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Demokrasi Pancasila dan Islam
O l e h  Z U L Y  Q O D I R

K
eputusan pemerin
tah mengeluarkan 
Perppu No 2/20Y7 

tentang Organisasi Kema
syarakatan mendapatkan 
respons pro dan kontra v 

; dari masyarakat Indone- 
; sia.

Yang kontra menyatakan bah
wa perppu tersebut "membera
ngus kebebasan berpolitik dan 
berorganisasi” masyarakat Indo
nesia. Sementara yang pro 

; mengatakan bahwa negara sudah 
benar karena perlu pengaturan 

| yang jelas dan tegas atas or
ganisasi sipil yang ada di In
donesia. Demokrasi tidak sama 
dengan bebas tanpa aturan.

Setelah Hizbut Tahrir Indo
nesia (HTI) dibubarkan, bebe
rapa organisasi masyarakat sipil 
memprotes keputusan negara 
dengan pelbagai argumen yang 
disampaikan. Benarkah ini me
langgar demokrasi Pancasila ka
rena negara kita memang ber
dasarkan Pancasila?

Prinsip demokrasi itu adalah 
adanya partisipasi warga negara. 
Adanya keterlibatan warga ne
gara dalam berbangsa dan ber
negara Warga negara tidak hanya 
jadi "patung, pion, dan legitimasi 
politik” kekuasaan penguasa 
Oleh sebab itu, partisipasi, ke
terlibatan, dan penghargaan 
hak-hak serta pemenuhan hak 
warga negara harus dilakukan 
oleh penyelenggara negara. Jika 
negara tidak memenuhi hak-hak 
•warga negara, negara dianggap 
abai dengan demokrasi.

Namun, di pihak lain, warga 
negara juga harus memiliki 
ketaatan kepada negara. Warga 
negara tidak hanya meminta di
penuhi haknya, sementara tidak 
bersedia menaati peraturan dan 
perintah negara Membayar pa
jak, menaati rambu lalu lintas, 
pembuatan kartu identitas pen
duduk, dan taat UU adalah ke
wajiban warga negara. Tak bisa 
hanya dengan alasan negara de
mokrasi lalu bertindak seme
na-mena, bahkan menghukum 
negara dengan argumen ini ne
gara demokrasi.

Ketaatan hukum, keadilan, ke
bersamaan, saling menghargai, 
berdialog, dan tidak ingin me
nang sendiri adalah prinsip-prin

sip demokrasi Pancasila yang ter
tuang dalam sila-sila Pancasila 
Penerapan keadilan hukum ke
adilan sosial, memanusiakan ma
nusia mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan bermusyawarah me
rupakan prinsip-prinsip demo
krasi Pancasila yang sudah harus 
menjadi "jiwa bangsa”.

Jika ada warga negara yang 
senantiasa berargumen ini ada
lah negara demokrasi, tetapi tak 
bersedia menjalankan peraturan 
atau tidak bersedia menaati per
aturan yang ditetapkan oleh ne
gara, sebenarnya mereka adalah 
pelanggar demokrasi tetapi atas 
nama demokrasi. Inilah yang kita 
sebut demokrasi liberal, bukan 
demokrasi Pdncasila 
, Benar bahwa Pancasila pernah 
dijadikan alat kekuasaan pada era 
Orde Lama dan Orde Baru, khu
susnya Orde Baru era Soeharto. 
Namun, saat ini kita tidak bisa 
menjadikan Pancasila sebagai 
slogan politik yang tanpa isi-tan- 
pa makna Pancasila sekarang ha
rus jadi bagian dari "laku hi
dup”, "urat nadi”, dan be 
nar-benar jiwa bangsa ini.

N ila i  Is la m  d a la m
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Sila Ke
tuhanan 
Yang 
Maha 
Esa oleh 
sebagian 
besar
sarjana kontemporer dikatakan 
sebagai bagian dari bentuk nyata 
adanya keharusan warga Indo
nesia ber-Tuhan, apa pun 
agamanya Oleh sebab itu, tidak 
benar jika dikatakan bahwa In
donesia menoleransi agar warga 
masyarakat itu tidak perlu 
ber-Tuhan alias ateis ataupun ag
nostik

Pertanyaannya, apa yang salah 
dengan sila pertama Pancasila? 
Bukankah ini merupakan peng
amalan agar masyarakat Indo
nesia ber-Tuhan, tidak seperti di
tuduhkan beberapa pihak bahwa 
Indonesia mengesahkan warga
nya untuk tidak ber-Tuhan.

Bahwa Indonesia bukan ne
gara agama, apalagi negara Islam, 
dalam arti formal memang benar 
adanya Hal ini karena memang 
para pendiri bangsa tidak ber
kehendak Indonesia menjadi ne

gara agama atau negara Islam 
sebagai hasil konsensus bersama 
para pendiri bangsa. Oleh sebab 
itu, jika ada kelompok agama 
atau masyarakat memaksakan 
agar Indonesia menjadi negara 
agama, sebenarnya itu telah ber
tentangan dengan konsensus pa
ra pendiri bangsa.

Negara ini tentu sangat ber
terima kasih kepada umat Islam 
sebagai mayoritas yang tidak me
maksakan kehendaknya untuk 
mendirikan negara Islam Indo
nesia sekahpun jika para pendiri 
bangsa memaksakan secara po
litik itu bisa saja terwujud. Na
mun, demi keutuhan negara dan 
kemajuan bersama bangsa ini, 
para pendiri bangsa memilih un
tuk mementingkan bangsa dan 
negara ketimbang egoisme umat 
Islam, apalagi egoisme para po
litisi Muslim yang jumlahnya le

bih banyak daripada po
litisi non-MuslimAni- 

lah jiwa 
kenega- 
rawanan 
yang seha
rusnya kita 
contoh dari 
para pendiri 

bangsa, bukan mengutamakan 
egoisme kelompok dan pribadi di 
atas kepentingan negara-bangsa- 
nya.

Sila pertama memang sila 
yang paling diperdebatkan 
oleh sebagian politisi dan ma

syarakat Islam Indonesia Na
mun, jika kita konsisten dengan 
para pendiri bangsa, sudah se
harusnya kita tinggal mengisi ne
gara ini dengan pelbagai macam 
amal saleh, amal kebajikan, se
hingga negara dan bangsa ini 
mampu menjadi negara yang be
nar-benar baldatun thayibatun 
wa rabun ghofur (negara yang 
sejahtera, melimpah, aman, dan 
dikarunia berkah Tuhan), bukan 
negara yang penuh angkara mur
ka, dendam kesumat, dan,pem
bunuhan.

Tentu ada persoalan serius 
yang harus jadi pekerjaan kita 
bersama, yakni soal keadilan so
sial untuk seluruh rakyat Indo
nesia. Keadilan ini harus menjadi 
urat nadi bangsa ini sehingga 
tidak boleh ada kelompok ter
tentu yang menguasai hajat hi
dup orang banyak dengan ke
kayaan yang melimpah ruah, se

mentara sebagian lainnya hidup 
dalam kubangan kemiskinan. Ke
adilan sosial sebenarnya akan 
terjadi ketika para orang kaya 
dan super kaya ini memiliki pe
rilaku dermawan yang unggul.

Jika para orang kaya dan super 
kaya bersedia dengan penuh ke
sadaran diri bahwa mereka yang 
miskin (si miskin) adalah tang
gung jawabnya, mereka tidak 
akan rakus. Mereka tidak akan 
menumpuk kekayaan untuk ke
luarganya, kelompoknya, partai
nya, dan saudaranya secara ber
lebihan karena di sana ada hak 
para si miskin papa

I j t ih a d  p o l i t ik

Inilah persoalan yang jauh le
bih penting dipikirkan ketimbang 
sibuk mengurus perubahan ben
tuk negara dan mengubah dasar 
negara. Hal ini sebenarnya hanya 
kehendak segelintir orang yang 
tak puas dengan aktualisasi atau 
pengamalan Pancasila dalam ne
gara RI, tapi tergesa-gesa meng
inginkan perubahan dasar dan 
bentuk negara

Apa yang ditegaskan oleh Mu
hammadiyah bahwa negara Pan
casila adalah darulAkhdi wa sya- 
hadah adalah bentuk ijtihad po
litik yang paling mutakhir dan 
perlu diimplementasikan di In
donesia Bagaimana umat Islam 
yang jumlahnya mayoritas ber
kewajiban mengisi kegiatan di 
negara ini dengan amal keba
jikan, berlomba-lomba dalam 
membangun peradaban bangsa, 
membangun kemanusiaan, dan 
membangun kebangsaan.

Inilah ijtihad Muhammadiyah 
yang sangat tepat dan sesuai 
nilai-nilai Islam. Inilah sebenar
nya yang kita namakan masya
rakat Islam yang sebenar-benar
nya, yakni jika Indonesia itu 
menjadi negara yang adil dan 
makmur bagi seluruh rakyat In
donesia, bukan hanya untuk se
gelintir politisi dan pemilik mo
dal besar.

Dengan demikian, demokrasi 
Pancasila itu jika diringkas dapat 
ditegaskan tidak ada yang ber
tentangan dengan nilai-nilai Is
lam. Pancasila itu hasil ijtihad 
dan ijma para ulama Indonesia 
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