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Pancasila Perekat Keberagaman Bangsa Indonesia y
pula negara, akan bubar jika tidak punya 
ideologi, atau memiliki ideologi tapi tidak 
diimplementasikan oleh masyarakat dan 
pemimpinnya.

"Negara kita sangat luas dengan lebih 
dari 17.000 pulau, 1.100 suka dan 731 
bahasa. Dengan heterogenitas 
sedemikian rupa, memang perlu perekat 
yang bisa menyatukan kita, yaitu ideolo
gi Pancasila. Implementasinya dalam ke
hidupan sehari-hari mutlak harus di
lakukan, apalagi di tengah arus global
isasi dan berbagai ancaman dari luar 
yang menghendaki kesatuan Indonesia 
runtuh," urai Husni.

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah 
Muhammadiyah (PWM) DIY dan dosen 
UAD Anang Masduki SSosI MA menam
bahkan, para pendiri bangsa memba
ngun NKRI dengan tiga poin penting 
yang hampir mirip dengan konsep 
Piagam Madinah. Tiga hal itu adalah 
adanya kebebasan beragama, menghar
gai kebhinnekaan, serta menjunjung 
keadilan. (Bro)-d
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YOGYA (KR) - Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) adalah ne
gara besar yang berdiri dalam heterogen
itas (keanekaragaman) yang luar biasa. 
Ideologi Pancasila menjadi perekat yang 
menyatukan NKRI. Karena itu ideologi 
Pancasila harus dipertahankan dan di
implementasikan secara nyata, jika ti
dak ingin NKRI tercerai-berai.

Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) RI Drs Muhammad Afnan 
Hadikusumo menyatukan, pluralisme 
adalah keniscayaan dan bangsa 
Indonesia sejatinya sudah selesai dengan 
isu keberagaman. Para pendiri bangsa 
sudah bersepakat dalam mengonsep 
NKRI, dengan memahami keberagaman.

"NKRI berdiri dengan dasar Pancasila 
i dan diberi pagar yang disebut Bhinneka 
’ Tunggal Ika," kata Afnan dalam Dengar 

Pendapat 'Pancasila, Bhinneka Tunggal 
j Ika, UUD 1945 dan NKRI' di Aula 
. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
1 (PDM) Kota Yogyakarta, Jalan Sultan 
j Agung 14 Yogya, Rabu (12/4) malam.

Menurutnya, keberagaman adalah re
alita yang selama ini diterima baik oleh 
masyarakat dan tidak menjadi masalah. 
Persoalannya, ada segelintir pihak yang 
memancing-mancing isu antikebera- 
gaman, intoleransi dan antipluralisme. 
Para pemimpin harus memberi kete
ladanan dan terus membuka kesadaran 
masyarakat agar mereka tidak terpecah- 
belah.

"NKRI bisa dijaga keberlangsungan
nya apabila para pejabat publik konsis
ten menjaga marwahnya untuk memper
juangkan kepentingan negara di atas ke
pentingan kelompok dan pribadi. 
Sebenarnya isu keberagaman sudah se
lesai, yang mempersoalkannya cuma 
elite politik yang punya kepentingan," 
tegas Afnan yang juga anggota Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Dosen Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) Drs Husni Amriyanto 
MSi mengungkapkan, organisasi atau 
institusi apa pun cepat atau lambat akan 
bubar, jika tidak punya ideologi. Begitu


