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Editorial

SEKALI LAGI, RES PUBLICA!
Res Publica

, sekali lagi Res Publica!
Merupakan judul pidato Bung Karno dihadapan Konstituante pada 22
April 1959. Pidato ini mengingatkan bahwa Res Publica bangsa
Indonesia tidak sama dengan Res Publica di Eropa yang hanya
menganut kebajikan dan perlakuan setara dalam bidang politik, namun
tidak di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Bung Karno menegaskan, Res Publica Indonesia adalah menempatkan
kepentingan publik sebagai tujuan utama diselenggarakannya
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karenanya, Bung
Karno mengajak untuk kembali ke UUD 1945.
Munculnya kelompok yang mengklaim diri sebagai minoritas kreatif,
yang maknanya adalah sekelompok masyarakat yang berpikiran maju
yang akan membawa perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih
baik. Eep Saefullah Fatah adalah orang yang secara konsisten
menggunakan kata ini, teutama ketika menjadi arsitek pemenangan
Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta.

republikanisme baru diletakkan. Republikanisme yang dengan
keberanian baru akan mendobrak cara lama, menolak nalar sektarian,
apalagi logika hoax pribumi vs pribumi.
Kini, generasi milenial sedang bergerak membangun ekosistem baru,
mereka adalah kekuatan tersembunyi yang kini bangkit untuk
mengembalikan makna “kebajikan bersama” dan menuntut
pemerintahan NKRI untuk segera menyelenggarakan keadilan sosial
tanpa diskriminasi.
Lilin di tangan mereka adalah cahaya yang menegaskan penolakan
mereka terhadap perilaku curang dan tidak adil. Pada titik ini, Ahok
sudah menyediakan diri sebagai bidan kelahiran Republikanisme
Indonesia di Abad Milenial. Pun penjara harus diterimanya, namun nilai
kebajikan bersama yang telah menginspirasi kemerdekaan Indonesia
harus kembali digaungkan.
Ini bukan soal Ahok, ini tentang Res Publica. Sekali lagi Res Publica!.

Meskipun pemaknaan Eep terasa lucu, karena Arnold J. Toynbee yang
telah menggunakan istilah minoritas kreatif mendefinisikan bahwa yang
disebut kelompok minoritas kreatif adalag sekelompok kecil warga
berpikiran maju dan menggunakan cara-cara kreatif dan memungkinkan
manusia kebanyakan keluar dari cara-cara yang primitif. Sementara
dalam kasus resep pemenangan Anies-Sandi di Jakarta, yang terjadi
adalah kebuntuan kreatifitas sekelompok kecil warga yang akhirnya
menggunakan cara-cara primitif untuk meraih kemenangan dalam era
demokrasi modern.
Pilkada DKI Jakarta tidak hanya memenangkan Anies-Sandi lalu
memenjarakan Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang terkenal bersih dan
membawa Jakarta menjadi Ibukota Negara yang lebih baik. Namun
dengan memunculkan sentimen agama, serta belakangan
menghadapkan publik pada tabrakan identitas dengan menguatnya
wacana pribumi dan non pribumi, merupakan ancaman serius terhadap
cita-cita kemerdekaan Indonesia yang menegaskan Res Publica atau
publik/rakyat sebagai poros utama kedaulatan, kesejahteraan, dan
keadilan.
Faktanya, itu adalah pembajakan prosedur demokrasi oleh kelompok
intoleran untuk kepentingan golongan sendiri. Cita-cita kebajikan
bersama yang bebas dari sekat etnis, agama, ideologi dan golongan,
telah direnggut dan digunakan untuk kepentingan pemenangan politik.
Bahka cita-cita keadilan sosial dikorbankan dengan dalih agama dan
ketuhanan.
Semudah itukah merobohkan Indonesia? Tentu tidak. Konsitusi UUD
1945 tidak memungkinkan NKRI dan Pancasila untuk digantikan.
Sekarang Indonesia berharap pada generasi milenial yang sedang
menyalakan lilin keadilan dari berbagai penjuru negeri. Jutaan anak
muda yang menolak diidentifikasi sama dengan generasi tua menuntut
perubahan yang progresif. Di sanalah semangat kelahiran
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Polemik

NKRI
Republik yang dipimpin seorang Presiden

Bekas jajahan Hindia-Belanda yang dipersatukan
melalui semangat nasionalisme dalam Sumpah
Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan 1945

Pancasila

Seluruh warga tanpa pandang
agama dan etnisitas

Politik bebas aktif, menjalin hubungan diplomatik
dengan banyak negara dengan pertimbangan
kepentingan nasional

Dibolehkan melintas batas selama memenuhi
ketentuan visa dan tidak melanggar hukum

Pemilihan pejabat eksekutif dan legislatif dilakukan
melalui pemilu, kedua lembaga bersama-sama
menetapkan peraturan perundangan melalui
musyawarah ataupun voting

Laki-laki dan perempuan diperlakukan setara, terdapat
upaya untuk mengarusutamakan kesetaraan gender

KHILAFAH
Bentuk
Negara
Wilayah
Teritorial
Dasar
Negara
Warga
Negara

Kesatuan negeri-negeri berpenduduk Muslim yang
dipimpin seorang Khalifah

Dunia Islam, terbentang dari Maroko sampai Merauke

Syariat Islam

Terdapat pembedaan antara
Muslim dan non-Muslim

Hubungan
Luar Negeri

Dunia dibedakan antara negara Islam (Dar ul-Islam)
dan negara yang tidak mempraktikkan hukum Islam
(Dar ul-Kufur), hubungan diplomatik hanya dilakukan
dengan negara-negara Kafir yang dianggap tidak
memerangi Islam atau menduduki wilayah Islam

Mobilitas
Penduduk

Penduduk dari negara-negara yang memerangi Islam
dilarang masuk ke wilayah Khilafah, sedang dari
negara netral hanya dibolehkan melintas sekali jalan
(single entry)

Demokrasi

Khalifah dipilih melalui baiat, parlemen (Majelis Umat)
tidak boleh menetapkan peraturan yang bertentangan
dengan Syariat, keputusan diambil oleh Khalifah bisa
didasarkan pendapat mayoritas parlemen untuk hal-hal
praktis atau berdasarkan musyawarah dengan para ahli

Kesetaraan
Gender

Perempuan didomestifikasi, boleh bekerja di ranah
publik jika tidak mengganggu urusan rumah tangga,
dilarang menduduki jabatan puncak di pemerintahan
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Sikap Kita

Oleh :

Grace Natalie

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

REPUBLIKANISME MILENIAL :
Terbuka, Progresif Itu Kita
Salam Solidaritas!
Bro dan Sis, Pengurus PSI dari seluruh Indonesia, unsur pimpinan DPP
PSI dan para undangan yang saya muliakan!
Kita sangat berbahagia hari ini, karena bersama kita telah hadir Bapak
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didukung penuh oleh PSI dalam
Pilkada DKI Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, dalam Survey Populi
Center terdapat data yang menarik, bahwa diantara partai pendukung
Pasangan Basuki-Djarot, hanya PSI yang menjadi partai politik yang
mencapai tingkat dukungan 100%. Itu karena dalam logo PSI hanya ada
dua warna merah dan putih. Karena begitulah PSI dilahirkan: merah
perkataan maka merah perbuatan, putih cita-cita maka putih juga jalan
perjuangan yang dipilih PSI.

Pagi ini kita bisa merasakan atmosfir optimisme yang kuat. Optimisme
kita adalah sebuah optimisme yang disandarkan pada material faktual
yang kita mengerti detail dan sudah kita uji sendiri. Karena ada juga
optimisme negatif, dengan memanipulasi pikiran sendiri atas datangnya
kemenangan, dan jika nanti terjadi kegagalan pasti kita sedang
dicurangi.
Optimisme kita semua dari pusat hingga kecamatan, lahir dari
keyakinan dan kerja keras. Betapa tidak, seluruh persiapan yang
dibutuhkan untuk memenuhi syarat verifikasi KPU, kita lakukan dengan
mata, telinga, tangan dan tenaga kita sendiri. Tidak hanya sekedar
memenuhi persyaratan administrasi, namun PSI juga tetap menjaga
identitasnya sebagai Partai Baru, Partai Perempuan, Partai Muda, Partai
Masa Depan dan Partai Modern.

Bro dan Sis para Pengurus PSI dari seluruh Indonesia,

Bro dan Sis yang berbahagia!

Selamat datang di Jakarta. Setelah kerja keras dengan segala
keterbatasan dan suka duka. Merapikan struktur berikut administrasinya,
memperbaiki kantor, masuk dari satu pintu ke pintu yang lain, bicara dari
satu orang ke orang yang lain agar bersedia mendukung dan menjadi
anggota PSI yang masih baru ini. Kerja keras memang tidak pernah
sia-sia, benar kata Pak Ahok, dalam politik “jika punya niat untuk rakyat
banyak, kerja aja fokus jangan peduli dengan pencitraan, rakyat yang
akan melihat dan menikmati hasilnya”

Wajarlah kiranya jika pagi ini, dengan segala syukur dan rasa bangga
atas kerja keras kita semua, atas nama mereka yang dalam perjalanan
pembangunan partai ini harus lebih dulu meninggalkan kita. Pagi ini,
disaksikan Bapak Basuki Tjahaja Purnama, ijinkan saya untuk menerima
kehormatan mewakili segenap struktur dan kader PSI dari seluruh
Indonesia, bahwa PSI menyatakan diri SIAP 100% untuk diverifikasi oleh
Komisi Pemlihan Umum Republik Indonesia, untuk selanjutnya disahkan
sebagai Peserta Pemilihan Umum 2019 yang akan datang.
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Sikap Kita
Bro dan Sis dan undangan yang saya cintai,
Mungkin PSI masih partai kecil, anak muda yang sedang mencoba
belajar untuk merangkai sebuah cerita politik, di mana narasi sejalan
dengan retorika. Politik yang tidak hanya berhenti sebatas retorik, tapi
terwujud dalam tindakan dan kebijakan. PSI mungkin tidak bisa
mendukung secara materi yang besar pada kandidat yang didukungnya,
tapi setidaknya mencoba memberikan semua yang terbaik yang dimiliki
PSI untuk bekerja apa yang sudah dipilihnya.
PSI mungkin masih sekumpulan anak muda tanpa pengalaman dan
kemampuan silat politik yang tinggi, namun setidaknya PSI berupaya
mendekatkan tindakan politiknya pada makna politik yang berdiri diatas
nilai-nilai yang bertujuan mulia untuk kepentingan rakyat banyak.
Praktek politik yang sama dengan apa yang kami baca pada Pembukaan
UUD 1945, bahwa bernegara pada akhirnya adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Bro dan Sis yang saya banggakan,
Begitulah kita di PSI menyandarkan gerakan politik pada nilai kebajikan
dan keberpihakan pada keragaman. PSI juga memperkenalkan dirinya ke
publik dengan tiga identitas “Terbuka, Progresif, Itu Kita”. Tiga kata yang
akan terus mewarnai pilihan dan keberpihakan PSI di masa yang akan
datang.
Terbuka, karena kita yakin bahwa dengan tradisi komunikasi yang setara,
politik yang tidak berjarak dengan publik, politik yang merawat prinsip
kritik oto kritik agar partai selalu berjalan dalam rel yang benar, akan
membawa PSI sebagai partai modern yang inklusif dan senantiasa
sejalan dengan zaman.
Progresif, kita pilih karena PSI yakin bahwa stagnasi atau kenyaman
dalam menikmati kemapanan adalah musuh utama kemajuan
peradaban. Sejarah, kebudayaan dan ekonomi yang bergerak maju tidak
boleh meninggalkan partai politik jauh dibelakang, justru PSI harus bisa
selangkah lebih maju dari peradaban itu sendiri. PSI harus selalu menjadi
jawaban dari persoalan-persoalan publik.
Bro dan Sis yang saya cintai,
Meskipun kita Terbuka dan Progresif, namun PSI juga sadar bahwa
sebagai partai politik yang modern, PSI tidak boleh meloncat melampaui
kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.
Karenanya PSI mencantumkan kata “Itu Kita” sebagai identitas ketiga.

Kita, di sini bermakna solidaritas, kebersamaan, perbedaan yang toleran
satu dengan yang lain. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Berdiri
sama tinggi duduk sama rendah. Saat di belakang mendorong, saat di
depan mencerahkan saat di tengah PSI harus bisa menggerakkan
kekuatan terbaik rakyat dan bangsa ini untuk maju mencapai cita-cita
kemerdekaannya.
Bro dan Sis yang saya cintai,
Terbuka, Progresif, Itu Kita, harus menjadi semangat republikanisme
baru untuk merawat demokrasi dan kebhinnekaan di Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Republikanisme baru yang
selalu mengedepankan kepentingan publik, republikanisme yang
menempatkan kebebasan dan hak asasi manusia sebagai poros inti roda
pembangunan bangsa.
Republikanisme baru yang digerakkan oleh solidaritas kaum milenial.
PSI menyediakan diri untuk menggalang segenap kekuatan anak bangsa
dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Republikanisme Milenial
yang membuat PSI memilih untuk membela dan mendukung
Basuki-Djarot sebagai simbol keberpihakan pada kepentingan rakyat
banyak.
Bro dan Sis yang saya banggakan,
Mari kita songsong verifikasi KPU 2017 dengan semangat dan solidaritas
kaum republikan baru, Kita harus percaya bahwa nilai yang kita usung
berada pada koridor yang benar. Kita mungkin tidak bisa terlalu banyak
basa-basi dan sekedar menebar janji, kami hanya mohonkan do’a dan
dukungan dari segenap rakyat Indonesia.
Semoga rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada PSI pada
Pemilu 2019 yang akan datang, agar kita bisa membuktikan bahwa
politik yang kita bangun adalah politik yang diharapkan oleh seluruh
lapisan bangsa dan rakyat Indonesia.
Semoga Tuhan memberkati perjuangan kita, Jayalah Republikanisme
Indonesia, kita rebut masa depan yang lebih baik dan bermartabat,
Solidaritas Indonesia, Lawan Korupsi, Lawan Intoleransi!
Salam Solidaritas!
Pidato Politik pada penutupan Kopdar DPW PSI Seluruh Indonesia,
Jakarta, 9 April 2017
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Opini

REPUBLIKANISME MILENIAL
Oleh : Abi

K

anton 1925, ketika situasi dunia paska perang dunia pertama. Tan
Malaka berupaya berfikir soal negeri dan bangsanya yang sedang dijajah
Kolonial Belanda. Situasi dunia yang sedang tidak menentu, banyak
negara miskin akibat kerugian perang, begitu juga populasi manusia
yang berkurang akibat kematian.
Dalam situasi itu, Tan Malaka melahirkan beberapa tulisan progresif dan
salah satunya adalah Naar de Republiek (Menuju Republik Indonesia).
Posisi Republikanisme Tan Malaka yang akan menjadi pintu masuk kita
menjelaskan soal Republikanisme Milenial.
Sebagai seorang warga dunia, Tan Malaka selalu berangkat dari analisis
pergolakan dunia yang sedang terjadi. Dan Jelaslah bahwa memang
situasi dunia sedang dirundung kegamangan paska perang usai.
Problem Indonesia (pada saat itu masih disebut Hindia Belanda), adalah
sebuah situasi kolonial yang telah terjajah selama 300 tahun lamanya.
Dalam situasi ini, Tan Malaka melakukan dua hal besar pada waktu yang
bersamaan. Provokasi kemerdekaan dan konsep sebuah negara. Naar de
Republik, berfungsi atas dua hal tersebut.
Republik dalam bayangan Tan Malaka, adalah sebuah tatanan bernegara
yang berporos langsung pada rakyat. Rakyat diletakkan sebagai subjek
otoritas utama menentukan arah tujuan negara. Oleh karenanya, tentu
rakyat membutuhkan sebuah wadah organisasi politik. Dan itu adalah
sebuah partai politik yang terorganisir dengan baik, beserta platform
perjuangan. Dalam penjelasannya partai yang dimaksud tidak harus
masuk dalam sebuah politik elektoral, tetapi partai yang selalu
melakukan pengorganisirian rakyat akar rumput.

Rekso Panggalih | Sekretaris Jenderal Perhimpunan Indonesia

Organisasi rakyat dalam Naar de Republiek, bukan sekedar berdasar
analisis kelas Marxisme klasik. Di mana teori antagonisme antara
proletariat (buruh/tani) dan borjuasi (pedagang/industrialis). Melainkan
republik yang dibangun dengan kesadaran solidaritas nasional. Republik
berdasar solidaritas nasional, adalah perhimpunan gerakan massa
antara buruh, petani, kelas menengah pedagang (partikelir), dan kelas
menengah terdidik (teknokrat).
Republik yang disuguhkan oleh Tan Malaka, adalah sebuah tatanan
bangsa yang merdeka atas kehendak kolektif. Maka sematan kata
solidaritas nasional menjadi penting dalam Naar de Republiek. Rakyat
diartikan sebagai kelompok kolektif perjuangan kemerdekaan. Dalam
hal ini Tan, membatasi kehendak bebas (individu) yang tersemat dalam
tradisi pemikiran kaum liberal Eropa saat itu. Maka republik bukan saja
sekedar wadah tawar-menawar kepentingan politik individu atau
kelompok. Kendati, republik yang dibayangkan adalah mesin politik
mutakhir yang mampu merobohkan benteng-benteng kolonialisme
Eropa.
Tentu, pikiranya tidak datang tiba-tiba begitu saja. Sebagai generasi
yang lebih dulu belajar ke Eropa sebelum Hatta dan Sjahrir, Tan Malaka
lebih dulu belajar politik dan taktik perjuaangan. Sebenarnya, gagasan
republik Tan cukup berarsir dengan Leon Trotsky dalam memaknai tugas
dan fungsi negara.
Jika ditilik kembali dalam kacamata kini, pandangan Republik Tan
Malaka tergolong pada posisi ideologis Libertarian-Socialist.
Libertarian-Socialist cukup menjadi tren ideologi perlawanan sejak
perang dunia pertama sampai pasca perang dunia kedua. Ideologi ini
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Opini
memperjuangkan kebebasan atau kemerdekaan, namun bukan
berdasarkan basis individu tetapi azas kolektif atas tujuan berdirinya
sebuah negara baru yang merdeka. Jika begitu Libertarian-Socialist
menjadi sangat relevan dengan konsep ‘Solidaritas Nasional’ Tan Malaka.

dukungannya terhadap seorang figur publik. Contoh di Indonesia,
gerakan 121 yang mengerahkan ribuan orang turun kejalan atau gerakan
bunga ke Balai Kota tidak lepas dari pengaruh sosial media, juga
generasi milenial yang terlibat aktif.

Tawaran Baru
Mengurai Republikanisme Milenial setelah hampir satu abad terbitnya
cetakan pertama Naar de Republiek, butuh bantuan kacamata
post-modern untuk memahaminya. Ilmu pengetahuan dikejutkan
dengan adanya digital deviden, di mana kemajuan teknologi telah
merubah segala relasi sosial yang selama ini berlangsung dalam
kehidupan dunia.

Dalam Republikanisme Milenial negara bukan saja didefinisikan
sebagaimana teori-teori klasik tata negara. Negara dimaknai dalam
sebuah imajinasi politik yang bisa melakukan distribusi kesejahteraan,
penciptaan keadilan serta media aktualisasi intelektual. Negara adalah
sebuah ruang yang perlu diisi oleh Gen-Millennial, dengan membawa
agenda perjuangan kewarganegaraan. Terlepas atas siapa pun yang
sedang berkuasa, proses pembobotan politik kewarganegaraan harus
tetap berlangsung. Negara adalah ruang dialog, bukan absolutisme.

Dunia telah berubah sedemikian rupa, sehingga apa yang terjadi di
pedalaman Amazon bisa kita nikmati dari pojok sofa rumah kita. Atau
cerita dibalik biji kopi yang setiap pagi kita minum. Begitu juga relasi
kuasa dan keabsahan informasi. Sebuah perdebatan politik dalam akun
twitter, bisa berlangsung panjang hingga menjadi satu pristiwa politik
yang insidental.
Riuh dan hiruk pikuk kosmopolitan, membuat orang menjadi semakin
sibuk. Segala sesuatunya diukur atas ketepatan dan kecepatan. Maka
informasi bohong pun tidak bisa dilawan, seperti jamur di musim hujan.
Dan kita mengerti, mereka yang menjalani rutinitas seperti diatas ada
dalam rentang usia 18-35 tahun. Atau, apa yang lebih mudah kita disebut
Gen-Millennial (Generasi Milenial).
Dalam kondisi itulah Republikanisme Milenial hadir sebagai satu tawaran
baru atas konsep republik yang paling mutakhir. Republikanisme Milenial

Padi tumbuh
tidak berisik

Meski begitu, pengorganisiran struktural masyarakat juga tetap memiliki
peran penting dalam konteks Indonesia. Gen-Millennial memiliki
kecenderungan rasional dan keingintahuan yang tinggi atas hal-hal
baru. Pengorganisiran itu akan menemukan formatnya masing-masing;
bisa dalam bentuk diskusi ringan bulanan, melakukan hobi bersama atau
mengerjakan projek-projek menarik secara berkelompok. Metode
pendidikan alternatif bisa menjadi jembatan antara hasrat Gen-Millennial
dalam politik dan mewujudkan keadilan sosial progresif.
Boleh jadi banyak politisi senior akan memperolok-olok terma
Republikanisme Milenial sebagai sebuah gagasan politik alternatif.
Kendati satu hal yang harus mereka yakini, bahwa Gen-Millennial sedang
meranjak vertikal dalam segala lini; ekonomi, politik, pendidikan dan
kebudayaan. Dan pada waktunya, institusi negara yang aristokrat
berubah menjadi lebih merakyat. Di mana matinya kesombongan
kekuasaan berjubah kemunafikan agama beserta kegelimangan harta
dan tahta. Di situlah Republik kita dibangun, saat kesederhanaan dan
afirmasi intelektual menjadi sumber inspirasi.

(Tan Malaka, Naar de Republiek -1925)

secara ideologi bertumpu pada dua hal, politik kewarganegaraan dan
negara kesejahteraan positif. Sedangkan secara sosiologi kekuasaaan,
disokong oleh Gen-Millennial (populasi) dan kemajuan teknologi dan
ilmu penghetauan (informasi).
Konstruksi warga negara bukan saja dilihat sebatas administratif, seperti
halnya KTP atau Passpor. Politik Kewarganegaraan dipandang terbentuk
dalam
proses
komunitarian.
Organisasi
atau
komunitas
kewarganegaraan, tidak bisa lagi dipandang secara parsial atas hak-hak
individu anggota atau kepentingan kolektif organisasinya saja.
Organisasi komunitarian juga harus bisa membayangkan isu-isu krusial
yang melampaui ruang gerak pengorganisiran.
Dalam contoh kongkrit adalah apa yang telah dilakukan oleh
change.org. Satu sisi gerakan itu terlihat sebatas dunia digital, tapi disisi
lain gerakan petisi change.org bisa membatalkan sebuah perencanaan
kebijakan publik. Politik konvensional kerap menilai itu sebatas tim hore
anak-anak muda, yang berekspresi lewat media sosial. Tapi
sesungguhnya itu adalah kekuatan politik alternatif masa depan. Dan
Gen-Millennial dalam kerangka membangun pondasi itu.
Republikanisme Milenial memandang horizon kewarganegaraan dalam
sebuah spektrum isu yang bisa beririsan satu sama lain. Jika meminjam
istilah John Rawls dalam terma ‘origin position’, bahwa sebuah
perjuangan politik kewarganegaraan harus berangkat dari posisi asali. Di
mana posisi asali akan menjadi orientasi perjuangan, dan bagaimana
publik secara luas bisa terlibat aktif maupun pasif.
Dengan bantuan facebook dan twitter misalnya, setiap individu warga
negara memiliki ruang yang sama dalam membangun kritik dan
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MAU BAGAIMANA GERAKAN
GENERASI MILENIAL INDONESIA?
Oleh : Rano

B

elakangan ini kita sering menyaksikan bagaimana kebiasaan sosial
anak-anak muda lewat sosial media begitu nyata. Kita pun melihat
terjadinya perubahan. Banyak gerakan sosial berupa aksi-aksi lokal
menonjol di kalangan anak muda. Kebiasaan kolektif mereka tersusun
dari kebiasaan-kebiasaan individu mengelompok meski seperti tak
beraturan. Generasi terkini menggunakan internet dan media sosial
untuk gerakan–gerakan itu.
Beberapa contoh terlihat dari aksi-aksi solidaritas penggalangan
bantuan ala anak muda yang digerakkan lewat gadget, seperti donasi
untuk orang-orang yang membutuhkan karena faktor ekonomi atau
keterbatasan mental dan fisik. Bukan hanya bantuan semacam sedekah
rombongan, gerakan membangun kesadaran publik juga muncul
beriringan, seperti ada komunitas “Daripada Ngemis”, gerakan ini
mengajak netizen yang banyak bergerak di sosial media Instagram
untuk membeli produk/jasa dari siapa pun yang tertangkap kamera dan
di upload. Banyak sekali aksi sosial semacam itu, ada pula komunitas
mengajar dan traveling yang aktif lewat akun @1000_guru. Inilah gejala
sosial baru di Indonesia, gerakan kolektif kaum muda yang bersifat lokal
tapi ada di mana-mana.
Gerakan sosial kekinian, layak disematkan pada aktivitas generasi
milenial ini. Gerakan sosial itu bisa saja menjelma jadi beragam bentuk,
termasuk dalam kehidupan politik. Sudah nampak terlihat oleh kita saat
seorang anak muda di Hongkong mampu memimpin sebuah aksi
dengan simpati yang besar. Tak mustahil, gerakan sosial anak muda
milienal Indonesia akan muncul menyeruak, cepat, lebih masif dan
mengagetkan banyak pihak. Dapat dikatakan demikian karena faktor
pendukungnya sudah tersedia seperti jaringan internet dan sosial media
sangat cepat menjangkau kemana saja, gerakan yang menyulut emosi
dan simpati kemanusiaan akan cepat menyebar menjadi viral.
Jika anak muda Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan
mempunyai isu soal kemerdekaan sebuah bangsa, lalu pada masa
sebelum tumbangnya orde baru mempunyai isu besar perubahan atas

Rahman | Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PSI Kalimantan Tengah

tirani Soeharto. Maka saat ini kesadaran generasi milenial sesungguhnya
sadar jika ada kondisi yang tidak nyaman. Ketidaknyaman generasi
pada fakta adanya korupsi, ketimpangan, intoleransi, hingga masalah
ekonomi, menjadi nyata dalam beragam ekspresi.
Kalau ada yang bilang anak muda sekarang tidak sama daya kritisnya
dengan anak muda zaman dulu, bisa dipastikan yang bilang begitu
adalah orang yang kurang gaul dalam dunia kekinian, dunia para
generasi milenial.
Anak muda saat ini lebih baik gizinya, bro! Lebih kritis, lebih canggih,
bahkan bisa bertindak di luar kebiasaan. Lihat saja ketika ada kasus
merusak kamera pewarta TV, berbondong-bondong kritik muncul,
bahkan lebih dari sekedar kritik. Namun, pada kasus intoleransi, apakah
semua teriak? Pada kasus korupsi besar semacam E-KTP kok diam?
Kini semua mudah diakses, kejadian-kejadian penting di negeri ini cepat
didapat, generasi muda sekarang nyaris tanpa sekat soal informasi.
Orang-orang di Jakarta belum tentu lebih duluan mengakses berita soal
operasi tangkap tangan oleh KPK. Sekarang, persoalan informasi hanya
soal siapa yang duluan mencari tahu. Nah, generasi milenial bukan diam
tanpa makna, mereka sesungguhnya tahu atas yang sedang terjadi,
mereka diam bisa jadi jengah dengan situasi seperti itu.
Kita dapat melihat denyut protes-protes kecil kalangan muda Indonesia,
hal itu sesungguhnya protes besar mereka pada sistem dan kondisi yang
sedang berjalan. Kesadaran kolektif sesungguhnya akan berproses dan
menemukan bentuknya dikalangan anak muda Indonesia. Namun, jika
tidak ada yang mempersatukan mustahil menjelma menjadi perjuangan
kebajikan yang manis buahnya.
Menjadi pertanyaan sekarang, gerakan apa yang akan muncul dari kaum
muda Indonesia? Apakah PSI mampu menjadi penghubung atau bahkan
katalisator sehingga gerakan generasi milenial Indonesia menjadi lebih
progresif. Ayo, mau bagaimana gerakan generasi milenial Indonesia?
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Ketua Bidang Eksternal
Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

MEREBUT KEMBALI POLITIK
T

Masalah negeri ini tidak akan selesai jika semua warga negara tidak
merasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa.

Saya percaya orang-orang yang menyatakan demikian adalah bagian
dari orang-orang yang frustasi melihat kondisi perpolitikan Indonesia
saat ini. Oligarki, korupsi, money politics, isu rasial, agama, fitnah dan
hoax digaungkan ketika kampanye. Siapa yang tidak frustasi?

Politik bukanlah tempat yang harus dijauhi. Sebaliknya, kita harus
mendekatkan diri pada politik. Karena, untuk menyelesaikan berbagai
persoalan bangsa yang kompleks, terjun dalam politik adalah cara yang
paling masuk akal. Setiap keputusan yang ada di negara ini adalah
keputusan politik. Mulai dari harga sembako hingga setiap barang yang
kita pakai berasal dari keputusan politik. Politik adalah faktor penentu.
Dan saya sendiri menolak untuk menjauh dari faktor yang menentukan
bangsa ini ke depan.

iga tahun lalu, saya memutuskan diri untuk sangat peduli tentang
politik. Banyak tulisan saya yang tersebar di berbagai portal online.
Selalu ada pro dan kontra terhadap setiap tulisan-tulisan saya. Hal itu
wajar dalam demokrasi. Namun sering sekali kekesalan muncul ketika
seseorang memberi saran kepada saya: "Jangan masuk politik! Politik itu
kotor!".

Lalu ketika oligarki masih begitu langgeng, korupsi makin merajalela,
dan kampanye menjadi ajang tebar kebencian, apakah kita justru
menjauh dari politik dengan dalih bahwa ini adalah tempat yang kotor?
Lagipula, benarkah politik adalah tempat yang kotor?

Politik hakikatnya adalah tempat yang mulia. Bagi saya, definisi politik
adalah kekuasaan untuk melayani rakyat. Bahkan saya berani
mengatakan bahwa profesi paling mulia adalah politisi. Hanya dengan
menjadi politisi, kita bisa membantu rakyat miskin, memberikan mereka
akses pendidikan, kesehatan, dan pemakaman gratis, menentukan upah
yang layak bagi buruh, memberi subsidi bagi petani, membangun kultur
birokrat yang melayani, membenahi ketertinggalan infrastruktur
daerah-daerah pinggiran, serta menjamin bahwa hak-hak warga negara
tidak terabaikan. Kita bisa melakukan semua ini tanpa mengeluarkan
sepeser pun dari kantong pribadi. Yang kita lakukan adalah
mengembalikan uang rakyat untuk kepentingan rakyat.

Jika kita frustasi melihat begitu banyak masalah di negeri ini, maka
solusinya bukan berdiam diri sambil berharap seseorang akan
menyelesaikannya. Ini sama saja seperti kita melihat sampah di depan
mata kita kemudian ngomel-ngomel, tapi tidak mau membersihkannya
karena kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Tidak bisa begitu!

Menjadi politisi memberi akses kepada kita untuk mewujudkan sila
kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang
semua ini tidak mudah karena harus melalui pertarungan keras dalam
politik. Akan ada oknum-oknum yang mencoba menghambat niat luhur
tersebut. Tapi ini bukan berarti politiknya yang kotor. Yang kotor

Tapi saya lebih frustasi melihat itu semua tanpa mampu berbuat apapun.
Yang bisa saya lakukan adalah menulisnya dengan harapan banyak
orang sadar dan tergerak. Tidak ada keputusan apapun yang bisa saya
ambil karena saya bukan bagian dari sistem politik. Saya hanyalah warga
negara biasa yang ingin membantu menyelesaikan masalah, namun tak
memiliki kekuasaan untuk melakukannya.
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Jika kita frustasi melihat begitu
banyak masalah di negeri ini,
maka solusinya bukan
berdiam diri sambil
berharap seseorang
akan menyelesaikannya
(Tsamara Amany)

hanyalah unsur-unsur tertentu. Bersih atau kotornya politik tergantung
siapa yang berada di dalamnya.
Kalau kita memiliki niat baik untuk menolong hajat hidup orang banyak,
maka politik akan menjadi tempat yang mulia. Sebaliknya, jika kita justru
memiliki niat buruk untuk mengambil keuntungan pribadi, maka politik
akan menjadi tempat yang kotor.
Tentu caranya haruslah terjun ke politik praktis. Agar dapat berkuasa
untuk menolong banyak orang, kita harus menjadi bagian dari partai
politik. Suka atau tidak suka, partai politik adalah instrumen penting
yang ada dalam demokrasi. Kita tidak dapat menafikan peran partai
politik dalam proses pengambilan keputusan di era demokrasi.

Meski suara-suara sumbang sudah mulai terdengar di seberang sana
yang menyanyangkan saya harus terjun ke politik praktis dan berpartai,
saya tidak akan mengubah keputusan ini. Saya tidak ingin sejarah
mencatat nama saya sebagai seorang anak muda yang memilih berdiam
diri. Saya ingin sejarah mencatat nama saya sebagai seorang anak muda
yang berani berpolitik praktis untuk membawa perubahan bagi
negerinya.
Ayo jadi bagian dari sejarah. Rebut kembali politik dan jadikanlah
tempat yang bersih!

Memang sepertinya partai politik menjadi salah satu alasan mengapa
politik saat ini dipandang kotor. Banyak kader-kader partai politik yang
dijebloskan ke penjara karena korupsi. Rakyat pun mulai tidak percaya
lagi terhadap partai politik. Survei SMRC Januari 2016 menunjukkan
bahwa partai politik menduduki posisi terendah (52,9%) dalam survei
tingkat
kepercayaan
publik
terhadap
lembaga
negara
(https://www.google.com/amp/nasional.kompas.com/amp/read/2016/
01/12/22100771/Survei.Tingkat.Kepercayaan.Pada.TNI.Paling.Tinggi.Parp
ol.Terendah)
Itulah mengapa partai politik yang terkesan kotor dan terlalu maskulin
perlu disuntik nilai-nilai yang mengandung kebaruan. Perlu ada partai
politik yang tidak menyandarkan badannya kepada tokoh-tokoh lama.
Perlu ada regenerasi dalam partai politik Indonesia di mana anak-anak
muda menduduki posisi penting.
Kita membutuhkan partai politik yang banyak memiliki kader-kader
anak muda bersemangat, berkualitas, dan memiliki tujuan mulia yang
jelas sebagai politisi. Anak-anak muda yang tau apa yang akan mereka
lakukan jika terpilih menjadi anggota DPR, walikota, gubernur, dan
mungkin di masa depan menjadi presiden.
Kita membutuhkan partai politik yang memiliki banyak kader-kader
perempuan cerdas yang siap menduduki posisi penting di pemerintahan
dan memenuhi parlemen agar hak-hak perempuan yang masih kurang
diperhatikan dapat dicarikan solusinya dengan sungguh-sungguh.
Saya melihat nilai-nilai itu ada di PSI. Jika tiga tahun lalu saya
memutuskan untuk peduli tentang politik, kali ini saya memutuskan
untuk terlibat langsung dalam politik.
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REPUBLIKANISME MILENIAL
KELAHIRAN KEMBALI
SOLIDARITAS KEBANGSAAN
Oleh : Ramli

Hussein | Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas

Indonesia sebuah Solidaritas
berwujud Republik
Indonesia hanyalah gambaran abstrak dalam benak para pejuang di
bawah penjajahan dan eksploitasi Kerajaan Belanda. Harus diakui, nama
HOS Tjokroaminoto merupakan orang yang paling serius menyiapkan
kelahiran negara bangsa ini.

sambut. Pada tanggal 28 Oktober 1028, Sumpah Pemuda dibacakan
diiringi gesekan biola Wage Rudolf Supratman. Teks lagu Indonesia Raya
pertama kali dipublikasikan oleh koran Sin Po dan rekamannya diperoleh
pertamakali dari seorang pengusaha Tionghoa bernama Yo Kim Tjan.

Di rumahnya, Gang Peneleh, Surabaya, Tjokro menanam benih-benih
mimpinya. Tjokro seakan sudah merancang identitas kebangsaan itu
sejak dini. Dari rumahnya lahir Muso, Agus Salim, Soekarno, Semaun,
Darsono, Kartosoewiryo, Sampoerno, Abikoesno dll. Belakangan,
anak-anak kos itu mencatatkan namanya sebagai tokoh-tokoh kunci
dalam menyambung upaya Tjokro “membayangkan Indonesia.”

Republik Indonesia adalah wujud solidaritas yang menjadi ciri khas
republikanisme ala Indonesia. Makna republikanisme Indonesia tidaklah
serupa ketika Cicero pertamakali menyebutnya, menurut Bung Karno
republikanisme Indonesia adalah Res Publica yang bergerak tidak hanya
di lapangan politik, tapi diseluruh lapangan politik, ekonomi,
pemerintahan juga sosial.

Di saat yang sama geliat dari kaum priyayi terpelajar mulai bangkit
dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908. Dimotori Ki Hajar
Dewantara, Douwes Dekker atau Setiabudi dan Dr. Soetomo, Boedi
Oetomo berdiri dan bergerak pelan membangun kesadaran persatuan
suku bangsa di nusantara.

Jadi, bicara tentang NKRI maka pada saat yang sama makna republik di
sini adalah negasi dari segala bentuk yang berupaya menempatkan satu
golongan, satu etnis, satu agama menjadi poros bagi identitas yang lain.
Dalam bayangan tentang Indonesia, niat itu tidak relevan dan tidak
memiliki tempat. Bahkan ketika kontestasi demokrasi dimenangkan oleh
satu kelompok mayoritas dalam perolehan suara, UUD 1945 telah
menutup kemungkinan perubahan itu dengan penjelasan pasal bentuk
negara adalah satu-satunya pasal yang tidak boleh diubah.

Mimpi Boedi Oetomo dan mimpi dari Gang Peneleh (termasuk Sarekat
Islam, Komunis, Sosialis dan Nasionalis) akhirnya saling bergayung
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Sekali lagi Res Publica!
Res Publica, sekali lagi Res Publica! Adalah judul pidato Bung Karno di
hadapan Konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang menjadi sejarah
kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Yudi Latif memberikan definisi
tentang republikanisme sebagai berikut “Ide sentral dari republikanisme
adalah penemuan kerangka solidaritas politik yang mampu melayani
kepentingan umum sekaligus menjamin terjadinya integrasi sosial dari
masyarakat yang mengalami ragam perbedaan.
Proyek republikanisme berusaha mewujudkan pengakuan politik
(political recognition) dan politik pengakuan (politics of recognition)
yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak dari aneka
kelompok budaya sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan
produktif dalam gelanggang republik.”
Republikanisme yang didasari pada solidaritas politik saling mengakui
dan diakui sebagai entitas yang sama telah lahir lebih dulu sebelum
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir. Republikanisme yang
menginspirasi kemerdekaan Indonesia, republikanisme yang bukan
keseragaman tapi pengakuan keragaman melalui sebuah pengakuan
hak dan kewajiban yang sama. Republikanisme ini disemai oleh Boedi

Oetomo, oleh penghuni Gang Peneleh, oleh Kongres Pemuda.
Republikanisme yang didasari oleh musyawarah mufakat dalam Sidang
BPUPKI, semangat Res Publica yang pada tanggal 17 Agustus 1945
“menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia”.
NKRI termasuk struktur pemerintahan di dalamnya adalah sebuah sebab
atau konsekuensi dari Republikanisme Indonesia. Karenanya dalam
Pembukaan UUD 1945 disebutkan “Kemudian daripada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia,” di sini kata Republik
belum digunakan sebagai penegasan bahwa NKRI adalah alat dari
bangsa Indonesia untuk meraih cita-cita kemerdekaannya. Baru pada
kalimat berikutnya ditemukan “maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
Sekali lagi Republik Indonesia adalah pemerintahan yang dibentuk
sebagai alat operasi kemerdekaan Indonesia, dengan kadaulatan rakyat
sebagai sumbu utama.

Pribumi Hoax dan Kaum Khilaf Ah!
Berhembus dari rontoknya rejim totaliter di jazirah Arab, sebuah
gagasan yang mencoba menyatukan manusia dari berbagai negara
bangsa ke dalam sebuah sistem politik dengan poros agama Islam
sebagai dasar negara, muncul di Indonesia. Ide Khilafah Islamiyah murni
merupakan dinamika kontemporer yang baru masuk ke Indonesia akibat
terdesak. Ide negara khilafah bahkan tidak menemukan jejak sejarahnya
dalam kegiatan membayangkan Indonesia. Konsep Khilafah
benar-benar adalah kekhilafan para tamu yang ingin menguasai rumah
yang telah menerima dan menjamu mereka dengan baik.

warga negara Indonesia asli. Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disepakati
kata warga negara Indonesia asli memiliki pengertian “Yang menjadi
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.” Pasal ini kemudian di amandemen pada tahun 2002, seiring
semangat reformasi kata “asli” dihapuskan dan disertai penjelasan
“orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas
kehendak sendiri.”

Tamu bernama Khilafah Islamiyah ini lalu mencoba mencocok-cocokkan
identitas mereka dengan penduduk kampung dengan maksud agar
mudah diterima. Pencariaan mereka buntu setelah membaca risalah
Sidang BPUPKI, di mana perdebatan tentang Negara Islam tidak pernah
ada, yang ada hanya perdebatan teks semantik yang akan dicantumkan
dalam UUD 1945. Itupun kemudian berujung pada musyawarah mufakat
para tokoh Islam, keputusan diambil tanpa voting. Di tengah
keputusasaan itu, mereka menemukan kosa kata “pribumi” untuk mulai
menebar permusuhan dan mengambil alih kepemilikan dari tangan tuan
rumah.

Bahkan ketika kita menafikan konsitusi UUD 1945 sebagai kesepahaman
hukum untuk hidup bersama, dalam konteks antropologis juga tidak
ditemukan jejak penghuni asli nusantara kecuali ditemukan jejak homo
erectus dan homo sapiens sebagai manusia pertama yang menduduki
bumi nusantara yang kini bernama Indonesia, bahkan migrasi dari
dataran Tiongkok masuk lebih dulu dari migrasi manusia dari jazirah
Arab ke Nusantara.

Sayangnya, kosa kata pribumi yang dekat dengan makna asli itu sudah
lama dibahas oleh kaum republikan. Jejak perdebatannya bisa ditemui
dalam Risalah Sidang BPUPKI/PPKI ketika membahas tentang tafsir

Dari jejak antropologis yang secara ilmiah menyatakan tidak ada
penghuni asli di bumi Indonesia, maka pijakan satu-satunya adalah sejak
NKRI dideklarasikan sebagai negara merdeka 17 Agustus 1945. Maka
jelas bahwa Pribumi atau Warga Negara Asli NKRI wajib merujuk ke
Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 amandemen ketiga beserta penjelasannya.
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Minoritas Kreatif vs Kaum Republikan
Kelompok minoritas kreatif secara konsisten sering digunakan oleh Eep
Saefullah Fatah, seorang intelektual muda, pengajar di Universitas
Indonesia, namun gagal meraih gelar doktoralnya lalu kembali ke
Indonesia mendirikan sebuah konsultan politik. Sejak tahun 2000 dalam
bukunya “Mencintai Indonesia dengan amal” Eep sudah menggunakan
istilah minoritas kreatif untuk memulai wacana penggalangan kekuatan
oposisi setelah Megawati dan GusDur membentuk Kabinet Pelangi yang
mengkomodir seluruh partai sehingga tidak ada kekuatan oposisi di
parlemen.
Istilah minoritas kreatif secara konsisten digunakan Eep, bahkan
mungkin diyakininya. Eep mungkin pertamakali mendengarnya dari
Prof. Ahmad Suhelmi, Guru Besar UI yang mendalami tentang
perseteruan kelompok nasionalis dan Islam di Indonesia. Kata minoritas
kreatif lalu disambut luas oleh PKS, inspirasinya dari kultwit Eep yang
diberi judul “Perdaban besar dan Minoritas kreatif.” Kata minoritas
kreatif lalu diyakini Eep sebagai resep mengalahkan Ahok di Pilkada DKI
Jakarta.
Kata minoritas kreatif ini sudah dikupas oleh Arnold J. Toynbe,
sejarahwan dari Inggris pada sekitar 1934-1961. Toynbee menyebutkan
bahwa keberadaan kelompok minoritas kreatif adalah sekelompok
manusia yang berpikiran maju dan berbeda sehingga memungkinkan

manusia keluar dari gaya hidup primitif. Eep juga mengutip Toynbee
namun memuja keberhasilan Partai FIS di Aljazair merebut kekuasaan.
Eep mengabaikan Toynbee, bahwa minoritas kreatif adalah kelompok
yang memberikan kontribusi kepada publik, untuk membawa
transformasi dari keadaan yang satu ke keadaan lain yang lebih maju.
Dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, justru sebaliknya, cara-cara
pemenangan politik yang primitif digunakan di era demokrasi modern,
wajar jika akibat yang ditimbulkan malah destruktif. Masyarakat dipaksa
untuk berhadap-hadapan dengan menggunakan fasilitas masjid untuk
pemenangan politik.
Menerjemahkan kreatifitas sebagai penggunaan cara-cara primitif
adalah penyimpangan dari makna minoritas kreatif itu sendiri. Minoritas
kreatif seperti itu justru adalah kebuntuan kreatifitas dalam konteks
negara Indonesia. Namun hal ini tidak sepenuhnya bisa dipersalahkan
kepada mereka, kekuasaan orde baru selama 32 tahun telah
meninggalkan lubang ideologi yang menganga.
Depolitisasi dan deideologisasi yang dilakukan orde baru membuat
makna NKRI justru mengalahkan kepentingan publik. Rakyat dalam
konsepsi Orba adalah subrodinat dari NKRI, jauh berbeda dari makna
rakyat dalam republikanisme yang tertuang dalam UUD 1945.

Demokrasi Tanpa Republikanisme
Kemunculan tamu tak diundang dalam kehidupan bangsa Indonesia,
bukan saja karena konteks Indonesia yang terintegrasi dengan dinamika
internasional dan regional, bukan hanya berbentuk datangnya kaum dan
ideologi Khilaf Ah, tapi juga bisa berbentuk individualisme dan
sektarianisme.

tampaknya tertinggal dari visi pembangunan. Hal ini menyisakan ruang
kosong yang memungkinkan serangan ideologis terhadap
pemerintahannya untuk masuk. Namun Jokowi masih punya konstitusi
dan Pancasila sebagai benteng terakhir untuk menyelesaikan sisa masa
pemerintahannya.

Persoalan keadilan sosial dan ekonomi yang belum mampu
diselenggarakan oleh pemerintah juga menjadikan isu pribumi dan non
pribumi muncul sebagai ekspresi ketidakadilan ekonomi akibat sistem
pasar yang buas dan kapitalistik. Ekonomi dunia yang berubah
kemudian membawa perubahan besar dalam konteks ekonomi politik
kawasan. Bandul ekonomi yang membawa China, India, Korea Selatan
dan Rusia kembali ke papan atas membuat pilihan pemerintahan Jokowi
lebih bervariasi, meski masing-masing memiliki konsekuensi dan
berimbas pada dinamika politik dalam negeri.

Presiden Jokowi sudah lebih dulu memberikan peringatan dengan
menyatakan “Demokrasi kebablasan,” tentu pernyataan ini mengingat
fakta sejarah bahwa rejim Hitler bersama NAZI juga lahir dari proses
Pemilu yang demokratis. Begitu juga dengan fenomena di Mesir, Aljazair
dan Suriah. Pilkada DKI Jakarta adalah sinyal tanda bahaya bahwa
kemungkinan prosedur demokrasi digunakan oleh kelompok anti
demokrasi untuk membelokkan dasar negara bisa saja terjadi.

Visi menempatkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, membuat
Presiden Jokowi mengebut infrastruktur dan konektivitas antar wilayah
sebagai prasyarat utama jika ingin membalik visi pembangunan nasional
dari darat ke laut. Nawacita sebagai poros nilai pemerintahan Jokowi

Itu adalah fenomena Demokrasi tanpa republikanisme, atau lebih
tepatnya Pancasila tanpa Kaum Republikan, di mana prosedur
demokrasi dibajak oleh kelompok intoleran dan anti demokrasi.
Demokrasi tanpa republikanisme juga memungkinkan nilai Res Publica
atau kebajikan bersama dibajak oleh kelompok politik tertentu yang
menunggangi pemilu untuk kepentingan yang lebih sektarian.
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Diskursus

Republikanisme Milenial:
Kelahiran Solidaritas Kebangsaan Baru
Solidaritas adalah saudara kandung Republikanisme Indonesia, dia lahir
bersama kemerdekaan rakyat Indonesia. Solidaritas itu tumbuh dalam
tradisi musyawarah mufakat, yang memungkinkan founding fathers
negeri ini mencapai kata sepakat dengan menyingkirkan ego dan
identitas kelompok demi kepentingan bersama. Solidaritas demi hidup
bersama dalam damai dengan mengedepankan cita-cita mencapai
keadilan sosial membuat Indonesia tidak kehabisan kaum Republikan
yang beragama Islam.
Gus Dur merumuskan hakikat politik Islam dalam hubungan trilogis
antara syura (demokrasi), 'adalah (keadilan) dan musawah (persamaan).
Artinya, tujuan politik Islam ialah keadilan sosial dan persamaan hukum
yang ditegakkan melalui demokrasi. Juga Buya Syafii Maarif yang
menempatkan Islam Indonesia yang ditopang oleh tiga nalar: keislaman,
kemanusiaan dan ke-Indonesiaan.
Tantangan Indonesia ke depan sebagai bangsa adalah bagaimana
merawat Kemerdekaan Bangsa Indonesia beserta seluruh cita-citanya
dalam pembukaan UUD 1945 melakukan revitalisasi nilai Pancasila
dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu nafas dengan republikanisme.
Dalam konteks pemerintahan Jokowi, ambisi menjadi poros maritim
dunia haruslah berjalan bersamaan dengan Revolusi Mental
dan Nawacita Jokowi. Persoalannya, baik Pancasila, Bhinneka
Tunggal Ika, dan Nawacita membutuhkan agensi sebagai
prasyarat operasi nilai di masyarakat. Dalam konteks memperkuat
agensi pendukung nilai kebangsaan inilah republikanisme
menjadi relevan.
Yudi Latif memberikan petunjuk sejarah dengan menyatakan “landas
pacu (launchpad) cita-cita republikanisme ini adalah Sumpah Pemuda.
Setelah aneka pergerakan etno-religius gagal menyatukan berbagai
keragaman posisi, determinasi dan aliran ke front perjuangan bersama
(historical bloc), terbitlah kesadaran baru di kalangan pemuda-pelajar
dari berbagai daerah untuk mengakui komunitas impian bersama:

bangsa Indonesia.” Dengan kata lain, anak muda adalah sumbu utama
dari kelahiran kembali republikanisme Indonesia yang baru.
Generasi milenial yang tidak seperti definisi minoritas kreatif yang
digunakan Eep, sedang tumbuh menjadi mayoritas akibat bonus
demografi. Mereka terkoneksi dengan sitem komunikasi dan gaya hidup
yang sama sekali berbeda. Ekspresi pembongkaran kreatif (creative
destruction) mereka bertranformasi dengan cepat, ekspresi kreatif ini
menerobos (dalam Bahasa Yudi Latif) kecenderungan serba ragu,
konformis, parokialis, dan status quois generasi tua. Keberanian kreatif
ini merupakan energi yang sangat besar, ini bukan merupakan gumpalan
generasi yang tidak suka pada hal-hal yang sektarian, namun pada saat
yang sama juga tidak menyukai stagnasi dan kelambanan.
Kelahiran PSI misalnya adalah gelombang baru yang sama sekali
menolak memiliki hubungan historis dengan partai politik lainnya. Begitu
juga tumbuhnya generasi baru di Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah,
generasi industri kreatif, dalam dunia profesional. Semakin hari mereka
menjadi barisan generasi yang bukan hanya sekedar marah, namun
mampu menarik garis demarkasi dengan tradisi lama. Tentu pemerintah
Indonesia perlu untuk menunjukkan keberpihakan kepada generasi
milenial ini, itu jika Jokowi ingin mendapatkan dukungan luas dan
kembali menjadi presiden pada Pemilu 2019.
Ahok tampaknya telah lebih dulu menjadi salah satu figur yang
menyediakan diri untuk membidani lahirnya Kaum Republikan Indonesia
baru. Jutaan lilin dari segala penjuru negeri adalah bentuk solidaritas
kaum milenial yang menolak tunduk pada logika-logika sektarian, nalar
pribumi vs non pribumi, nalar minoritas kreatif dan cara-cara curang
yang dipraktekkan segelintir orang.
Indonesia kini sangat bergantung pada Kaum Republikan Millenial yang
membawa lilin solidaritas baru yang menolak pengkhianatan terhadap
Res Publica.
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Dunia Kita
2011 - Aksi protes di kota Daraa

L I N I MA S A

menuntut pembebasan 15 pemuda yang membuat grafiti
anti-pemerintah terinspirasi Arab Spring. Aksi menyebar ke Damaskus dan Aleppo menuntut reformasi, berkembang menjadi seruan
penggulingan rezim Assad. Sekelompok perwira militer membangkang dan mengumumkan berdirinya Free Syrian Army (FSA).

2012 - Setelah kegagalan upaya mediasi PBB mengakui Suriah dalam kondisi perang saudara.

Pertempuran juga pecah di antara kelompok-kelompok pemberontak dan jihadis.

2013 - Serangan gas kimia paling mematikan di kota Ghouta, menewaskan ratusan orang. Pemerintah dan

oposisi saling tuding siapa pelakunya.

2014 - ISIS mengontrol sepenuhnya kota Raqqa

ibukota de facto ISIS. Pilpres
diselenggarakan, untuk pertama kalinya banyak calon presiden dibolehkan bertanding. Bashar al-Assad terpilih kembali dengan 88,7%
suara. Amerika mulai melancarkan serangan udara terhadap ISIS.

2015 - Serangan yang dilancarkan ISIS ke kota Kobani

berhasil dipatahkan oleh
milisi Kurdi YPG. ISIS menguasai kota bersejarah Palmyra. Atas permintaan pemerintah Assad, Rusia mulai melancarkan serangan udara
ke basis-basis pemberontak dan ISIS. Insiden penembakan jet Rusia oleh Turki memicu ketegangan kedua negara.

2016 - Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2268

berisi
pengumuman gencatan senjata yang diusulkan Amerika dan Rusia. Turki melancarkan intervensi militer melintasi perbatasan ke
basis-basis Kurdi di utara Suriah. Tentara pemerintah Suriah berhasil membebaskan seluruh wilayah Aleppo dari pemberontak yang
kemudian dievakuasi ke provinsi Idlib.

2017 - Amerika meluncurkan 59 rudal Tomahawk

ke pangkalan udara Suriah di
Shayrat sebagai balasan atas serangan gas kimia di Khan Shaykun. Rusia, Iran dan Turki menandatangani kesepakatan di Astana
(Kazakhstan) untuk menciptakan empat zona bebas di Suriah.

SURIAH

AKAR KONFLIK
Gerakan
Reformasi

Ketegangan
Sektarian

Sosial-Ekonomi
dan Iklim

Rezim Assad yang sudah berkuasa sangat
lama sebetulnya sangat kuat secara militer
dan intelijen. Gelombang aksi reformasi
imbas dari Arab Spring direpresi. Konflik
yang semula antara pemerintah dan oposisi
berkembang jadi perang saudara setelah
mengalirnya kelompok-kelompok jihadis
asing ke Suriah.

Mayoritas rakyat Suriah adalah penganut
Sunni, sementara pemerintahan Assad
didukung oleh minoritas Alawi. Keluarga
Assad sebetulnya campuran, demikian pula
dengan kabinet dan tentara yang
mengakomodasi kelompok Sunni dan
minoritas lainnya seperti Druze, Ismaili dan
Kristen. Terdapat pula minoritas Kurdi yang
didiskriminasi dan tidak diakui budayanya
oleh pemerintah.

Liberalisasi yang dimulai sejak
pemerintahan Hafez al-Assad dituding
menguntungkan segelintir elite. Korupsi
meralela. Tingkat pengangguran di
kalangan anak muda sangat tinggi.
Diperparah dengan urbanisasi yang
didorong oleh kegagalan panen akibat
kekeringan parah selama periode
2006-2011.
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Dunia Kita
Rezim Bashar al-Assad
Bashar al-Assad menggantikan kekuasaan ayahnya pada 2000. Sejumlah reformasi dilancarkan, tetapi dinilai
gagal oleh kalangan oposisi. Didominasi etnis minoritas Alawi, pemerintah Partai Baath mengklaim pembela
sekularisme dan didukung etnis-etnis dan agama minoritas. Rezim dinasti Assad didukung oleh
kekuatan-kekuatan luar, terutama Rusia dan Iran serta milisi Hezbollah (Lebanon).

Oposisi Suriah
Kekuatan utama oposisi terbagi dua, antara kelompok militer yang membangkang (Free Syrian Army/FSA) dan
kalangan sipil yang disebut sebagai pemerintah dalam pengasingan (Syrian National Coalition/SNC). Ada pula
kelompok oposisi moderat dari kalangan kiri (National Coordination Committee for Democratic Change/NCC).

Jihadis
Kelompok militan Sunni (Salafis) yang didukung negara-negara Arab dan gelombang jihadis dari berbagai
negara. Di antaranya yang terkuat adalah Ahrar al-Sham, Al-Nusra Front (afiliasi ke Al-Qaeda), dan ISIS (semula
cabang Al-Qaeda yang kemudian dikeluarkan). Kelompok-kelompok itu saling bertikai satu sama lain, termasuk
dengan FSA.

Minoritas Kurdi
Di wilayah Kurdistan, kelompok Syrian Democratic Forces (SDF) yang didominasi etnis Kurdi juga
mengakomodasi etnis-etnis lain dari kalangan Arab, Assyria, Armenia, Turkmen hingga sekte Yazidi. Didukung
milisi YPG, kelompok SDF mendirikan federasi otonom di wilayah utara Suriah (Rojava). Amerika mensuplai
senjata karena dianggap YPG paling mampu menghadapi kekuatan ISIS.

DAMPAK
Korban Tewas

PBB mencatat per 20 Agustus 2014 korban tewas mencapai 191.369 orang, dan sejak itu berhenti menghitung.
Termasuk di antaranya anak-anak, menurut sumber-sumber oposisi per Maret 2013 lebih dari 5000 anak
terbunuh.

Korban Luka-luka

Syrian Center for Policy Research merilis jumah korban luka per Februari 2015 mencapai 1,9 juta orang, yang jika
digabung dengan korban tewas mencakup 11,5% penduduk Suriah.

Pengungsi

Aljazeera memperkirakan per Maret 2015 jumlah pengungsi mencapai 10,9 juta orang atau hampir separuh
penduduk Suriah. Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR) 4,8 juta orang mengungsi ke Turki, Lebanon,
Yordania, Mesir dan Irak, sedang 1 juta mencari suaka ke Eropa.

Pelanggaran HAM dan Kekerasan Sektarian

Baik kubu pemerintah maupun pemberontak dituduh sama-sama melanggar HAM, berupa pembunuhan
massal, perkosaan, penghancuran rumah-rumah penduduk, dan blokade terhadap bantuan kemanusiaan. ISIS
melakukan kekerasan berupa eksekusi di depan umum hingga pemotongan tubuh sebagai kampanye teror.
Bentrokan dan pertempuran berkembang menjadi konflik sektarian antara berbagai kelompok.
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Solidaritas Kita

IRFAN MEMBUMIKAN
PESAN DAMAI
I

rfan Amalee (40) bersama Peace Generation yang dinakhodainya
menjadi agen perdamaian dan banyak diperbincangkan di Indonesia,
bahkan dunia. Irfan bergulat menyelami dan menyiarkan makna
toleransi. Jaringan Peace Generation tersebar di seluruh pelosok
Indonesia.
Kurikulum perdamaian karya Irfan menjadi acuan, soalnya, menurut
Irfan, indoktrinasi paham radikal dilakukan dalam berbagai cara, karena
itu peningkatan pemahaman keagamaan, baik guru dan siswa akan
bahaya radikalisme menjadi penting untuk menangkal penyebarannya.
Indonesia patut berbangga memiliki Irfan Amalee, kurikulum
perdamaian Peace Generation ala Irfan telah dipakai di luar negeri.
Modul Pendidikan Perdamaian adalah karya pertama Peace Generation.
Modul ini kemudian dilengkapi dengan buku-buku.
Ayah dua anak ini juga membuat film cerita dan dokumenter. Salah satu
karya alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, ini
adalah Breaking Down The Walls, sebuah dokumenter yang
mengisahkan kunjungan siswa-siswa sekolah internasional di Bandung
ke sebuah pesantren. Inisiasi kreatif Peace Generatioan tak hanya itu,
Irfan mendirikan PeaceShops, PeaceCorners, dan PeaceStores yang
semuanya kelak akan dikelola oleh komunitas lokal yang sudah
terbentuk.

Ia mendapat ilham dari dari tokoh-tokoh hebat. KH. Ahmad Dahlan,
pendiri Muhammadiyah adalah panutannya. Kata Irfan, sejak muda
Ahmad Dahlan berani menyatakan sikap dengan risiko dimusuhi orang.
Sudah bejibun penghargaan yang diraih Irfan; Young Creative
Entrepreneur Award dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
2012, Hahn and Karpf Peace Award, Brandeis University, 2011, terpilih
sebagai Anak Muda Menginspirasi oleh BBC London, 2010,
Multiculturalism Award dari Universitas Atma Jaya, 2010.
Sudah ratusan guru yang telah dilatih dengan pendekatan damai oleh
Peace Generation. Jumlah itu mampu meresonansikan pesan damai
kepada sekitar 3.000 siswa dan menyasar anak-anak usia sekolah, dari
kelas IV SD hingga SMA. Bahkan, untuk murid TK Irfan juga menyusun
modulnya.
Peraih Top 500 Most Influential Muslims dari The Royal Islamic Strategic
Studies Centre, Amman, Jordania, selama dua tahun berturut-turut,
yakni 2010 dan 2011 ini menilai, tanpa menyentuh komunitas, Peace
Generation hanya akan mengawang-awang dan tidak jelas penerima
manfaatnya. (*)
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RIAN DAN AHOK
R

ian Ernest (29) pernah menuliskan hal mengejutkan tentang sosok
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Rian bercerita tentang
perjalanannya bersama Ahok.
“Di mana ada awal, di situ ada akhir. Awal 2015 saya bergabung dengan
@basukibtp dan akhirnya pada April ini mengakhiri kerja bersama
@basukibtp” ungkap Rian. Rian mengakhiri kerja dari dekat bersama
Ahok, tapi bersama ribuan orang, ia akan terus membantu dari jauh
sepanjang Ahok terus dalam misi memberantas korupsi dan
memerjuangkan keadilan sosial.
Rian mengungkapkan, Ahok memang lebih senang bila anak muda
terjun ke politik dan membenahi dari dalam. Sudah saatnya ia dan rekan
muda lain persiapkan diri. Berpolitik dengan akal sehat. "Terimakasih
Sang Pencipta telah berikan anakmu kesempatan belajar dari contoh
terbaik di Indonesia saat ini. Terimakasih @basukibtp telah memberi
teladan konsisten dalam prinsip dan misi, dan nothing to lose dalam
berkarya untuk rakyat" tulis Rian.

Mahkamah Konstitusi. Bukan jalannya persidangan yang banyak
diperbincangkan, justru yang menyita perhatian adalah kehadiran Rian
sebagai staf hukum Ahok. Rian menjadi bahan pembicaraan para wanita
di linimasa. Bahkan tagar #GoRian sempat menduduki top trending di
media sosial Indonesia. Kehadiran Rian bikin publik salah fokus. Ingin
fokus di sidang, eh malah fokus ke Rian.
Rian tak hanya tampan, ia juga cerdas dan berpengalaman dalam
bidang yang ditekuninya. Rian mulai bekerja sebagai staf Ahok sejak
Januari 2015. Sebelumnya ia bekerja pada dua firma hukum, yakni
Melidarsa & Co pada 2009-2013 dan Hadiputranto Hadinoto & Partner
pada 2013-2015. Rian lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI),
lahir di Berlin, Jerman. Tahun 2012 ia sempat bergabung dalam Korps
Pengajar Muda lewat Indonesia Mengajar.
Bagi Rian, Ahok merupakan pejabat yang jujur dan bekerja yang tulus
untuk rakyat Jakarta. Selama ini ia belum pernah menemukan sosok
pejabat yang seperti Ahok. (*)

Alkisah, kala itu Rian menemani Ahok menjalani sidang uji materi
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung
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