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P T  B e r p e r a n  J a g a  K e b h in n e k a a n
' J  JOGJA, BERNAS—Perguru- Indonesia. Kondisi Indonesia arah. Yang sesungguhnya ter
an Tinggi (PT) ikut berperan saat ini khususnya di DIY jadi adalah bahwa nilai-nilai 
dalam menjrga kebhinekaan pun dirasa masih jauh dari serta kesadaran masyarakat 
DIY. Sinergi bisa dilakukan harapan. berpengaruh terhadap ber-
PT dengan lembaga lain agar Selain itu sila ke lima dalam lakunya sistem hukum positif, 
Negara Kesatuan Republik yang juga termaktub dalam dan demikian pula sebaliknya,” 
Indonesia (NKRI) dapat tetap pasal 33 UUD 1945 ini ternyata jelasnya.
terjaga.

“Pemerintah DIY perlu se
cepatnya berkoordinasi dengan 
perguruan tinggi dan lembaga- 
lembaga keagamaan, agar Jogja 
Istimewa bukan hanya seka
dar istimewa secara undang- 
undang; tapi juga istimewa 
dalam hal keadilan. Jadi jika 
diterapkan secara toleransi 
juga istimewa, secara keadilan 
juga istimewa,” papar mantan 
Pimpinan Pusat Muhammadi
yah, Syafii Maarif pada seminar 
nasional cendekiawan lintas 
budaya dan agama yang men
gusung tema “Meneguhkan 
keistimewaan Jogja Melalui 
Kesadaran Keagamaan dan 
Kebhinnekaan Menuju Jogja 
sebagai city of Tolerance" di 
Asri Medical Center (AM C) UMY, 
Sabtu (18/2).

Menurut Buya-sapaan Sq- 
fi’i Maarif, upaya menjaga 
kebhinekaan asngat penting 
karena sejak kemerdekaan 
Republik Indonesia hingga 
saat ini, pemerintah masih 
menelantarkan sila keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat

juga belum diimplementasikan 
dalam kehidupan masyarakat. 
Karenanya DIY yang memiliki 
beberapa keistimewaan di
harapkan tidak hanya sebagai 
simbol.

“Jika dilihat tingkat ke
miskinan di Jogja masih menin
gkat dan harus ditangani secara 
serius. Dalam penanganannya 
harus dengan mendekatkan 
jarak antara yang punya dan 
tidak punya. Permasalahan 
ini harus dijembatani. Dalam 
penerapan sila ke lima ini kalau 
kita lihat masih menggantung 
di awan. Jika dibiarkan akan 
mengganggu kebhinnekaan,” 
tandasnya.

Sementara Rektor Univer
sitas Sanata Dharma (USD), 
Johanes Eka Priyatma men
gatakan, diterapkannya keadi
lan dapat menyatukan kebhin
nekaan serta dapat menopang 
keberlangsungan toleransi 
yang baik. Sebab keadilan 
tidak jauh dari pelaksanaan 
hukum positif.

“Relasi antara hukum dan 
masyarakat tidak bersifat satu

Eka menyebutkan, pem
bangunan sistem hukum yang 
serta mampu menopang tole- t 
ransi menjadi tanggung jawab 
semua pihak, khususnya dalam 1
ranah pendidikan. Pendidikan 
dalam hal ini lebih banyak 
menjadi tanggung jawab dari 
para pemimpin masyarakat 
di berbagai level. “Sehingga 1
sekolah dan perguruan tinggi l
mempunyai peran yang sangat 
penting,"paparnya, 1

Eka menambahkan, per
soalan kesenjangan saat ini 1
menjadi masalah serius dari )
munculnya ketidaktoleran- ■
sian dalam bermasyarakat. 
Kesenjangan ini sebagai akibat 
dari semakin terintegrasinya 
sistem informasi, ekonomi 
dan kebudayaan pada skala 
global. Untuk itu sangat sulit 
mencari strategi tunggal yang 
mampu mengatasi masalah 
yang demikian kompleks.

“Perlu dimaknai keistime
waan Jogja salah satunya ada
lah berkembangnya sikap dan 
tindakan yang toleran,” imbuh- 
nya. (ptu)


