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Berfilsafat ….
•

Berfilsafat melahirkan gagasan yang penuh dengan pengetahuan. Dari alam pikir
mitos menuju logos.

•

KNOWLEDGE IS VIRTUE. Virtue represents excellence. Excellence ia a source of
happiness. Only by true knowledge we can have true happiness. (Socrates)

•

Filosofi berguna untuk penerangkan pikiran dan penetapan hati. Ia membawa kita ke
dalam alam pikiran, alam nurani semata-mata. Dan oleh karena itu melepaskan kita
daripada pengaruh tempat dan waktu (M Hatta, Alam Pikiran Yunani)

•

Apapun obyeknya, pertanyaan filosofis terhadap obyek selalu menarik untuk diikuti,
sebab meskipun klasik, ia bersifat mendasar dan tetap kontekstual (Kunto Wibisono)

•
•

Jadi… bagaimana konsep “bela negara” dalam tinjauan filosofis?
Pertanyaan filosofis : mengapa negara mesti dibela, sejak kapan ada negara, siapa
sesungguhnya yang dibela … siapa yang membela” … dan seterusnya …..

City State and Citizen

Awal mula ber ‘negara dan warga negara’
•

•
•
•

•

“Bela negara” , diasumsikan ada negara, sebagai entitas yang hendak dibela, tidak dijelaskan
subyek apa yang membela negara itu. Meskipun kita bisa berasumsi juga bahwa yang membela
negara itu adalah warga negara . Apakah salah asumsi ini?
Dalam pelajaran PKn/PPKn, kita pernah mendapatkan pengetahuan tentang asal mula negara.
Ada asal mula secara teori dan asal mula secara factual. Secara teori ada banyak teori, secara
fakta , ada banyak fakta munculnya negara. Jadi mana yang benar?
Negara dan warga negara bermula dari konsep Polis (Greek), City state dan Polites, Citizen.
Word citizen derives from the Latin civis or civitas, meaning a member of an ancient city-state,
preeminently the Roman republic, but civitas was a Latin rendering of the Greek term polites, a
member of a Greek polis.
Pada masa Yunani Kuno, warga adalah anggota dari suatu polis (negara kota). Warga suatu polis
di jaman Yunani dinamakan polites. Di Yunani, polites merupakan warga dari polis, sedang di
masa Romawi civis merupakan warga dari republic.
Polis (negara) adalah persekutuan dari orang, keluarga, marga dalam rangka mencapai
kebahagiaan hidupnya. Manusia mengadakan persekutuan, karena hakekatnya manusia adalah
zoon politicon. (Aristotle)

Virtue, partisipasi, kewajiban dan hak
• Konsep warga polis (polites)ndi masa Yunani Kuno waktu itu amat terbatas yaitu para lelaki dewasa,
yang merdeka, yang memiliki waktu luang (leisure) untuk berperan dalam kehidupan negara, atau
berpolitik. Warga haruslah laki-laki atau dengan kata lain kepala rumah tangga yang memiliki benda
(oikos). Wanita, anak, budak, tidak masuk kategori warga. Warga adalah mereka yang berada di
ruang publik dan berpartisipasi dalam pemerintahan

• Semua

warganegara harus memiliki virtue (keutamaan/ kebajikan). Virtue tersebut adalah (1)
temperance (kesederhanaan) termasuk self-control dan avoidance of extremes; (2) (keadilan); (3)
courage (keberanian atau keteguhan) termasuk patriotism dan (4) wisdom or prudence
(kebijaksanaan atau kesopanan) termasuk the capacity for judgment

• Yunani

Kuno mewariskan negara /polis sebagai organisasi politik dimana warga berpartisipasi,
berlanjut ke Romawi yang mewariksan negara /state sebagai organisasi legal dimana warga dilekati
hak dan kewajiban berdasar hukum .

• Kewajiban warga adalah pelayanan militer dan membayar pajak-pajak tertentu. Kewajiban khusus
warganegara ideal adalah menempatkan civic virtue. Civic virtue pada masa Republik Romawi
diartikan sebagai kemauan untuk mendahulukan kepentingan publik .

Virtue, partisipasi, kewajiban dan hak
• EraYunani berakhir dengan mewariskan pesan bhw manusia adalah zoom politicon
• Era Romawi berakhir dengan mewariskan pesan bhw manusia adalah legalis homo
• Masuk era abad Tengah (Dark Ages) dengan mewariskan pesan bhw manusia adalah mahkluk
Tuhan (paham theosentris)

• Setelah abad Tengah berakhir, muncul pemikiran abad 17 /18 seperti Thomas Hobbes, John
Locke dan JJ Rousseau yang membawa perubahan ke arah paham individulism liberal. Manusia
sebagai individu-individu dan masyarakat sebagai koleksi individu yang independen dan
mengejar tujuan tujuan pribadi (paham antroposentris) .

• Manusia

secara fundamental dianggap sebagai individu-individu yang memiliki hak dan
kepentingan. Individu dipandang mahkluk yang egois, berfikir dan bertindak demi
kepentingannya semata-mata.

• Negara adalah hasil kontrak antara individu yang tugasnya menjamin pemenuhan hak dan
kepentingan warga. Hak lebih penting daripada kewajiban, berkebalikan dengan era Romawi.

• Jadi bela negara itu suatu partisipasi, kewajiban atau hak warga negara????

Tradisi republican, liberal dan komunitarian
•
•
•

•
•
•

Civic virtue pada masa Republik Romawi diartikan sebagai kemauan untuk mendahulukan
kepentingan publik . Gagasan ini mengawali lahirnya tradisi kewarganegaraan republikan.
Istilah “Republik”, berasal dari kata “Res Publica”, yang berarti kepentingan umum. bahwa
bentuk ideal negara adalah “republic” dengan ukungan “civic virtue” wargan. Baik civic virtue
dan republic merupakan hal yang essensial
Warganegara yang baik adalah yang mendahulukan kepentingan umum dan jika ada
warganegara mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan publik berarti ia telah
melakukan korupsi.
Di sisi lain, muncul tradisi kewarganegaraan liberal (abad 17-18), Teori liberal bersumber dari
ideologi individualisme yang berpahamkan kebebasan individu terutama bebas dari campur
tangan negara dan masyarakat.
Keberadaan negara pada dasarnya adalah untuk memberi keuntungan bagi individu,
bertanggung jawab bahkan menjamin hak-hak dasar warganegara. Berfokus pada nilai-nilai
kepatuhan akan hukum , kebebasan dan toleransi. Tidak memaksakan kewajiban pada warga
negara selain taat hukum dan toleran.
Warga negara yang baik, adalah mereka yang menerima konsepsi politik keadilan, yang pada
gilirannya memungkinkan semua warga negara untuk menjalani kehidupan menurut konsepsi
mereka sendiri tentang kebaikan

Tradisi republican, liberal dan komunitarian
•
•
•

•
•

•

Reaksi atas kewarganegaraan liberal individual, memunculkan kewarganegaraan
komunitarian.
Bahwa individu itu bukanlah entitas utama, tetapi masyarakat/komunitas. Individu,
menurut teori ini dibentuk oleh masyarakat, bukan sebaliknya. Komunitas ini bukan berarti
negara, tetapi lebi luas dari sekedar itu yakni komunitas yang tumbuh di masyarakat.
Werga yang baik atau (Civic Virtue) adalah mereka yang kemampuan dan kemauan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat dan untuk mengidentifikasi diri dengan masyarakat.
Pertanyaannnya, manakah diantara gagasan tersebut yang mendukung konsep bela
negara?
Jika kehidupan warga dalam bernegara ini berada dalam tradisi kewarganegaraan yang
mendukungnya, maka konsep bela negara akan bertahan, berkembang dan lestari.

Namun jika kehidupan bernegara ini berada dalam tradisi kewarganegaraan yang tidak
mendukungnya, maka sulit “membumikan” konsep bela negara. Artinya perlu kreativitas
dan kecerdasan warga dalam mengembangkan konsep bela negara.

Pilihan yang dapat dilakukan
•

•
•
•

•

Tradisi republican amat mendukung konsep bela negara. Negara dipandang sebagai
kepentingan public/ lebih besar dari kepentingan individu. Menempatkan kepentingan
public adalah sebuah kebajikan warga , atau dalam konsep Romawi sbg “sebuah
kehormatan warga negara”
Tradisi liberal individual “sulit” mendukung konsep bela negara . Kita sebagai warga itu
hidup dalam rangka kebahagiaan individu, dan negara bertugas menjaminnya. Jadi apa
keuntungannya membela negara ?
Tradisi komunitarian akan menghadirkan tarik ulur antara mengedepankan kepentingan
negara dengan kepentingan komunitas lain di luar negara , misal agama, suku, dsb .
Sebagai warga negara sebaiknya mendahulukan yang mana?
Fakta yang ada (sulit terbantahkan), kita hidup dalam tradisi liberal individual. Utamanya
dalam bidang ekonomi, hidup dalam alam kompetensi, pragmatis, mengedepankan hak,
penghargaan terhadap kebebasan, dsb . Sementara tradisi republican dan komunitarian
semakin senyap dan tidak menarik warga muda.
Lalu bagaimana fenomena ini, bisa dikemas agar tetap memberi dukungan terhadap
konsep bela negara ?

Pilihan yang dapat dilakukan
•

•
•
•
•
•

Menghidupkan kembali tradisi republican . Bukankah kita sudah sepakat dengan Indonesia yang
republik. Nama resmi kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia . Res publika, kata Bung Karno

Bisa dengan metode tradisional/ traditional political education : orasi pemimpin public, memutar
kembali film film heroic perjuangan, dan pembacaan biografi tokoh bangsa. Atau dengan metode
baru, seperti arak arakan, pawai, gebyar nusantara dsb.
Tradisi republican akan hidup dan bisa diterima kembali, apabila negara /penyelenggara negara
berhasil menghadirkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam diri warga. Jika warga mendapatkan
ketidak adilan dan ketidak setaraan, maka sulit bagi mereka untuk berbagi bagi kepentingan public
Bangsa / warga Indonesia sesungguhnya terkenal sebagai bangsa yang mendahulukan kepentingan
bersama . Saat ini dikenal sebagai bangsa yang paling dermawan . Sebuah modal sangat berharga
untuk bela negara
Menyisipkan political education di sela sela tradisi liberal individual warga muda dengan tetap secara
kreatif, menarik, dan memberi kebebasan berekspresi mereka. Misal dengan media komunikasi dan
media social berbasis teknologi atau IT. Contoh : lomba poster dan flyer
Hal hal yang demkian bisa dilalui dengan jalan pendidikan. Jalan terakhir, memperkuat penegakan
norma hukum , agar ditaati warga nya

Bela negara ?
Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara”

Matur nuhun

