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BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI SPIRIT KONSTITUSI

Pasal 36A UUD 1945 menyatakan bahwa lambang negara ialah Pancasila dengan

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bhinneka Tunggal Ika

ditempatkan secara formal sebagai semboyan negara. Sebelum adanya perubahan terhadap

UUD 1945, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah selalu melekat dengan lambang negara

Pancasila dan diakui sebagai semboyan berbangsa dan bernegara, walaupun tidak

ditegaskan di dalam UUD 1945.

Sebagai suatu semboyan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika merupakan refleksi

kesadaran bangsa Indonesia akan hakikat diri sebagai bangsa yang majemuk. Kesadaran

tersebut telah ada dan berkembang perjuangan kemerdekaan. Hal itu dapat dilihat dari

sudah adanya organisasi-organisasi yang menghimpun anggota dari berbagai ras, suku, dan

agama pada masa pergerakan kemerdekaan seperti organisasi Boedi Oetomo.

Kesadaran hakikat diri sebagai bangsa yang majemuk juga terdapat dalam

Pembukaan UUD 1945, di mana salah satu tujuan kemerdekaan adalah untuk “melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu, salah satu dasar

negara adalah “Persatuan Indonesia”. Prinsip persatuan mengandung maksud adanya satu

cita-cita dan satu kehendak untuk menjadi satu bangsa tanpa menghilangkan keragaman

yang ada.

Dalam posisi yang demikian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diposisikan

sebagai spirit atau nilai konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Secara teoretis,

konstitusi merupakan resultante dari perjanjian sosial segenap warga negara yang meliputi

tiga macam kesepakatan, yaitu (1) the general goals of society or general acceptance of the

same philosophy of government; (2) the basis of government; dan (3) the form of



institutions and procedures. Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip bersama yang

menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.1

Oleh karena itu, keberadaan spirit Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi spirit Bhinneka Tunggal Ika sangat

menentukan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara, keberlanjutan persatuan

bangsa, serta penghargaan terhadap keragaman yang ada.

Dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemahaman dan

implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika semakin diperlukan beriringan dengan proses

demokrasi. Demokrasi yang mendasarkan pada partisipasi warga negara berdasarkan prinsip

persamaan hanya akan dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif serta kehidupan

berbangsa dan bernegara yang kondusif jika dilandasi oleh sikap saling menghormati

(mutual respect) dan saling percaya (mutual trust) antar komponen bangsa. Demokrasi

dalam keberagaman memiliki karakteristik yang dinamis di mana antar komponen

masyarakat secara terus-menerus berinteraksi dan membentuk kesepakatan kontraktual.

Hal itu hanya akan terwujud secara damai jika setiap komponen bangsa di satu sisi

menghormati perbedaan yang ada dan di sisi lain memiliki ikatan persatuan yang kokoh.

KEDUDUKAN DAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat tiga wilayah yang saling

berinteraksi dan memiliki peran yang seimbang, yaitu negara (state), masyarakat sipil (civil

society), dan pasar (market). Menurut Jimly Asshiddiqie, ketiga domain kekuasaan tersebut

memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan,

sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh

saling mencampuri atau dicampuradukkan. Jika kekuasaan negara terlalu dominan,

demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara. Jika

kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan “civil society” dan negara, berarti

kekuatan uang atau kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan

bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah “civil society” sedangkan

1 William G. Andrews, Constitutions and Constitutionalism, 3rd edition, (New Jersey: Van Nostrand Company,
1968), hal. 12 -13.



negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi “chaos”, “messy”,

“government-less”, tanpa arah yang jelas.2

Masyarakat sipil mengacu kepada pengertian kehidupan masyarakat yang beradab,

memiliki ikatan dan norma sendiri yang berbeda dengan ikatan dan norma dalam negara

maupun pasar. Masyarakat sipil adalah para warga yang saling berasosiasi untuk mencapai

berbagai tujuan dengan berlandaskan pada orientasi untuk kebaikan bersama. Masyarakat

sipil merupakan suatu arena yang berbeda dari negara dan pasar di mana anggota

masyarakat berkelompok dan berinteraksi satu dengan lainnya untuk mendefinisikan,

menyatakan dan mendorong nilai-nilai, hak, dan kepentingan mereka.3 Masyarakat sipil

bukan saja berbeda dengan negara ataupun pasar, tetapi keberadaannya dapat mendahului

keberadaan suatu negara.

Dalam konteks bernegara, masyarakat sipil adalah wujud interaksi antar warga

negara. Dalam statusnya sebagai warga negara, memiliki hak yang harus dipenuhi oleh

negara serta memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang telah dinyatakan di

dalam konstitusi. Tujuan bernegara, tidak selalu harus atau bahkan tidak selalu dapat

dicapai oleh institusi dan penyelenggara negara. Pencapaian tujuan bernegara

membutuhkan peran bersama antara masyarakat sipil, negara, dan pasar. Peran masyarakat

sipil tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga

mengurus dan membangun dirinya sendiri.

Agar masyarakat sipil dapat berkembang dan berdinamika sesuai dengan hukum dan

karakteristik yang dimiliki, harus dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi upaya-

upaya yang mereka lakukan, dengan sedikit mungkin melakukan intervensi yang bersifat

memaksa. Intervensi yang terlalu kuat terhadap masyarakat sipil akan berakibat pada

terjadinya “menegarakan masyarakat sipil” seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.4 Hal

itu akan memadamkan dinamika sosial, memasung kreativitas, dan menimbulkan

ketergantungan masyarakat sipil terhadap negara. Akibatnya, masalah-masalah kebangsaan

yang seharusnya dapat diselesaikan masyarakat sipil menjadi terbengkalai dan menjadi

beban berat negara.

2 Jimly Asshiddiqie, “Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional
UUD 1945”. Makalah disampaikan pada acara Wisuda Sementer Ganjil 2005 Universitas Indonusa Esa Unggul,
Jakarta, 6 Oktober 2005.
3 Muh. Hermawan Ibnu Nurdin, “Masyarakat Sipil, Demokratisasi dan Islam”, dalam Imam Subkhan (ed)., Siasat
Gerakan Kota: Jalan Menuju Masyarakat Baru, (Jogjakarta: Shalahuddin Press, 2003).
4 Intervensi negara kepada masyarakat sipil terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan.



Salah satu bentuk organisasi masyarakat sipil adalah organisasi kemasyarakatan

(ORMAS) sebagai organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara

Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan tertentu dan untuk mencapai tujuan

tertentu. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan

adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Indonesia secara

sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai

tujuan nasional dalam wadah Negara Kesaruan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila.5

Sejarah menunjukkan bahwa peran ORMAS lebih luas jika dibandingkan dengan

peran yang ditentukan dalam UU Keormasan. ORMAS dibentuk tidak hanya untuk

berperanserta dalam pembangunan yang dilakukan oleh negara, tetapi juga dapat berperan

melaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan tanpa harus membebani negara. Dalam

sejarah Indonesia, ORMAS telah lahir sejak sebelum kemerdekaan dan menjadi kekuatan

perjuangan meraih kemerdekaan. ORMAS menghimpun kekuatan rakyat dan membangun

nasionalisme kemerdekaan Indonesia.

Pada masa kemerdekaan, berbagai ORMAS telah mengisi kemerdekaan dengan

membangun dan mendorong terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Berbagai ORMAS

secara mandiri menyelenggarakan pendidikan yang mencerdaskan bangsa, menyediakan

layanan kesehatan, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang lain. ORMAS

juga memiliki andil besar dalam menjaga ketertiban dan kedamaian, menumbuhkan budaya

musyawarah dalam menyelesaikan berbagai konflik antar anggota masyarakat.

ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KONFLIK SOSIAL

Keragaman bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang patut disyukuri dan dijaga.

Namun demikian, dalam keragaman tersebut terdapat kerawanan munculnya konflik sosial

apabila nilai Bhinneka Tunggal Ika mengikis sehingga rasa saling menghormati (mutual

respect) dan saling percaya (mutual trust) berkurang. Muncullah nuansa saling mencurigai

antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lain. Keragaman selalu memiliki

potensi konflik yang harus dapat diantisipasi dalam interaksi dan dinamika sosial.

5 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985.



Sebagai organisasi yang anggotanya adalah masyarakat warga negara serta memiliki

kultur dan struktur yang dekat dengan keseharian masyarakat, ORMAS memiliki peran besar

dalam suatu konflik sosial, baik memicu konflik ataupun menyelesaikan konflik sosial.

ORMAS mampu menggerakan anggotanya menjadi massa yang tidak rasional dalam suatu

konflik sosial. Sebaliknya, ORMAS juga memiliki kekuatan untuk mencegah terjadinya konflik

dan menyelesaikan konflik dengan cara damai.

Dalam realitas sosial yang ada, ORMAS yang berpotensi adalah ORMAS yang bersifat

eksklusif baik dari sisi keanggotaan maupun dalam berhubungan dengan anggota

masyarakat atau ORMAS yang lain. Selain itu, akhir-akhir ini banyak ORMAS yang terlibat

dalam konflik karena adanya intrusi politik “kekuasaan” baik secara personal oleh tokoh-

tokohnya ataupun secara struktural organisasi.

Di sisi lain, banyak ORMAS yang mampu mencegah terjadinya konflik sosial. Pada

umumnya ORMAS tersebut lebih bersifat inklusif baik dari sisi keanggotaan maupun dalam

berhubungan dengan ORMAS lain. ORMAS ini juga mampu menjaga jarak yang proporsional

dengan tarikan kepentingan politik.

HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PEMERINTAH

Pemerintah berada dalam wilayah “state”, sedangkan ORMAS berada pada wilayah

“civil society”. Keduanya disatu sisi memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dan sama-

sama memiliki peran diperlukan dalam kehidupan berbangsa. Di sisi lain, keduanya saling

berhubungan dan harus bekerja sama secara sinergis demi tercapainya tujuan bersama.

Sesuai dengan arah revitalisasi peran ORMAS untuk menegakkan nilai Bhinneka

Tunggal Ika, terutama guna mencegah dan menyelesaikan terjadinya konflik sosial, maka

hubungan antara ORMAS dengan pemerintah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip

sebagai berikut.

1. Hubungan yang dijalin tidak bersifat intervensi dan instruktif, melainkan

menempatkan ORMAS dalam posisi yang lebih sejajar melalui proses dialogis dan

partisipatif dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

2. Mendorong ORMAS bersifat inklusif dan mandiri serta terbuka untuk melakukan

dialog dengan anggota atau ORMAS yang lain.



3. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan ORMAS yang

mengarah pada peningkatan sikap saling menghormati (mutual respect) dan saling

percaya (mutual trust) antar anggota masyarakat dan antar ORMAS.

4. Menjadikan ORMAS yang bersifat inklusif sebagai patner dalam perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menegakkan nilai Bhinneka Tunggal Ika

dan mencegah terjadinya konflik sosial.

5. Mendorong peran ORMAS sebagai media bagi anggota masyarakat untuk

menyelesaikan konflik sosial secara damai.

6. Mendorong peningkatan komunikasi dan dialog antar ORMAS untuk mendiskusikan

dan menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan.

7. Menumbuhkan etika berorganisasi dan etika politik guna mencegah konflik politik

memasuki wilayah ORMAS.


