 
warga Negara yang berazaskan pada 
nilai-nilai dasar pancasila. Nilai-nilai 
dasar pancasila itu harus terimplimetasi 
dalam kualitas perilaku kolektif 
kebangsaan yang tercermin dalam 
kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, 
dan perilaku berbangsa dan bernegara 
sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah 
rasa, karsa dan perilaku berbangsa dan 
bernegara Indonesia yang berdasarkan 
nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, 
keberagaman dengan prinsip Bhineka 
Tunggal Ika, dan komitmen terhadap 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(integrasi nasional).5

Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, essy ini ingin menguraikan tentang 
optimalisasi  pembentukan karakter 
bangsa  melalui  pendekatan terpadu 
di sekolah guna terbentuk integrasi 
nasional dan essy ini dibatasi hanya 
pada domain konsepsi  pengembangan 
karakter bangsa, pendekatannya dan 
hubungan pendidikan karakter bangsa 
guna terbentuk integrasi bangsa.

B. Pembahasan 
1. Konsepsi Pengembangan karakter  

bangsa
Karakter adalah perilaku yang dilandasi 

oleh nilai-nilai berdasarkan norma 
agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, 
adat istiadat, dan estetika sesuatu 
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bangsa. Pendidikan karakter bangsa 
adalah upaya yang terencana untuk 
menjadikan peserta didik mengenal, 
peduli, dan menginternalisasi nilai-
nilai kebangsaan (Pancasila), sehingga 
peserta didik berperilaku sebagai sesuai 
nilai-nilai bangsa yang dianutnya.
Karakter tersebut terevaluasi menurut 
hubungan manusia dengan Tuhan, diri 
sendiri, sesama dan lingkungan, dan 
bangsa dan negara. Hubungan manusia 
dengan Tuhannya,terevaluasi  menurut 
sikap religius. Hubungan manusia 
dengan diri sendiri, dapat dievaluasi 
berdasarkan sikap jujur, bertanggung 
jawab, bergaya hidup sehat,disiplin, 
kerja keras, percaya diri, berjiwa 
wirausaha, kreatif, inovatif,mandiri, 
dan mempunyai rasa ingin tahu.6 
Hubungan manusia dengan sesama dan 
lingkungannya dinilai berdasarkan sikap 
sadar terhadap  hak dan kewajiban, 
patuh pada aturan sosial, menghargai 
karya orang lain, santun dan demokratis, 
dan peduli lingkungan sosial dan 
lingkungan hidup. Sedangkan hubungan 
manusia dengan bangsa dan negaranya 
dinilai berdasarkan sikap nasionalisme 
dan menghargai keberagaman dan 
pemahaman terhadap budaya bangsa.7

Sumber-sumber nilai karakter 
bangsa  berasal dari agama, Pancasila, 
UUD1945 NKRI, dan kearifan lokal. 
Sumber-sumber nilai karakter bangsa  
tersebut diinternalisasikan pada 
para siswa melalui berbagai kegiatan 
di sekolah, diantaranya penerapan 
kurikulum, OSIS, tata krama dan tata 
tertib, kepramukaan, upacara bendera, 
pendidikan berwawasan kebangsaan, 

kewirausahaan, serta upaya-upaya 
pencegahan penyalahgunaan Narkoba/
Miras, rokok, dan penyimpangan 
seksual. Hasil yang diharapkan adalah 
agar para generasi muda ini dapat 
berkarakter innovatif, kreatif, sidiq, 
amanah, fathonah, tabligh,disiplin, 
percaya diri, kompetitif, kooperatif, 
leadership, imaginatif, bersih, sehat, 
peduli, adaptif, toleransi, dan suka 
menolong.8

Menurut Dirjen Dikti (Barnawi 
dan M. Arifin, 2012)9, pendidikan 
karakter bangsa dapat dimaknai 
sebagai pendidikan nilai, pendidikan 
budi pekerti, pendidikan moral, 
pendidikan watak, yang bertujuan 
mengembangkan kemampuan peserta 
didik untuk memberikan keputusan 
baik-buruk, memelihara apa yang baik, 
mewujudkan, dan menebar kebaikanitu 
dalam kehidupan sehari-hari dengan 
sepenuh hati. Selain itu, Pendidikan 
karakter bangsa adalah upaya yang 
terencana untuk menjadikan peserta 
didik mengenal, peduli dan meng-
internalisasi nilai-nilai sehingga peserta 
didik berperilaku sebagai insan 
ber-moral tinggi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Ellen (Zainal Aqib, 
2011) yaitu pembangunan karakter 
adalah tujuan luar biasa dari sistem 
pendidikan yang benar.Jadi pendidikan 
bukan merupakan sarana transfer 
ilmu pengetahuan saja, melainkan 
sebagai sarana pembudayaan dan 
penyaluran nilai.Menurut Syaiful Anam 
(Barnawi dan M. Arifin, 2012), siswa 
harus mendapatkan pendidikan yang 
mencakup tiga aspek yaitu; (1) Afektif, 
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yang tercermin pada kualitas keimanan, 
ketakwaan, akhlak mulia, termasuk 
budi pekerti luhur serta kepribadian 
unggul, dan kompetensiestetis (2), 
Kognitif,  yang tercermin pada kapasitas 
pikir dan daya intelektualitas untuk 
menggali dan mengembangkan serta 
menguasai ilmu pengetahuan dan 
teknologi, (3), Konatif,  yang tercermin 
pada kemampuan mengembangkan 
keterampilan teknis, kecakapan praktis, 
dan kompetensi kinestetis. Dengan 
memberikan ketiga aspek tersebut, 
karakter siswa akan terbentuk sehingga 
menjadi seseorang yang memiliki 
pribadi yang berkarakter. Tujuan dari 
pendidikan karakter, (Barnawi dan 
M. Arifin, 2012; 28-29) juga sangat 
terkait dengan ketiga aspek tersebut 
yaitu adanya perubahan kualitas siswa 
ditinjau dariaspek afektif, kognitif, dan 
konatif.10

Pelaksanaan Pendidikan Karakter 
bangsa  sebagai upaya meningkatkan 
kesesuaian dan mutu pendidikan dengan 
pengembangan nilai-nilai kebangsaan. 
Ada empat hal yang dapat kita jadikan 
rujukan dalam pelaksanaan Pendidikan 
Karakter bangsa pada implimentasinya, 
yaitu; (1) Olah Hati/Kholbu (Spiritual 
And Emotional Development) yaitu 
mengembangkan asset yang berkaitan 
dengan nilai religi (Ke-Tuhanan, 
Hablumminalloh ) sehingga bisa bekerja 
dan berbuat dengan ikhlas, (2) Olah 
Rasa/Karsa (Affective and Creativity  
Develomment) yaitu mengembangkan  
asset  yang  berhubungan dengan  manusia 
sesama manusia, (Hablumminanas), 
sehingga mampu menjalin cinta kasih 

terhadap sesama  baik secara pribadi, 
social maupun bermasyarakat, (3), Olah 
Pikir/Dzikir (Intellectual Development) 
yaitu mengembangkan asset yang 
berhubungan dengan akal, sehingga 
dapat berpikir dengan jernih dan 
cerdas, (4), Olah Raga dan Kinestetik 
(Physical and Kinestetic Development) 
yaitu mengembangkan asset  fisik agar 
selalu sehat dan mampu bekerja dengan 
keras.11

Dalam pelaksanaan Pendidikan 
Karakter bangsa menjadi tanggung jawab 
semua elemen bangsa, terutama guru 
sebagai pengawal garda terdepan dalam 
pendidikan. Pendidikan Karakter yang 
diterapkan dalam satuan pendidikan 
menjadikan sarana pembudayaan dan 
pemanusiaan manusia(Koesoema, 2007: 
114) sesuai dengan subtansi utama yaitu 
membangun pribadi  dengan karakter 
mulia sebagai individu, masyarakat dan 
bangsa. Dengan pendekatan tersebut 
diatas maka sasaran didik akan terbentuk 
bangsa yang bersifat; (1) Keteraturan 
interior, dimana setiap tindakan diukur 
berdasarkan hirarki   nilai dan    Nilai   
menjadi pedoman normative setiap 
tindakan, (2) Koherensi,yang memberi 
keberanian, membuat  seseorang teguh 
pada prinsip, tidak mudah terombang 
ambing pada situasi baru atau takut 
resiko dan koherensi merupakan dasar 
yang membangun rasa saling percaya 
satu sama lain, (3), otonomi, yang 
berarti seseorang memiliki kebebasan 
untuk menginternalisasikan nilai- nilai 
dalam mengambil keputusan pribadi 
tanpa intervensi orang lain, (4), 
keteguhan dan Kesetiaan. Keteguhan 
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merupakan daya tahan seseorang untuk 
mencapai sesuatu yang dipandang 
baik dan kesetiaan merupakan bagi 
penghormatan atas komitmen yang 
dipilih. Adanya peningkatan wawasan, 
perilaku, dan keterampilan sehingga 
dapat menjadi siswa yang berilmu dan 
berkarakter. Karakter yang diharapkan 
tidak melenceng dari budaya asli 
Indonesia (pancasila) sebagai per-
wujudan integrasi bangsa atau 
nasionalisme.

2. Pendekatan terpadu dalam 
pengembangan karakter bangsa
Pendidikan karakter bangsa secara 

terintegrasi atau terpadu di dalam 
proses pembelajaran adalah  pengenalan 
nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya 
kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, 
dan  penginternalisasian nilai-nilai ke 
dalam tingkah laku peserta didik sehari-
hari melalui  proses pembelajaran, baik 
yang berlangsung di dalam maupun di 
luar kelas pada semua mata pelajaran. 
Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, 
selain untuk menjadikan peserta 
didik menguasai kompetensi (materi) 
yang ditargetkan, juga dirancang dan 
dilakukan untuk menjadikan peserta 
didik mengenal, menyadari/peduli, 
dan menginternalisasi nilai-nilai dan 
menjadikannya perilaku. Integrasi 
pendidikan karakter bangsa  di dalam 
proses pelaksanaan pembelajaran 
dilaksanakan mengembangkan beberapa 
prinsip pendekatan, diantaranya adalah 
integrasi semua mata pelajaran, 
pengembangan diri, dan budaya sekolah, 
prinsip pendekatan yang bekelanjutan, 

prinsip pendekatan nilai-nilai tidak 
diajarkan tapi dikembangkan, dan 
dan prinsip pendekatan bahwa proses 
pendidikan dilakukan peserta didik 
secara aktif dan menyenanggkan.12

Pendekatan dalam pengembangan 
karakter bangsa dapat dilakukan 
di sekolah melalui semua mata 
pelajaran, pengembangan diri dan 
budaya sekolah.Dalam pembelajaran di 
kelas pengembangan karakter bangsa 
tidak dimasukkan hanya dalam mata 
pelajaran atau bahasan tertentu, 
tetapi terintegrasi ke dalam mata 
pelajaran, pengembangan diri, dan 
budaya sekolah.Oleh karena itu, guru 
dan sekolah perlu mengintegrasikan 
nilai-nilai yang dikembangkan dalam 
pendidikan karakter bangsa ke dalam 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP), Silabus dan Rencana Program 
Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.13

Prinsip pendekatan pengembangan 
pembelajaran yang digunakan dalam 
pengembangan pendidikan karakter 
bangsa mengusahakan agar peserta 
didik mengenal dan menerima nilai-
nilai karakter bangsa sebagai milik 
mereka dan bertanggung jawab atas 
keputusan yang diambilnya melalui 
tahapan mengenal pilihan, menilai 
pilihan, menentukan pendirian dan 
selanjutnya menjadikan suatu nilai 
sesuai dengan keyakinan diri. Dengan 
prinsip ini, peserta didik belajar melalui 
proses berpikir, bersikap, dan berbuat. 
Ketiga proses ini dimaksudkan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta 
didik dalam melakukan kegiatan sosial 
dan mendorong peserta didik untuk 
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melihat diri sendiri sebagai makhluk 
sosial. 

Beberapa prinsip pendekatan 
yang  digunakan dalam pengembangan 
pendidikan karakter bangsa adalah 
(1), melalui semua mata pelajaran, 
pengembangan diri, dan budaya 
sekolah yaitu  mensyaratkan  proses 
pengembangan nilai-nilai  karakter 
bangsa dilakukan melalui setiap 
mata pelajaran, dan dalam setiap 
kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, 
(2) berkelanjutan; yaitu proses 
pengembangan nilai-nilai budaya 
dan karakter bangsa yang dilakukan 
melalui proses panjang; dimulai dari 
awal peserta didik masuk sampai 
selesai dari suatu satuan pendidikan. 
Sejatinya, proses tersebut dimulai dari 
Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan 
tinggi, (3) Nilai tidak diajarkan tapi 
dikembangkan, hal itu  mengandung 
makna bahwa materi nilai karakter 
bangsa bukanlah bahan ajar biasa; 
artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan 
pokok bahasan yang dikemukakan 
seperti halnya ketika mengajarkan 
suatu konsep, teori, prosedur, ataupun 
fakta seperti dalam mata pelajaran 
agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, 
IPS, matematika, pendidikan jasmani 
dan kesehatan, seni, dan keterampilan. 
Materi pelajaran biasa digunakan 
sebagai bahan atau media untuk 
mengembangkan nilai-nilai  karakter 
bangsa. Oleh karena itu, guru tidak 
perlu mengubah pokok bahasan yang 
sudah ada, tetapi menggunakan 
materi pokok bahasan itu untuk 
mengembangkan nilai-nilai  karakter 

bangsa. Selain itu, guru tidak harus 
mengembangkan proses belajar khusus 
untuk mengembangkan nilai. Suatu hal 
yang selalu harus diingat bahwa satu 
aktivitas belajar dapat digunakan untuk 
mengembangkan kemampuan dalam 
ranah kognitif, afektif, dan konatif. 
Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai 
karakter bangsa tidak ditanyakan 
dalam ulangan ataupun ujian. 
Walaupun demikian, peserta didik 
perlu mengetahui pengertian dari suatu 
nilai yang sedang mereka tumbuhkan 
pada diri mereka. Mereka tidak boleh 
berada dalam posisi tidak tahu dan 
tidak paham makna nilai itu. (4) Proses 
pendidikan dilakukan peserta didik 
secara aktif dan menyenangkan; prinsip 
pendekatan ini menyatakan bahwa 
proses pendidikan nilai karakter bangsa 
dilakukan oleh peserta didik bukan oleh 
guru. Guru menerapkan prinsip ”tut 
wuri handayani” dalam setiap perilaku 
yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip 
ini juga menyatakan bahwa proses 
pendidikan dilakukan dalam suasana 
belajar yang menimbulkan rasa senang 
dan tidak indoktrinatif. 

Diawali dengan perkenalan terhadap 
pengertian nilai yang dikembangkan, 
maka guru menuntun peserta didik 
agar secara aktif. Hal ini dilakukan 
tanpa guru mengatakan kepada peserta 
didik bahwa mereka harus aktif, tapi 
guru merencanakan kegiatan belajar 
yang menyebabkan peserta didik aktif 
merumuskan pertanyaan, mencari 
sumber informasi, dan mengumpulkan 
informasi dari sumber, mengolah informasi 
yang sudah dimiliki, merekonstruksi 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 19 | September 2014 59

data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil 
rekonstruksi atau proses pengembangan 
nilai, menumbuhkan nilai-nilai karakter 
pada diri mereka melalui berbagai 
kegiatan belajar yang terjadi di kelas, 
sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah. 

3. Pengembangan karakter bangsa 
guna terbentuk  integrasi nasional
Masyarakat Indonesia seperti 

kehilangan prinsip  dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Konsep 
Bhenika Tunggal Ika sudah mulai luntur 
dari jiwa-jiwa generasi sekarang.
Proses yang terjadi saat ini, dapat 
memberikan pengajaran yang berarti 
bagi masyarakat Indonesia dalam 
mencari jati diri bangsa. Bangsa 
Indonesia, dapat dikatakan, baru dalam 
proses menjadi Indonesia. Pada masa 
lalu, para pendiri bangsa ini melakukan 
proses menjadi Indonesia dimulai dari 
para elite dengan proses sukarela. 
Masing-masing menyatakan dirinya  
sebagai bagian bangsa, dan lalu mencari 
unsur-unsur yang dapat dipakai sebagai 
pangkal tolak bangsa  Indonesia.14

Bangsa Indonesia dibangun atas 
dasar prinsip ketuhanan, kemanusiaan, 
persatuan, musyawarah dan keadilan. 
Inilah yang menjadi harapan pendiri 
bangsa untuk menjadikan Indonesia 
sebagai bangsa yang memiliki jati 
dirinya. Bila dikaitkan dengan pembangunan 
karakter bangsa, pendidikan bisa 
diartikan secara lebih sempit sebagai 
suatu cara membangun dalam ber-
kehidupan bersama. Dalam skala 
tataran antar komunitas, tanpa melihat 
etnis, suku, agama, ras dan sebagainya, 

berkehidupan bersama berarti telah 
sepakat secara sadar untuk melakukan 
ikatan bagi anggotanya menjadi suatu 
komunitas yang dilakukan dalam 
wilayah yang pasti dan sah, serta 
diakui komunitas masyarakat lainya 
atau masyarakat internasional. Dari 
sudut pandang inilah kemudian timbul 
berbagai teori tentang bangsa dan 
negara. Karakter bangsa muncul dari 
komunitas-komunitas yang memiliki 
ikatan dan aturan yang jelas. Dalam hal 
ini pendidikan karaker bangsa  berperan 
penting membangun persamaan persepsi 
antar komunitas sehingga terjalin 
komunitas yang memiliki karakter 
yang jelas dan kuat. Jika pendidikan 
pendidikankarakter bangsa gagal dalam 
membangun persepsi antar komunitas 
maka yang akan terjadi adalah 
perpecahan dan perbedaan serta akan 
memudarkan nilai-nilai kebangsaan dan 
akan berdampak pada hilangnya rasa 
kesatuan bangsa (integrasi nasional).

Dari banyak literatur terbukti bahwa 
perilaku masyarakat amat erat kaitannya 
dengan kualitas pendidikannya.Teori 
keterkaitan perilaku masyarakat dengan 
tingkat pendidikan menjadi tidak 
sepenuhnya berlaku, tapi yang bisa di-
jadikan instrumen untuk menjelaskannya 
bahwa  peranan pendidikan dalam mem-
bangun karakter bangsa (character 
building) dapat dilkukannya.Sudah 
lebih dari setengah abad kita merdeka, 
bahwa pembentukan karakter bangsa 
dalam arti yang sebenarnya kurang 
berjalan sebagaimana mestinya.15

Dalam konteks memahami fenomena 
itu, menarik apa yang disarankan Unesco 
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bahwa pendidikan harus mengandung 
tiga unsur: (a) belajar untuk tahu (learn 
to know), (b) belajar untuk berbuat 
(learn to do) dan (c) belajar untuk 
hidup bersama (learn to live together). 
Unsur pertama dan kedua lebih terarah 
membentuk having, agar sumber 
daya manusia mempunyai kualitas 
dalam pengetahuan dan keterampilan 
atau skill. Unsur ketiga lebih terarah 
being menuju pembentukan karakter 
bangsa. Unsur-unsur itu menjadi 
amat penting dalam pembangkitan 
rasa nasionalisme, penanaman etika 
berkehidupan bersama, dan termasuk 
berbangsa dan bernegara, pemahaman 
hak asasi manusia secara benar, 
menghargai perbedaan pendapat, tidak 
memaksakan kehendak, pengembangan 
sensitivitas sosial dan lingkungannya. 
Hal itu merupakan beberapa unsur dari 
pendidikan karakter melalui belajar 
untuk hidup bersama.16

Dalam upaya membentuk integrasi 
nasional kita temukan faktor-faktor  
yang dapat menjadi pendorong 
dan penghambatnya. Dan dengan 
teroptimalisasi pendidikan karakter bangsa 
dalam sistem pendidikan kita, maka 
faktor-faktor penghambat itu,  dapat 
berubah menjadi faktor pendorong. 
Hal itu dapat terjadi bila pendidikan 
karakkter bangsa, dilaksanakan dengan 
pendekatan secara integral, terpadu 
dan holistic

Dengan terimplimentasinya pen-
didikan karakter bangsa dengan baik  
dan sesuai seperti diharapkan, maka 
integrasi bangsa dapat terwujud, 
dan pada akhirnya tujuan pendidikan 

nasional tercapai dalam membangun 
integritas bangsa sesuai dengan cita cita 
proklamasi 19945. Intergasi (bangsa) 
nasional sebagai suatu konsep yang 
terkait  dengan wawasan kebangsaan 
pada Negara Kesatuan Indonesia yang 
berlandaskan pada aliran atau paham 
integralistik yang berhubungan dengan 
paham idealisme untuk mengenal dan 
memahami sesuatu yang harus dicari 
kaitannya. Secara politis, integrasi 
nasional adalah proses penyatuan 
barbagai kelompok budaya dan sosial ke 
dalam kesatuan wilayah nasional yang 
membentuk suatu identitas nasional.
Secara antropologis, integrasi nasional 
adalah proses penyesuaian di antara 
unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, 
sehingga mencapai suatu keserasian 
fungsi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan berbangsa.

C. Simpulan dan saran
1. Simpulan
a. Pendidikan yang hakiki merupakan 

ikhtiar untuk memperoleh nilai hidup, 
bukan nilai angka sebagaimana 
lazimnya saat ini, tetapi meng-
hasilkan makna dari setiap 
pengetahuan  yang dipelajarinya. 
Pemerolehan makna menjadi ukuran 
dari setiap proses pembelajaran. 
Tak ada proses belajar, bila belum 
menghasilkan rekonstruksi makna 
baru yang dapat memberikan 
pencerahan bagi si pembelajar.

b. Dunia pendidikan kita lebih sering 
menggunakan tes yang mengukur 
ranah pengetahuan ketimbang 
untuk mengukur ranah afektif. 
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Soal-soal pada saat ulangan atau 
ujian nasional pun lebih banyak 
menuntut kemampuan kognitif 
daripada mengukur ranah afektif, 
akibatnya produk pendidikannya, 
output atau outcome, kurang 
memiliki moralitas yang baik. Tidak 
malu melakukan korupsi, tidak 
takut berbuat dosa dan kesalahan, 
serta tidak resah bila berbuat 
kezaliman. 

c. Pendidikan karakter bangsa  me-
merlukan pendekatan dan  metode 
khusus yang tepat agar tujuan 
pendidikan dapat tercapai. Di antara 
metode pembelajaran yang sesuai 
adalah pendekatan dan metode 
berkelanjutan, terintegrasi dalam 
semua mata pelajaran, nilai-nilai 
tidak diajarkan tapi dikembangkan, 
dan proses pendidikan siswa 
aktif dan menyenangkan serta 
pendekatan   keteladanan.

2. Saran
a. Untuk itu paradigma pendidikan 

karakter bangsa secara tepadu 
dan terintegrasi perlu digalakkan 
yaitu dengan memadukan antara 
teori dan praktek, antara teks 
dan konteks, antara kognitif dan 
afektif.Pemisahan ini menyebabkan 
pemahaman menjadi parsial dan 
tepisah-pisah dan pelajaran hanya 
di pahami sebatas formalitas saja.
Sehingga tidak ada pengaruh yang 

 berarti ketika orang belajar tentang 
budi pekerti atau belajar tentang 
pancasila, karena nilai yang 
diajarkan hanya sebatas normatif saja

b. Pengoptimalisasi Pendidikan karakter 
secara terpadu dan integral 
merupakan sesuatu yang harus 
diperhatikan dan dilaksanakan 
secara maksimal,oleh Kemendikbud  
sehingga pendidkan kita dapat 
menjawab tantangan disintegrasi 
bangsa. Kurikulum tahun 2013 
secara konseptual lebih mengacu 
kepada gagasan di atas dan juga 
harus diperkuat dengan pelatihan 
tentang pendidikan karakter bangsa 
bagi guru guru non guru PKn.
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