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PENGANTAR
iv

A

genda pendidikan karakter dicanangkan
secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada peringatan Hari Pendidikan
Nasional tahun 2011. Kemendiknas—kini
Kemendikbud—berkomitmen
untuk
menerapkan
pendidikan karakter secara integratif pada semua
mata pelajaran mulai tahun ajaran 2011-2012. Melalui
pendidikan karakter, ungkap Wamendiknas Fasli Djalal,
pemerintah berkepentingan untuk mencetak peserta
didik yang berakhlak mulia, jujur, kreatif, demokratis, dan
bertanggungjawab. Mendiknas M. Nuh mengingatkan agar
proses pendidikan karakter di sekolah harus menyentuh
nilai-nilai ketuhanan, keilmuan, kebangsaan, dan anti
kekerasan (Kompas, 13/7/2011). Pihak kementerian
melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan telah melakukan
pilot project pendidikan karakter di beberapa provinsi,
sebagaimana disampaikan Kepala Puskurbuk Dr. Diah
Harianti. Beberapa lembaga non pemerintah juga turut
berperan dalam mengkampanyekan wacana dan praktek
pendidikan karakter seperti yang dilakukan Indonesia
Heritage Foundation, Yayasan Jati Diri Bangsa, dan
Sekolah Plus Muthahari, Bandung.
Salah satu persoalan sosial yang melatar belakangi
agenda pendidikan karakter adalah rendahnya wawasan
kebangsaan, tumbuh suburnya budaya kekerasan,
dan meningkatnya gejala fundamentalisme agama
di lingkungan sekolah. Diantaranya adalah temuan
penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian, PPIM
UIN Jakarta, dan MAARIF Institute. Penelitian MAARIF
Institute di 50 SMAN di empat kota (Pandeglang,
Cianjur, Yogyakarta, dan Surakarta) pada akhir tahun

2011 mendapati Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan
Kewargaan kurang berkontribusi terhadap proses penguatan
karakter bangsa pada peserta didik. Ada gejala kuat bahwa
semangat dan identitas nasionalisme dibawah bayangbayang identitas dan fanatisme keagamaan.
Pada konteks ini, kehadiran materi pengayaan pendidikan
karakter untuk matapelajaran Pendidikan Agama Islam
(PAI) ini merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan
wacana pendidikan karakter tersebut. Buku materi
pengayaan ini ditulis oleh para guru mata pelajaran terkait
dan disupervisi oleh tenaga ahli dari Pusat Kurikulum dan
Perbukuan. Materi pengayaan pendidikan karakter ini
disusun berdasarkan pendekatan tematik sesuai masukan
pihak Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dengan demikian,
para guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMAN
dapat mempergunakan materi materi pengayaan ini secara
fleksibel sesuai tuntutan standar kompetensi dan kompetensi
dasar nasional.
Materi pengayaan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari
“Program Pendidikan Karakter: Mengarusutamakan Nilainilai Toleransi, Anti Kekerasan, dan Inklusivitas”. Program
ini sendiri difasilitasi oleh MAARIF Institute atas dukungan
Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kota Surakarta, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Dinas
Pendidikan Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang. Kami mengucapkan terimakasih
banyak kepada semua pihak yang telah mendukung
berlangsungnya program ini, diantaranya Wamendiknas
Prof. Fasli Djalal, Dirjen Pendidikan Menengah Hamid
Muhammad, Ph. D., Ketua Pusat dan Perbukuan Dr. Diah
Harianti, dan para kepala daerah (Bupati dan Walikota)
Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Surakarta. Terima
kasih juga kami sampaikan kepada segenap Direksi Perum
LKBN ANTARA yang turut mendukung penerbitan materi
pengayaan ini.
Apresiasi dan penghargaan kami untuk pihak-pihak yang
sudah bekerja keras dan membantu pembuatan materi
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pengayaan ini, yakni Tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan,
Feisal Ghozali, LLM dan Lili Nurlaeli, M. Ed; Tim penulis
materi pengayaan, Dian Lestari, S. Ag., Drs. Hamid
Supriyatno, Joko Budi Santoso, S. Pd., dan Dr. Benny
Ahmad Bunyamin; Tim Reviewer, Dr. Zakiyuddin Baidhawy
dan Ahmad Gaus AF; dan Tim MAARIF Institute, Endang
Tirtana, Muhd. Abdullah Darraz, Khelmy K. Pribadi, M.
Supriyadi, Henny Ridhowaty, Deni Murdiani, Muslima
Ertansiani dan Pipit Aidulfitriyana. Adalah kehormatan
kami untuk bisa memfasilitasi dan bekerjasama dengan
semua pihak sehingga memungkinkan buku materi
pengayaan ini bisa disusun dan diterbitkan. Kami sangat
bersyukur atas kehadiran materi pengayaan pendidikan
karakter ini. Semoga bisa bermanfaat dalam mencetak
generasi muda yang toleran terhadap perbedaan dan
memilih nirkekerasan sebagai sikap hidup.

Jakarta, 10 April 2012

Fajar Riza Ul Haq
Direktur Eksekutif
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PENGANTAR
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Masanudin No. 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127
SURAKARTA 57132

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera buat kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan seru sekalian
alam, yang telah memberikan segala macam kenikmatan dan anugerah
kepada kita, sehingga kita bersama mampu bekerja dan berkarya untuk
bangsa dan negara kita.
Saat ini adalah waktu yang menggembirakan, dimana telah hadir sebuah
Modul Pendidikan Karakter yang ditulis secara partisipatif oleh para guru
Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)
di empat kota/kabupaten (Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kab. Cianjur,
dan Kab. Pandeglang). Modul ini ditujukan untuk mengarusutamakan
nilai toleransi, inklusifitas dan anti-kekerasan di kalangan siswa melalui
peran yang dilakukan oleh guru-guru PAI dan PKn tingkat SMA.
Modul ini ditulis dalam rangka merespon temuan penelitian –yang juga
dilakukan di Solo– tentang menjamurnya faham fundamentalisme,
radikalisme dan budaya kekerasan di kalangan generasi muda terutama
pelajar SMA Negeri. Melalui paham keagamaan semacam itu, tentu akan
bertentangan dengan nilai-nilai toleransi, inklusifitas dan anti-kekerasan
sebagaimana menjadi bagian dari tujuan pendidikan nasional kita.
Melalui sebuah proses yang cukup panjang; rangkaian penelitian,
workshop, penulisan, supervisi, layout dan proses cetak akhirnya modul
pendidikan karakter ini hadir ditengah-tengah kita untuk memperkaya
muatan pengajaran PAI dan PKn. Modul ini memberikan pendasaran
penting bagi siswa didik kita agar memiliki karakter toleran dan terbuka
pada perbedaan yang hadir dalam keseharian siswa didik kita. Tak hanya
itu, modul ini juga menekankan pada pentingnya perilaku nir-kekerasan
untuk siswa didik tingkat SMA.
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Modul ini disusun berdasarkan kebutuhan instrumen pengajaran siswa
didik tingkat SMA dengan kontekstualisasi materi yang kekinian, sehingga
pengemasannya ramah terhadap siswa didik kita dan berbeda dengan
buku-buku lain sejenis. Keterlibatan guru dalam proses penulisan modul
ini semakin meyakinkan kita bahwa materi dalam modul ini sangat sesuai
dengan kebutuhan guru dan siswa dalam proses KBM (Kegiatan Belajar
Mengajar) di kelas, terlebih muatan dalam modul ini juga disupervisi oleh
tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud RI.
Akhirnya, secara khusus, kami sampaikan terimakasih kepada MAARIF
Institute for Culture and Humanity atas prakarsanya memfasilitasi
serangkaian Program Pendidikan Karakter di Kota Surakarta, salah
satunya dengan penerbitan modul yang ada di tangan pembaca ini.
Semoga apa yang telah kita hasilkan bersama ini mampu memberikan
manfaat bagi kemajuan pendidikan siswa didik kita dan mampu mendorong
lahirnya anak-anak bangsa yang berkarakter toleran, inklusif dan selalu
menebarkan perdamaian di muka bumi. Amien.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Surakarta, 17 Februari 2012
Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (DIKPORA)
Kota Surakarta
Drs. Rakhmat Sutomo, M. Pd.
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PENGANTAR
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55121, Telp. 512956, Fax (0274) 563078
email : pendidikan@jogjakarta.go.id web : pendidikan.jogjakarta.go.id

SAMBUTAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Marilah kita panjatkan puja, puji, dan syukur ke hadirat Alloh swt, yang
telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat
ini kita masih diberi nikmat Islam serta kekuatan lahir dan batin dalam
memenuhi kewajiban sebagai insan, baik sebagai peserta didik, sebagai
pamong-guru, sebagai kepala sekolah, sebagai insan jajaran pendidikan,
maupun sebagai orangtua siswa. Amin
Sidang pembaca yang budiman,
Banyak permasalahan bangsa yang harus dihadapi pada dewasa
ini. Dis-orientasi atas nilai-nilai Pancasila, menurunnya nilai etika
dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara, gejala dis-integrasi
bangsa, serta persoalan-persoalan hakiki keberbangsaan lainnya.
Semua itu tentulah harus sesegera mungkin diatasi oleh semua pihak
melalui berbagai upaya yang terpadu dan komprehensif dalam bentuk
Rencana Aksi Nasional (RAN). Dengan perencanaan dan tindakan yang
terprogram dan terpadu, saya yakin persoalan-persoalan tersebut dapat
teratasi sehingga dapat diwujudkanlah bangsa Indonesia yang tangguh,
kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong,
berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi
persoalan bangsa sebagaimana yang digambarkan dalam paragraf
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sebelumnya adalah upaya melalui jalur pendidikan. Pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama: keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Pendidikan merupakan proses menemukan jati diri
pada pebelajar menuju pendewasaan. Proses penemuan jati diri ini
memerlukan campur tangan orang dewasa dan pihak yang berkomitmen
tinggi agar hasilnya sesuai dengan norma-norrna dan pranata sosial
yang diinginkan. Kita juga berharap, proses dan hasil pendidikan menjadi
berkualitas. Untuk itu, pendidikan tersebut harus diprogramkan secara
komprehensif. Pendidikan berkualitas ini akan terwujud jika semua pihak
yakni pendidik, pebelajar, orangtua, lingkungan, dan pihak-pihak lain
memberikan kontribusi positif yang optimal sesuai dengan kewenangan
dan kemampuan masing-masing.
Sidang pembaca yang budiman,
Untuk mengatasi persoalan bangsa melalui jalur pendidikan, diperlukan
campur tangan dari berbagai pihak. Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta Dinas Pendidikan yang berada di daerah-daerah,
secara kelembagaan, memang memiliki ketugasan untuk membangun
sistem dan konstruksi pendidikan yang memadai. Namun dalam
pengatasan persoalan bangsa tersebut, diperlukan pendidikan karakter
kebangsaan yang harus dirancang secara sistematis dan dilaksanakan
secara edukatif. Pendidikan karakter kebangsaan tersebut juga perlu
disinergikan dengan berbagai pihak yang memiliki kepedulian tinggi
di bidang pendidikan dan di bidang pembangunan karakter bangsa.
Maarif Institute adalah sebuah lembaga independen yang memiliki
kepedulian dan komitmen tinggi dalam mengatasi persoalan bangsa
tersebut. Maarif Institute menginisiasi kerja sama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan serta dengan Dinas Pendidikan pada
empat kota besar di Indonesia, salah satunya adalah dengan Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta. Kerja sama Maarif Institute dengan
mitra-mitranya tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengembangan
pendidikan karakter kebangsaan melalui pembelajaran yang terintegrasi
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dalam matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan
Pendidikan Agama Islam (PAI). Pihak MAARIF Institute memfasilitasi
penyusunan buku/modul PKn dan PAI jenjang SMA, sedangkan Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta menyediakan penulis-penulis modul, serta
sekolah-sekolah tempat pelaksanaan implementasi pendidikan karakter
kebangsaan. Pada tahap awal, implementasi pendidikan karakter
kebangsaan tersebut dilaksanakan pada empat kota pusat model.
Setelah berhasil diimplementasikan pada empat kota model tersebut,
diharapkan hasil implementasi tersebut kelak dapat diimbaskan pada
kota-kota lain seluruh Indonesia.
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta merasa sangat terbantu dengan
inisiasi dan semua fasilitasi yang diberikan oleh Maarif Institute. Tentulah
sinergitas yang baik ini dapat terus dikembangkan dan kelak dapat
membangun penerus-penerus bangsa yang berkarakter kebangsaan
yang baik. InsyaAlloh. Untuk itulah, pada kesempatan ini Kepala Dinas
Pendidikan Kota Yogyakarta menyampaikan terima kasih yang tiada
berhingga kepada Maarif Institute.
Demikian sambutan ini. Mari kita tingkatkan kualitas sumber daya
manusia Indonesia melalui pendidikan berkualitas yang berkarakter
kebangsaan. Mudah-mudahan Alloh swt. selalu memberikan petunjuk
dan bimbingan kepada kita. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Drs. Edy Heri Suasana, M. Pd.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
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PENGANTAR
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS
PENDIDIKAN
Alamat: Jl. Jenderal Sudirman
Komp. Perkantoran
Cikupa No. 2 Pandeglang
Alamat
: Jl. Fax.
Jenderal
Sudirman
Komp.Perkantoran Cikupa No.2 Pandeglang
Tlp. (0253)
201300
201330,
Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Tlp. (0253) 201300 Fax. 201330, Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
website : http://dindik-pandeglang.net
Website : http://dindik-pandeglang.net
P AN D EPGAL N
A NDGE G L A N G

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Sekolah sebagai miniatur pendidikan dan pelaksanaan akhlakul
karimah dengan berbagai upaya melalui penanaman dan menumbuh
kembangkan nilai – nilai moral, akhlak mulia, toleransi, inklusifikasi,
dan anti kekerasan serta keterbukaan membiasakan budaya prestasi
sesuai dengan rumusan Tujuan Pendidikan yang kaya dengan dimensi
agama dan moralitas dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang Sistem
Pendidikan Nasional no 20 Th 2003 disebutkan ; Pendidikan Nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan diri membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya prestasi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang
Maha Esa, berahlak mulia, serta berilmu, cahaya, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Semoga modul ini bisa menjadi bahan dalam mensosialisasikan dan
penginfelementasikan “ Pendidikan Karakter”
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Pandeglang, 5 Maret 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang
ABDUL AZIS, SH
NIP. 196001051982111001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan seru
sekalian alam yang dengan kekuatannya telah memberikan kemampuan
kepada kita semua untuk bersama bekerja demi bangsa dan negara kita.
Saya sangat gembira dengan lahirnya modul pendidikan karakter bangsa
yang terintegrasi dengan mata pelajaran PKn dan PAI ini. Kegembiraan
saya ini tentu sangat beralasan, karena melalui modul ini pendidikan
karakter bangsa akan lebih intens lagi disampaikan dan dididikkan
kepada para peserta didik. Sekalipun modul yang ditulis oleh perwakilan
guru, yang salah satunya dari lingkungan Dinas Pendidikan Cianjur dan
difasilitasi oleh MAARIF Institute ini hanya merupakan suplemen materi
pembelajaran, namun isinya tidak kalah penting dari buku-buku paket
mata pelajaran yang biasa dijadikan pegangan guru/peserta didik.
Modul ini adalah bagian dari program besar tentang pengarusutamaan
nilai-nilai toleransi, inklusif dan anti-kekerasan. Melalui fasilitasi dari
MAARIF Institute, program ini melibatkan Dinas Pendidikan di empat
kota/kabupaten yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Pandeglang, Kota
Surakarta dan Kota Yogyakarta. Sejak Mei 2011, kerjasama ini berjalan
mulai dari proses rangkaian penelitian, workshop, penulisan, supervisi,
layout hingga akhirnya modul ini ada di tangan pembaca sekalian. Tak
hanya itu, pada bulan Maret lalu modul ini juga sempat dilatihkan untuk
guru-guru PAI dan PPKn se-Kabupaten Cianjur.
Kelebihan dari modul ini adalah adanya penguatan dalam pendidikan
karakter bangsa yang sangat kita butuhkan saat keadaan bangsa kita
sedang terpuruk, terutama dalam segi moralitas tokoh panutan. Indikator
itu bisa kita lihat dari kasus-kasus negatif yang sering muncul ke permukaan
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dari mulai kasus korupsi sampai ke kasus kekerasan terutama yang
berbasis agama
Selain itu, keterlibatan guru-guru penulis yang mewakili empat daerah
ini telah memperkaya isi modul dengan penghayatan dari pengalaman
mengajar di sekolah. Melalui itu, saya yakin modul ini telah disusun
dengan memerhatikan dan menyesuaikan kontekstualisasi pengajaran
di kelas.
Harapan saya ke depan, modul ini dapat menjadi salah satu sumber
pembentukan karakter bangsa kita untuk maju tegak ke depan
menyongsong masa yang lebih gemilang untuk anak-anak didik kita,
bangsa maupun negara kita.
Selamat dan terima kasih saya ucapkan kepada MAARIF Institute untuk
kerjasamanya yang telah memfasilitasi pembuatan modul yang sangat
berharga ini. Dan kepada para guru PAI dan PKn mari kita manfaatkan
karya ini dengan semaksimal mungkin demi menghasilkan anak bangsa
yang toleran, terbuka dan anti-kekerasan.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cianjur, April 2012
Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Cianjur
Drs. Endang Suhendar, M. Pd.
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3 DARI 18 NILAI PENDIDIKAN
KARAKTER: MENGAPA?

P

endidikan karakter merupakan upaya jawaban dari Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) terhadap
krisis identitas kebangsaan dan persoalan sosial di kalangan
generasi muda, khususnya pelajar. Meningkatnya angka tawuran
pelajar, aksi kekekerasan yang melibatkan remaja, dan berkembangnya
pandangan yang tidak menghargai perbedaan (intoleran) di lingkungan
sekolah, paling tidak dalam tiga tahun terakhir ini, telah memunculkan
desakan dari pelbagai pihak kepada pemerintah untuk mengembalikan
fungsi kreatif, kritis, reflektif, patriotik, dan humanis dari pendidikan.
Dalam konteks ini, menurut Yudi Latif, pendidikan karakter tidak cukup
dijalankan dengan mengajarkan cara menjadi manusia baik namun
juga cara menjadi warga negara yang baik (Kompas, 13 Pebruari
2012). Pendidikan karakter ditujukan untuk membangun kesadaran
moral bersama sebagai bangsa Indonesia tanpa adanya sekat-sekat
identitas.
Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (2010),
Kemendikbud, telah memberikan penjelasan beberapa kata kunci
guna memahami tujuan pendidikan karakter bangsa.
•

Karakter adalah nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai kebaikan,
mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik
terhadap lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan
dalam perilaku.

•

Karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang
khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa
karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil dari
olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang
atau sekelompok orang.
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•

Pendidikan karakter 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.

•

Pendidikan karakter tidak semata mengajarkan mana yang baik
dan mana yang salah, namun yang terpenting adalah menanamkan
kebiasaan tentang mana yang baik sehingga peserta didik menjadi
paham (kognitif) mana yang baik dan tidak, mampu merasakan
(afektif) nilai yang baik, dan biasa melakukannya (psikomotorik).

•

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dilakukan secara
integratif pada 3 ranah, yaitu kegiatan belajar mengajar (KBM) pada
setiap mata pelajaran, budaya sekolah dalam kehidupan di satuan
pendidikan, dan kegiatan ekstra kurikuler.

•

Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik
adalah nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh agama,
tradisi, dan budaya. Nilai-nilai ini harus dapat menjadi perekat bagi
seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang
budaya, suku, dan agama.

Berdasarkan rumusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(2010), ada 18 nilai-nilai yang menjadi pilar pendidikan budaya dan
karakter bangsa, yaitu religious, toleransi, cinta damai, bersahabat/
komunikatif, demokratis, jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
rasa ingin tahu, gemar membaca, menghargai prestasi, peduli
lingkungan, peduli sosial, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan
bertanggungjawab.
Kita akan menjumpai versi lain rumusan nilai-nilai pendidikan karakter
dari lembaga lain, khusus institusi pendidikan non pemerintah
yang menekuni pendidikan karakter. Misalnya, Indonesian Heritage
Foundation (IHF) menyusun 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan alam
semesta beserta isinya; tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian;
kejujuran, amanah, dan diplomatis; hormat dan santun; kasih sayang,
dermawan, kepedulian, dan kerjasama; percaya diri, kreatif, kerja keras,
dan pantang menyerah; keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah
hati; dan toleransi, cinta damai, dan persatuan. Adapun Yayasan Jati
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Diri Bangsa merumuskan 5 sikap dasar dari pembudayaan nilai-nilai
Pancasila, yakni jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung
jawab, komitmen, dan berbagi. Meskipun terlihat adanya keragaman
dari masing-masing rumusan, ketiga rumusan nilai pendidikan karakter
tersebut memiliki kesamaan semangat dan orientasi. Berbeda pada
level penerjemahan operasionalisasinya.
Jika kita cermati rumusan 18 nilai-nilai pendidikan karakter menurut
Kemendikbud di atas, beberapa nilai beririsan bahkan senapas
dengan nilai lainnya. Contohnya, semangat kebangsaan sangat erat
dengan cinta tanah air; peduli lingkungan sejalan dengan peduli sosial;
bersahabat/komunikatif mencerminkan sikap cinta damai. Pada masingmasing nilai tersebut, terdapat pula sub-nilai atau nilai-nilai pendukung
yang saling berkaitan. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud
(2010) menerjemahkan karakter religious sebagai sikap dan perilaku
yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran
terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan
pemeluk agama lain. Adapun semangat kebangsaan dipahami sebagai
berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya (inklusif).
Karakter cinta damai dapat pula diterjemahkan ke dalam sikap
menolak aksi kekerasan, vandalisme, tawuran, dan menyebarkan rasa
kebencian terhadap kelompok dan golongan tertentu.
Banyaknya nilai-nilai pendidikan karakter yang harus ditanamkan
kepada peserta didik telah memunculkan kritik dari kalangan praktisi
pendidikan. Mereka menilai perlunya prioritas beberapa nilai saja dalam
proses pembelajaran agar hasilnya bisa lebih terukur. Hemat kami,
pemilihan nilai-nilai tertentu sebagai prioritas akan sangat tergantung
pada konteks lingkungan sekolah dan kebutuhan yang relevan dengan
permasalahan sosial dimana aktor-aktor sekolah berada, khususnya
kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua.
Dalam kerangka inilah Materi Pengayaan Pendidikan Karakter untuk
SMA ini memfokuskan pendalaman pada tiga (3) nilai dari 18 nilai
rumusan Kemendibud, yaitu toleransi, anti kekerasan (diambil dari
nilai cinta damai), dan inklusif/keterbukaan (diterjemahkan dari nilai
semangat kebangsaan dan bersahabat/komunikatif). Pemilihan
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ketiga nilai ini atas dasar pertimbangan kondisional bahwa masalah
kekerasan, tawuran, dan intoleransi di lembaga pendidikan sudah
menjadi kepedulian bersama stakeholder dunia pendidikan seperti
pemangku kebijakan, pemerhati, praktisi, dan orang tua siswa.
Pemerintah sendiri melalui Kemendikbud sudah lama menyuarakan
persoalan ini; prilaku kekerasan dan ekstremisme merupakan
persoalan utama dalam agenda pembudayaan nilai-nilai bangsa
yang menjunjung tinggi kemajemukan.
Buku Materi Pengayaan Pendidikan Karakter disusun secara tematik
berdasarkan penerjemahan terhadap kurikulum Pendidikan Agama
Islam dalam korelasinya dengan penguatan nilai-nilai toleransi, anti
kekerasan, dan inklusif/keterbukaan. Ketiga nilai ini bersifat universal
sehingga mampu merekatkan kebhinnekaan masyarakat Indonesia
dalam kerangka solidaritas kebangsaan. Dalam konteks buku ini,
pembudayaan ketiga nilai tersebut lebih dipahami sekaligus ditujukan
pada pemahaman di bawah ini:
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•

Toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), toleran adalah bersifat atau bersikap
menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian
(pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan) yang berbeda
atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Adapun Karakter
toleran yang ingin dicapai melalui buku ini adalah terbentuknya
mentalitas dan pembudayaan prilaku peserta didik untuk bersikap
hormat terhadap perbedaan pandangan, suku, agama, pilihan
politik, dan afiliasi keagamaan sekaligus mengakui hak-haknya
untuk hidup dan berkembang dalam perbedaan itu.

•

Anti Kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), kekerasan adalah perbuatan seseorang
atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain
atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Juga
diartikan sebagai bentuk paksaan. Anti kekerasan merupakan
sikap penolakan terhadap prilaku kekerasan. Adapun karakter

anti kekerasan yang ingin ditanamkan adalah kemampuan setiap
peserta didik untuk secara aktif mencegah dirinya dan orang
lain melakukan upaya provokasi, menyebar kebencian, dan aksi
kekerasan terhadap pihak lain, baik kekerasan fisik maupun
kekerasan verbal seperti mencaci maki, menghina, dan ekspresi
yang sifatnya mengintimidasi/mengancam.
•

Inklusif/Keterbukaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008), keterbukaan adalah perasaan
toleransi dan keterbukaan hati yang merupakan landasan utama
untuk berkomunikasi. Dalam kamus tidak dijumpai istilah “inklusif”
dalam semangat yang dituju buku ini kecuali padanannya,
yaitu keterbukaan. Istilah “inklusif” dipakai dalam kajian-kajian
keislaman dan hubungan antar agama seperti yang dipopulerkan,
salah satunya, oleh Alwi Shihab. Adapun karakter inklusif yang
ingin dituju buku ini adalah adanya kesediaan peserta didik
untuk membuka diri terhadap hal-hal baru yang positif, keaktifan
untuk berdialog dengan pihak lain guna mencari kebenaran dan
kemaslahatan bersama, dan menenggang kelompok lain untuk
menjalankan kewajiban sesuai keyakinan dan agamanya.

Ketiga nilai di atas merupakan bagian pokok dari penerjemahan
nilai-nilai pendidikan karakter pada ranah olah rasa dan olah karsa
yang mencakup saling menghargai, toleran, nasionalis, kosmopolit
(terbuka), dan dinamis.
Pada akhirnya, upaya pembentukan karakter bangsa peserta didik
melalui penekanan nilai-nilai toleransi, anti kekerasan, dan inklusif/
keterbukaan ini ditujukan untuk mendidik sekaligus membentuk
generasi muda bangsa yang memiliki moralitas tinggi, akar identitas
dan solidaritas kebangsaan yang kuat serta kepekaan kemanusiaan
yang adil dan beradab.

xix

METODE PENGGUNAAN
MODUL

1

TUJUAN UMUM
MATERI

Wawasan (kognisi):
• Peserta didik dapat menghayati nilai-nilai kewargaan
yang
relevan
untuk
kehidupan
kebangsaan
generasi masa kini, terutama menyangkut nilai-nilai
keindonesiaan dan kemanusiaan.
• Peserta didik mampu memahami nilai-nilai toleransi,
inklusifitas, dan anti kekerasan, sebagai kerangka
dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Sikap (Afeksi):
• Berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya
tentang nilai-nilai di atas, peserta didik diharapkan
mampu bersikap moderat dan toleran terhadap realitas
perbedaan, baik dalam konteks agama, budaya, suku,
bahasa, ras, dan lain sebagainya.
• Peserta didik senantiasa menjunjung tinggi dan
menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam
kehidupan kesehariannya.
Skill (Psikomotori):
• Berdasarkan pengetahuan yang didapat diharapkan
peserta didik memiliki kemampuan praktis dalam
mengimplementasikan nilai-nilai toleransi, inklusifitas,
dan anti kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.
• Peserta didik dapat menjadi agen perubahan dalam
menularkan dan mendiseminasikan nilai-nilai toleransi,
inklusifitas, dan anti kekerasan pada pergaulan seharihari, baik di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di
dalam kehidupan masyarakat luas.
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2

KELOMPOK MATERI
Toleransi

MATERI
• Bhinneka Tunggal Ika
• Kesetaraan

ALUR MATERI

• Anti Diskriminasi
Anti Kekerasan

• Demokrasi
• Kebebasan Pers
• Penegakkan Hukum

Inklusifitas

• Keterbukaan terhadap
Perbedaan
• Pancasila Rumah
Bersama Indonesia
• Keadilan Sosial

xxi

3

6 LANGKAH
MEMAHAMI
MATERI

1. Tujuan Pembelajaran (Indikator)
Bagian ini menjelaskan poin-poin tujuan dan target yang
ingin dicapai dari pembelajaran tiap-tiap tema/materi yang
akan disampaikan.
2. Ringkasan Materi
Bagian ini memberi gambaran umum mengenai materi
yang akan dipelajari. Dituangkan dalam kalimat pendek
yang mengandung kata-kata kunci.
3. Gali Ide
Bagian ini berisi uraian yang dapat membangun rasa
ingin tahu (kuriositas) dan minat peserta didik terhadap
tema yang akan dipelajari. Bagian ini bisa disajikan dalam
berbagai bentuk penulisan yang variatif, seperti pengajuan
pertanyaan, penguraian kisah, kliping Koran, visualisasi
komik, atau penyajian masalah yang perlu didiskusikan.
4. Inti Pelajaran
Bagian ini menyajikan poin-poin inti pelajaran dari pokok
bahasan yang sesuai dengan 3 nilai yang menjadi karakter
utama yang disuguhkan dalam modul ini (Toleransi,
Inklusifitas, dan Anti Kekerasan). Dibuat dalam bentuk
pointer-pointer yang dapat memudahkan peserta didik
dalam menangkap gagasan-gagasan setiap poin tersebut.
5. Pengayaan
Bagian ini berisi wawasan tambahan yang memperkuat
kesan dan pengetahuan peserta didik setelah mereka
memahami poin inti pelajaran disajikan pada bagian
sebelumnya (inti pelajaran).
6. Evaluasi
Bagian ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana peserta
didik dapat menangkap materi. Disajikan dalam bentuk
pertanyaan/soal, penugasan, kuis, dan lainnya.

xxii

4

MEMBANGUN
SUASANA
KELAS

•

Optimalkan Pembelajaran Multiindrawi

Pastikan guru menggunakan pendekatan multiindrawi pada
proses pembelajaran. Jangan hanya terpaku pada metode
ceramah verbal, karena dikhawatirkan akan membuat situasi
pembelajaran menjadi menjenuhkan.
Sejumlah materi pada buku ini disajikan dalam bentuk interaksi
sehingga bisa mendorong peserta didik untuk ikut terlibat aktif
berbicara, mendengarkan, serta bertukar pikiran. Ada juga
materi yang disajikan dalam bentuk cerita yang mungkin bisa
dimainkan dalam sebuah roleplaying yang bisa mengasah
kecerdasan interpersonal peserta didik.
Jika di sekolah tersedia alat elektronik multimedia, guru pun
dapat menggunakannya untuk memutar film yang bisa menjadi
bahan diskusi pada bagian gali ide.
Pada rubrik penugasan ada sejumlah proyek, yang mengajak
peserta didik untuk melakukan penelitian, membuat poster,
membuat nyanyian, dll.
•

Libatkan Semua Peserta didik

Pastikan semua peserta didik terlibat, berikan perhatian yang
merata pada semua peserta didik. Beberapa materi pada buku
ini terdapat rubrik diskusi atau sharing. Itulah kesempatan baik
untuk mendorong semua peserta didik terlibat aktif.
Keberhasilan materi ini bukan pada pencapaian nilai oleh
segelintir peserta didik saja, tetapi pada keterlibatan semua
peserta didik pada proses belajar.
Keterlibatan peserta didik ini juga menunjukkan bahwa guru
berhasil menghargai semua peserta didik sebagai bagian dari
kelas yang memiliki hak untuk terlibat aktif. Sebaliknya, jika
guru hanya memperhatikan dan melibatkan sebagian peserta
didik saja (misalnya peserta didik yang pintar) maka guru telah
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melanggar hak peserta didik dan bertindak diskriminatif.
Tentu saja hal ini bertentangan dengan nilai inti yang
dipelajari pada modul pendidikan karakter ini.
•

Jadilah Teladan

Materi ini berkenaan dengan nilai. Keberhasilan
pembelajaran materi ini terletak pada sejauh mana nilai
ini diterapkan dalam kehidupan. Guru adalah orang yang
paling pertama menerapkan nilai-nilai ini sehingga peserta
didik dapat melihat contoh konkret.
Pembelajaran ini akan sia-sia manakala apa yang diajarkan
guru bertentangan dengan apa yang diperlihatkan pada
peserta didik. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi
guru untuk memberi keteladanan dan contoh terbaik atas
penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap materi
yang diajarkan.
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MELAKUKAN
EVALUSI

Di dalam buku modul Pendidikan Karakter ini aspek evaluasi
adalah aspek yang juga dianggap penting dari seluruh proses
pembelajaran modul. Beberapa poin penting tentang proses
evaluasi dalam modul ini terangkum sebagaimana berikut;
a. Menguji wawasan dan sikap (kognisi dan afeksi)
•

Pada setiap materi disediakan lembar evaluasi yang
mendorong anak untuk menuangkan apa yang sudah
mereka dapatkan dari pelajaran yang telah disampaikan.

•

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam lembar
evaluasi hendaknya dapat mengakomodir muatan
wawasan (kognisi) dan sekaligus diarahkan untuk
mengetahui sikap mereka terhadap nilai-nilai yang telah
diajarkan.

b. Penugasan
Beberapa materi pada pembelajaran diakhiri dengan
penugasan yang mendorong peserta didik membuat kegiatan
sederhana dalam rangka mengujicobakan pengetahuan
yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kegiatan ini bisa berupa penelitian sederhana, pengamatan,
pengumpulan kliping, dan lain sebagainya.
c. Skala Sikap
Meskipun pada lembar evaluasi ada pertanyaan yang
mengarah pada skala sikap, namun guru bisa melakukan
modifikasi dengan membuat secara khusus lembar evaluasi
yang lebih spesifik mengarah
pada pengukuran skala sikap. Dari lembar evaluasi
tersebut, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta
didik sudah menginternalisasi nilai yang mereka dapat
dari proses pembelajaran.
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d. Refleksi
Guru juga dapat mendorong peserta didik melakukan
refleksi tentang apa yang sudah mereka pahami
dalam bentuk tulisan esai atau catatan harian. Dari
proses tersebut, guru dapat menangkap sejauh
mana peserta didik memahami materi yang telah
mereka dapatkan. Tugas penulisan ini dapat diberikan
sebagai pengganti ujian tengah semester atau ujian
akhir semester.
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Ringkasan Materi

onsep Persatuan Indonesia adalah
persatuan dalam keragaman,
keragaman dalam persatuan, yang
dalam slogan Negara dinyatakan dalam
ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”.

ntuk menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa maka setiap warga
negara harus menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal
Ika atau nilai-nilai pluralisme.

Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik memahami bahwa
persatuan nasional dibangun
berdasarkan Bhinneka Tunggal
Ika.
2. Peserta didik menjelaskan
pentingnya nilai-nilai pluralisme
untuk dihayati dan dilaksanakan
oleh setiap warga Negara.t
3. Peserta didik memiliki sikap
bahwa pengabaian nilai-nilai
pluralisme akan mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa
serta kelangsungan hidup bangsa
dan Negara.

1

Gali Ide

alau kalian mengikuti pemberitaan
media
media massa baik elektronik maupun
uguhi
cetak akhir-akhir ini maka kita akan dis
san maupun
beragam berita tentang konflik, kekera
bau SARA
demonstrasi. Misalnya Konflik yang ber
, Poso, kasus
seperti kasus Ambon, Sampit, Sambas
ggal warga
pengusiran dan pembakaran tempat tin
lahan atau tanah
Ahmadiyah, Selain isu SARA, Konflik
h. Selain itu juga
ulayat yang terjadi di berbagai wilaya
politik, proses
konflik politik baik dalam tubuh partai
di dunia kampus
pilkada bahkan ironisnya juga terjadi
seperti kasus pemilihan rektor, dll.

K

2

Gali Ide

B

ila keadaan bangsa ini dibiarkan terus larut
dalam situasi seperti gambaran di atas, dan
tanpa upaya nyata untuk segera diatasi, maka

persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin rapuh.
Dan, bila kesadaran kebangsaan tidak pernah terpaterikan
di dalam sanubari setiap warga negara, maka Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta
MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
berkehidupan
kebangsaan
yang bebas itu hanya akan
BERNEGARA
TANPA DISKRIMINASI
menjadi kenangan sejarah. Artinya, Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang
telah diperjuangkan dengan pengorbanan yang tak
ternilai itu, akan sirna dari muka bumi, tercabik-cabik oleh
ancaman disintegrasi.

Mengapa kejadian-kejadian di atas bisa terjadi ? Dan
bagaimana menurut kalian cara mengatasinya? coba
diskusikan di kelasmu?

3

Inti Pelajaran

Membangun Kembali Semangat
Bhinneka Tunggal Ika Untuk
Mewujudkan NKRI yang Kuat

“Ingat kita ini bukan dari satu adat istiadat. Ingat, kita ini bukan dari
satu agama. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, demikianlah tertulis
di lambang negara kita, dan tekanan kataku sekarang ini kuletakkan
kepada kata bhinna, yaitu berbeda-beda. Ingat kita ini bhinna, kita ini
berbeda-beda ...” (dikutip dari Kompas, 4 Maret 2001, hal. 31).

Kutipan pernyataan di atas adalah cuplikan Pidato Presiden
Soekarno dalam memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal
17 Agustus 1954. Pernyataan tersebut mengingatkan kita akan
pentingnya memahami kemajemukan budaya yang menjadi ciri
bangsa Indonesia.
Pidato Presiden Soekarno tersebut masih relevan untuk menjadi
bahan perenungan bagi kita saat ini, mengingat bahwa Negara
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari kebhinnekaan
masyarakatnya. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan
persatuan dalam keragaman, dan beragam dalam persatuan yang
dinyatakan dalam ungkapan “Bhinneka Tunggal Ika”.
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Inti Pelajaran
Mengakui Kesalahan dapat

Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika kita mampu bersatu
h. Mengapa setelah kita terbebas
untuk mengusir penjaja
padu
Menghindarkan
Konflik
dari belenggu penjajahan, kita tidak mengisi kemerdekaan ini
dengan semangat yang sama? Mengapa kita melupakan prinsip
kebhinnekaan yang menjadi dasar keberadaan bangsa ini. Lantas apa

makna Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Bhinneka Tunggal Ika berisi
konsep pluralitas dan multikulturalitas dalam kesatuan kehidupan
yang utuh.
Pluralitas adalah sifat atau kualitas yang menggambarkan
keanekaragaman. Sebagai contoh, bangsa Indonesia mengakui
bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka

ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa
ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Pluralitas bangsa
Indonesia merupakan Sunnatullah, suatu fakta keras yang tak bisa
dibantah lagi. Namun keanekaragaman ini harus didudukkan secara
proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dinilai
sebagai asset bangsa, bukan sebagai faktor penghalang kemajuan.

Perbedaan bisa menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat bila
dapat disinergikan dengan baik.
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Inti Pelajaran

Prinsip-prinsip
yang terkandung dalam
Bhinneka Tunggal Ika
Untuk dapat mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dipandang perlu
untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip-prinsip
tersebut adalah sebagai berikut:
• Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif; hal ini
bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar,
paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat
pihak lain. Pandangan sektarian dan eksklusif ini akan
memicu terbentuknya keakuan yang berlebihan dengan
tidak atau kurang memperhitungkan pihak lain, memupuk
kecurigaan, kecemburuan, dan persaingan yang tidak
sehat. Oleh karenanya, Bhinneka Tunggal Ika bersifat
inklusif.
• Bhinneka Tunggal Ika bersifat subtantif yang hanya
menunjukkan perilaku semu. Bhinneka Tunggal Ika
dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai,
saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan
rukun. Hanya dengan cara demikian maka keanekaragaman
ini dapat dipersatukan.
• Bhinneka Tunggal Ika mempertemukan perbedaan, yang
bermakna perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman
tidak untuk dibesar-besarkan, tetapi dicari titik
temu, dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal ini akan
terwujud apabila dilandasi oleh sikap toleran, non
sektarian, inklusif, akomodatif, dan rukun.
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Makna Pilar
Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar
memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan,
karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan
berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Empat
pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi
bangsa Indonesia tersebut adalah (1) Pancasila, (2)
Undang-Undang Dasar 1945, (3) Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan (4) Bhinneka Tunggal Ika.
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PANCASILA
Pilar pertama bagi tegak kokoh berdirinya negara-bangsa
Indonesia adalah Pancasila. pancasila merupakan landasan
ideologis - filosofis yang diambil dari kristalisasi tata
nilai budaya bangsa. pancasila memberikan bingkai bagi
kehidupan indonesia yang majemuk . pancasila memberikan
ruh dan karakter bangsa yang berketuhanan, toleran,
inklusif, bersatu dan demokratis dalam mencapai keadilan
sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945
merupakan landasan konsitusional bangsa dan negara Indonesia.
Konstitusi modern bukan hanya merupakan usaha manusia
untuk melindungi dirinya dari tindak kesewenang-wenangan
antara sesama manusia dan penguasa, tetapi lebih bersifat
upaya untuk merealisasikan hak asasi manusia, agar kebebasan
individu, dan kesetaraan dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi,
sosial dan budaya dapat terselenggara dengan sepatutnya.
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NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para pendiri
bangsa pada tahun 1945 berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasil
pembahasan yang cukup mendalam. Hal ini sesuai dengan alinea kedua
pembukaan UUD l945 dan sila ketiga Pancasila. Sejak itu Negara Republik
Indonesia berbentuk kesatuan sampai kini, meskipun wacana mengenai
negara federasi masih sering timbul di permukaan, utamanya setelah
negara-bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya
bentuk negara kesatuan merupakan pilihan ideal dan realistis bagi bangsa
Indonesia.

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep persatuan bangsa Indonesia.
Persatuan dalam keragaman, keragaman dalam persatuan. Sebagai contoh
bangsa Indonesia mengakui bahwa Negara-bangsa Indonesia bersifat
pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya,
bahasa ibunya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya. Hal ini merupakan
suatu kenyataan atau keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika merupaka konseptualisasi praktik kehidupan bersama
dalam keragaman yang diambil dari kearifan dan nilai - nilai lokal suku bangsasuku bangsa Indonesia. Tanpa memandang asal usul agama, etnik, dan kultur
mereka, bangsa ini telah menunjukan sikap saling menerima, menghargai,
dan mengakui keanekaragaman. Dengan
lapang dada mereka bersedia memberi
ruang bagi perbedaan dan keliyanan, dan
membiarkannya tumbuh dan berkembang
bersama dalam rajutan keragaman yang
mempersatukan.
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1.

Apa yang kalian lakukan jika menemui atau
menghadapi perseteruan antarwarga disekitarmu ?

2.

Berilah alasan mengapa kita harus selalu
menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip
Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara ?

3.

Apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan
prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ?

Penugasan :
Carilah contoh keluarga dilingkungan RT atau
masyarakat sekitar tempat tinggalmu yang plural
secara agama, etnik, dan budaya. Rekam bagaimana
cara mereka menghargai yang lain dan berbeda secara
agama, etnik dan budaya.
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Keragaman atau kemajemukan
merupakan kenyataan sekaligus

keniscayaan dalam kehidupan di
masyarakat. Bangsa Indonesia yang

Tujuan Pembelajara
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Gali Ide

P

ancasila khususnya sila kedua,Kemanusiaan yang Adil
dan Beradab, mengajarkan bahwa manusia mempunyai
harkat dan martabat yang sama. Pengertian tentang
martabat ialah tingkatan harkat kemanusiaan,
kedudukan yang terhormat. Harkat ialah nilai diri, nilai
manusia sebagai makhluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, karsa dan
hak-hak serta kewajiban asasi manusia.
Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama
manusia adalah pengakuan bahwa manusia sebagai makhuk ciptaan
Tuhan yang memiliki kesamaan; tingkat, martabat dan kedudukan.
Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, sebagai manusia kita dituntut untuk saling menghormati
dan saling menghargai, saling bekerja sama satu dengan yang
lainnya. Melalui itu, akan tercipta hubungan yang harmonis antara
warga negara yang satu dengan yang lain. Sebab, pada dasarnya
semua manusia memiliki hak asasi yang sama sebagai pemberian
Tuhan. Dan diantara hak-hak asasi itu terdapat hak asasi orang lain
yang harus dihormati.
Dengan demikian setiap warga Negara dijamin hak asasinya
sekaligus dituntut kewajibannya ,yaitu mengormati hak asasi orang
lain. Menghargai persamaan kedudukan warga negara merupakan
salah satu bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia . Untuk
mewujudkan sikap penghargaan terhadap persamaan kedudukan
warga negara maka perlu dikembangkan nilai-nilai pluralisme
(kemajemukan), sehingga akan melahirkan sikap kesetaraan dalam
kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
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K

emajemukan merupakan kenyataan sekaligus
keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat.
Kemajemukan merupakan salah satu realitas
yang dialami masyarakat dan kebudayaan di
masa silam, kini dan di waktu mendatang .
Di dalam kemajemukan kita akan menemui apa yang
disebut dengan perbedaan dan keanekaragaman.
Perbedaan adalah sesuatu yang disebabkan oleh pilihan
individual. Individu dengan individu lainnya “berbeda”
karena ditentukan oleh pilihan individunya. Dalam
sebuah keluarga yang terdapat lima bersaudara misalnya,
boleh jadi kesukaannya terhadap makanan berbedabeda di antara mereka. Ada yang suka pecel, ada yang
suka karedok, ada yang suka tempe penyet, ada yang
suka sambel korek dsb. Itu semua karena pilihan individu
masing-masing
Sementara itu, keanekaragaman ialah sesuatu yang
disebabkan oleh warisan komunal/bersama. Tradisi
pakaian dalam perkawinan orang Jawa misalnya,
menggunakan baju basahan, atau kratonan. Tradisi ini
merupakan warisan komunal dari masyarakatnya. Tentu
saja orang Sunda memiliki kekhasan pakaian perkawinan,
demikian juga orang Batak, dan suku-suku lainnya.
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Permasalahan
Dalam Keragaman
Kemajemukan bisa mendatangkan manfaat yang besar,
namun juga bisa menjadi pemicu konflik yang dapat merugikan
jika tidak dikelola dengan baik. Ada beberapa permasalahan
yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia berkaitan
dengan kemajemukan :

NKRI yang yang terdiri masyarakat yang plural ini memiliki
karakteristik yang rawan konflik, seperti : (a) Fragmentasi kedalam
kelompok dengan kebudayaan, dan struktur sosial yang terbagibagi. (b) Masyarakat yang kurang mengembangkan budaya
toleransi dan konsensus. (c) Sering terjadi konflik antar kelompok. (d)
Integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan.
(e) Adanya dominasi politik kelompok yang kuat pada kelompok
lain.
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Kesetaraan
Gender

Keragaman atau kemajemukan mensyaratkan adanya kesetaraan.
Termasuk didalamnya adalah kesetaraan gender. Ada beberapa konsep
kunci yang harus dipahami terkait dengan kesetaraan gender, yakni:

a. Gender Equality: persamaan antara lelaki dan perempuan,
mengandung konsep bahwa semua manusia, baik lelaki
maupun perempuan, bebas untuk mengembangkan
kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-pilihan
tanpa dibatasi oleh stereotip, prasangka, dan peran-peran
gender yang kaku. Gender equality menyatakan bahwa
perbedaan perilaku, aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan lelaki
dan perempuan harus diperhatikan, dihargai dan diperlakukan
secara sama. Ini bukan berarti bahwa lelaki dan perempuan
harus menjadi sama, namun bahwa hak-hak, tanggung jawab
dan kesempatan mereka tidak akan pada apakah mereka
terlahir sebagai lelaki atau perempuan.
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b. Gender Equity: keterbukaan dan keadilan dalam memperlakukan
lelaki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Termasuk di dalamnya perlakuan yang sama atau perlakuan yang
berbeda yang dipahami setimbang dalam pengertian hak-hak,
keuntungan, kewajiban dan kesempatan mereka.
Dikutip dari ABC Of Women Worker’s Rights And Gender Equality,
ILO, Geneva, 2000, p.48.
c. Gender Empowerment: Pemberdayaan gender yang titik
tekannya pada pemberdayaan kaum perempuan bisa dilakukan
dalam lima tingkatan, sebagaimana dikemukakan oleh Sara
Hlupekile Longwe sebagai berikut:
1. Tingkat kesejahteraan kaum perempuan mesti diupayakan
melalui pemberian akses yang sama kepada mereka untuk
memperoleh kesejahteraan materi seperti makanan,
pendapatan, layanan kesehatan dll.
2. Tingkat akses kaum perempuan kepada factor-faktor
produksi dengan menghilangkan pembagian yang
diskriminatif yang terdapat dalam hokum dan undangundang.
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3. Tingkat kesadaran kaum perempuan perlu
ditumbuhkan agar mereka memperoleh pemahaman
yang sama tentang peran-peran gender dan
pembagian kerja menurut gender yang adil dan
disepakati bersama
4. Tingkat partisipasi kaum perempuan dalam proses
pengambilan keputusan terkait pembuatan kebijakan,
perencanaan dan administrasinya.
5. Tingkat control kaum perempuan terhadap
pembuatan kebijakan dan factor-faktor produksi.
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1. Jelaskan hubungan kesetaraan dengan
kelangsungan hidup NKRI!
2. Apa yang bisa kalian sumbangkan untuk
memupuk nilai-nilai kesetaraan!
Tugas
Carilah contoh peristiwa ,sikap atau
perbuatan di lingkunganmu yang
bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan
dan bagaimana pendapatmu tentang cara
mengatasinya!
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angsa Indonesia yang
beraneka ragam harus
dibangun atas dasar
kesamaan derajat
sebagai umat manusia. Kita
lahir setara sebagai manusia
terlepas dari latar belakang
etnisitas yang melekat sebagai
keturunan dari orang tua kita.
Sikap diskriminatif merupakan
sikap yang bertentangan
dengan prinsip demokrasi.
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Wuri Mendobrak Diskriminasi
Perlakuan tak adil yang dialami orang dengan keterbatasan fisik sering
terjadi. Padahal, keterbatasan fisik tak mengurangi kecerdasan dan
kapasitas seseorang. Hal ini pernah terjadi pada Wuri Handayani. Ia
memprotes diskriminasi dan memperjuangkan hak kaum marjinal itu.
Kasus ini terjadi ketika Pemerintah Kota Surabaya menolak pendaftarannya
sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), akhir 2004.
Pemkot Surabaya menginterpretasikan syarat sehat jasmani dan rohani
sebagai tidak cacat. Maka, Wuri yang berkursi roda dianggap tak
memenuhi syarat.
Gugatan dilayangkan kepada Pemkot Surabaya lewat Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Februari 2005. Setelah tiga bulan, PTUN
Surabaya memutuskan interpretasi itu salah dan mengabulkan gugatan
Wuri.
Tak bisa menerima putusan itu, Pemkot Surabaya naik banding. Putusan
PTTUN Jawa Timur, sekitar September 2005, menguatkan putusan
sebelumnya. Pemkot Surabaya pun kasasi. Mahkamah Agung (MA)
menerbitkan putusan pada Desember 2009. Putusan PTUN Surabaya dan
PTTUN Jatim kembali dikuatkan. Wuri menang sekaligus kalah.
MA memenangkan gugatan Wuri. Namun, akibat putusan yang terulur
empat tahun, ia tak bisa ikut proses perekrutan CPNS tahun 2010, batas
usia mengganjalnya.
Disadur dari Sumber: http://otomotif.kompas.com/
read/2010/06/04/17541340/direktori.html diakses 13 April 2012
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Mengapa praktek-praktek diskriminasi masih terjadi sampai
saat ini? Coba diskusikan dengan teman kalian mengapa
kondisi tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya !

Inti Pelajaran

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA TANPA DISKRIMINASI
Diskriminasi merupakan bentuk ketidakadilan. Pasal 1
ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa pengertian
diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,
atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung
didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama,
suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan
politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan
atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau
penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik individual maupun kolektif
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya
dan aspek kehidupan lainnya.
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Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan
Tuhan Yang Maha Esakarena dilahirkan dengan martabat,
derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia
diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda
yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang
Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk
dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya
perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan
hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam
masyarakat dan negara.
Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis
telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan
fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran
terhadap hak asasi manusia.

ilustrasi
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Beberapa hal terkait dengan tindakan diskriminatif, yang telah
memperlakukan secara tidak adil terhadap individu maupun kelompok
‘lain’ dan ‘luar’.
a. Stereotip: gambaran (biasanya negatif) dalam pikiran seseorang
mengenai “orang lain” atau “orang luar” meskipun belum pernah
berjumpa dengannya.
b. Contoh: Stereotip orang Tiong Hoa yang pelit atau stereotip orang
Batak yang kasar.
c. Prasangka: sikap atau perilaku negatif terhadap seseorang atau
kelompok orang karena mereka merupakan anggota dari kelompok lain
atau kelompok luar. Prasangka biasanya dipandang sebagai fenomena
individu.
d. Contoh: Prasangka terhadap pria yang berambut gondrong yang
diidentikkan dengan premanisme.
e. Rasisme: kepercayaan akan keunggulan (superioritas) satu ras terhadap
ras lainnya dan perilaku yang mempertahankan dan memelihara posisi
superior-inferior. Rasisme adalah suatu konstruk yang lebih luar dari
prasangka karena biasanya menghubungkan antara kepercayan dan
praktik individu dengan norma-norma dan praktik-praktik sosialinstitusional yang lebih luas.
Contoh: Adalah kepercayaan seorang Hitler tentang ras Aria yang lebih
unggul dari ras yang lain, sehingga Hitler merasa perlu untuk menghabisi
ras-ras lain yang bukan ras Aria.
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Sebagai sebuah negara
demokratis, sikap anti diskriminasi
adalah sejalan. Bahkan dari kacamata
adat istiadat maupun agama yang dipeluk
di seluruh Nusantara, penghargaan
terhadap kemanusiaan yang tidak membedakan latar
belakang suku,ras, agama, juga sejalan.
Terjadinya pengkotak-kotakan telah melahirkan
batasan dalam hubungan sosial yang sehat. Kita
hampir selalu menyimpan prasangka terhadap
sesama saudara sebangsa kita. Padahal kita
semua mendambakan persaudaraan yang tulus dalam
membangun Indonesia.
Pada tingkat masyarakat, gerakan civil society
yang turut memperkuat fondasi anti diskriminasi
perlu didukung oleh berbagai pihak. Hal ini akan
secara efektif menembus sekat-sekat perbedaan.
Namun prosesnya tidak boleh dipaksakan, melainkan
berjalan secara wajar, normal dan bertahap untuk
menghindari resistensi, provokasi dan konflik
horizontal.
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Upaya pemerintah menghapus segala bentuk praktik
diskriminasi sudah serius dilakukan. Dibawah ini
merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan
menghapuskan praktik diskriminasi :

1

UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Convention on The Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women)

2

Undang-¬Undang Nomor 4/1997
tentang Penyandang Cacat
Penyandang cacat yang dimaksud undang-undang
ini adalah penyandang cacat fisik, penyandang
cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan
mental. ”Setiap penyandang cacat mempunyai hak
dan kesempatan yang sama dalam segala aspek
kehidupan dan penghidupan,” demikian bunyi
Pasal 5 Undang-Undang ini.

25

Pengayaan

3

Inpres Nomor 26 Tahun 1998
Tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi
dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan
Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program.

4

Undang-Undang Nomor 21/1999
tentang pengesahan ILO Conservation
No. 111 Concerning Discrimation in Respect of
Employement and Occupation. (Konvensi ILO Mengenai
Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Salah
satu inti dari konvensi ini adalah mengenai
kesamaan renumerasi dan pengupahan bagi pekerja
laki-laki dan pekerja perempuan. Dengan keluarnya
undang-undang ini, maka Indonesia melarang adanya
praktik diskriminasi soal upah dalam bidang
pekerjaan apa pun di negeri ini.

5

Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
1965 (Convention on The Elimination of All Forms
of Racial Discrimination 1965)

6

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Pencabutan Kepres Nomor 14 Tahun 1967 Tentang
Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina .
Isi Kepres ini antara lain membebaskan etnik
Tionghoa untuk melakukan kegiatan keagamaan, adat
istiadat, serta mengekspresikan
kebudayaan mereka.
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7

UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang selanjutnya
dijabarkan kembali dalam PP Nomor 4 Tahun 2006
tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

8

Undang-Undang Nomor 12/2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia, sudah
menghapus diskriminasi terhadap warga Cina
dalam soal kependudukan. Sebelumnya, ketentuan
SKBRI yang membelenggu warga keturunan Cina itu
diatur lewat Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977.
Keppres ini dikeluarkan berdasarkan Undang-¬Undang
Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.
Dokumen SBKRI ini wajib untuk mereka yang
keturunan Cina, Arab, dan India.

9

UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis yang dengannya setiap
warga negara kesamaan kedudukan di depan hukum
dan memperoleh hak atas perlindungan atas segala
bentuk tindak diskriminasi ras dan etnis.

Coba kalian cermati informasi di atas ,kemudian carilah
beberapa sumber baik literatur maupun internet untuk
mengetahui isi peraturan peraturan tersebut secara
detail ! Buatlah ringkasan isi peraturan tersebut yang
memuat tentang penghapusan diskriminasi!
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harus
1. Mengapa diskriminasi dalam segala bentuk
dihapus dari bumi Indonesia ?
n kalian
2. Amati dan lakukan penelitian dilingkunga
g bersifat
tentang sikap,perbuatan,dan kebijakan yan
tasikan
diskriminatif! Laporkan hasilnya dan presen
dikelas kalian !
g memuat
3. Baca dan telitilah pasal-pasal UUD l945 yan
dingkan
peraturan tentang anti diskriminasi dan ban
bagaimana pelaksanaan di lapangan !
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Demokrasi

Ringkasan Materi
Demokrasi adalah

pemerintahan dari, oleh dan
untuk rakyat. Indonesia pernah

memberlakukan empat sistem
demokrasi,yaitu demokrasi liberal,

demokrasi terpimpin, demokrasi
pancasila serta demokrasi pada masa
reformasi. Pemerintahan demokratis
membutuhkan kultur demokrasi

untuk membuatnya tegak. Sebuah
pemerintahan yang baik dapat tumbuh
dan stabil bila masyarakat
mempunyai sikap positif-

Tujuan Pembelajaran
1.

Peserta didik memahami bahwa
pemerintahan demokratis adalah
pemerintahan dari, oleh dan untuk
rakyat.

2. Peserta didik memahami bahwa
perkembangan demokrasi di
Indonesia dapat dibagi dalam empat
tahap.

3. Peserta didik memahami bahwa
pemerintahan demokratis bisa tegak
apabila didukung budaya demokratis
para warganya.

proaktif terhadap

norma-norma dasar
demokrasi.

1

Gali Ide
Mengapa pada Era Reformasi ini Kekerasan
Atas Nama “Demokrasi” Mewabah di Negara Kita?
Sejak reformasi bergulir di negeri
ini, atmosfer demokrasi berhembus
kencang di segenap lapis dan lini
kehidupan masyarakat. Masyarakat
pun menyambut “paradaban” baru
itu dengan antusias. Kebebasan yang
terpasung bertahun-tahun lamanya
kembali berkibar di atas panggung
kehidupan sosial.
Meskipun demikian, atomosfer demokrasi itu tampaknya belum
diimbangi dengan kematangan, kedewasaan, dan kearifan, sehingga
kebebasan seolah-olah berubah menjadi “hukum rimba”. Mereka
yang tidak sepaham dianggap sebagai “kerikil” demokrasi yang mesti
disingkirkan. Contoh paling nyata adalah merebaknya berbagai aksi
kekerasan yang menyertai perhelatan pilkada di berbagai daerah
beberapa waktu yang lalu. Pihak yang kalah bertarung tidak mau
menerima kekalahan dengan sikap lapang dada. Jika perlu, mereka
memaksakan diri untuk melakukan tindakan anarki yang jelas-jelas
bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Jika kondisi semacam itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin
benih-benih demokrasi di negeri ini akan layu sebelum berkembang.
Bagaimana mungkin nilai-nilai demokrasi bisa tumbuh dan
berkembang secara kondusif kalau demokrasi dimaknai sebagai
sikap besar kepala dan ingin menang sendiri? Bagaimana mungkin
atmosfer demokrasi mampu menumbuhkan kedamaian, keadilan,
dan ketenteraman kalau perbedaan pendapat ditabukan?
Sumber : Catatan Sawali Tuhusetya
Membumikan Nilai Demokrasi di Dalam Kelas.
http://sawali.info/2008/09/17/membumikan-nilai-demokrasi-dari
Setelah kalian menyimak cuplikan artikel di atas, sebagai generasi
muda apa yang dapat kamu sumbangkan untuk memotong mata
rantai kekerasan yang selalu terjadi dalam masyarakat ? Diskusikan
dengan teman di kelasmu!
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Apa Demokrasi Itu?

P

engertian tentang demokrasi dapat dilihat
dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah
(terminologis). Secara etimologis “demokrasi”
terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa
Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk
suatu tempat dan “cratein” atau “ratos” yang berarti
kekuasaan atau kedaulatan. Menurut Abraham Lincoln,
demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk
rakyat.
Sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia cukup menarik
untuk disimak. Dalam upaya mencari bentuk demokrasi
yang paling tepat diterapkan di negara Republik Indonesia
ada semacam trial and error atau coba-coba dan salah.
Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi
dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal
di masa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin,
ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante
dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah
demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan
Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat
ini masih dalam masa reformasi.
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Mewujudkan Nilai-nilai Demokrasi
Dalam kehidupan Sehari-hari

Pemerintahan demokratis membutuhkan
kultur demokrasi untuk membuatnya performed
(eksis dan tegak). Sebuah pemerintahan yang baik
dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap
positif proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Karena
itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi
adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem
lainnya. Untuk itu, masyarakat harus menjadikan demokrasi sebagai
way of life (pandangan hidup) yang menuntun tata kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan, pemerintahan dan kenegaraan.
Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi
lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai
proses dinamis. Karena itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi
merupakan sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban)
dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses
menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya
merealisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002).
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Berikut ini adalah daftar norma-norma dan pandangan hidup
demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur):

A. Pentingnya
Kesadaran Pluralisme
Masyarakat yang teguh berpegang
pada pandangan hidup demokratis
harus dengan sendirinya teguh
memelihara dan melindungi lingkup
keragaman yang luas. Pandangan
hidup demokratis seperti ini menuntut
moral pribadi yang tinggi. Kesadaran
akan pluralitas sangat penting dimiliki
rakyat Indonesia sebagai bangsa yang
sangat beragam dari sisi etnis, bahasa,
budaya, agama dan potensi alamnya.

B. Pentingnya Musyawarah
ngan
Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima panda
pikiran
dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau
.
seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya
Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk menerima bentuk-bentuk
kompromi atau islah. Korelasi yang lain ialah seberapa jauh kita bisa
pendapat
bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan
ambil
orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan meng
pendapat yang lebih baik.

C. Pertimbangan Moral
kita
Istilah tujuan menghalalkan segala cara dalam berdemokrasi harus
dalam
hindari. Pertimbangan moral (keluhuran akhlak) menjadi acuan
melalui
berbuat dan mencapai tujuan. Tujuan yang baik harus ditempuh
telah
jika
,
cara yang baik. Setiap pertentangan antara cara dan tujuan
i
tumbuh menggejala cukup luas, pasti akan mengundang reaksi-reaks
yang dapat menghancurkan demokratisasi.
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D. Pemufakatan yang Jujur dan Sehat
Pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil dari proses musyawara
h
yang jujur dan sehat pula. Musyawarah adalah salah satu mekanisme
demokrasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan dianta
ra
berbagai kelompok kepentingan.

E. Pemenuhan Kesejahteraan
Demokrasi bukanlah tujuan, tetapi salah satu cara mencapai keseja
hteraan
rakyat. Apapun sistem demokrasinya apabila tidak membawa keseja
hteraan
rakyat akan sia-sia.

F. Kerjasama Antarwarga
Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh curiga
kepada lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup
yang demokratis, tapi juga dapat menjurus pada lahirnya pola tingka
h
laku yang bertentangan dengan nilai-nilai asasi demokrasi.

G. Kesatuan
Pandangan Hidup
Demokratis dengan
Sistem Pendidikan
Pandangan hidup demokratis
harus dijadikan unsur yang
menyatu dengan sistem
pendidikan. Tidak dalam arti menjadikannya muatan kurikuler secara
kognitif, tetapi diwujudkan dalam hidup nyata (lived in) dalam sistem
pendidikan. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh memikirkan
untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap
menghadapi perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk
menentukan pimpinan atau kebijakan.
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proses demokrasi:
Menurut Robert Dahl (1989), ada lima criteria yang menandai suatu proses
demokrasi:
1. Persamaan suara: setiap warga Negara dewasa memiliki hak hak suara
yang sama tanpa memandang asal-usul, latar belakang, dan perbedaan
di antara mereka. Suara orang biasa sama nilainya dengan orang
terdidik.
2. Partisipasi efektif: setiap warga Negara dewasa mempunyai hak
untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui
musyawarah maupun pemilihan umum.
3. Pemikiran atau pemahaman tercerahkan: demokrasi yang sehat mesti
dibarengi dengan proses deliberasi atau pertimbangan intelektual yang
mendalam dan tercerahkan untuk merumuskan tujuan-tujuan bersama
dan cara-cara efektif untuk mencapainya.
4. Kontrol atas agenda bersama: keputusan kolektif yang telah dicapai
melalui proses deliberasi di ruang publik mesti diawasi dan dipantau
dalam implementasinya, agar terjadi check and balance di antara pilarpilar penyangga demokrasi dan rakyat.
5. Merangkul semua warga Negara dewasa dalam proses pengambilan
keputusan kolektif.
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Pada masa reformasi ini demokratisasi berkembang
pesat, namun demikian kekerasan, aksi anarkis
dan pemaksaan kehendak dari satu kelompok ke
kelompok lain yang bertentangan dengan nilai-nilai
demokratis juga berkembang dengan pesat.
Tugas Kelompok
Buatlah kliping dari berita-berita dari media cetak
tentang kasus-kasus kekerasan, aksi anarkis dan
pemaksaan kehendak dari satu kelompok ke
kelompok lain dan buatlah kliping, dan berilah
komentar apa motif terjadinya peristiwa tersebut?
Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi Dan
bagaimana sikap kalian terhadap peristiwa-peristiwa
tersebut? Menurut kalian apa solusi yang terbaik
untuk menyelesaikannya? Jangan lupa tulis sumber
dan tanggal penerbitannya.
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Ringkasan Materi
Di negara-negara demokrasi, pers disebut sebagai pilar kekuatan
keempat. Tiga pilar kekuatan lainnya adalah lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Ini menunjukkan bahwa di negara-negara
demokrasi, peran pers begitu penting dan strategis dalam proses
pembangunan nasional, sehingga kedudukannya seolah-olah menjadi
bagian dari institusi negara itu sendiri.

Tujuan Pembelajaran :
• Mendiskusikan konsep pers
yang bebas dan bertanggung
jawab.
• Membedakan tentang
fungsi dan peranan pers di
Indonesia.
• Menjelaskan kode etik
jurnalistik dan tanggung
jawab profesi kewartawanan.

Gali Ide
Rupert Murdoch meminta maaf
Rupert Murdoch menyampaikan permintaan maaf atas ‘’kesalahan serius’’
yang dilakukan News of the World, salah satu media yang dia miliki.
Permintaan maaf Murdoch ini disampaikan dalam sebuah iklan satu halaman
penuh yang dimuat sejumlah media Inggris.
Iklan itu berisi ‘’Kami meminta maaf atas kesalahan serius yang terjadi.’’
Tulisan di dalam iklan itu juga menyatakan penyesalan untuk tidak bertindak
cepat ‘’menangani masalah’’ kasus penyadapan telepon yang dilakukan News
of the World.
‘’Saya menyadari permintaan maaf tidaklah cukup. Bisnis kami dibentuk
dalam sebuah ide kebebasan dan keterbukaan pers seharusnya bisa menjadi
kekuatan positif di masyarakat.”
“Dalam beberapa hari ini, disaat kami melakukan tindakan konkrit untuk
menyelesaikan masalah dan memperbaiki kerusakan yang kami lakukan,
Anda akan mendengar kabar lagi dari kami,’’ isi tulisan yang ditanda tangani
oleh Rupert Murdoch.
Perkembangan lain
Dalam perkembangan lain, mantan pemimpin redaksi News of the World
Andy Coulson yang pernah menjadi direktur komunikasi kantor Perdana
Menteri David Cameron Maret tahun ini telah ditangkap polisi sebagai bagian
dari penyelidikan penyadapan telepon. Dia sebelumnya telah mundur dari
jabatan di kantor PM.
Mantan Wakil Perdana Menteri Lord Prescott meminta kepala kepolisian
London Sir Paul Stephenson mundur dari jabatan. Sir Paul mendapat tekanan
setelah mengemuka kabar yang menyebut dia menyewa mantan wakil editor
News of the World Neil Wallis sebagai konsultan humas.
Wallis juga telah ditangkap dalam kasus penyadapan telepon ini.
FBI akan menyelidiki laporan bahwa News Corporation milik Rupert Murdoch
juga menyadap telepon korban serangan 11 September 2001.
Aktor Jude Law kini menuntut koran The Sun dengan tuduhan melakukan
penyadapan telepon. Tetapi seorang juru bicara untuk News Internasional
mengatakan tuntutan tersebut ‘’sinis dan dengan sengaja mencoba menyeret
The Sun ke isu penyadapan telepon.’’

38

Gali Ide
Mundur
Parlemen Inggris akan menanyai Murdoch dan Brooks dalam sesi khusus dalam
kasus penyadapan telepon.
Akibat skandal penyadapan telepon ini sejumlah editor dan orang terdekat Rupert
Murdoch telah menyatakan mundur dari jabatan.
Direktur Eksekutif News International, konglomerasi media milik Rupert Murdoch,
Rebekah Brooks mengundurkan diri di tengah skandal penyadapan telepon.
Dalam sebuah pernyataan dia mengatakan merasa “sangat bertanggung jawab
kepada orang-orang yang kami lukai perasaannya”.
Dia menjabat pemimpin redaksi News of the World ketika terjadi penyadapan
telepon terhadap korban pembunuhan Milly Dowler.
Les Hinton, salah satu top eksekutif yang telah bekerja selama lebih dari setengah
abad besama Rupert Murdoch juga menyatakan mundur.
Dalam pernyataannya dia mengaku ‘’tidak tahu atas apa yang terjadi’’ tetapi
merasa layak untuk mundur.
Brooks bersama Rupert dan James Murdoch dijadwalkan akan bertemu anggota
parlemen untuk ditanya seputar skandal penyadapan ini.
Kasus penyadapan ini mengemuka setelah Keluarga Milly Dowler, seorang anak
perempuan yang tewas dibunuh, namun teleponya disadap oleh News of The
World sehingga sempat dianggap masih hidup oleh keluarganya terungkap.
Mingguan tersebut juga diperkirakan menyadap telepon milik para korban
serangan bom di London, Juli 2005.
Berikutnya diketahui tabloid yang termasuk dalam kerajaan media milik Rupert
Murdoch ini kerap melakukan penyadapan terhadap sejumlah tokoh untuk
keperluan pemberitaan.
News of the World sendiri telah berhenti beredar tetapi kasusnya terus berjalan.
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Sejak lahirnya Reformasi di Indonesia Th. 1998, segenap bangsa
Indonesia telah bersepakat bahwa kran demokrasi itu harus dibuka
lebar-lebar untuk pendidikan politik rakyat. Kebebasan berpendapat
melalui pers dan keterbukaan informasi publik harus dijaga dari
bayang-bayang kediktatoran penguasa. Pers dianggap sangat vital
dan strategis kedudukannya. Karena pers berfungsi :

1

h satu sumber informasi publik
Pendidikan, pers sebagai sala
membantu masyarakat luas untuk
at
dap
ia
ya,
ann
uka
erb
ket
gan
den
tang
yang mutakhir dan berharga ten
mendapatkan informasi-informasi
ek,
idupan sosial, politik, ekonomi, ipt
keh
gan
den
tan
kai
ber
g
yan
hal
segala
ai rubrikDi dalamnya mengandung berbag
kenegaraan maupun hal lainnya.
rdaskan daya nalar rakyat.
rubrik khusus yang dapat mence

2

Penghubung, pers da
pat berfungsi sebagai saran
a penghubung
komunikasi antara rakyat
dengan rakyat, rakyat deng
an pemerintah,
antarlembaga negara dan
sosial dan sebagainya. Me
lalui pers ini, orang/
masyarakat akan berusah
a meanfaatkannya sebagai
media penghubung
antara dirinya dengan pihak
lain.

3

ggiring
Pembentuk opini publik, artinya pers dapat men
ng sesuatu
masyarakat untuk membentuk persepsi sendiri tenta
u saja
hal, sehingga ini akan menjadi sebuah opini publik. Tent
konstruktif.
penggunaannya harus untuk hal-hal yang positif dan
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4

AlaMengakui
Kesalahan
dapat
t kontrol, pe
rs dapat berfun
gsi sebagai alat
pemerintah mau
kontrol terhadap
pun terhad
Menghindarkan
Konflik
ap rakyat sendi
ri dari sikap dan
yang tidak terp
tindakan
uji atau pelangg
aran terhadap h
sehingga pihak
u
ku
m
yang berlaku,
yang dikontrol
dapat mengore
yang telah dipe
ks
i
da
n
memperbaiki ke
rbuatnya.
salahan

5

r siapapun yang membaca,
Hiburan, pers juga dapat menghibu
Media cetak, fungsi menghibur
mendengar ataupun menontonnya. Di
TTS, cerbung, komik, dan lainitu dilakukan melalui pemuatan cerpen,
r itu bisa melalui lagu-lagu pilihan
lain. Di media audio, fungsi menghibu
inya. Sedangkan di media audio
pendengar, kuis dari sponsor dan sebaga
drama seri, stand up comedy,
visual, fungsi hiburan ini bisa berbentuk
intermezzo, dll.
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Adapun peranan pers di Indonesia termaktub dalam UU
no. 40 Th. 1999 tentang pers, yakni :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan

nilai-nilai

demokrasi,

mendorong

terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta
menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
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Etika Kebebasan Pers
Diantara semua fungsi yang melekat pada pers, fungsi pendidikan
dan hiburan tampaknya lebih dominan dibandingkan fungsi
lainnya.
Kebebasan pers, bisa juga menjadi tolok ukur bagi proses
demokratisasi di sebuah negara. Semakin dikekang kebebasan
pers di sebuah negara, maka Negara tersebut akan semakin di cap
sebagai negara yang tidak demokratis atau bahkan menjadi negara
diktator. Namun sebaliknya, pers juga tidak boleh memanfaatkan
kebebasan itu untuk melakukan hal apapun yang diluar batas
hukum dan kewajaran etika. Oleh karena itu, pers kita selain telah
diatur oleh hukum seperti UUD 1945, Tap MPR dan UU, juga
diatur oleh kode etik jurnalistik sebagai sebagai aturan tata susila
kewartawanan serta norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah
laku dan tata krama penerbitan.
Contoh isi kode etik jurnalistik ini misalnya menyebutkan
bahwa wartawan Indonesia (WI) haruslah bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad
buruk. WI juga harus menempuh cara-cara yang profesional
dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Selalu menguji informasi,
memberitakan secara seimbang, tidak mencampurkan fakta dan
opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak
bersalah. WI juga tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis
dan cabul. Inilah rambu-rambu yang arus dipegang teguh oleh
wartawan Indonesia.
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Pers yang Bertanggung Jawab
Kebebasan pers bukan berarti kebebasan
yang tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.
Artinya tetap bertanggung jawab atas tetap tegaknya hukum dan
kode etik yang mengatur tentang pers, tetap bertangung jawab atas
tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, kokohnya persatuan dan
kesatuan bangsa serta lancarnya proses pembangunan nasional. Jika
hal-hal tersebut menjadi terganggu maka pers telah dianggap tidak ikut
bertanggung jawab pada hal-hal yang disebutkan di atas. Karena itu, pers
sebagai salah satu unsur media massa yang hadir di tengah masyarakat
harus mampu menjadikan dirinya sebagai forum pertukaran pikiran,
komentar dan kritik yang bersifat positif dan konstruktif, menyeluruh
dan tuntas dengan tidak membedakan kelompok, golongan, etnis,
ataupun agama. Dengan demikian semuanya mendapatkan porsi yang
adil dan berimbang.
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n yang berkaitan
Jika kita telaah segala peratura
aknya ada lima
langsung dengan pers, maka setid
oleh semua pihak.
peraturan yang harus diketahui
hukum bagi
Lima aturan itu menjadi landasan
sia. Adapun aturan
keberlangsungan pers di Indone
hukum itu adalah :

• Pasal 2
8 UUD 194
5 : “Kemer
dekaan be
dan berku
rserikat
mpul, men
g
e
lu
a
r
k
a
n pikiran d
lisan dan t
ulisan, dan
engan
s
e
b
a
g
ainya ditet
dengan un
apkan
dang-unda
ng.”

• Pasal 28 F UUD 1945 : “Setiap orang berh
ak untuk
berkomunikasi dan memperoleh informasi untu
k
mengembangkan pribadi dan lingkugan sosi
alnya,
serta berhak untuk mencari, memeroleh, mem
iliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan
informasi
dengan meng-gunakan segala jenis saluran
yang
tersedia.”
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• Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi
Manusia (pasal 20) “Setiap orang berhak untu
k
berkomunikasi dan memperoleh informasi untu
k
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosi
alnya.”
Pasal (21) “ Setiap orang berhak untuk men
cari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengola
h, dan
menyampaikan informasi dengan menggunak
an segala
jenis saluran yang tersedia.”

• UU No
. 39 Th 200
0 tentang
HAM Pasa
orang berh
l 14 ayat (
ak untuk b
1) “Setiap
e
rkomu-nik
informasi
a
s
i
dan memp
yang diper
eroleh
lukan untu
dan lingku
k
m
e
n
g
embangka
ngan sosia
n pribadi
lnya.” (2) “
mencari, m
S
e
t
ia
p orang be
emeroleh,
rhak untuk
memiliki, m
menyamp
e
n
y
im
aikan info
pan, meng
rmasi deng
olah, dan
sarana yan
a
n
m
e
nggunakan
g tersedia.”
segala jenis
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• UU No. 40 Th 1999 tentang Pers, Pasal
2 : “Penyiaran
diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tah
un 1945
dengan asas manfaat, adil dan merata, kepa
stian
hukum, keamanan, keberagaman, kemitraa
n, etika,
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawa
b. Pasal
4 “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asas
i warga
negara.”

Pengayaan

Berbekal aturan hukum di atas itu, pers Indonesia
berkembang sampai sekarang. Untuk memantapkan
keorganisasian pers, maka para wartawan Indonesia
bergabung dalam sebuah organisasi kewartawanan yang
salah satu organisasinya bernama Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI). PWI ini sudah dibentuk sejak Tahun 1946,
tepatnya tgl. 9 Februari saat kongres di Surakarta. Disusul

kemudian dibentuk pula Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS)
yang lahir di Jogjakarta pada tgl. 8 Juni 1946. Tak hanya
itu, pasca reformasi, semakin banyak organisasi profesi
wartawan yang berdiri, dan kesemuanya berharap semakin

memperteguh fungsi jurnalisme dalam alam kehidupan
demokrasi. Sekarang, bahkan dibentuk pula Dewan Pers
Nasional sebagai upaya pembinaan kepada insan pers secara
keseluruhan. Di samping sejumlah aturan di atas, pers
sendiripun sebagai sebuah profesi mempunyai kode etik
tersendiri yang disebut sebagai Kode Etik Jurnalistik yang
dibuat oleh insan pers sendiri bersama dewan pers. Kode
etik ini dibentuk sebagai aturan tata susila kewartawanan
serta norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku dan
tata krama penerbitan.

47
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1. Salah satu peran pers di Indonesia menurut UU no. 40 Th. 1999
adalah menegakkan nilai-nilai demokrasi. Coba analisis kembali,
bagaimana caranya pers menegakan demokrasi itu menurut
anda ?
2. Menurut anda, bagaimana caranya agar pers kita bisa ikut
membantu dalam meningkatkan kecerdasan warga negara
Indonesia ?
3. Apa yang menjadi sebab utama masih adanya pers kita yang
melanggar kode etik jurnalistik, bisakah hal itu diminimalisir
menurut anda ?
4. Sebutkan contoh tindakan oknum wartawan yang melanggar
kode etik jurnalistik! Analisis kasus itu, dan sampaikan
pendapatmu mengenai kasus itu!
5. Carilah pengertian tentang istilah “wartawan bodrex” di
internet? Susunlah pendapatmu dengan teman-teman
sekelompokmu! Presentasikan di depan kelasmu!
6. Seandanya anda menjadi tokoh pemberitaan media, baik karena
anda seorang politikus, artis, seniman, olahragawan ataupun
profesi lainnya, kemudian anda diberitakan kasus a susila yang
tidak anda lakukan sama sekali. Apa yang akan anda lakukan
terhadap wartawan atau penerbitan itu? Sikap seperti apa yang
akan anda tampilkan di depan media nantinya. Apakah anda
juga akan mengutarakan perasaan anda di depan media?
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Ringkasan Materi

Hukum atau peraturan mutlak diperlukan dalam kehidupan
di lingkungan manapun. Hukum disusun untuk menciptakan
ketertiban dan keharmonisan hubungan antaranggota
masyarakat. Untuk menegakan hukum diperlukan sanksi
hukum yang tegas bagi setiap bentuk pelanggaran yang
dilakukan serta penanaman kesadaran hukum bagi setiap
warga Negara.

Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik memahami
pentingnya penegakkan
hukum dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
2. Peserta didik menyadari
tanggung jawabnya dalam
penegakkan hukum di negeri
ini.
3. Peserta didik dapat
menunjukkan sikap dan
perilaku patuh hukum di
lingkungan sekolah.

1

Gali Ide

unjukkan
Berdasarkan hasil survey Jaringan Suara Indonesia, men
penegakan
bahwa ada tren penurunan kepuasan publik terhadap
hingga
hukum, berdasarkan data yang dimiliki, sejak Juli 2009
hat persepsi
Oktober 2011. Survei JSI Oktober 2011 itu mencoba meli
menunjukkan
publik terhadap kinerja lembaga penegakan hukum
menyatakan
hasil bahwa hanya 31,1 persen publik (responden) yang
un selebihnya,
penegakan hukum di Indonesia sudah sangat baik. Adap
n menyatakan
39,7 persen menyatakan buruk/sangat buruk, 19,9 perse
tidak tahu/
tidak baik maupun tidak buruk, 9,2 persen menyatakan
yatakan bahwa
tidak jawab. Jadi kesimpulannya, persepsi publik men
n hukum secara
sebagian besar masyarakat menilai kondisi penegaka
at
nasional di Indonesia masih buruk atau bahkan sang
g
buruk. Persepsi ini pastinya timbul dari apa yang serin
r
dilihat masyarakat di media-media pemberitaan. Waja
saja apabila timbul perspektif yang buruk dari badan
atau lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia
apabila kita lihat dari pencitraan yang terbentuk dari
pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus-kasus yang
ah,
terjadi di kubu pemerintahan, baik pusat maupun daer
beberapa waktu terakhir.
Sumber : Data hasil survey JSI dikutip dari http://
nasional.vivanews.com/news/read/260823-survei-jsi-publik-kecewa-penegakan-hukum.

Coba Kalian diskusikan hasil survey tersebut
diatas !
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Inti Pelajaran

Penera pan dan Penega kkan
Hukum Berdas arkan Konst itusi
Setiap Negara di dunia ini menyatakan bahwa negaranya adalah
Negara hukum. Hukum diadakan untuk mengatur hak-hak
dan kewajiban subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban)
agar masing-masing subjek hukum tersebut dapat menjalankan
kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara
wajar. Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk mengatur
masyarakat agar hidup damai dengan cara melindungi
kepentingan-kepentingan manusia seperti kehormatan,
kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya dari segala hal
yang merugikannya.
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Inti Pelajaran
Begitupun negara Indonesia,
menurut UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3,
negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai suatu negara
hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum
harus dihormati dan dijunjung tinggi. Penegakan hukum yang
akuntabel dan transparan merupakan dasar dan bukti bahwa
Indonesia benar-benar sebagai Negara Hukum (rechtsstaat).
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Bentuk aturan hukum itu bermacam-macam baik jenis ataupun
tingkatannya. Secara umum dibedakan atas hukum publik dan
hukum privat. Hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara negara dan warganya (hubungan
vertikal) atau sebaliknya. Pelanggaran aturan hukum itu pada
dasarnya akan diproses dan dikenakan sanksi oleh negara,
walaupun para pihak yang terlibat atas pelanggaran hukum itu
sepakat untuk berdamai. Hukum yang termasuk kategori ini
diantaranya adalah aturan hukum pidana, hukum tata negara,
hukum pajak, hukum administrasi negara. Contoh pelanggaran
aturan hukum pidana seperti: mencuri, korupsi, merusak
harta/kepunyaan orang lain atau negara, menyiksa orang lain,
membunuh, memerkosa, mencemarkan nama baik orang lain,
penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba yang dapat diancam
dengan hukuman mati, dan sebagainya.
Sedangkan hukum privat adalah aturan hukum yang mengatur
hubungan hukum antara seseorang/kelompok orang dengan
orang lain/kelompok lain (hubungan horizontal). Oleh karena
itu kita harus selalu mentaati hukum. Agar hukum ditaati maka
perlu sanksi bagi pelanggarnya. Namun yang lebih penting agar
hukum bisa ditegakkan adalah adanya kesadaran hukum setiap
warga negara. Kesadaran hukum akan terwujud bila semua kita
mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan ketentuan
hukum yang telah ditetapkan. Kesadaran hukum itu sebetulnya
adalah suatu kesadaran yang ada di dalam kehidupan manusia
untuk selalu patuh dan taat pada hukum.
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Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan
tentang hukum yang mengatur hidup dan kehidupan. Dari
pengetahuan tersebut akan lahir suatu pengakuan, penghargaan
dan penghayatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum.
Apabila sikap ini sudah terwujud dengan sendirinya ketaatan
dan kepatuhan terhadap hukum akan terwujud pula. Kepatuhan
kepada hukum tidak hanya dilakukan ketika ada petugas,
melainkan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum
diciptakan untuk melindungi kita.
Contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku :

A. Di lingkungan keluarga
1. Patuh terhadap orang tua
2. Menghormati anggota keluarga
yang lain
3. Mentaati aturan yang disepakati
bersama keluarga
4. Melaksanakan ibadah tepat waktu
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Inti Pelajaran

B. Di lingkungan

sekola h

1. Menghormati
kepala sekola h,
guru dan karyawa
n la innya
2. Memaka i paka
ian seragam
3. Datang dan pu
lang tepat
waktu

4. Belajar dikelas
den

gan tertib

5. Memerhatikan
ketika guru
mengajar

6. Mengerjakan
tugas-

tugas

C. Di kehidupan berbangsa

1. memiliki KTP jika tela h
dewasa

2. Memiliki SIM jika mengendarai
ketika mengendarai kedaraan
bermotor
3. Ikut serta dalam pemilu

4. Membayar pajak

5. Menjaga kelestarian alam

6. Menjaga kebersihan
loingkungan dengan
membuang sampah pada
tempatnya

Seorang warga penyandang
cacat tengah memberikan hak
pilihnya
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Pengayaan
Carut Marut Penegakkan
Hukum di Indonesia
Pada dua tahun terakhir ini terjadi
banyak keganjilan dan keanehan
dalam upaya penegakkan hukum dan
keadilan di negara tercinta ini . Betapa
tidak aneh, Mbah Minah, perempuan
tua renta, yang mengambil tiga buah cokelat harus berhadapan dengan
aparat keamanan dan diadili di meja hijau dan akhirnya divonis bersalah,
kendati tidak harus meringkuk di penjara karena vonis hukumannya
habis setelah dipotong masa tahanan. Prita Mulyasari, pasien rumah
sakit internasional, yang mengadu ke publik lewat dunia maya karena
pelayanan rumah sakit yang tidak memuaskan akhirnya digugat pihak
rumah sakit dan dinyatakan bersalah sehingga harus membayar denda
jutaan rupiah, walau akhirnya Prita tidak jadi membayar karena aksi masa
yang bersimpati mengumpulkan uang recehan untuk diberikan ke pihak
rumah sakit.
Tidak kalah hebohnya, Seorang pegawai pajak di Derektorat Jenderal
Pajak golongan III/a bernama Gayus Tambunan memiliki kekayaan
miliaran rupiah sebelum akhirnya ditangkap karena menjadi pelaku mafia
pajak. Hebatnya lagi, di saat ditahan, Gayus masih bisa bebas berkeliaran
melihat pertandingan golf internasional di Bali dan berlibur ke luar negeri
dengan menyuap petugas imigrasi. Di mata Gayus, hukum di Indonesia
bisa dibeli.
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Jika selama ini kita mengenal joki Ujian Masuk Perguruan
Tinggi, joki di jalur Three in One Jakarta, maka sekarang
dikenal juga joki narapidana. Seorang narapidana diganti oleh
orang lain dengan imbalan beberapa juta rupiah. Karena itu,
selain memalukan, peristiwa tersebut juga menggelikan dan
menunjukkan betapa rendahnya moralitas dan integritas
aparat penegak hukum kita. Hukum bisa dibeli dengan begitu
murahnya dan rasanya tidak ada lagi keadilan yang bisa kita
idamkan.
Selain kasus-kasus tersebut diatas masih banyak kasus lain
merupakan cermin lemahnya penegakan hukum di Indonesia .
Peristiwa diatas jelas tidak mendukung tumbuhnya kesadaran
hukum masyarakat. Dengan tidak adanya kesadaran hukum
dalam masyrakat maka upaya penegakan perturan hukum
akan sia-sia.
Melihat potret penegakan hukum di Indonesia seperti tersebut
di atas, menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana
solusinya? Coba diskusikan dengan teman kalian !

ilustrasi
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Evaluasi

1.

1.

rut kalian apa penyebab terjadinya
enu
M
Coba jelaskan mengapa penegakan hukum di
Indonesia masih lemah ?

2. Kenapa hukum perlu ditegakkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara ?
3. Apa yang dapat kita berikan dalam upaya
penegakan hukum di Indonesia ?
4. Coba ikuti dan observasi proses persidangan di
pengadilan negeri di kotamu ! buatlah catatan dari
pengalamanmu itu dan ceritakan didepan kelasmu !
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Keterbukaan merupakan pengejawantahan dari sifat
jujur, rendah hati, adil, mau menerima saran, kritik
dan pendapat dari orang lain, serta bisa menerima
perbedaan yang ada antara dirinya dengan lingkungan
sekitarnya, baik karena perbedaan agama, etnis,
gender, status sosial-ekonomi maupun lingkungan
sosial-budayanya.

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat memahami
makna keterbukaan terhadap
perbedaan dan keanekaragaman
etnis, agama dan budaya dalam
kebhinekaan.
2. Peserta didik dapat menghindari
pola pikir dan sikap eksklusivisme
dalam kehidupan berbangsa yang
serba majemuk.

Gali Ide
Keterbukaan bisa bermacammacam penerapannya, bisa
diterapkan pada pergaulan
lingkup keluarga, lingkup sosialbudaya, lingkup etnis, lingkup
agama, lingkup antar gender,
lingkup status sosial-ekonomi,
dan lain-lain. Coba anda uraikan
lebih kongkrit bagaimana contoh
perilaku yang terbuka pada halhal di atas itu? Lalu bagaimana
pula contoh keadilannya?.
Diskusikan dengan teman anda,
dampak apa yang mungkin timbul
jika keterbukaan dan keadilan
pada lingkup di atas itu tidak
terlaksana. Ide apa yang dapat
anda sumbangkan agar sikap dan
perilaku keterbukaan dan keadilan
itu dapat tertanam pada jiwa-jiwa
rakyat Indonesia.
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Gali informasi lain, bagaimana
contoh keterbukaan dan
keadilan yang bisa anda
kemukakan melalui beritaberita yang muncul, baik
dari media cetak maupun
media elektronik. Tampilkan
informasi-informasi itu dalam
bentuk cuplikan atau guntingan
kliping berita maupun foto!
Jelaskan pula kepada teman
kelompok/sebangku tentang
makna yang terkandung dalam
kliping yang anda tampilkan
itu!

Inti Pelajaran

M

engelola negara yang di dalamnya serba majemuk
dalam segala hal seperti Indonesia tentulah tidak
mudah. Diperlukan kekuatan manajerial yang
tangguh agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap kokoh.
Sedikit saja salah dalam mengelola negara, hancurlah
kekokohan persatuan dan kesatuan tersebut. Hal ini
terbukti dengan bercermin pada negara-negara multietnis,
multiagama dan multiras yang sampai saat ini masih
belum dapat meredakan ketegangan antarkelompok atau
komunitas yang ada di dalamnya. India misalnya, sampai
saat ini masih rawan konflik agama di dalamnya. Amerika
dan Australia masih belum bisa menghapuskan sentimen
rasis dari sebagian rakyatnya terhadap penduduk asli
benua tersebut maupun pada kaum imigran yang datang
di kemudian hari. Beruntunglah dengan negara kita,
sekalipun terdiri dari multietnis, multikultur, multiagama
dan multiras, ternyata tidak pernah terjadi konflik yang
berkepanjangan di dalamnya. Ini karena kita mempunyai
beberapa pegangan yang dapat dijadikan sebagai sumber
nilai, yakni ajaran-ajaran agama yang dianut oleh bangsa
Indonesia, nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan norma
hukum positif. Norma-norma tersebut mengajarkan
tentang pentingnya mempunyai sikap terbuka dan toleran
terhadap perbedaan ras, budaya, etnik, agama, gender,
status sosial, status ekonomi dan lain-lain.
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Sebagai seorang warganegara Indonesia, kita tidak boleh membeda-bedakan
pergaulan antar sesama teman berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.
Sikap, pikiran dan pergaulan kita haruslah terbuka untuk menerima perbedaan.
Tidak ada bukti dari sisi manapun bahwa ras tertentu lebih tinggi atau lebih
unggul dibandingkan ras lainnya. Kualitas seseorang tidaklah ditentukan oleh
jenis rasnya melainkan oleh sikap, pemikiran, ucapan dan tindakan yang cocok
atau sesuai dengan tata nilai, moral dan norma yang berlaku secara universal.
Demikian pula halnya dengan
perbedaan etnis dan budaya di
negara kita, tidak boleh
menjadi
penghalang
untuk saling bergaul
dengan
sesama
teman
sebangsa
dan setanah air
yang berbeda etnis
dan budayanya.
Perbedaan
etnis
dan
budaya
adalah
ruang
untuk
belajar
saling memahami,
karena
setiap
etnis dan budaya
mempunyai
keunikan masingmasing. Justru
dengan perbedaan
budaya
etnis
itu ternyata telah
memperkaya
k h a z a n a h
kebudayaan
kita
secara nasional. Budaya
nasional kita akan
semakin kuat dengan didasari
oleh budaya etnis yang ada.
Kita bahkan bisa menikmati dan menghayati indahnya perbedaan budaya
tatkala ditampilkan secara utuh sebagai bagian dari seluruh kebudayaan
Indonesia. Negara kita bahkan banyak dipuji oleh negara lain karena kerukunan
antarras dan etnik-budayanya yang sangat beragam. Konon menurut hasil
penelitian, jumlah suku bangsa di Indonrsia itu mencapai lebih dari 250 suku
bangsa (sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_suku_bangsa_di_
Indonesia). Suatu jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan mungkin
tidak ada satupun negara yang dapat menyaingi Indonesia dari segi jumlah
suku bangsanya.
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Seperti halnya jumlah suku
bangsa yang ada, jumlah agama yang ada
di Indonesia pun termasuk banyak untuk ukuran
sebuah negara. Tidak banyak negara yang warga negaranya
mempunyai banyak anutan agama seperti halnya Indonesia, Di
Indonesia ada enam agama resmi (Hindu, Budha, Islam Kristen,
Katolik dan Khong Hu Chu) serta ratusan aliran kepercayaan
masyarakat. Tentu tidak mudah untuk mengelola itu semua.
Namun semua itu ternyata tidak menjadi kendala bagi kita
untuk melakukan aktifitas apapun yang berkaitan dengan
agama, karena tidak ada satupun ajaran agama yang ada di
Indonesia yang mengajarkan para penganutnya untuk berbuat
jahat. Sebab utama lainnya adalah karena kerukunan antar
umat beragama dan aliran kepercayaan telah terjalin kuat
begitu lama. Itulah yang perlu kita pertahankan kini dan ke
depan sebagai salah satu modal sosial untuk pembangunan
nasional. Karenanya, tidak dibenarkan jika masih ada sebagian
penganut agama di Indonesia yang masih bersikap eksklusif,
tidak mau terbuka dan tidak mau bergaul dengan sesama
penganut agama lain yang ada di Indonesia. Keberagamaan kita
haruslah bersifat inklusif, bersedia menerima perbedaan agama
dan keyakinan pemeluk lain. Dengan demikian kita dapat
mewujudkan kehidupan umat beragama yang lebih harmoni
dan punya nilai manfaat untuk sesama.
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Hal lain yang sangat
menggembirakan kita adalah
bahwa di negara Indonesia ini, isu
perbedaan perlakuan terhadap
gender, ternyata tidak begitu
tampak. Kita patut bangga karena
bangsa kita tidak membeda-bedakan
bentuk perjuangan membela negara
itu berdasarkan gender, banyak juga
kaum wanita Indonesia yang telah
berkiprah dalam berbagai medan
perjuangan, baik pra maupun pasca
kemerdekaan. Ambil saja contoh
pejuang kaum wanita di lapangan
pendidikan seperti RA Kartini dan
RA Dewi Sartika, yang telah ikut
berjuang secara nyata membela
negara melalui program pencerdasan
warga, khususnya kaum wanita.
Di lapangan perjuangan melawan
penjajah, kita kenal beberapa nama
seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia
dan lain-lain.

Di samping adanya perbedaanperbedaan yang sudah disebutkan
di atas, ada pula perbedaan lain di
negara kita, yakni perbedaan status
sosial-ekonomi warga negara kita.
Perbedaan status sosial-ekonomi
warga negara kita sangatlah
beragam. Ada golongan kaya,
golongan tidak mampu maupun
golongan menengah atau diantara
keduanya. Perbedaan itu ternyata
telah memberikan rahmat pada
kita semua, karena dengan adanya
perbedaan status sosial ekonomi
itulah kemudian pembangunan bisa
berjalan, kenapa demikian ? Karena
dengan adanya perbedaan status
sosial ekonomi itu maka orang kaya
pasti akan membutuhkan tenaga
kerja dari kaum tidak mampu
secara ekonomi. Demikian juga
bagi orang yang tidak mampu, pasti
membutuhkan uang dari golongan
kaya, dengan demikian, terjalinlah
bentuk kerjasama yang bersifat
transaksional.

Foto : angkarjakarta.net

Potret pejuang perempuan didunia pendidikan

64

Pengayaan
Toleransi Sebagai Manifestasi Keterbukaan
W. Paul Vogt dalam Tolerance and Education (1997) mengemukakan
tentang spektrum dan ruang lingkup toleransi sebagai berikut:

Ilustrasi

a. Toleransi ditinjau dari segi objeknya
1. Toleransi politik: yakni toleransi atas berbagai tindakan
di ruang publik (public sphere), seperti memberi
ceramah,mengemukakan pendapat, demonstrasi, menyebarkan
liflet, mengorganisir pertemuan/perkumpulan, dsb.
2. Toleransi moral: adalah toleransi terhadap berbagai tindakan
di ruang privat. Ukuran-ukuran mengenai baik dan buruk
berbeda dan beragam dari satu tempat ke tempat lain, dari satu
waktu ke waktu berikutnya. Karena itu, perbedaan ukuran ini
meniscayakan toleransi dalam persoalan moral.
3. Toleransi sosial: merupakan toleransi terhadap keaadaan
senyatanya dari setiap orang, yakni cirikhas seseorang yang
dibawa sejak lahir, seperti ras dan warna kulit, atau sebagai
hasil dari sosialisasi dini, seperti bahasa.

b. Toleransi ditinjau dari segi subjek pelakunya
1. Toleransi termanifestasi sebagai karakter kepribadian
individu
2. Toleransi tercermin dalam sikap, yaitu dorongan untuk
melakukan suatu tindakan tertentu secara konstruktif
terhadap sesuatu/seseorang.
3. Toleransi dapat berwujud kepercayaan
4. Toleransi bisa menjadi komitmen
5. Toleransi sebagai keterlibatan dalam aksi

65

Evaluasi

1. Kemukakan kembali makna keterbukaan dan
insklusifitas itu menurut anda sendiri bukan menurut
buku ataupun para ahli.
2. Kenapa sikap terbuka itu begitu penting dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa akibat yang
akan ditanggung negara jika di dalam sebuah negara
tidak berkembang sikap insklusifitas ? Lalu bagaimana
efeknya tehadap rakyat?
3. Bagaimana usulan yang mungkin bisa anda lakukan
melalui sebuah program kegiatan, agar warga negara
Indonesia itu bisa lebih terbuka dalam menerima
perbedaan apapun diantara sesamanya, dan dapat
berbuat adil dalam lingkup pergaulannya.

66

BAB

8
PA NCAS ILA RU M A H
IA
B E RSA M A INDONES

Tujuan Pembelajaran :
1. Menunjukan contoh-contoh sikap
yang mengarah pada keterbukaan
dalam kehidupan bangsa yang
berbhineka.
2. Mempraktikkan perilaku terbuka
sebagai pangkal utama bagi
kebersamaan sebagai bangsa.

P

Ringkasan Materi

ancasila adalah sebuah ideologi sekaligus sebagai dasar
Negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya
diambil dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa. Sebagai
sebuah falsafah bangsa Indonesia, Pancasila meletakkan
dasar-dasar karakter bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila
termaktub nilai karakter yang terdiri dari karakter bangsa
yang beragama, karakter kemanusiaan, karakter persatuan dan
kesatuan, karakter permusyawaratan sebagai mekanisme konsensus
bersama dan karakter manusia adil dan beradab. Pancasila itu
berasal dari nilai-nilai dan karakter bangsa yang disimpulkan dan
dirumuskan secara filosofis-ideologis.

Gali Ide
“...Maka dari itu, jikalau
bangsa Indonesia ingin supaya
Pancasila yang saya usulkan
itu menjadi suatu realiteit,
yakni jikalau kita ingin hidup
menjadi satu bangsa, satu
nationaliteit yang merdeka,
ingin hidup sebagai anggota
dunia yang merdeka penuh dengan
peri kemanusiaan, ingin hidup
di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna
dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan
sejatera dan aman, dengan ke-Tuhanan yang luas
dan sempurna, janganlah lupa akan syarat untuk
menyelenggarakannya, ialah perjoangan...perjoangan...
dan sekali lagi perjoangan !
Jangan mengira bahwa dengan berdirinya negara
Indonesia merdeka itu perjoangan kita telah berakhir.
Tidak ! Bahkan saya berkata : Di dalam Indonesia
merdeka itu perjoangan kita harus berjalan terus,
hanya lain sifatnya dengan perjoangan sekarang, lain
coraknya. Nanti kita bersama-sama sebagai bangsa
yang bersatu padu, berjoang terus menyelenggarakan
apa yang kita cita-citakan di dalam Pancasila...”
(Dikutip dari cuplikan pidato Bung Karno tentang
usulan dasar negara Indonesia pada saat sidang
BPUPKI tgl. 01 Juni 1945. Sumber: RM. A.B. Kusuma
(2009), Lahirnya UUD 1945, – Edisi Revisi, hal. 166
: Jakarta – Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
Menurut cuplikan pidato Bung Karno, Pancasila itu
harus tetap diperjuangkan untuk bisa dilaksanakan
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bagaimana contoh
bentuk perjuangan itu menurut anda di masa sekarang
ini? Baik di kalangan pelajar, pejabat, lingkungan
keluarga maupun di kalangan masyarakat sendiri?.
Bagaimana pula contoh-contoh orang yang pada
hakikatnya dia tidak melaksanakan ajaran Pancasila
itu?
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Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dilahirkan
dalam sebuah rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang
dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tangal 01 Juni
1945. Menurut sejarahnya, ada tiga orang yang berpidato
saat itu yang membahas langsung tentang dasar negara
kita, yakni Mr. Muh. Yamin yang berpidato tgl. 29
Mei, Mr. Soepomo yang berpidato tgl. 31 Mei, dan Ir.
Soekarno yang berpidati pada tgl. 01 Juni. Sekalipun
versi sejarah yang lain seperti menurut Moh. Hatta dan
lain-lainnya, Muh. Yamin tidaklah berpidato tentang
dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI tersebut,
melainkan berbicara tentang hal lain.
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Di antara semua itu, Soekarnolah yang memberikan
penamaan Pancasila untuk rumusan dasar negaranya.
Seperti yang diakui dalam berbagai kesempatan
pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa sekalipun ia
yang melahirkan Pancasila itu, namun ia menolak untuk
dijadikan sebagai pencipta Pancasila seperti yang
diusulkan oleh beberapa kelompok masyarakat saat itu.
Ia hanya mau mendapat julukan penggali Pancasila saja
(lihat pidato Soekarno pada saat Maulid Nabi Th. 1964
di Istana Negara). Kenapa demikian? Karena menurut
Soekarno, Pancasila itu bukanlah diciptakan, karena
penciptaan itu mengadakan dari sesuatu yang tadinya
tidak ada menjadi ada. Padahal Pancasila itu nilainilainya sudah ada, karena ia bersumber dari tata nilai
budaya bangsa.
Pancasila tidak hanya sebagai filsafat negara yang
membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai ke arah citacita dan tujuannya, atau juga sebagai dasar negara yang
mengharuskan semua aturan negara berpijak kepadanya,
melainkan juga bisa disebut sebagai jiwa dan kepribadian
bangsa yang membedakan dan menjadi ciri khas bangsa
kita dengan bangsa lain, menjadi pedoman dan pandangan
hidup bangsa dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan
benegara.
Di atas sudah dikemukakan, karena Pancasila itu bersumber
dari tata nilai budaya bangsa, maka tentu saja bangsa
kita tidak akan kesulitan mempraktikannya dalam kehidupan
sehari-hari. Namun demikian, pedoman untuk mengamalkan
nilai-nilai Pancasila itu tetap harus ada. Salah satu
yang bisa kita pakai untuk mempedomani pelaksanaan nilainilai Pancasila itu adalah dari rumusan P4 (Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dibuat
melalui Tap MPR-RI no. IV/ MPR-RI/1978. Sekalipun P4 ini
secara yuridis-formal sudah kehilangan payung hukumnya
karena Tap MPR tersebut telah dihapuskan. Namun nilainilai praksisnya masih bisa kita jadikan pedoman untuk
melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
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Sebagai contoh,
pedoman untuk
melaksanakan sila
ke-1 itu misalnya,
bahwa kita harus
percaya dan takwa
kepada Tuhan Yang
maha Esa, tidak
boleh memaksakan
agama dan keyakinan
kita itu pada
orang lain yang
berbeda agama dan
keyakinannya, kita
harus toleran dalam
menjalankan agama
dan selalu membina kerukunan hidup di antara
sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh pedoman pelaksanaan sila ke-2, kita harus
mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan
harkat
dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa.
Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asas
i
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, ketu
runan,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan
sosial, warna kulit dan sebagainya, serta
mengembangkan sikap tepo seliro dan
saling mencintai sesama
manusia.
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Contoh pedoman sila
ke-3, kita harus
mampu menempatkan
persatuan, kesatuan,
serta kepentingan dan
keselamatan bangsa
dan negara sebagai
kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi
dan golongan. Sanggup
dan rela berkorban untuk
kepentingan negara
dan bangsa apabila
diperlukan. Mengembangkan
rasa kebanggaan
berkebangsaan dan
bertanah air Indonesia dan sebagainya.

Contoh pedoman pengamalan sila ke 4, mengutamakan
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang
lain, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh
semangat kekeluargaan, di dalam musyawarah diutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
Contoh pedoman pengamalan sila ke-5, mengembangkan
sikap adil terhadap sesama serta menjaga keseimbangan
antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik
untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap
orang lain serta tidak menggunakan
hak milik untuk hal-hal
yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.
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rkembangan jaman begitu
Untuk saat ini, dimana pe
logi apapun tidak bisa
cepat berubah, maka ideo

na jika ideologi itu
lagi bersifat kaku, kare
fleksibel, ia tidak akan
bersifat kaku dan tidak
embangan jaman, dan
bisa lagi mengikuti perk
an para pendukungnya.
akhirnya akan ditinggalk
sipasi hal seperti
Karenanya untuk menganti
gai sebuah ideologi
itu, Pancasila kita seba
bagai sebuah ideologi
negara kemudian dibuat se
a itu harus mampu
terbuka, artinya Pancasil
situasi dan kondisi
menyesuaikan diri dengan
i perubahan dengan
jaman yang terus mengalam
nilai dasarnya yang
tidak meninggalkan nilaidan ajaran lain dapat
asli. Terbuka pada faham
ncasila itu sendiri,
memperkuat nilai-nilai Pa
an orientasi ke depan
seta harus mampu memberik
tuasi kehidupan yang
agar selalu menyadari si
nya, terutama di jaman
sedang dan akan dihadapi
rang ini.
globalisasi seperti seka
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M

afii Maarif
enurut Prof. Dr. Ahmad Sy
negara kita
salah satu sebab kenapa
lama ini
ada dalam keterpurukan se
sudah
adalah karena bangsa kita
lai-nilai dasar
tidak lagi mengamalkan ni
ncasila. Bangsa kita
yang terkandung dalam Pa
Pancasila sebagai
masih disibukkan dengan
a sebagai sikap hidup
retorika, bukan Pancasil
Padahal menurutnya,
dan perilaku sehari-hari.
begitu mudah untuk
pengamalan Pancasila itu
rlukan serangkaian
dilaksanakan, tidak meme
teori yang berbeli-belit.

arif, pengamalan
Sebagai contoh menurut Ma
Esa ini sebetulnya
sila Ketuhanan yang maha
kuat bagi kehidupan
telah memberikan landasan
n otentik. Keimanan dan
beragama secara tulus da
in dari mata uang yang
ketulusan adalah sisi la
a menurutnya adalah
sama. Ujung dari ini semu
rata untuk semua
tegaknya keadilan yang me
rakyat.
il dan beradab, tidak
Sila Kemanusiaan yang ad
kan bahwa bangsa kita
bisa lain keculi ditafsir
ilan dan keberadaban
ini wajib menegakkan kead
-hari, baik perorangan
dalam berperilaku sehari
lektif dalam bidang
maupun dalam kehidupan ko
dan budaya.
politik, sosial, ekonomi
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“Kesatuan
Sila Persatuan Indonesia, bukan
pat membimbing
Indonesia”, semestinya sila ini da
kaan (pluralisme)
bangsa ini dalam kultur kebhine
yang beragam
yang kaya dalam mozaik budaya
ng sering terjadi
dan cantik. Tetapi sayangnya, ya
warsa pemerintahan
menurutnya selama sekian dasa
(penyeragaman) tata
orde baru, adalah homogenitas
ng-undangan yang
nilai budaya lokal melalui perunda
hukum dasar, hal ini
dibuatnya. Jika ditinjau secara
hak konstitusional
tidak lain merupakan pengebirian
sa) di Indonesia.
berbagai sub-kultur (suku bang
h hikmah
Sila kerakyatan yang dipimpin ole
aratan/perwakilan,
kebijaksanaan dalam permusyaw
a demokrasi harus
tegas sekali memerintahkan bahw
sistem musyawarah
ditegakkan secara bijak melalui
rlapang dada.
yang bertanggung jawab dan be
gi seluruh rakyat
Sedangkan sila keadilan sosial ba
a negara dan
Indonesia mengandung arti bahw
untuk menegakkan
pemerintah harus bekerja keras
satu pihak ke
keadilan, meniadakan penindasan
pemerintah
pihak lainnya. Program-program
t kecil yang sering
haruslah berpihak kepada rakya
termarjinalkan.
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ini, sebuah ideologi
1. Di era globalisasi
uka dan dinamis.
haruslah bersifat terb
sti demikian ?
Menurut anda, kenapa me
keterbukaan itu
Bukankan dengan adanya
asing untuk masuk ke
memudahkan paham-paham
?
dalam ajaran Pancasila
mengenai korupsi yang
2. Bagaimana menurutmu
blik di Indonesia?
terjadi pada pejabat pu
ini dikaitkan dengan
Bagaimana jika kondisi
Pancasila kita?

anya
n jika kamu melihat ad
ka
ku
la
mu
ka
ng
ya
a
Ap
3.
hendak di sekitarmu?
pemaksaan agama atau ke

Penugasan
1. Coba buatlah kliping tentang catatan kerusuhan
atau kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik
yang dilakukan atas nama agama atau yang lain?
Diskusikan dengan teman sebangkumu?
2. Cari dan analisislah informasi tentang gerakan
atau organisasi yang berkeinginan menggantikan
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi
bangsa Indonesia ! Bagaimana kita menyikapinya?
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Tujuan Pembelajaran :
1. Peserta didik mampu menunjukan
contoh-contoh sikap yang mengarah
pada keadilan dalam kehidupan bangsa
yang berbhineka.
2. Peserta didik mampu mempraktikkan
perilaku adil sebagai pangkal utama
bagi kesejahteraan bersama bangsa.

K

Ringkasan Materi

eadilan adalah salah satu karakter bangsa Indonesia
yang sudah seharusnya ditanamkan dan dipraktikkan oleh
segenap bangsa Indonesia, sebagai bagian dari Pancasila.
Dalam hal ini keadilan dalam kebhinekaan. Keragaman etnis,
budaya, agama, gender, strata sosial adalah sebuah anugerah
yang tak terhingga untuk bangsa dan negara Indonesia. Melalui
berbagai keragaman yang kita miliki itu kita bisa menciptakan
kerjasama yang dinamis untuk membangun bangsa yang damai dan
harmonis. Keragaman itu bisa menjadi modal sosial nasional untuk
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

1

Gali Ide
Sikap toleran terhadap keragaman etnis, budaya dan sebagainya
itu sebetulnya sudah hidup sejak jaman dahulu. Sebagai contoh,
sikap toleran terhadap keyakinan agama itu sudah ada sejak
jaman kerajaan Majapahit. Hal ini telah digambarkan oleh Mpu
Tantular dalam kitabnya yang berjudul Sutasoma dengan katakata Siwattawa Lawan Budhattawa Tunggal, Bhineka tunggal
Ika Tan Hana Dharma Mangrwa (Hindu dan Budha itu satu,
sekalipun berbeda (ajarannya) namun tetap satu, yakni sama-sama
mempunyai kewajiban yang sama (menyembah Tuhan). Ini artinya,
masalah sikap toleransi itu mempunyai akar sejarah yang panjang di
bumi Indonesia.
Coba anda cari kata-kata atau peribahasa lain dari daerah yang
dapat menggambarkan adanya sikap saling menjaga persatuan,
saling toleransi dan menjunjung tinggi rasa keadilan diantara
sesama kita! Kemukakan pula makna dari peribahasa itu! Sikapsikap apa yang bisa dicontohkan dari nenek moyang kita yang
menggambarkan sikap-sikap di atas untuk bisa dicontoh dan
dilestarikan oleh kita sebagai generasi pewaris dan penerus
kebudayaannya!
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S

ikap-sikap yang membedakan etnis, ras, budaya, agama,
dan gender dalam pergaulan keseharian, bukanlah sebuah
sikap yang baik, bahkan cenderung akan mengakibatkan
bentuk ketidakadilan sampai sengketa antarsesama warga. Kita
bisa contohkan jika ada orang yang bergaul berdasarkan etnis dan
budaya tentu itu akan membuat ketersinggungan pada etnis dan
budaya lain. Akibatnya apapun yang akan kita lakukan, jika itu
berkaitan dengan etnis dan budaya lain maka pastilah ia sudah
apriori terlebih dahulu, sehingga belum apa-apa sudah ada cap atau
stigma negatif pada etnis, ras dan budaya lain tersebut. Hal ini
akan sangat berpengaruh pada aktifitas lainnya, bagaimana jika ia
akan melakukan transaksi perdagangan dengan orang yang tidak ia
sukai, apalagi ia sangat sentimen terhadapnya, mungkinkah ia akan
bersikap adil dalam takaran atau harganya? Bagaimana pula jika
ia menjadi juri, jika ia memiliki rasa sentimen etnik terhadap orang
lain yang berbeda dengan etniknya? Mungkinkan ia bisa bersikap
adil? Tentu akan sangat sulit, itulah sebabnya kenapa kita harus
terbuka dan mau menerima perbedaan ras, etnis dan budaya itu.
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Adil Terhadap Orang Lain yang Berbeda Agama
Demikian pula halnya dengan perbedaan agama, seseorang yang bersikap
toleran dan terbuka tarhadap pemeluk agama lain, cenderung hidupnya
lebih aman dan nyaman. Karena ia telah berbuat baik dengan lingkungan
pergaulannya, sehingga lingkungannya pun akan baik terhadapnya. Salah
satu bentuk sikap toleran pada agama lain itu adalah tidak mengganggu
ibadah umat agama lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada
orang lain yang sudah beragama, dan tidak melecehkan atau menjelekjelekan ajaran agama lain karena sesungguhnya agama kita pun pasti
tidak mau dilecehkan oleh pemeluk agama lain. Oleh karena itu agar tidak
menimbulkan saling curiga antarsesama pemeluk agama, maka hindari sikap
dan perilaku keberagamaan yang eksklusif. Berbuatlah sebaliknya, jadikan
ajaran itu mewujud dalam praktik keseharian kita. Jadilah teladan untuk
orang lain dalam mempraktikan perilaku keberagamaan itu.

Keadilan Gender
Diantara semua perbedaan yang ada di Indonesia, sikap-sikap diskriminatif
terhadap gender adalah yang paling tidak terasa dilakukan oleh kita
terutama oleh kaum pria terhadap kaum perempuan. Masih ada saja kaum
pria yang menganggap bahwa kaum perempuan itu tidak bisa apa-apa,
tugas mereka hanyalah di dapur, tidak boleh sekolah tinggi-tinggi karena
akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Untuk berumah tangga itu kaum
wanita seolah-olah tidak perlu dibekali dengan ilmu yang tinggi. Padahal
pendidikan kaum wanita itu justru akan menentukan bagaimana kualitas
rumah tangga itu di kemudian
hari. Hal itu tentu saja tidak boleh
dilakukan karena itu artinya kaum
laki-laki telah berbuat tidak adil
terhadap kaum perempuan.
Kaum laki-laki seharusnya bisa
bersikap sopan terhadap kaum
perempuan,
karena itu artinya ia juga telah
menghormati ibu,nenek,kakak dan
adiknya yang juga perempuan.

80

Inti Pelajaran

Saling terbuka dalam menghormati orang lain itu perlu juga dilakukan
terhadap orang-orang yang berbeda strata atau status sosial
ekonominya. Orang kaya haruslah mau menerima dengan tangan
terbuka keberadaan orang yang tidak mampu secara ekonomi, karena
sewaktu-waktu ia mungkin akan membutuhkan tenaganya baik di
rumah atau di kantor. Karena itu, orang kaya harus menyayangi orang
yang tidak mampu sebagai bentuk kesalehan sosial keagamannya.
Sebaliknya, orang yang tidak mampu pun tidak usah minder pada orang
kaya, karena banyak hal pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh orang
kaya/mampu dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak
mampu secara finansial. Jadi keduanya bisa saling melengkapi, yang satu
butuh uang dan pekerjaan, dan yang lainnya membutuhkan tenaga atau
keahliannya. Dengan demikian, kedua orang itu pada hakikatnya telah
saling tolong menolong dengan caranya masing-masing. Selama semua
itu dilakukan dalam batas kewajaran, maka hal itu bisa mengarah
pada keadilan, dan jika keadilan itu
sudah diterapkan pada berbagai sendi
kehidupan, maka dari
situlah pangkal utama
kesejahteraan
bangsa itu
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Menurut Aristoteles, keadilan itu ada empat macam,
yakni keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan
konvensional dan kadilan alam.

Keadilan Distributif

Adalah keadilan dimana setiap orang akan mendapatkan haknya
sesuai dengan apa yang telah diperjuangkannya. Misalnya para
pekerja atau pegawai yang bekerja pada instansi tertentu akan
mendapatkan gaji yang menjadi haknya sesuai dengan apa yang telah
dikerjakannya.

Keadilan Komutatif

Adalah keadilan dimana setiap orang akan mendapatkan haknya
dengan tanpa melihat jasa perseorangan. Ini bisa kita contohkan
misalnya pada acara class meeting atau pertandingan antar kelas

yang biasa diadakan di sekolah-sekolah diakhir semester. Ketika
terjadi pertandingan final basket antara kelas XII IPS-1 dan XII IPA2, ternyata hasil akhirnya dimenangkan oleh XII IPS-1, maka kepala
sekolah itu akan memberikan hadiah dan penghargaan itu kepada

kelas XII IPS-1 sebagai pemenang juara ke-1. Padahal yang berjuang
dalam hanyalah lima orang pemain itu, namun yang mendapatkan
penghargaan adalah kelasnya atau seluruh siswa yang ada di kelas XII
IPS-1 itu. Inilah keadilan komutatif.
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Keadilan Konvensional

Adalah keadilan dimana hak itu memang sudah semestinya ada seperti
melekat pada negara. Misalnya dimanapun sebuah negara itu berdiri,
ia akan selalu meminta kesetiaan yang penuh kepada rakyatnya. Tidak
masalah apakah negara itu berdasarkan demokrasi, kediktatoran
ataupun sistem pemerintahan lainnya, ia akan tetap sama meminta
kesetiaan kepada rakyatnya.

Keadilan Alam

Adalah keadilan yang tercipta oleh alam. Misalnya bahwa api itu
bersifat panas, es itu bersifat dingin, benda yang jatuh itu pasti ke
bawah dan sebagainya.
Lain lagi dengan Plato yang membagi keadilan itu menjadi dua bagian,
yakni keadilan moral dan keadilan prosedural.

Keadilan Moral

Adalah sebuah keadilan yang memberikan perlakuan yang seimbang
antara hak dan kewajiban.

Keadilan Prosedural

Adalah sesuatu itu bisa dikatakan adil jika ia sesuai dengan prosedur
atau tata cara yang telah ditetapkan. Tokoh Indonesia Notonegoro
menambahkan lagi macam keadilan itu dengan keadilan legalitas atau
keadilan hukum. Artinya suatu keadaan itu dapat dikatakan adil jika
sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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Evaluasi
1. Menurut anda, seperti apakah bentuk keadilan ekonomi itu
? Bagaimana caranya agar keadilan secara ekonomi itu bisa
ditegakkan dengan benar di Indonesia ?
2. Diantara semua jenis keadilan, keadilan apakah yang menurut
anda paling mendesak untuk segera ditegakkan di bumi Indonesia
itu ? Apa sebabnya ?
3. Apa yang kamu lakukan jika melihat ada pelecehan terhadap
perempuan ?
4. Buatlah artikel tentang profil keseharian penjaga sekolahmu,
coba kaitkan dengan materi bab ini ! Ceritakan didepan temanteman sekelasmu !

Tugas di Rumah

Carilah contoh pandangan, sikap dan tindakan yang dapat
melecehkan harkat dan martabat kaum perempuan !
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MATERI PENGAYAAN PENDIDIKAN KARAKTER:
MENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI TOLERANSI, INKLUSIF,
DAN ANTI-KEKERASAN
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Judul Bab

BAB 1
BHINNEKA
TUNGGAL IKA

BAB 2
KESETARAAN

BAB 3
ANTI
DISKRIMINASI

86

Standar Kompetensi
(SK)

Kompetensi Dasar
(KD)

Kelas

Memahami Hakikat
Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

Menunjukan Semangat
Kebangsaan,
Nasionalisme
dan Patriotisme
dalam Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa dan
Bernegara

Kelas X,
Semester I

Menghargai
Persamaan
Kedudukan Warga
Negara dalam Aspek
Kehidupan

Menganalis
Persamaan Kedudukan
Warga Negara
dalam Kehidupan
Bermasyarakat,
Berbangsa dan
Bernegara

Kelas X,
Semester 2

Menghargai Persamaan
Kedudukan Warga
Negara Tanpa
membedakan Suku,
Agama,Ras, Antar
Golongan, Gender, dan
Budaya

Kelas X,
Semester 2

Judul Bab

BAB 4
DEMOKRASI

BAB 5
KEBEBASAN PERS

Standar Kompetensi
(SK)
Menganalisis budaya
demokrasi menuju
masyarakat madani

Kompetensi Dasar
(KD)

Kelas

1. Menganalis
Kelas XI,
Pelaksanaan
Semester
Demokrasi Di
1
Indonesia Sejak
Orla, Orba Dan
Demokrasi
2. menampilkan
perilaku budaya
demokrasi dalam
kehiduan sehari-hari

Mengevaluasi
1. Menganalis pers
peranan pers dalam
yang bebas &
masyarakat demokrasi
bertanggung jawab
sesuai dengan
kode etik jurnalistik
dalam masyarakat
demokratis di
Indonesia

Kelas XII,
Semester
2

2. mengevaluasi
pers dan dampak
penyalahgunaan
kebebasan media
massa dalam
masyarakat
demokratis di
Indonesia
BAB 6
PENEGAKKAN
HUKUM

Menampilkan Sikap
Positif Terhadap
Sistem Hukum dan
Peradilan Nasional

Menunjukan Sikap yang Kelas X,
Sesuai dengan Hukum Semester
yang Berlaku
I
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Judul Bab

BAB 7
KETERBUKAAN
TERHADAP
PERBEDAAN

Standar Kompetensi
(SK)
Menampilan sikap
keterbukaan dan
keadilan dalam
kehidupan berbangsa
dan bernegara

Kompetensi Dasar
(KD)
1. Mendeskripsikan
pengertian dan
pentingnya
keterbukaan
dan keadilan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara

Kelas

Kelas XI,
Semester
1

2. Menunjukan sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
BAB 8
PANCASILA
RUMAH BERSAMA
INDONESIA
BAB 9
KEADILAN SOSIAL

Menampilkan sikap
positif terhadap
Pancasila sebagai
ideologi terbuka

Menampilkan sikap
positif terhadap
Pancasila sebagai
ideologi terbuka

Kelas XII,
Semester
1

Menampilan sikap
keterbukaan dan
keadilan dalam
kehidupan berbangsa
dan bernegara

1. Mendeskripsikan
pengertian dan
pentingnya
keterbukaan
dan keadilan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara

Kelas XI,
Semester
1

2. Menunjukan sikap
keterbukaan
dan keadilan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara
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