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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan izin-NYA buku 
ini bisa diterbitkan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 
SAW. Buku ini adalah kumpulan tulisan-tulisan saya di Bogorplus yang isinya membuat 
solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada baik dalam lingkup negara maupun 
pribadi yang akan mempunyai dampak kepada negara menurut pemikiran saya. Ide-ide 
dalam tulisan ini ada yang langsung diperoleh dari proses berpikir yang tidak terlalu 
lama, ada yang perlu waktu lama dalam proses berpikirnya dan ada yang tidak melalui 
proses berpikir yaitu melalui ILHAM. Sehingga di antara tulisan-tulisan ini ada ide-ide 
yang bisa langsung ditelan, dikunyah terlebih dahulu baru ditelan bahkan bisa jadi ada 
yang dikunyah kemudian dimuntahkan.

Tulisan-tulisan dalam buku ini memang ditujukan untuk memberikan solusi-
solusi dari masalah yang ada, bukan untuk menghujat atau menyalahkan orang lain. 
Ada beberapa tulisan yang memprediksi atau menerka suatu keadaan di masa depan 
sehingga kondisi Indonesia menjadi lebih baik atau menjadi bertambah buruk jika 
beberapa kondisi terjadi. Sehingga harapan saya sebagai penulis kita sebagai bangsa  
bisa bekerjasama untuk mencegah  agar kondisi-kondisi buruk tidak terjadi atau 
bekerjasama untuk membuat kondisi yang baik segera bisa terjadi. Sehingga saya 
berharap terkaan tentang masa depan segera terjadi untuk hal yang baik dan jangan 
terjadi untuk hal yang buruk.

Buku ini bukan untuk memperlihatkan keahlian yang saya miliki dalam hal 
penulisan karena sebenarnya saya adalah orang yang tidak punya kompetensi yang 
begitu baik dalam bidang penulisan. Buku ini saya terbitkan untuk memotivasi murid-
murid saya agar dalam hidup mereka harus berani menuliskan ide-ide mereka dan 
selalu menuliskan ide-ide mereka, walaupun sesederhana apa pun ide tersebut. Sebab 
ide besar biasanya diawali oleh sesuatu yang sederhana atau dari permasalahan yang 
sederhana. Selain itu kebiasaan menulis juga akan membuat seseorang bisa lebih baik 
dalam berpikir. Sehingga harapannya akan lebih baik pula dalam bertindak. Jika hal 
tersebut bisa diwujudkan kita bisa menghasilkan generasi baru yang bisa membuat 
Indonesia menjadi lebih baik.

Tak lupa sebelum saya menutup kata pengantar ini, saya mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya  kepada kedua orang tua saya yaitu R Hasan Jusuf (almarhum) 
dan R Surtikah yang telah mendidik saya sehingga menjadi seperti sekarang ini dan 
yang pasti kepada guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima 
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kasih yang sangat besar pula saya sampaikan kepada istri saya, Anis Kurniasih 
yang telah membantu mengedit tulisan-tulisan saya dan anak-anak saya, Raden 
Rahayuningati Ridwan Saputra (Raya), Raden Surawisesa Ridwan Saputra (Alam) 
dan Raden Jagadnata Ridwan Saputra (Nata) yang telah menjadi penyemangat saya 
untuk berkarya dalam rangka memperbaiki keadaan, walaupun dengan konsekwensi 
sering ditinggal. Ada semboyan dipegang bersama dalam keluar kami “lebih baik 
jarang kumpul bersama di dunia yang penting di akhirat nanti berkumpul bersama”.

Saya ucapkan  terima kasih juga pada teman-teman di KPM, READ1-KPM dan 
READ1 khususnya kepada yang telah membantu menyusun buku ini juga kepada 
Pak Abdul, Pak Theady, Pak Arief, Pak Arodhi, Pak Fachri, Bu Desku, Teh Weni, Teh 
Karlin, Teh Mala, Bu Tri,  Teh Ica dan Teh Iis serta teman-teman yang lain yang tidak 
bisa saya sebutkan, yang telah banyak berkorban dalam menjalankan operasional 
lembaga, sehingga saya bisa fokus untuk menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa para 
orang tua siswa KPM yang telah setia mendukung KPM selama ini. Sebab para orang 
tua inilah yang menjadi tempat saya berdiskusi sehingga tulisan-tulisan ini selalu 
terbit di setiap minggu.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di TNI-POLRI 
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berkat interaksi yang baik selama ini 
dengan TNI-POLRI bisa terlahir beberapa tulisan dan karya yang bermanfaat untuk 
kepentingan bangsa dan negara. Karya tersebut di antaranya Permainan Matematika 
Militer, Kepolisian, Bela Negara dan Lalu Lintas, serta adanya Wisata Edukasi 
Militer dan Kepolisian. 

Semoga karya di buku ini bisa memberikan manfaat bagi yang membacanya, dan 
menjadi pahala bagi penulis dan bagi orang-orang yang mendukung sehingga buku 
ini bisa diterbitkan. Di dalam beberapa tulisan saya adalah Karyawan Allah, Menjadi 
Karyawan Allah bagi saya adalah sebuah motivasi  untuk berhijrah dari kehidupan 
yang penuh dengan kesalahan  dan ketidaktaatan kepada Allah menjadi kehidupan 
yang banyak kebaikan dan penuh ketaatan kepada Allah. Kesempurnaan hanya ada 
pada Allah karena Allah Maha Sempurna, sedangkan saya adalah manusia yang 
penuh dengan banyak kesalahan dan dosa. Oleh karena itu saya mohon maaf jika 
dalam tulisan-tulisan di buku ini ada yang kurang pas dan menyinggung seseorang, 
atau bisa jadi kualitas penulisan dalam tulisan ini masih dibawah standar, oleh karena 
itu saya mohon dimaafkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang terus 
memperbaiki diri.

Bumi Allah, 14 Februari 2016

Raden Ridwan Hasan Saputra 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Membaca tanda-tanda alam, fenomena kehidupan, gejala sosial kemasyarakatan 
menggunakan “Matematika Tanpa Angka” adalah hal yang baru. Sebagai seorang 
anak bangsa yang berlatarbelakang pendidikan “Science” dan menjalani kehidupannya 
dalam dunia “Matematika”, tidak membuat Raden Ridwan Hasan Saputra menjadi 
anak bangsa yang hilang empatinya pada permasalahan “Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Pertahanan, dan Keamanan”. Bahkan, secara tidak langsung, pemikiran-pemikirannya 
mewarnai khazanah “Ideologi dan Politik” di tanah air, walaupun sama sekali 
tidak bermaksud untuk ikut-ikutan latah terjun kedunia politik. Ia dikenal sebagai 
seorang Guru Matematika, Pelatih Olimpiade Matematika Internasional, dan Juri 
lomba Matematika tingkat Internasional. Tapi dikalangan komunitas tempat belajar-
mengajarnya, ia juga diakui sebagai “Guru Kehidupan” dan mengakui bahwa dirinya 
adalah “Karyawan Allah”.

Melalui Matetamika, Matematika Tanpa Angka, Pendidikan, dan nilai-nilai 
spiritual yang disampaikan dan dibangunnya bersama Klinik Pendidikan MIPA (KPM) 
serta sebagai “Karyawan Allah”, seluruhnya ia lakukan dengan metode seikhlasnya, 
guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kelestarian 
dari Pancasila beserta nilai-nilainya. Pak Ridwan (begitulah panggilannya), dalam 
menggagas ide-idenya bukan saja berpikir jauh kedepan (Forward Looking) dan di 
luar kotak (Out of The Box), tetapi telah mencapai tingkatan cara beripikir tanpa kotak 
(Without Box), yang kadang sulit dipahami banyak orang dengan seketika. Dalam 
menuangkan ide dan gagasannya, sehingga juga menjadi kekuatan dari tulisan-tulisan 
Pak Ridwan, adalah adanya penyelesaian yang Solutif (memberikan solusi terbaiknya) 
dan Simple (sederhana). Pemikiran, ide, dan gagasannya selalu berdasarkan apa yang ia 
sebut sebagai “Ilham”, karena sesungguhnya apa yang ia pikir dan apa yang diperbuat, 
merupakan cerminan dari ibadah-ibadah yang diyakini dan dijalaninya.

Empat puluh judul yang telah ditulis oleh Pak Ridwan ini, memang pernah 
dimuat dalam Topik B+ pada web Bogorplus.com. Akan tetapi, mempertimbangkan 
segi kemanfaatan dari isi tulisan, dan penyebaran pemikiran yang lebih luas lagi, 
maka dianggap perlu untuk segera menerbitkan buku ini. Manfaat membaca buku 
ini, selain mendapat khasanah baru, juga memperkaya referensi pemikiran dan hati 
dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jika lebih mendalam lagi membacanya 
dengan seksama, maka pembaca akan menemukan upaya pak Ridwan dalam menjaga 
keseimbangan akan keterhubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, 
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dan manusia dengan Tuhan, yang didasari oleh niatan ikhlas, ibadah, ketulusan, dan 
yang penting berbuat, jangan hanya diam, tularkan hal-hal baik !

Tak kenal maka tak sayang, tak tahu karena tak membaca, tak paham karena tak 
mengkaji. Terhadap pemikiran-pemikiranya, walaupun telah menjadi sebuah buku 
(dan Insya Allah, akan menjadi buku-buku lainnya), Pak Ridwan masih membuka 
ruang untuk mendiskusikan ide-idenya, guna penyempurnaan. Maka, tanpa bermaksud 
promosi, akan lebih fair dan bijaksana, jika ingin memahami dan mendiskusikannya, 
buku ini patut dimiliki untuk dibaca dan dipahami. Seperti tujuan dan apa yang sudah 
dijalankan oleh Pak Ridwan, maka dengan terbitnya buku ini semoga mendatang 
manfaat bagi seluruh ummat manusia, bangsa Indonesia khususnya. Selamat menikmati 
buku ini.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bogor, 14 Februari 2016

Andrea Hynan Poeloengan, SH, M.Hum, MTCP
Content Editor

iv



Enforcement saya utk buku Prof Ridwan, saudaraku. Ikhlas, eksak, tak terprediksi 
adalah sejumlah kata yang bisa menggambarkan secuil keunikan Prof Ridwan Hasan 
Saputra. Menyimak tulisan-tulisan beliau terkadang membuat saya sering tersenyum 
sendiri. Lompatan pemikiran dan gagasan ‘nyeleneh’ ala prof Ridwan benar-benar 
orisinil sekaligus nyentil. Hampir dua tahun saya mengenal beliau, namun kami seperti 
dua saudara kembar yang baru bertemu setelah sekian lama. Kemiripan yang saya 
rasakan adalah kami orang-orang aneh yang ‘kebetulan’ punya kepentingan sama; 
ingin jadi karyawan ALLAH.  Baca deh buku ini, sedikit puyeng namun ujungnya 
membuat kita senyum dan mulai yakin. Highly recommended. 

(Ust Bobby Herwibowo,  Menghafal Al Quran Semudah Tersenyum)

Buku yang berjudul SOLUSI MASALAH NKRI MENURUT RRHS karya Ir. 
Ridwan Hasan Saputra, M.Si adalah suatu buku yang kaya akan inspirasi dan motivasi. 
Rangkaian kata-kata yang mudah dibaca tetapi sulit dipahami dan lebih sulit lagi untuk 
dilaksanakan adalah ciri khas Pak Ridwan dalam menorehkan ide cerdasnya yang 
sering tidak pernah saya pikirkan dan bayangkan sebelumnya.  Setelah membaca karya 
Pak Ridwan, saya sering termenung mengapa Pak Ridwan mempunyai ide seperti 
ini ya? Dan kalau sudah saya pikirkan secara mendalam, baru saya pahami maksud 
dari tulisan tersebut yang intinya “Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah SWT 
berkehendak dan kita sebagai manusia mau berusaha tanpa pamrih”. Sungguh luar biasa 
arti kehidupan ini kalau kita selalu menyandarkan semuanya kepada Yang Maha Besar. 
Keikhlasan, Akhlaq Qur’ani, Kejujuran, Berani karena Benar, Ketenangan, Kebesaran 
Jiwa, Semangat Berkorban, Selalu berpikir positif, Peduli kepada sesama......dan 
masih banyak lagi kata-kata penting yang bisa saya ekstrak dari buku Pak Ridwan 
ini. Selain dalam tulisan, Pak Ridwan telah mengimplementasikan tulisannya dalam 
kehidupan sehari-hari, hal ini tidak mudah pasti tidak mudah......tetapi Pak Ridwan 
bisa. Selamat Pak Ridwan telah menghasilkan karya besar yang sangat bermanfaat 
bagi para pembacanya,   semoga karya-karya pak Ridwan yang berikutnya segera 
terbit agar kita selalu memperoleh ide-ide cemerlang yang dapat memompa semangat 
kita untuk selalu berjuang di jalan Allah SWT, aamiin ya robbal ‘alamin.

Saya yang telah 5 tahun mengenal Pak Ridwan dan banyak terinspirasi oleh ide-ide 
beliau.

(Dyah Iswantini Pradono, Guru Besar Institut Pertanian Bogor)

Testimoni
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      “ Tulisan2 buah renungan dan pemikiran Bapak Ridwan Hasan Saputra ini makin 
mengokohkan beliau sebagai tokoh inspiratif,  bukan hanya dibidang matematika dan 
pendidikan , namun di bidang kehidupan yang lebih luas, menyentuh banyak aspek, 
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.. Beliau memberikan ide2 orisinil serta 
solusi2 yang “out of the box” dalam menghadapi banyak hal.. tulisan beliau dibuku ini 
update, jujur dan menyentil banyak pihak namun tetap dengan bahasa yang santun.. 
Sangat mencerahkan. 
 
(Ibu Fitri Idham Azis, Orang Tua Siswa peraih Medali Emas Matematika OSN 2015 
dan ITMO 2015)
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 JALAN BARU KPM : SEIKHLASNYA UNTUK GENERASI 
BARU KPM, GENERASI BARU INDONESIA 

 

alan Baru ini dibuat setelah Klinik Pendidikan MIPA (KPM) mengevaluasi hasil 
pembelajaran di kelas khusus di dua tahun terakhir.  KPM menilai kelas khusus 
saat ini sudah terjadi beberapa penurunan dari berbagai sisi diantaranya dari sisi 

prestasi siswa kelas khusus KPM, sisi kebanggaan siswa sebagai siswa kelas khusus 
KPM, dari sisi perilaku siswa, dari sisi kepedulian orang tua siswa kepada KPM, dari 
sisi ketaatan siswa dan orang tua siswa terhadap KPM, dari sisi keakraban antar orang 
tua, dari pemaknaan orang tua siswa tentang bayaran seikhlasnya, dari sisi kualitas 
guru, dari sisi pelayanan yang dilakukan KPM. Hal ini terjadi karena semakin 
banyaknya siswa di kelas khusus KPM. 

KPM melihat terlalu banyak siswa di kelas Khusus KPM, adalah penyebab utama 
berbagai penurunan ini terjadi. Ketika siswa hanya sekitar 200 orang segala sesuatunya 
berjalan baik, ketika jumlah siswa menjadi sekitar 1000 orang, penurunan-penurunan 
tersebut mulai terasa. Niat  awal KPM menambah jumlah siswa adalah agar banyak 
siswa yang diajak untuk menjadi lebih baik dan orang tua juga yang diajak lebih baik, 
ternyata tidak sesuai harapan. Saat ini KPM belum sanggup untuk membuat hal tersebut 
terwujud dalam jumlah sekitar 1000 orang. Sehingga perlu adanya pengurangan jumlah 
siswa hingga mendapatkan jumlah yang optimal yang bisa dikelola KPM. 

Seleksi Bertahap  

KPM secara bertahap akan melakukan pengurangan jumlah siswa secara bertahap 
melalui tes eliminasi. Pengurangan ini tidak merujuk pada jumlah target siswa tertentu 
tetapi pada standar dasar yang harus dimiliki oleh siswa dan kepedulian orang tua. 
Standar dasar di sini meliputi akademik, ketaatan beribadah, dalam hal ini (bagi yang 
beragama Islam) pelaksanaan 7 sunnah, standar minimal hafalan Al Qur‟an, perilaku 
siswa di kelas dan tutur bahasa, semangat belajar siswa. Hal ini juga berlaku bagi siswa 
yang memeluk agama lainnya dengan standar serta tolok ukur sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing. Penilaian hal tersebut secara kuantitatif dan 
kualitatif menjadi penyaring siswa KPM untuk tahun ajaran baru di awal tahun 2015. 
Kepedulian orang tua kepada KPM dan adanya kesamaan visi dengan KPM akan 
menjadi poin penting dalam proses ini. Setelah terjadi penyaringan kelas khusus ini 
akan berganti nama menjadi Kelas Berbakat Matematika, bagi yang tidak lolos dari 
penyaringan ini bisa mengikuti seleksi untuk Kelas Berbakat IPA, Bahasa Inggris, 
Bahasa Arab dan Taekwondo, serta bidang ilmu lain yang akan dibuka di KPM. Hal ini 
karena KPM akan membuka kelas berbakat di setiap bidang dengan standar non 
akademik yang sama dengan Kelas Berbakat Matematika. 
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KPM akan menjadi sekolah kehidupan 

Setelah tersaringnya siswa Kelas Berbakat Matematika dengan standar KPM yang baru, 
KPM tidak akan mengarahkan siswa KPM tersebut untuk menjadi juara Olimpiade 
Matematika atau menjadi juara Olimpiade Sains lainnya. KPM akan mendorong siswa-
siswa kelas berbakat ini menjadi manusia-manusia haus akan ilmu dan bekerja keras 
untuk mencari dan mendapatkannya serta menikmati proses dalam menuntut ilmu 
tersebut dengan tidak menjadikan kejuaraan sebagai tujuan. KPM pun akan mendidik 
murid-murid kelas berbakat ini menjadi manusia yang tidak hanya pintar dari sisi 
akademik saja, atau hanya mengasah akalnya saja tetapi juga KPM akan mengasah 
raga, rasa dan hati murid-murid KPM melalui kegiatan-kegiatan yang harus diikuti 
siswa KPM baik di dalam maupun di luar KPM. KPM pun akan menanamkan rasa 
nasionalisme yang tinggi dalam bingkai ketaqwaan kepada Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Kelas berbakat  KPM akan menjadi sekolahan kehidupan bagi anak-anak pintar bangsa 
ini untuk menjadi manusia unggul di masa depan. Jalan Baru ini bisa jadi tidak akan 
menarik bagi orang tua yang menginginkan anaknya  mempunyai prestasi akademik 
seperti juara Olimpiade Matematika dan olimpiade lainnya, tetapi akan sangat menarik 
bagi orang tua yang menginginkan putra putrinya mengisi waktu dengan kegiatan-
kegiatan yang bermanfaat, orang tua yang menginginkan anak-anaknya berkumpul 
dengan teman-temannya yang baik, pintar dan soleh. Orang tua yang ingin mempunyai 
teman-teman sesama orang tua yang baik dan soleh yang mau diajak bekerja sama 
untuk kemajuan putra-putrinya. Bagi orang tua yang menjadikan prestasi akademik 
tujuan belajar di KPM, saya berharap segeralah mengundurkan diri dari kelas khusus 
KPM dari pada bapak dan ibu rugi secara waktu, tenaga dan dana.  

Membangun jaringan yang kuat 

KPM akan membangun hubungan emosional yang terjadi selama siswa-siswa kelas 
berbakat belajar di KPM, menjadi aset yang sangat berharga di masa depan. 
Persahabatan sesama angkatan dan kepedulian terhadap adik kelas serta hormat kepada 
adik kelas serta kualitas sumber daya manusia di kelas berbakat KPM akan menjadi 
jaringan yang sangat bermanfaat di masa depan. Bisa jadi murid-murid kelas berbakat 
KPM adalah bukan anak-anak yang paling hebat di Indonesia untuk bidang yang 
sedang ditekuninya, tetapi semangat berjamaah (kebersamaan) yang dimiliki siswa-
siswa KPM akan menjadi kekuatan yang paling besar di Indonesia yang bisa mengubah 
arah Indonesia masa depan menjadi lebih baik. Banyak orang yang sangat pintar saat ini 
berjuang sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya, tetapi nanti siswa Kelas Berbakat 
KPM akan berjuang bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemajuan 
bangsa. Kemajuan bangsa ini yang akan ditanam di Kelas Berbakat KPM. 
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Jalan Baru yang tidak menarik 

Jalan Baru untuk Generasi Baru Negara Kesatuan Republik Indonesia 

KPM pun membuat Jalan Baru agar KPM bisa diterima oleh seluruh Warga Negara 
Indonesia. Jalan Baru ini akan berjalan beriringan dengan Jalan Baru untuk generasi 
baru KPM, karena generasi baru KPM diharapkan akan menjadi acuan untuk 
mewujudkan generasi baru NKRI. Hal ini selaras dengan makna yang kita dapat dari 
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, “...bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk 
Indonesia Raya...”. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang turut bertanggungjawab 
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menciptakan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan, maka 
Jalan Baru KPM diharapkan dapat turut serta berpartisipasi aktif untuk melahirkan 
sumber daya manusia yang tidak hanya saja terdidik, pintar, tapi juga santun, 
bertanggungjawab, bermoral, berempati, religius dan peduli kepada sesama, yang patuh 
terhadap nilai-nilai agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan ke-
Bhinneka-an. 

Pertama, Jalan Baru yang dibuat KPM untuk NKRI adalah dengan memulai 
mengadakan pelatihan Sistem Metode Seikhlasnya baik secara online maupun secara 
langsung, bagi seluruh Warga Negara Indonesia dan menciptakan gerakan nasional 
bergotongroyong dalam bentuk  berbagi ilmu  dengan bayaran seikhlasnya sesuai 
kemampuan. Serta mengajak masyarakat untuk rela berkorban harta, waktu dan tenaga 
untuk gerakan ini. Pada pelatihan Sistem Metode Seikhlasnya ini para peserta tidak 
dipungut biaya, tujuannya agar semua kalangan bisa mengikuti pelatihan dan bisa 
terbentuk orang-orang yang sevisi dengan KPM. 

Selain itu, Kedua, KPM akan membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia dari 
Aceh sampai Papua dengan tetap menjaga toleransi beragama. Di daerah Papua yang 
mayoritas beragama Kristen maka tatacara berdo‟a di kelas KPM bisa menggunakan 
tata cara agama Kristen, atau di Bali yang mayoritas beragama Hindu maka tata cara 
berdo‟anya bisa menggunakan tata cara agama Hindu, tetapi peserta yang beragama 
Islam harus melaksanakan aturan yang dibuat KPM dan yang beragama lain dengan 
cara sesuai aturan agama masing-masing yang standarisasi minimalnya telah ditentukan 
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terlebih dahulu.  Berdasarkan hal ini KPM membuka peluang bagi yang beragama lain 
bergabung sebagai pengajar di KPM. 

Ketiga, membuka kelas dengan biaya seikhlasnya sesuai kemampuan tidak hanya untuk 
kelas  Matematika saja tetapi dengan orang-orang yang sevisi baik yang berprofesi 
sebagai guru atau profesional,  KPM akan membuka kelas  IPA, Bahasa Inggris, Bahasa 
Arab, Bahasa Mandarin, Taekwondo, Pencak silat dll. Mengadakan kerjasama dengan 
institusi negara maupun swasta untuk menyediakan tempat belajar bagi siswa dengan 
biaya seikhlasnya. Sehingga KPM akan ada di tempat-tempat seperti sekolah-sekolah, 
perumahan, perkantoran, asrama-asrama, tempat ibadah, balai desa, pesantren, panti 
asuhan, Koramil, Polsek, kantor kecamatan dll. Gerakan ini akan diwujudkan tanpa 
harus menunggu dukungan dana dari para dermawan, lembaga ZIS, atau CSR 
perusahaan. Karena orang-orang yang sudah memahami Sistem Metode Seikhlasnya 
akan berlomba-lomba mencari kegiatan yang mendatangkan pahala. 

Keempat, KPM juga akan lebih fokus kepada pembinaan guru-guru di sekolah agar 
kemampuan akademik guru-guru menjadi lebih baik dan semangat berbaginya tinggi. 
Sehingga bisa mendidik murid-muridnya di sekolah  menjadi lebih baik dan bersedia 
bergabung untuk mendukung kegiatan KPM. Pembinaan guru-guru ini akan dilakukan 
oleh guru-guru KPM dan orang-orang profesional yang sevisi dengan KPM. 

Lalu Kelima, KPM pun akan mencoba meningkatkan kembali rasa persaudaraan 
sebagai bangsa Indonesia dan bangga sebagai Bangsa Indonesia. Rasa itu sudah mulai 
terkikis akibat adanya otonomi daerah, sehingga yang timbul saat ini adalah 
kebanggaan sebagai warga daerahnya masing-masing. KPM akan menggiatkan acara 
pelatihan bersama serta lomba persahabatan di berbagai bidang ilmu baik bagi siswa 
dan guru di seluruh cabang KPM di Indonesia. Diharapkan semakin banyak bertemunya 
anak bangsa dari berbagai daerah di Indonesia maka rasa persahabatan itu akan tumbuh 
kembali di dada generasi baru bangsa. 

Keenam, KPM menyadari agar menjadi besar maka KPM harus menerima ke-
Bhinneka-an (Bhinneka Tunggal Ika) dan KPM pun menyadari agar ke-Bhinneka-an 
menjadi kuat, maka KPM dan semua yang terlibat didalamnya harus dekat dengan 
Yang Menciptakan ke-Bhinneka-an yaitu Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. 
Aktivitas ibadah yang banyak dan dilaksanakan dengan ikhlas akan menimbulkan 
kedekatan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.  Oleh karena itu KPM akan 
mengajak dan memaksa untuk semua anggota  yang terlibat dalam seluruh kegiatan 
KPM untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut aturan agama 
dan kepercayaan masing-masing.  KPM akan membuat aturan tegas sesuai aturan 
agama masing-masing untuk memaksa anggotanya untuk mewujudkan ini. sehingga 
akan tercipta masyarakat Indonesia yang religius dan berilmu pengetahuan. Efek 
masyarakat yang religius dan berilmu pengetahuan  akan menciptakan negara yang 
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lebih cerdas, aman, tentram, sejahtera dan damai serta bermartabat di hadapan bangsa 
lain.  

INILAH GENERASI BARU BANGSA INDONESIA YANG INGIN 
DIWUJUDKAN KPM UNTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK 
INDONESIA. 

Langkah-langkah ini adalah pemikiran awal dalam rangka turut serta memperbaiki 
kondisi bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik dari segi intelektual, spiritual 
maupun moral. KPM mohon dukungan bapak dan ibu semua yang membaca tulisan ini. 

Bagi KPM ini bukan mimpi atau khayalan tapi sebuah jalan yang harus ditempuh untuk 
menuju Jalan Baru yang semoga menjadikan lebih baik bagi bangsa ini.  

Bogor, 30 Agustus 2014 
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GERAKAN INDONESIA BERBAGI (GOTONG ROYONG), 
STRATEGI MENYELESAIKAN BENTROKAN ANGGOTA 

TNI-POLRI 

 

Latar Belakang 

aat ini banyak diberitakan bentrokan antara anggota TNI dengan anggota 
POLRI seperti kasus di Makasar dan Semarang. Ada juga bentrokan 
antara anggota TNI AD dengan anggota TNI AU seperti kasus di Solo, 

dan ada juga bentrokan antara anggota POLRI dimana anggota Brimob 
menyerang Sabhara seperti kasus  di Semarang. Bentrokan ini sudah ada sejak 
dahulu khususnya antara TNI-POLRI tetapi  selalu terjadi kembali dan sangat 
mungkin terjadi kembali sebelum ditemukan solusi yang tepat. Tentunya kajian 
sudah banyak dilakukan untuk bisa menemukan solusi dari permasalah ini, 
karena jika tidak segera ditemukan cara yang tepat hal ini akan merusak sendi 
pertahanan dan keamanan negara. Perlu ada ide kreatif dan inovatif dalam 
menyelesaikan bentrok antar institusi seperti ini. 

Tulisan ini adalah untuk berbagi ide dalam menyelesaikan masalah konflik yang 
terjadi anggota TNI dengan anggota POLRI. Solusi yang diberikan merupakan 
hasil dari pengalaman penulis dalam menjalankan lembaga yang selama ini telah 
memberikan manfaat besar bagi anak-anak dan orang tua yang mengikuti 
kegiatan lembaga ini. Solusi ini sebenarnya menghidupkan kembali budaya 
bangsa kita saya sudah lama ditinggalkan. Oleh karena itu penulis mengeluarkan 
suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Indonesia Berbagi. 

Gerakan Indonesia Berbagi 

Gerakan Indonesia Berbagi (GIB) contoh nyatanya sudah dilaksanakan oleh 
Klinik Pendidikan MIPA (KPM) yang berdomisili di  Bogor. KPM yang 
merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan Sistem Metode Seikhlasnya 
sudah melaksanakan lebih dari 12 tahun dalam Gerakan ini. Bentuk berbagi di 
KPM adalah siswa belajar di KPM dengan bayaran seikhlasnya tidak membayar 
pun tidak apa-apa karena tujuan KPM adalah berbagi ilmu.  Di 12 tahun pertama 
KPM melaksanakan gerakan ini sambil membuat konsep dasar dari Gerakan 
Indonesia Berbagi sehingga bisa diikuti dengan mudah oleh anggota 
masyarakat. Supaya ketika diperkenalkan ke masyarakat,  Gerakan ini tidak 
hanya gerakan sesaat tetapi terus bergerak dan semakin membesar karena 

S 
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kesadaran dari para pelaksananya. Gerakan ini sangat perlu disebarkan 
mengingat situasi ekonomi, Sosial dan Budaya negeri kita dalam kondisi yang 
memprihatinkan. 

Gerakan Indonesia Berbagi saat ini tidak hanya berbagi ilmu saja, tetapi juga 
berbagi tempat, berbagi makanan, berbagi tenaga, berbagi materi dan berbagi 
uang. Contoh-contoh gerakan ini sudah ada di KPM. Sehingga sangat mungkin 
itu diadopsi di lembaga lain atau di komunitas lain. Apalagi ketika hal ini sudah 
menjadi suatu gerakan akan bisa meredam masalah-masalah sosial yang terjadi 
di antara kita khususnya pada bentrokan antara TNI dan POLRI. Ada beberapa 
kegiatan yang sudah  terjadi di KPM yang bisa menjadi cermin untuk 
dilaksanakan di lingkungan TNI-POLRI. 

1. Berbagi Ilmu : Program Les Seikhlasnya yang dilakukan oleh anggota 
masyarakat untuk masyarakat. Yang menjadi pengajar dalam kegiatan ini 
tidak hanya guru juga ada ibu rumah  tangga, anggota TNI, anggota POLRI, 
dan masyarakat umum. Karena yang diajarkan di KPM tidak hanya 
pelajaran matematika juga pelajaran IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, 
Pencak Silat, Taekwondo, futsal, ilmu kehidupan dan akan bertambah 
bidang ilmu lainnya. Motivasi para pengajar di KPM adalah semangat 
berbagi. Peserta membayar seikhlasnya dan guru-guru pung siap dibayar 
seikhlasnya. Hal ini sudah menjadi budaya kita zaman dulu, dimana para 
santri belajar  agama ke para kiyainya tidak ditentukan tarif bahkan gratis. 

2. Berbagi tempat : Ada beberapa orang yang mempersilahkan rumah atau 
rukonya  digunakan sebagai tempat belajar di KPM.  Hal ini karena orang-
orang tersebut terkesan dengan gerakan berbagi ilmu yang dibuat oleh 
KPM.  Hal ini pun sudah menjadi budaya kita zaman dahulu ketika tetangga 
ada kenduri maka rumah tetangga bisa digunakan untuk menginap dari 
tamu atau saudara yang sedang kenduri. 

3. Berbagi makanan : KPM sangat sering mendapatkan kiriman makanan 
dari orang tua pada saat ada jadwal belajar. Sehingga makanan tersebut 
dinikmati bersama karyawan, guru dan orang tua-orang tua KPM, sehingga 
timbul gerakan secara terjadwal pengiriman makanan dari orang tua siswa 
pada saat jadwal belajar. Kegiatan ini menambah akrab antar orang tua. Hal 
ini sudah menjadi budaya kita dizaman dulu ketika mempunyai makanan 
lebih suka dibagikan kepada tetangga terutama menjelang hari raya. 

4. Berbagi Tenaga : KPM sering melakukan banyak kegiatan yang dimana 
kegiatan tersebut memerlukan dana besar jika tenaga yang dikeluarkan 
harus dihitung dengan uang, padahal kegiatan yang dilakukan cenderung 
berbentuk sosial. Hal ini sudah tidak menjadi masalah karena karyawan, 
guru dan orang tua sering bahu membahu mensukseskan kegiatan KPM 
tanpa berharap balasan. Padahal tenaga dan waktu yang dikeluarkan tidak 
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sedikit. Hal ini sudah menjadi budaya kita zaman dulu dengan istilah kerja 
bakti. 

5. Berbagi Materi dan Uang : KPM pernah merasakan hal ini ketika KPM 
akan membangun kantor dan kekurangan dana. Ketika KPM 
menginformasikan hal ini, banyak orang tua siswa yang berbagi dana 
dengan mentrasfer uang ke KPM dan juga memberikan materi berupa 
semen, pasir, AC dll untuk kepentingan kantor KPM. Hal ini sudah menjadi 
budaya kita zaman dulu saling membantu memberikan sumbangan ketika 
ada yang membutuhkan bantuan. 

Kenapa KPM bisa mendapat dukungan sedemikian rupa dari orang tua ? Hal ini 
karena KPM sudah berbagi ilmu terlebih dahulu kepada putra-putri dari orang 
tua tersebut dan kepada orang tua itu sendiri. Kebaikan orang tua-orang tua 
KPM tersebut semakin meningkatkan semangat KPM untuk berbagi dan 
memberikan kemanfaatan bagi sebanyak-banyak manusia. Kegiatan saling 
berbagi ini akan menimbulkan rasa saling berbagi, saling menjaga dan saling 
menebar bahagia. Tidak akan ada rasa permusuhan apa lagi untuk saling 
menyakiti ketika kita sudah terbiasa saling berbagi. Jika Gerakan Indonesia 
Berbagi ini sudah membudaya di Bumi Pertiwi maka tidak ada masalah yang 
tidak bisa kita selesaikan bersama. 

Gerakan Indonesia Berbagi di TNI-POLRI 

Kita bisa melihat TNI-POLRI saling bahu membahu ketika melawan musuh 
bersama seperti adanya pemberontakan atau ketika adanya bencana alam. 
Kenapa kita harus menunggu hal tersebut untuk bisa kembali akrab. Sebenarnya 
ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk merekatkan TNI-POLRI. 
Gerakan olah raga bersama merupaka suatu kegiatan positif tetapi alangkah 
baiknya ditambah dengan kegiatan berbagi sehingga bisa menambah ikatan tali 
persaudaraan dan rasa saling mencintai, karena dengan kita saling berbagi bisa 
menambah ikatan rasa saling mencintai. 

1. Berbagi Ilmu : bisa dibuat kegiatan dimana ada anggota TNI datang ke 
asrama polisi atau ke kantor polisi untuk mengajar baik anggota polisi atau 
putra-putri anggota polisi. Demikian pula sebaliknya ada anggota polisi 
yang datang ke asrama TNI atau markas TNI untuk mengajar anggota TNI 
atau putra-putri anggota TNI. Ilmu yang diajarkan apa saja. Hal ini sudah 
dilakukan KPM dengan membuka kelas di asrama-asrama TNI dan Kantor 
POLRES di Kota Bogor. 

2. Berbagi makanan : Perlu adanya kegiatan kunjungan anggota TNI ke 
asrama POLRI atau kantor dalam acara kegiatan makan bersama, begitu 
juga sebaliknya ada kegiatan anggota POLRI berkunjung ke asrama TNI 
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atau markas TNI untuk kegiatan makan bersama. Makanan tersebut harus 
disajikan oleh tuan rumah beserta istri dalam hal ini ibu-ibu PERSIT atau 
ibu-ibu Bhayangkari. 

3. Berbagi Tenaga : Perlu adanya kegiatan kerja bakti bersama. Anggota 
TNI-POLRI bersama-bersama secara rutin memperbaiki fasilitas yang ada 
di asrama TNI atau di asrama POLRI. Acara kerja bakti ini bisa diakhiri 
dengan acara makan bersama. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan secara rutin 
setiap bulan, sehingga interaksi tolong menolong yang sering dilakukan 
 akan menimbulkan rasa kasih sayang dan saling kenal mengenal dalam 
keadaan suka cita. 

4. Berbagi Materi dan Uang : Anggota TNI dan POLRI di lapisan bawah 
tentunya adalah orang-orang yang tidak begitu leluasa dari sisi materi. 
Tetapi bukanlah menjadi suatu halangan untuk saling berbagi. Misalnya 
ketika memperbaiki Masjid/Gereja atau rumah anggota yang rusak  di 
asrama TNI, anggota POLRI yang membantu kerja bakti tidak hanya 
menyumbangkan tenaga saja, tetapi juga membantu dalam bentuk uang atau 
materi yang merupakan kumpulan sumbangan dari anggota POLRI. 
Demikian juga sebaliknya.  

Gotong Royong 

Gerakan Indonesia Berbagi ini sebenarnya gerakan untuk menghidupkan 
kembali budaya Indonesia yang sudah lama ditinggalkan yaitu gotong royong. 
Bila hal ini bisa dijalankan oleh TNI-POLRI maka hal ini bisa ditularkan kepada 
masyarakat. Semoga dengan semangat gotong royong ini tidak akan ada lagi 
bentrokan antara TNI-POLRI, tawuran antar warga, tawuran antar pelajar dan 
penyakit sosial lainnya. Kita sebagai bangsa sudah mulai kehilangan jati diri 
karena kita sudah banyak meninggalkan budaya bangsa kita yang luhur. Sudah 
saatnya TNI-POLRI bersatu padu untuk melawan musuh bersama yaitu musuh 
yang menjauhkan kita dari semangat gotong royong. Budaya gotong royong ini 
akan berkembang jika dilakukan dengan Ikhlas. Oleh karena itu belajar Sistem 
Metode Seikhlasnya harus yang harus dan mutlak dilakukan. 

Hongkong, 14 Juli 2015 
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“NU dan MUHAMMADIYAH dalam PANDANGAN SAYA” 

 

TULISAN INI ADALAH KADO UNTUK MUKTAMAR NU DAN 
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH 2015.  

aya adalah orang yang lahir di Jawa Barat dari keluarga yang berbasis 
keagamaan yang kental dengan nuansa Nahdatul Ulama (NU). Sejak 
kecil, saya oleh Bapak saya, sering  diajak mengikuti tahlilan ketika ada 

tetangga yang meninggal, suka membaca sholawat di masjid sebelum 
melaksanakan Sholat fardhu berjamaah, ketika sholat subuh dibiasakan 
membaca doa qunut, pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW suka mengikuti 
pembacaan Kitab Barzanzi dan pada bulan puasa suka mengikuti tarawih yang 
banyaknya 23 rokaat. Itu yang saya pahami tentang NU. 

Ketika saya kecil, saya mempunyai tetangga yang kata orang-orang sih, 
katanya orang Muhammadiyah. Tetangga saya tersebut adalah orang yang baik, 
hanya ketika saya perhatikan, waktu sholat subuh di masjid beliau tidak ikut 
mengaminkan Doa Qunut, tidak ikut tahlilan, tidak membaca Sholawat sebelum 
melaksanakan sholat berjamaah, tidak membaca Kitab Barzanzi pada saat 
Maulid Nabi Muhammad SAW, dan ketika bulan Ramadhan sholat tarawih yang 
lakukan hanya sebanyak 11 roka‟at. Sehingga hal-hal itulah yang saya pahami 
tentang Muhammadiyah. 

Ketika saya kecil, saya merasakan hubungan NU dengan Muhammadiyah tidak 
begitu harmonis. Saya sering mengikuti pengajian yang diadakan oleh kiai-kiai 
dari pesantren yang berbasis NU dan saat pengajian saya sering mendengar 
komentar-komentar yang tidak sedap terhadap orang-orang Muhammadiyah. 
Saya pun pernah mengikuti pengajian yang diadakan oleh orang-orang 
Muhammadiyah ternyata isinya pun banyak mengkritik pelaksanaan ibadah 
yang dilaksanakan oleh orang-orang NU. Waktu saya kecil ketika bulan puasa, 
sangat terasa perbedaan NU dengan Muhammadiyah. Biasanya menjelang Isya 
orang-orang Muhammadiyah akan sholat isya dan tarawih di rumah yang 
disepakati olah orang-orang Muhammadiyah, sedangkan orang-orang NU 
melaksanakan  sholat isya dan tarawih di masjid. Uniknya ketika sholat 
maghrib orang NU dan orang Muhammadiyah sholat maghrib berjamaah 
di masjid. 

S 
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Setelah saya besar, ternyata perselisihan itu sudah mulai berkurang bahkan 
hampir tidak ada. Saat ini ketika saya mengikuti pengajian di tempat kiai yang 
berbasis NU, saya sudah tidak mendengar lagi komentar miring tentang 
Muhammadiyah. Saat ini pun tetangga saya yang Muhammadiyah malah sering 
mengikuti acara tahlilan ketika ada warga yang meninggal. Selain itu yang 
menarik di tempat saya, adalah orang NU dan orang Muhammadiyah sholat 
tarawih di masjid yang sama dan bersama-sama. Waktu telah membuat 
semuanya berubah. Saya pun secara pribadi sudah mendapat wawasan yang 
lebih baik tentang Muhammadiyah,  karena sejak tahun 2005 saya telah rutin 
melatih guru-guru Sekolah Muhammadiyah dalam bidang Matematika hingga 
saat ini. Pengalaman yang berlangsung sampai sekarang ini menjadi alasan saya 
membuat tulisan ini. 

Membuat Olimpiade Matematika Muhammadiyah di Muktamar tahun 
2005 

Masalah mendatangkan anugerah. Kasus seorang anak SD dari sekolah 
Muhammadiyah yang diisukan tidak bisa berangkat ke India di tahun 2004, 
ternyata menghantarkan saya kenal dengan ketua Majlis Dikdasmen PP 
Muhammadiyah pada saat itu yaitu Prof Yunan Yusuf  dan juga saya mulai 
berkenalan dengan orang yang sudah saya anggap Kakanda, yaitu Buya Afif 
Hamka yang merupakan putra ulama besar yang saya kagumi yaitu Almarhum 
Buya Hamka. Pertemuan dengan kedua tokoh ini dan pengurus Dikdasmen 
Muhammadiyah menghasilkan suatu kegiatan yang belum pernah dilakukan 
oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah sebelumnya. Kegiatan itu adalah 
Olimpiade Matematika Muhammadiyah (OMM) yang dilaksanakan 
bertepatan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Kota 
Malang, Jawa Timur. 

Kegiatan OMM ini punya dampak besar bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. 
Kegiatan ini menimbulkan demam Olimpiade Matematika di sekolah-sekolah 
Muhammadiyah. Sehingga di tahun depannya banyak anak-anak dari sekolah-
sekolah Muhammadiyah berprestasi dalam berbagai lomba matematika baik 
daerah, nasional dan internasional. Kerjasama saya dengan organisasi 
Muhammadiyah yang diawali kegiatan OMM terus berlangsung sampai hari ini, 
khususnya di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo. Interaksi 
dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun in membuat saya semakin paham 
tentang pergerakan Muhammadiyah. Saya sebagai orang yang berlatar belakang 
NU merasa nyaman bekerjasama dengan orang-orang Muhammadiyah dan saya 
sudah merasa bagian dari Muhammadiyah. 
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Pesantren-pesantren berbasis Sains mulai bermunculan di NU 

Ketika saya melakukan pelatihan matematika untuk guru-guru matematika se 
wilayah Jombang di Pesantren Tebu Ireng di tahun 2013. Saya sempat 
berdiskusi dengan Gus Sholah tentang masalah pendidikan pesantren. Ternyata 
beliau sedang membangun sekolah yang mempunyai keunggulan di bidang sains 
namanya SMA TrenSains. Di sekolah tersebut diharapkan bisa terlahir generasi 
muda  yang handal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal yang 
menarik juga ketika saya diskusi dengan Gus Ali Masruri, Pimpinan Pondok 
Pesantren Bumi Sholawat di tahun 2015. Beliau menceritakan ada beberapa 
siswanya yang mengikuti Olimpiade Matematika ke luar negeri dimana saya 
adalah Team Leadernya. Ternyata beliau sendiri yang termasuk sebagai salah 
satu pembina matematika bagi anak-anak tersebut. Luar biasa, seorang Kiai 
menjadi pengajar Olimpiade Matematika. Pertemuan saya dengan dua Tokoh di 
NU membuat saya berpikir, bahwa pesantren-pesantren di NU pun saat ini 
sudah mulai menggeliat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi serta 
menjadikan Matematika sebagai pelajaran penting. Lahirnya generasi baru NU 
yang mumpuni dalam bidang sains dan teknologi akan membuat citra pesantren 
menjadi bagus dan menjadi pilihan bagi generasi muda Indonesia. 
Perkembangan pesantren-pesantren NU dalam bidang sains ini sudah sejalan 
dengan perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah dalam bidang sains. 
Hal ini akan jadi sinergi yang sangat bermanfaat di masa depan. 

NKRI berhutang pada NU dan Muhammadiyah 

Setelah saya sering bergaul dengan orang Muhammadiyah dan sudah merasa 
jadi bagian dari Muhammadiyah. Saya mulai mempelajari sejarah pergerakan 
Muhammadiyah dan tentunya juga sejarah NU karena saya orang NU. Ada hal 
yang mungkin terlupakan  atau sengaja dilupakan dalam sejarah tentang peran 
NU dan Muhammadiyah dalam perang Kemerdekaan 1945. Contoh pada saat 
peristiwa 10 November 1945, para pejuang memohon restu dari Kiai Hasyim 
Asy‟ari terlebih dahulu sebelum ada keputusan untuk melawan Belanda pada 
peristiwa 10 November 1945 . Karena restu beliau maka ribuan santri turun ke 
medan perang dan akhirnya banyak yang menjadi korban dalam peristiwa yang 
dikenang sebagai hari Pahlawan tersebut. Kiai Hasyim As‟ari adalah pendiri NU 
dan beliau juga adalah kakek dari Presiden ke-4 Republik Indonesia KH 
Abdurahaman Wahid. Sedangkan tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam 
perang kemerdekaan adalah Panglima Besar Sudirman. Beliau adalah Bapaknya 
Tentara Nasional Indonesia. Beliau sebelum terlibat dalam dunia kemiliteran 
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adalah guru di sekolah Muhammadiyah. Beliau adalah seorang aktivis yang lahir 
dari rahim Muhammadiyah. 

Hal yang sangat penting dan jarang diangkat dalam sejarah adalah peran NU dan 
Muhammadiyah pada masa pergolakan setelah G30S/PKI di tahun 1965. 
Dimana pada saat itu BANSER NU (Barisan Ansor serbaguna Nahdatul Ulama) 
yang merupakan organisasi otonom di NU dan KOKAM (Komando 
Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah) yang merupakan organisasi 
bentukan Muhammadiyah, adalah dua organisasi yang turut serta dalam 
penumpasan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Banyak korban dari kalangan 
BANSER NU dan KOKAM dalam peristiwa ini. pada saat peristiwa G30S/PKI 
kekuatan TNI sedang berkonsentrasi dalam menghadapi konfrontasi dengan 
malaysia. Sehingga peran BANSER NU dan KOKAM merupakan kekuatan 
yang terasa sekali saat itu dalam menjaga NKRI dari pengkhianatan PKI. Darah 
anggota BANSER NU dan KOKAM yang tumpah dalam peristiwa penunpasan 
PKI waktu itu adalah wujud pengorbanan dan pengabadian NU dan 
Muhammadiyah pada NKRI. Kita harus menghormati BANSER NU dan 
KOKAM dengan pengorbanan yang telah dilakukan untuk NKRI. Sungguh 
NKRI sebenarnya berhutang pada NU dan Muhammadiyah semoga pemerintah 
tidak melupakan itu. 

Pendidikan NU dan Muhammadiyah harusnya dikembangkan pemerintah 

Pengorbanan yang telah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah pasti tidak 
berharap balas dari pemerintah, karena kedua ORMAS ini adalah bagian dari 
Indonesia. Jika tidak ada NU dan Muhammadiyah maka bisa jadi tidak ada 
Indonesia. Oleh karena itu yang dilakukan oleh pemerintah adalah berbuat agar 
NU dan Muhammadiyah tetap ada di Indonesia. Hal yang harus dilakukan oleh 
pemerintah adalah membantu proses kaderisasi dari kedua organisasi ini 
sehingga kedua organisasi bisa mendapatkan kader-kader untuk meneruskan 
pergerakannya di masa depan. 

Pemerintah harus mendorong pesantren-pesantren NU untuk menjadi pesantren 
modern dan dikembang menjadi perguruan tinggi favorit, sehingga banyak 
generasi muda yang berbasis NU mau belajar di pesantren hingga sampai 
perguruan tinggi. Begitu pula dengan pendidikan di Muhammadiyah, 
Pemerintah harus membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah sehingga menjadi 
sekolah unggulan dari SD sampai SMA, hingga sampai perguruan tinggi. 
Sehingga kader-kader Muhammadiyah tetap terawat sebagai orang 
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Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah sudah tidak mempunyai kader 
lagi maka eksistensi NKRI sesungguhnya sedang terancam. 

NU dan Muhammadiyah harus Bersanding bukan Bertanding 

Ada kesamaaan antara NU dan Muhammadiyah berdasar sejarah yaitu NU dan 
Muhammadiyah berperan besar dalam lahirnya NKRI. NU dan Muhammadiyah 
bersama-sama membantu TNI dalam menumpas PKI setelah kasus G30S/PKI. 
Sehingga akan ada dendam kesumat PKI pada kedua organisasi ini dan hal ini 
harus terus diwaspadai NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah harus 
tetap bersanding demi kemajuan bangsa. NU dan Muhammadiyah sebaiknya 
harus bersanding dalam suatu wadah yang bernama Majlis Ulama Indonesia 
(MUI) agar MUI lebih punya taring dan didengarkan umat. 

MUI sebaiknya diisi oleh orang-orang yang mewakili organisasi bukan diwakili 
oleh perorangan. Jika MUI perwakilan dari organisasi maka fatwa yang 
dikeluarkan MUI akan diikuti oleh organisasi-organisasi Islam yang ada di 
Indonesia dan tentunya pasti akan diikuti oleh umat yang menjadi anggota 
organisasi-organisasi Islam tersebut. NU dan Muhammadiyah sebagai 2 
organisasi besar di Indonesia harus bersanding di MUI dan menjadi motor 
penggerak MUI. NU dan Muhammadiyah harus merumuskan bersama tentang 
hari awal puasa dan hari raya Idul Fitri sehingga tidak ada perbedaan dan setelah 
itu MUI yang mengumumkan. Sehingga tiap tahun tidak akan ada lagi 
perbedaan antara NU dan Muhamadiyah dalam penetapan awal puasa dan hari 
raya Idul Fitri. 

Sesungguhnya jika NU dan Muhammadiyah bersanding dan mengajak 
organisasi keislaman yang lain bersanding dalam wadah Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dengan format MUI adalah perwakilan organisasi-organisasi 
Islam bukan terdiri beranggotakan tokoh perorangan. Sehingga MUI akan jadi 
rumah besar umat Islam karena  menjadi tempat silaturahim para pemimpin 
organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammdiyah, PERSIS, dll. Maka 
akan  banyak masalah umat Islam di Indonesia yang bisa diselesaikan, seperti 
seperti masalah ekonomi umat dengan ekonomi syariah, membantu umat Islam 
yang terkena musibah baik karena konflik atau bencana alam. Bahkan jika umat 
Islam sudah satu suara masalah kepemimpinan nasional pun bisa dengan mudah 
di selesaikan. Pasti kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang merupakan 
kader umat Islam terbaik yang membanggakan umat Islam dan Indonesia. 
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Banyak pihak baik dari dalam dan luar negeri yang tidak menginginkan NU dan 
Muhammadiyah bersanding, banyak yang menginginkan NU dan 
Muhammadiyah bertanding. Karena banyak negara yang tidak menginginkan 
Indonesia menjadi negara besar yang maju. Sehingga akan banyak pihak baik 
yang merupakan antek-antek asing yang ingin melemahkan kedua organisasi ini. 
Malah banyak pihak yang menginginkan di internal NU ada perpecahan dan di 
internal Muhamamdiyah juga ada perpecahan sehingga kedua organisasi ini 
menjadi lemah. Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah bersanding karena NU 
dan Muhammadiyah mempunyai musuh yang sama berdasarkan sejarah. 
Semoga Muktamar ke-33 NU di Kabupaten Jombang dan Muktamar ke-47 
Muhammadiyah di Makasar yang sama-sama dilaksanakan pada Agusutus 2015 
bisa menghasilkan suatu cara agar NU dan Muhammadiyah bisa bersanding 
untuk menyelesaikan masalah bangsa. Saya adalah orang NU dan saya adalah 
Muhammdiyah, karena saya orang Indonesia. Tidak ada NU dan 
Muhammadiyah maka tidak ada Indonesia.  

Bogor, 26 Juli 2015 
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MENGEJAR REZEKI SEPERTI DI BULAN RAMADHAN 

 

ada saat sedang mengisi pelatihan matematika di Bulan Ramadhan 
1436H di sebuah sekolah Islam di Bogor, saya mengajukan pertanyaan 
“Apakah setuju kalau di Bulan Ramadhan rezeki bapak dan ibu 

bertambah ?” jawaban para peserta adalah “ya”. Uniknya saya melihat ada 
 seorang guru dari sekolah penabur yang juga mengatakan “ya”. Saya kemudian 
mendekati guru tersebut dan bertanya “Agama bapak apa?” jawabnya”Kristen”. 
Kemudian saya melanjutkan pertanyaan “kenapa di bulan Ramadhan ini rezeki 
bapak bertambah?”. jawabnya “karena di bulan Ramadhan ini banyak libur 
sehingga saya banyak mengajar les, Pak”. 

Ternyata hikmah bulan Ramadhan dalam penambahan rezeki tidak hanya 
dirasakan oleh orang Islam. Orang beragama lain pun bisa merasakan. Hal yang 
pasti bisa terlihat adalah menjelang hari raya pasar-pasar, mal-mal penuh. Hal 
ini menunjukkan banyak orang yang mempunyai uang, sehingga punya 
kemampuan untuk berbelanja.  Begitu pulang para pedagang atau yang punya 
mal akan banyak mendapat uang karena banyak yang berbelanja. Padahal kita 
sepakat banyak pemilik mal adalah nonmuslim, artinya nonmuslim merasakan 
berkahnya bulan.  Tentunya semua sepakat kalau setiap bulan adalah bulan 
puasa, sehingga setiap bulan rezeki terus berlimpah. 

Kenapa Bulan Ramadhan Rezeki Berlimpah 

Apa yang menarik dari bulan Ramadhan? Menurut saya yang menarik dan 
keunikan dari Bulan Ramadhan adalah umat Islam diwajibkan berpuasa selama 
satu bulan penuh. Di malam harinya melaksakana sholat sunnah tarawih dan  di 
bulan Ramadhan umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah. Amalan-amalan 
tersebut semakin dilengkapi dengan amalan sunnah lainnya seperti membaca 
Alqur‟an, sholat dhuha, sholat tahajud, sedekah, dzikir yang dilakukan sebagai 
ibadah rutin harian. Selain ada harapan yang selalu diinginkan oleh umat Islam, 
yaitu mendapatkan malam lailatul qodar, malam yang lebih baik dari 1000 
bulan. 

Aktivitas ibadah yang banyak di bulan puasa itulah yang menyebabkan pahala 
orang-orang menjadi banyak ketika bulan puasa. Karena pahalanya banyak 
maka maka rezekinya pun akan banyak, sebab pahala tersebut akan terkonversi 
menjadi rezeki. Bentuk rezeki ini bisa bermacam-macam. Bisa dalam bentuk 

P 
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uang, barang, kesempatan dll. Ketika pahala itu berlimpah maka rezeki pun 
berlimpah. Ketika rezeki berlimpah maka rezeki tersebut bisa dirasakan atau 
dinikmati oleh orang di sekitar walaupun orang tersebut tidak berpuasa. Contoh 
sederhananya adalah anak-anak kecil biasanya akan mendapatkan baju baru 
pada saat bulan puasa walaupun mereka sendiri belum melaksanakan puasa. 
Anak-anak kecil termasuk yang mendapatkan limpahan rezeki dari rezeki yang 
berlimpah yang diperoleh oleh tuany di bulan puasa. 

Ibadah setiap bulan bisa mencontoh ibadah bulan Ramadhan. 

Jika diperhatikan intinya dari bulan Ramadhan adalah membuat orang-orang 
Islam ibadahnya meningkat. Karena ibadahnya meningkat maka pahalanya pun 
bertambah, karena pahalanya bertambah maka rezekinya pun bertambah. 
Sebenarnya itu logika sederhana kenapa rezeki pada bulan puasa bertambah. 
Artinya jika ibadah kita di bulan setelah bulan Ramadhan tetap atau bahkan 
meningkat, maka rezeki yang akan diperoleh manusia pun akan tetap atau 
bahkan meningkat melebihi yang didapat ketika bulan Ramadhan. 

Sebenarnya jika ibadah kita setelah bulan Ramadhan tetap, nilainya akan jauh 
lebih tinggi dari pada bulan Ramadhan. Hal ini karena godaan setelah bulan 
ramadhan jauh lebih banyak. Sebab bisa jadi pada saat bulan Ramadhan saudara 
kita sesama muslim bersatu padu dalam aktivitas ibadah, tetapi setelah bulan 
Ramadhan bisa jadi saudara kita yang muslim sebagai penggoda dalam 
melaksanakan aktivitas ibadah. Contohnya puasa, jika di bulan Ramadhan, 
keluarga dan tetangga kita semua berpuasa, sehingga godaan berpuasa tidak 
begitu terasa. Tetapi setelah bulan Ramadhan, ketika kita akan melaksanakan 
puasa sunnah, keluarga dan tetangga kita belum tentu berpuasa. Sehingga 
mereka bisa jadi penggoda kita dalam melaksanakan puasa sunnah. Otomatis 
jika penggodanya banyak maka pahalanya akan lebih banyak. 

Jika kondisi masyarakat dalam mempertahankan ibadah ini bersifat masif atau 
masyarakat bersama-sama mempertahankan kondisi ibadah sama dengan ketika 
bulan ramadhan. Maka kondisi masyarakat tersebut akan sama seperti di bulan 
Ramdhan. Hal yang pasti akan sangat dirasakan adalah kemudahannya 
mendapatkan rezeki. Kemudahan ini karena melimpahnya pahala yang 
dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Kondisi ini sesuai dengan surat Al Araaf 
ayat 96 

Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
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mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya. 

Bergabung dengan Komunitas Ibadah Sunnah 

Agar bisa mempertahankan kondisi ibadah sama seperti bulan puasa maka kita 
harus mengikuti atau membentuk komunitas-komunitas ibadah yang ada. Saat 
ini sudah banyak komunitas-komunitas ibadah sunnah seperti komunitas One 
Day One Juz (ODOJ), One Day One Lembar (ODOLA), Komunitas puasa 
Senin-Kamis, Komunitas sedekah, Komunitas pejuang subuh, dll. Apa yang 
dilakukan oleh komunitas-komunitas ini sejalan dengan surat Al Ashr ayat 1-3. 

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat 
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi 
kesabaran.   

Jika kita mengikuti banyak komunitas ini In sha Allah kita tidak akan menjadi 
orang yang merugi. Karena kita bisa menjadi orang yang beriman dan beramal 
soleh. Jika kita banyak melakukan amal soleh maka pahala kita pun akan banyak 
dan In sha Allah hidup kita di dunia pun akan sukses dan tidak tidak akan 
merugi. Umat Islam ini dalam kemunduran atau kerugian  karena kurangnya 
orang Islam yang melaksanakan apa yang diperintah di surat Al Ashr.  Gerakan 
komunitas-komunitas ini harus kita populerkan di berbagai lapisan masyarakat 
dalam rangka pengamalan surat Al Ashr. 

Gerakan Satu Keluarga minimal satu komunitas ibadah, Gerakan satu 
pemimpin harus memimpin minimal satu komunitas ibadah. 

Ini adalah sebuah gerakan mungkin jarang kita pikirkan dalam rangka untuk 
melaksanakan surat Al ashr. Mari kita pilih ibadah sunnah yang ada seperti 
membaca Alqur‟an, sholat berjamaah, puasa Senin-Kamis, puasa Nabi Daud, 
sedekah, menjaga wudhu, sholat dhuha, sholat tahajud, dzikir dll. Mari kita 
mulai gerakan ini dari keluarga kita sendiri dimana bapak atau ibu bisa menjadi 
keluarganya. Kemudian kita mulai dilingkungan kerja, jika bapak/ibu jadi 
pimpinan di kantor bapak dan ibu yang menjadi ketua dari komunitas ibadah ini. 

Adanya media sosial seperti grup BBM, grup WA, grup fb dll, bisa menjadi 
sarana untuk mempermudah komunitas ini bergerak. Grup media sosial ini bisa 
menjadi sarana yang efektif untuk saling mengingatkan jika kita belum 
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melaksanakan aktivitas ibadah sunnah tertentu. Komunitas ini akan berkembang 
kalau kita sadar kalau kita ikut komunitas ini maka kita akan jadi orang yang 
beruntung (lawan dari merugi). Setiap orang pasti mau jadi orang beruntung dan 
seharusnya setiap orang pasti mau masuk komunitas-komunitas ibadah ini. 

Jika komunitas-komunitas ini bisa berjalan dengan efektif makan akan terjadi 
perubahan yang signifikan di kalangan umat Islam terutama dalam hal 
kehidupan di dunianya. Karena mereka pasti akan menjadi orang-orang yang 
berkelimpahan rezeki. Karena orang Islam saat itu termasuk orang-orang yang 
beruntung. Seperti hal bulan Ramadhan, kondisi ini pun pasti akan dirasakan 
oleh orang-orang non muslim, karena mereka juga merasakan juga tumpahan 
rezeki yang melimpah dari langit untuk islam. Kondisi menuntut bentuk dakwah 
memperkenalkan Islam dengan cara yang baik dan langsung memberikan contoh 
dan manfaat nyata akan adanya Islam untuk umat yang lain. 

Jika ada yang berpendapat janganlah melakukan aktivitas ibadah untuk 
mendapatkan rezeki, atau kalau beribadah jangan diketahui orang karena hal itu 
mengganggu keikhlasan. Pendapat itu benar, tetapi perlu juga dipahamkan 
bahwa keyakinan beribadah untuk  pendapat pahala juga bukanlah hal yang 
salah. Ibadah diketahui orang tujuannya memotivasi juga bukanlah hal yang 
salah. Rezeki adalah suatu konsekuensi logis jika orang mempunyai banyak 
pahala. Biarkanlah untuk tahapan awal umat beribadah untuk mendapatkan 
pahala, setelah itu Insha Allah, pahala akan terkonversi menjadi rezeki yang 
membuat manusia menjadi mengenal Allah dan pada akhirnya Allah lah yang 
menjadi tujuan beribadah orang tersebut. Jadi marilah kita tidak berdebat dalam 
hal itu. Marilah kita langsung praktik membuat komunitas ibadah sunnah di 
keluarga kita, kemudian di kantor kita. Kalau tidak sekarang kapan lagi; kalau 
bukan kita siapa lagi; lebih cepat lebih baik. 

Hongkong, 17 Juli 2015 
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METODE SEIKHLASNYA, STRATEGI AKTUALISASI 
MULTIFUNGSI PERAN TNI DALAM PEMBINAAN 

TERITORIAL 

 

Latar Belakang 

aat ini situasi negara menuntut adanya kedekatan rakyat dengan TNI dan 
TNI dengan rakyat. Hubungan yang terjadi harus simbiosis mutualisme 
(saling menguntungkan). Hal ini karena gerakan-gerakan yang ingin 

 menghancurkan NKRI dimulai dengan menjauhkan rakyat dengan TNI. 
Kemudian membuat TNI sebagai musuh rakyat dan selanjutnya dibuat gejolak 
sosial yang pada saat kondisi itu TNI tidak bisa meredam gejolak tersebut, 
karena TNI sudah jauh dengan rakyat dan malah menjadi musuh rakyat. 
Mungkin saat ini belum begitu terasa gerakan tersebut, tetapi kita bisa membaca 
gerakan tersebut ada dan semakin membesar, apalagi dengan mulai tumbuhnya 
kembali partai komunis di Indonesia melalui kader-kadernya yang banyak 
terselip di berbagai bidang kehidupan. 

TNI melalui Komando Teritorialnya sudah banyak melakukan pendekatan yang 
bisa merebut hati rakyat seperti program ketahanan pangan dan program TNI 
masuk desa. Mungkin perlu ditambah dengan kegiatan yang lain, karena 
Gerakan seperti PKI adalah gerakan pemikiran. Ya, musuh saat ini menyerang 
melalui pemikiran. Maka TNI harus melakukan pencegahan dengan melibatkan 
diri dalam pendidikan. Ide membuat les seikhlasnya dimana siswa bisa belajar 
berbagai ilmu dengan bayaran seikhlasnya atau sesuai kemampuan dimana 
gratis pun boleh. Ide ini bisa menjadi jalan buat TNI untuk mendekatkan rakyat 
kepada TNI sehingga TNI bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat 
khususnya generasi muda tentang bahayanya komunisme dan proxy war. Ilmu 
mengenai bagaimana membuat les bayaran seikhlasnya bisa mengadopsi sistem 
yang dilaksanakan oleh Klinik Pendidikan MIPA yang telah terbukti lebih dari 
12 tahun sukses membuat les dengan bayaran seikhlasnya. 

Meningkatkan Peran Babinsa di Masyarakat  

Les ini bisa sukses jika TNI menemukan orang-orang yang mampu dan mau 
menjadi guru dengan bayaran seikhlasnya. Orang-orang ini tidak harus berlatar 
belakang pendidikan. Mereka bisa ibu rumah tangga, PNS, pengusaha, TNI, 
POLRI dan lain-lain. Asal mereka mau mengajar  maka mereka bisa ikut 

S 
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program ini. Bagi yang berminat mengajar, tempat belajarnya adalah rumah 
mereka masing-masing dan murid-muridnya adalah anak-anak di sekitar rumah 
mereka. Jika rumah mereka tidak begitu layak untuk dijadikan tempat belajar, 
maka mereka bisa meminjam rumah tetangganya. Orang-orang ini pun harus 
bersedia dan mau mempromosikan diri kepada tetangga di sekitar rumahnya 
bahwa dirinya membuka les dengan bayaran seikhlasnya. 

Peran Babinsa yang merupakan perwakilan TNI di desa, dalam program ini 
adalah mensosialisasikan program ini kepada anggota masyarakat, agar 
masyarakat bersedia dan mau membuat les dengan bayaran seikhlasnya. Selain 
itu Babinsa juga mempromosikan siapa saja yang sudah bersedia membuat les 
dengan bayaran seikhlasnya sehingga anggota masyarakat tersebut bisa 
mengantar anak-anaknya untuk belajar di rumah tetangganya yang menjadi 
pengajar. 

Babinsa pun harus menjadi contoh nyata dalam program ini. Artinya Babinsa 
harus punya satu bidang ilmu yang diajarkan oleh Babinsa itu sendiri sebagai 
bentuk pelaksanaan les dengan bayaran seikhlasnya. Babinsa bisa membuat les 
beladiri, menjadi pelatih futsal, menjadi pelatih baris berbaris di sekolah, dll. 
Hal ini agar Babinsa bisa merasakan makna dan manfaat dari program ini 
sehingga akan sangat mudah untuk mempengaruhi warga. Sebenarnya program 
mengajar ini bukan hanya untuk Babinsa tetapi juga untuk anggota TNI yang 
lain. 

Relawan Gotong Royong Mitra Babinsa 

Dalam proses perjalanannya bisa jadi program ini akan diikuti oleh banyak 
orang, dari mulai orang-orang yang menjadi guru. Orang-orang yang 
mempersilahkan rumahnya dipakai. Orang-orang yang mau menyewakan tempat 
untuk dijadikan tempat belajar. Pada dasarnya hal tersebut adalah wujud gotong 
royong dalam memperbaiki bangsa.  Orang-orang ini harus diikat dalam suatu 
komunitas, dimana mereka merasa nyaman dan bisa meningkatkan semangat 
untuk terus berbagi demi kepentingan masyarakat. Komunitas ini bisa disebut 
Relawan Gotong Royong Mitra Babinsa. 

Masyarakat yang menjadi anggota Relawan Gotong Royong Mitra Babinsa akan 
mempunyai rasa kebanggaan. Sebab di masyarakat Indonesia masih ada rasa 
bangga jika dekat dengan tentara.  Sebenarnya ini adalah potensi besar yang 
harus dijaga TNI. Relawan Gotong Royong ini bisa menjadi informan bagi TNI 
untuk melakukan deteksi dini jika ada gerakan-gerakan di masyarakat yang bisa 
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menjadi ancaman negara. Selain itu Relawan Gotong Royong ini bisa 
dimanfaatkan TNI untuk meredam gejolak yang terjadi di masyarakat agar tidak 
menjadi lebih besar. Hal ini karena mayoritas Relawan Gotong Royong ini 
adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat karena mereka sudah 
mempunyai jasa di masyarakat. 

Relawan Gotong Royong bisa menjadi penambah mitra kerja Babinsa di 
masyarakat selain RT dan RW. Relawan Gotong Royong ini bukanlah saingan 
RT dan RW tetapi juga mitra RT dan RW dalam memperbaiki keadaan 
lingkungan khususnya di bidang pendidikan yang di dalamnya ada perbaikan 
akhlak masyarakat. Bisa jadi Relawan Gotong Royong itu adalah RT dan RW 
itu sendiri, karena bisa RT dan RW itu adalah seorang guru. Relawan Gotong 
Royong ini yang akan menggerakan semangat gotong royong di masyarakat 
sehingga akan memudahkan kerja pengurus RT, RW dan kepala Desa. Kegiatan 
Gotong Royong ini bisa jadi rutin dilakukan setiap bulan  seperti kerja bakti 
membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, menolong tetangga 
yang sakit atau terkena musibah dll. Hal ini akan mempererat rasa persaudaraan 
di antara masyarakat. Kondisi ini akan mempermudah kinerja TNI dalam 
mencegah paham komunisme dan mencegah proxy war. 

Peran KPM diprogram Les Bayaran Seikhlasnya 

Peran KPM dalam program ini adalah memberikan petunjuk teknis bagaimana 
cara membuat les dengan bayaran seikhlasnya. Memberikan pengarahan pada 
para Babinsa bagaimana mempengaruhi anggota masyarakat untuk membuat les 
bayaran seikhlasnya dan mempengaruhi Babinsa juga untuk membuat les 
bayaran seikhlasnya. KPM bekerjasama dengan READ-1 menyediakan materi 
pelajaran dalam bentuk online bagi orang-orang yang berminat untuk membuat 
les yang berhubungan pelajaran sekolah. KPM juga akan mengadakan lomba-
lomba yang berhubungan dengan mata pelajaran yang diajarkan supaya 
menambah semangat guru-guru yang mengajar. Secara berkala KPM akan 
memberikan materi motivasi melalui Babinsa supaya para guru tetap semangat 
untuk menjadi pengajar seikhlasnya. Hal-hal tersebut merupakan kegiatan yang 
sudah dilakukan KPM lebih dari 12 tahun terhadap guru-guru KPM. 

Menuju Indonesia yang lebih baik 

Jika mengacu pada pengalaman yang dilakukan KPM dalam melaksanakan les 
dengan bayaran seikhlasnya. Akan ada keyakinan bahwa Indonesia akan 
menjadi lebih baik. Hal ini karena di KPM yang melaksanakan les dengan 
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bayaran seikhlasnya, telah melahirkan banyak  generasi muda yang menjadi 
kebanggaan bangsa di berbagai bidang. Banyak anak-anak yang belajar 
matematika di KPM telah menjadi juara matematika baik di tingkat nasional 
maupun Internasional. KPM telah mengirimkan lebih dari 1000 siswa ke luar 
negeri dan anak-anaknya sekarang banyak yang sudah kuliah di Perguruan 
Tinggi Elit di dalam negeri bahkan di luar negeri. Sebagian besar mereka 
mendapatkan beasiswa. Selain itu, karena yang diajarkan KPM tidak hanya 
matematika tetapi juga perbaikan akhlak, banyak anak KPM yang berprestasi 
tidak hanya di bidang matematika tetapi juga di bidang lain seperti olah raga, 
seni, agama, dll. Sehingga prestasi-prestasi tersebut menjadi modal siswa KPM 
untuk mendapatkan beasiswa sehingga bisa melanjutkan sekolah ke jenjang 
yang lebih tinggi tanpa merepotkan orang tua. Hal ini karena akhlak yang baik 
bisa mendatangkan rahmat dari Allah, sehingga kehidupan orang yang 
berakhlak baik akan menjadi lebih baik. 

Mari kita renungkan jika les bayaran seikhlasnya mulai ada di seluruh desa-desa 
di Indonesia. Kemudian budaya gotong royong hidup kembali. Selanjutnya 
dengan les bayaran seikhlasnya tercipta generasi muda yang berakhlak baik dan 
juga masyarakat yang berakhlak baik. Maka budaya gotong royong sudah mulai 
tumbuh akan jauh punya makna karena pelaksananya adalah orang-orang yang 
berakhlak baik. Bisa jadi budaya gotong royong yang ada di desa membuat desa 
tersebut bangkit dan mandiri. Sehingga tidak perlu lagi ada urbanisasi dari desa 
ke kota karena di desa lapangan  kerja terbuka lebar. Jika desa-desa di Indonesia 
bangkit dan mandiri maka Indonesia sebagai sebuah negara pasti akan bangkit 
dan mandiri. Karena sesungguh pembangunan yang benar harus dimulai dari 
desa. Dan pembangunan sebenarnya adalah memperbaiki akhlak manusia. Les 
Bayaran Seikhlasnya bisa menjadi pelopor awal perubahan ini. 

Hongkong, 16 Juli 2015 
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TNI PEDULI PENDIDIKAN, STRATEGI UNTUK 
MENANGKAL PROXY WAR 

 

ersama Rakyat TNI kuat itulah yang dibutuhkan oleh TNI dan bangsa 
Indonesia saat ini dalam menangkal Proxy War. TNI yang kuat sangat 
diyakini menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang 

semakin kukuh, sehingga dapat melindungi seluruh tumpah darah, segenap 
bangsa dan tanah air. TNI yang kuat tidak hanya mewujudkan pertahanan 
negara yang kuat saja, tetapi juga melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa 
pada Ketahanan seluruh komponen bangsa untuk tetap utuh dalam NKRI yang 
damai, aman, sentosa dan sejahtera. TNI saat ini perannya tidak hanya sebagai 
penjaga negara untuk menghadapi serangan musuh dari luar tetapi juga harus 
siap membasmi dan mencegah serangan musuh dari dalam. Musuh dari dalam 
ini tidak hanya dalam bentuk pemberontakan tetapi juga berbagai hal yang bisa 
melemahkan bangsa sehingga berujung pada kehancuran bangsa. Malah justru 
saat ini strategi perang yang dilakukan oleh musuh dari luar biasanya dengan 
melakukan pelemahan dari dalam dengan menghancurkan karakter atau mental 
bangsa tersebut. 

Saat ini Indonesia sedang menghadapi masalah tersebut, yaitu sudah mulai 
lunturnya karakter bangsa di kalangan generasi muda Indonesia dan mulai 
hilangnya rasa cinta tanah. Hal ini kurang begitu di sadari oleh pemerintah, 
karena pendidikan yang berbasis pada perbaikan karakter sudah tidak menjadi 
fokus. Padahal semakin maraknya tawuran, penggunaan narkoba dan pergaulan 
bebas sudah menjadi berita sehari-hari di kalangan remaja. 

Situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya saat ini yang semakin kacau harus 
menjadi perhatian penting pula bagi TNI dalam rangka menyelamatkan bangsa 
dan negara ini dari kehancuran. Sebab bukanlah hal yang tidak mungkin musuh 
dari luar pun menghancurkan negeri ini dengan cara mengacaukan terlebih 
dahulu situasi politiknya, kemudian menghancurkan ekonomi bangsa Indonesia, 
kemudian merusak kehidupan sosial dan budaya sehingga kehidupan bangsa dan 
negara ini perlahan tapi pasti menuju pada kehancuran. 

 

 

B 
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Bentuk kepedulian TNI pada bidang Pendidikan 

TNI dengan potensi yang dimilikinya bisa melakukan beberapa kegiatan yang 
bisa turut serta memperbaiki karakter generasi muda dan elemen masyarakat 
lainnya. Bentuk kepedulian TNI dalam bidang pendidikan yang usulkan agak 
berbeda dengan yang selama ini dilaksanakan oleh TNI. Kegiatannya ini sangat 
mungkin dikerjasamakan dengan Klinik Pendidikan MIPA. Kegiatan tersebut 
adalah 

1. Wisata Edukasi Militer. 

Wisata ini ditujukan kepada siswa, guru dan orang tua siswa. Tujuan Wisata 
Militer ini agar siswa, guru dan orang tua siswa lebih mengenal tentang 
dunia militer dan lebih kenal dekat dengan TNI. Tempat pelaksanan Wisata 
Edukasi Militer ini bisa di dua tempat yaitu Markas Kodim dan Markas 
Batalyon. 

a. Bentuk kegiatannya Wisata Edukasi Militer di Markas Kodim : siswa, 
guru dan orang tua siswa mengunjungi Kodim. Kemudian disediakan 
ruangan untuk tempat menonton tentang profil TNI dan profil Kodim. 
kemudian ada ruangan yang berisi tentang foto-foto kegiatan TNI 
khususnya di wilayah teritorial. Kemudian dikenalkan posisi yang ada 
di TNI dengan berkunjung ke ruang-ruang kerja yang ada di kodim.. 
Ada informasi tata cara masuk TNI. Selain itu siswa diberikan 
wawasan kebangsaan tentang pentingnya kecintaan terhadap bangsa 
dan negara. Selajutnya siswa bermain permainan  matematika militer 
dan supaya siswa lebih kenal dengan TNI. 

b. Bentuk kegiatannya Wisata Edukasi Militer di Markas Batalyon : 
siswa, guru dan orang tua siswa mengunjungi Markas Batalyon . 
Kemudian disediakan ruangan untuk tempat menonton tentang profil 
TNI dan satuan tersebut. Kemudian siswa diajarkan sedikitnya 
peraturan baris berbaris.  Selanjutnya siswa ditunjukkan tempat latihan 
prajurit seperti menembak, merayap dll. Kemudian siswa belajar 
mempraktikkan latihan prajurti yang tidak membahayakan seperti 
merayap dll(siswa harus berpakaian olah raga). Selanjutnya siswa 
diperkenalkan alutsista disesuaikan dengan satuan masing-masing 
seperti senapan, tank, pesawat tempur, dan kapal perang dll. 
Selanjutnya siswa  berpose dengan alutsista tersebut. (perlu dipikirkan 
adanya Musium TNI yang mengenalkan alutsista milik TNI dari masa 
lalu hingga masa depan). 
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2. Membuka les matematika dengan bayaran seikhlasnya 

Situasi ekonomi yang semakin lesu membuat banyak anak yang biasa 
kursus akhirnya tidak bisa mengikuti les, karena tidak punya kemampuan 
biaya. Jika ada les dengan bayaran seikhlasnya akan sangat membantu 
untuk masyarakat dan tentunya akan semakin mendekatkan rakyat dengan 
TNI. Selain itu kursus-kursus yang dibangun TNI ini menjadi sarana TNI 
untuk memberikan doktrin-doktrin bela negara kepada siswa. 

a. KODIM 

Dandim melalui Babinsa bisa membuka kursus dengan bayaran 
seikhlasnya. Hal ini dilakukan dengan cara babinsa berkoodinasi 
(membujuk) guru-guru atau warga masyarakat yang mampu mengajar 
yang tinggal di wilayah tugas Babinsa untuk mau atau bersedia 
membuka kursus dengan bayaran seikhlasnya di rumahnya. Pesertanya 
adalah anak-anak di sekitar rumahnya baik anak TNI atau bukan TNI. 
Tempat belajar juga bisa dilaksanakan di Koramil atau Makodim. 
Program ini bisa dilaksanakan oleh Pasiter di masing-masing Kodim. 
Kursus ini sebaiknya dimulai dengan ilmu yang sangat dibutuhkan 
siswa yaitu ilmu matematika. 

b. Satuan TNI 

Satuan TNI yang dimaksud adalah batalyon atau kompi berdiri sendiri. 
Prosesnya pembentukannya bisa dilakukan kerjasama antara Batalyon 
dengan Musyarawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk membuka 
kursus dengan bayaran seikhlasnya yang bertempat di Markas satuan. 
Pesertanya adalah putra-putri TNI dan anak-anak dari luar Markas. 
Kursus ini sebaiknya dimulai dengan ilmu yang sangat dibutuhkan 
siswa yaitu ilmu matematika 

Guru-guru yang mengajar baik di rumah masing-masing dan mengajar 
di satuan-satuan dengan bayaran seikhlasnya bisa diberi penghargaan 
sebagai GURU MITRA TNI. Mereka diberi penghargaan dalam bentuk 
sertifikat untuk masa bakti tertentu sesuai dengan lamanya mengajar 
dalam program ini. TNI dan GURU MITRA TNI bisa menjadi benteng 
pertahanan karakter bangsa. 
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3. Membuat lomba matematika bela negara yang memperebutkan Panglima 
TNI Cup. 

Lomba matematika ini untuk mengevaluasi dan menguji kemampuan di 
bidang matematika khususnya siswa-siswa yang mengikuti  kursus 
matematika yang diadakan oleh TNI baik di desa-desa maupun di satuan-
satuan Militer. Lomba ini juga untuk memotivasi siswa yang belajar 
matematika di program TNI Peduli Pendidikan untuk lebih giat belajar dan 
juga memotivasi guru yang mengajar untuk lebih giat lagi mengajar. Lomba 
ini akan memberika penghargaan bagi siswa, guru, Babinsa dan anggota 
TNI di satuan. Lomba matematika ini diadakan untuk tingkat SD, SMP dan 
SMA. Khusus buat siswa hadiah bisa berupa beasiswa dan lomba ke luar 
negeri. Lomba ini bisa dilakukan untuk berbagai bidang studi setelah bidang 
studi matematika sukses. 

4. TNI atau Pensiunan TNI  menjadi guru di seluruh sekolah di Indonesia. 

TNI sudah saatnya terjun langsung di dunia pendidikan melalui mata 
pelajaran wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan bela negara. Mata ajar 
harus menjadi bagian dari kurikulum nasional dan yang memegan pelajaran 
ini harus anggota TNI atau pensiunan TNI. Pelajaran ini sangat penting 
untuk mengembalikan kembali semangat nasionalisme  yang sudah mulai 
luntur. 

Lembaga apa saja yang berperan dalam program ini 

Program ini bisa terlaksana jika TNI bekerjasama dengan Kementerian 
Pendidikan Kebudayaan, Dinas Pendidikan tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan 
kota/kabupaten, READ1-KPM. Peran kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 
serta Dinas Pendidikan kota/kabupaten dan provinsi adalah untuk memberi surat 
rekomendasi kepada sekolah agar mengikuti program ketiga program ini. 
READ1-KPM adalah lembaga yang terbukti telah berhasil melaksanakan 
pendidikan dengan bayaran seikhlasnya dalam hal ini perannya adalah 
 menyebarkan sistem metode seikhlasnya di program ini. Pada tahap awal 
READ1-KPM menyiapkan materi edukasi wisatanya di bidang matematika, 
materi pembelajaran secara online, soal lomba dan hadiah mengikuti lomba ke 
luar negeri. Selain bidang matematika sangat mungkin program TNI Peduli 
Pendidikan merambah ke bidang lain seperti IPA, bahasa Inggris, pencaksilat, 
dll. Hal ini bisa berjalan dengan syarat TNI mempunyai mitra lembaga 
profesional yang bisa mampu membantu melaksanakan itu. 
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Saatnya Multi Fungsi TNI setelah meninggalkan Dwi Fungsi. 

Di masa yang lalu ada istilah Dwi Fungsi ABRI yang saat ini dihapuskan karena 
dianggap kehadiran militer mengganggu kehidupan berpolitik. Menurut saya, di 
masa era pasar bebas ini justru TNI harus memerankan multifungsi. Di masa 
perang TNI bertempur untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Di 
masa damai ini justru TNI harus lebih aktif menjaga sendi-sendi bangsa yang 
sudah mulai goyah menuju kehancuran akibat serangan musuh yang tak terlihat. 
Sendi apakah yang dimaksud sendi itu adalah idiologi, sosial dan budaya. 
Semua itu bisa diselesaikan dengan pendidikan. Oleh karena itu sudah suatu 
kebutuhan jika TNI ikut aktif di dunia pendidikan khususnya dalam penanaman 
karakter bangsa. Menjadi tentara profesional memang tidak perlu terjun di dunia 
ekonomi dan politik, tapi Tentara Nasional Indonesia adalah penjaga idiologi, 
sosial dan budaya Indonesia. Karena jika tiga hal itu tidak ada  maka tidak ada 
Indonesia. Disinilah yang dimaksud dengan multi fungsi TNI. 

Berdasarkan analisa ini TNI tidak hanya berfungsi sebagai penjaga negara tetapi 
TNI juga berfungsi sebagai orang tua, guru dan sahabat bagi rakyat. 
Karena idiologi, sosial dan budaya bangsa yang tetap terjaga maka akan 
membuat TNI dalam posisi penting. Apa yang diperjuangkan oleh TNI tidak 
perlu berharap balasan dan perhatian karena jika fungsi orang tua, guru dan 
sahabat rakyat itu bisa dilaksanakan maka perhatian, kesejahteraan dan masa 
depan TNI akan jauh lebih baik karena TNI menjadi bagian yang sangat penting 
bagi bangsa Indonesia. Jika kondisi ini sudah terwujud maka TNI akan 
memenangkan Proxy war. Musuh bisa memenangkan proxy war bukan karena 
musuhnya yang kuat, tetapi karena kitanya yang lemah. Jika TNI bersama rakyat 
maka Indonesia kuat. Perang jenis proxy war atau perang apapun Insya Allah 
tidak akan mampu mengalahkan TNI dan rakyat. 

Bersama Rakyat TNI kuat, semoga tulisan ini dapat bermanfaat. 
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“TNI ADALAH KITA”, STRATEGI MEMPERKUAT 
ALUTSISTA DAN PERTAHANAN NEGARA 

 

alah satu Pembangunan negara adalah pembangunan pertahanan. Saat 
ini Tentara Nasional Indonesia sedang menghadapi masalah Alutsista 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Alutsista yang dimiliki saat ini 

banyak yang sudah tua. Masalah Alutsista kembali jadi sorotan publik setelah 
diantaranya Pesawat angkut militer TNI AU jenis Hercules C130 buatan tahun 
1964 jatuh di kota Medan pada tanggal 30 Juni 2015. (Innalillahi Wa Innaillaihi 
Roji’un, semoga seluruh korban diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-
dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. 
Aamiin). Pesawat-pesawat yang berusia lanjut, masih digunakan karena 
minimnya anggaran untuk memenuhi Minimum Essensial Forces (MEF). 
Anggaran TNI saat ini relatif kecil karena di masa damai ini pemerintah yang 
lebih mengutamakan sektor lain dalam pembangunan. 

Perlu ada solusi yang kreatif, inovatif, konfrehensif dan berani untuk 
meningkatkan kualitas alutsista TNI dan juga meningkat kemampuan 
pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Solusi ini pertama dengan 
merubah cara pandang tentang makna dari pertahanan  sehingga solusi yang 
dibuat adalah solusi yang menyeluruh, sistemik dan jangka panjang. Solusi ini 
bisa menjadi merubah tatanan kehidupan bernegara, karena berubahnya cara 
pandang tentang pertahanan. Hal ini bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan 
demi Jayanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pancasila adalah paradigma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Berdasarkan kepada Pancasila, maka dibangun kembali keterhubungan antar-
manusia Indonesia, antar-manusia dengan Tuhan, antar-manusia dengan alam, 
melalui gotong-royong dalam suasana kekeluargaan yang didasari dari hasil 
musyarawah untuk mufakat. Dalam rangka mewujudkan optimalisasi dan 
Aktualisasi dari Paradigma Pancasila tersebut, maka salah satu kebijakan yang 
dapat dilakukan adalah dengan mewujudkan “TNI ADALAH KITA”. 

Cara Baru memandang SISHANKAMRATA  

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA) 
adalah sistem pertahanan yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, untuk melindungi negara dari serangan musuh. Di sini TNI dan 
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POLRI merupakan komponen utama dimana TNI berfungsi sebagai alat 
pertahanan dan POLRI berfungsi sebagai alat untuk mengatur keamanan dan 
ketertiban masyarakat. sedangkan rakyat adalah komponen khusus dan 
Sumberdaya alam adalah komponen pendukung. 

Perang saat ini bentuknya tidak hanya dengan mengirimkan pasukan  ke suatu 
negara untuk menguasai negara tersebut (invasi militer). Saat ini dikenal 
berbagai jenis perang  diantaranya Cyber War, Proxy War, Asimteris War, 
CurrencyWar, Economic War, Culture War, Caracter War dll. Inti dari perang 
ini adalah menguasai negara musuh. Saat ini jika dilihat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sudah dalam keadaan darurat menghadapai perang non 
invasi pasukan militer. Sehingga saat ini sesungguhnya kondisi NKRI sedang 
dalam darurat pertahanan oleh karena itu pola SISHANKAMRATA ini 
segera diterapkan. Efek dari kebijakan ini justru TNI dan POLRI harus 
diperkuat agar mampu memenangkan perang non militer dan militer. Agar TNI 
dan POLRI kuat maka kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam pembangunan adalah dalam rangka memperkuat pertahanan dalam hal ini 
memperkuat TNI-POLRI dan menjadikan TNI Multi Fungsi karena tantangan 
perang yang dihadapi sangat beragam. Ada beberapa ide tidak populer dalam 
rangka memperkuat TNI sebagai Multi Fungsi Alat Pertahanan.  

Memperkuat Alutsista TNI 

Memperkuat alutsista TNI selain dengan menambah anggaran belanja TNI, 
perlu ada solusi jangka panjang yaitu membangun industri pertahanan yang 
mendukung perekonomian. dan membangun BUMN yang mendukung 
pertahanan.  

a. Industri pertahanan yang mendukung perekonomian 

Indonesia harus mampu membuat industri pertahanan selain untuk 
memenuhi kebutuhan militer juga untuk memenuhi kebutuhan komersil dari 
dalam dan luar negeri. Industri Pertahanan ini bisa dibagi tiga, Matra Laut, 
Matra Udara dan Matra Darat. 

Matra Udara : Misalnya PT DI memproduksi pesawat angkut militer dan  
memproduksi pesawat angkut komersil yang bisa digunakan untuk 
mengangkut penumpang komersil. Pesawat angkut komersil ini dijual ke 
berbagai maskapai penerbangan swasta baik dari dalam maupun luar negeri. 
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Matra Laut : Misalnya PT PAL memproduksi kapal perang dan kapal 
penumpang serta kapal penangkap ikan kelas besar. Kapal penumpang dan 
kapal penangkap ikan ini di jual ke swasta. 

Matra Darat : Negara harus bisa membuat pabrik untuk membuat 
kendaraan tempur dan alat berat.  Pabrik ini pula nanti yang akan membuat 
mobil nasional, truk, traktor,  yang bisa dijual kepada masyarakat dan juga 
bisa di ekspor ke luar negeri.  

b. Membangun BUMN yang mendukung pertahanan 

BUMN ini bertujuan untuk menghasilkan dana yang mendukung 
pertahanan negara khususnya dalam penyediaan alutsista dan program yang 
memperkuat pertahanan negara.  BUMN harus berafiliasi dengan militer 
karena akan sangat berguna di saat situasi damai dan situasi perang. Dana 
yang dihasilkan oleh BUMN ini dikelola oleh negara bukan dikelola oleh 
TNI, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pertahanan termasuk 
didalamnya keamanan dan peningkatan taraf kesejahteraan prajurit dan 
keluarganya. BUMN ini 100% sahamnya dikuasai oleh negara. BUMN ini 
betul-betul diproteksi oleh negara karena untuk kepentingan negara dalam 
rangka memperkuat pertahanan keamanan dan meningkatkan tingkatan 
ketahanan dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
menjadi lebih adil dan makmur. 

Matra Udara : Membuat BUMN maskapai penerbangan komersil yang 
pesawatnya semua produksi dalam negeri dan pilotnya semua dari TNI AU. 
BUMN ini berfungsi sebagai jembatan udara bagi seluruh wilayah 
Indonesia. Sehingga tidak ada lagi tempat terpencil di Indonesia. BUMN ini 
sebagai tempat pilot-pilot TNI AU mendapatkan jam terbang tinggi. 

Matra Laut : Membuat BUMN  penangkapan ikan lepas pantai yang 
kapalnya merupakan kapal produksi dalam negeri dan nakhodanya dari TNI 
AL.  Kapal-kapal penangkap ikan ini ketika  beroperasi dikawal oleh kapal 
perang RI. Membuat BUMN pengolahan ikan laut. Membuat BUMN 
angkutan laut yang berfungsi menjadi tol laut di wilayah Indonesia.  

Matra Darat : Membuat BUMN angkutan darat seperti taksi dan bus yang 
kendaraannya semua adalah produksi dalam negeri (Kavaleri).  Membuat 
BUMN untuk membuat jalan-jalan dan gedung di sekitar perbatasan. Jalan 
ini harus bisa digunakan untuk landasan udara di masa perang dan 
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transportasi ekonomi di masa damai (Zipur). Membuat BUMN mengelola 
lahan tidur menjadi lahan pertanian (Infantri). BUMN ini memanfaatkan 
potensi yang ada di Matra Darat.  

Perekonomian negara akan maju jika jalur transportasi udara, laut dan darat 
mudah dan murah. Hal ini sangat mungkin dilakukan, karena BUMN  ini adalah 
ajang untuk mengasah keterampilan prajurit TNI di matra darat, laut dan udara 
di masa damai sehingga biaya untuk gaji kecil. Sehingga biaya operasionalnya 
bisa lebih murah dan bisa menghasilkam pendapatan negara yang sebesar-
besarnya.  Jika perekonomian maju, maka pendapatan negara akan bertambah 
maka tidak hanya alutsista saja yang akan kuat,  kesejahteraan prajurit TNI pun 
pasti akan lebih baik.  

BUMN yang pekerjanya adalah anggota TNI di masa damai bisa jadi akan 
berkembang menjadi BUMN kelas dunia karena sistem manajerialnya yang 
efisien dan efektif. BUMN ini bisa berkembang menjadi BUMN-BUMN lain 
yang tujuannya adalah menghasilkan dana yang sebesar-besarnya untuk 
mendukung industri pertahanan dan ketahanan negara dalam menghadapi 
serangan di berbagai bidang. Pertahanan di sini tidak hanya pertahanan militer 
tetapi pertahanan yang menyangkut IPOLEKSOSBUD dalam rangka 
menghadapi perang non invasi militer. BUMN-BUMN ini bisa menjadi 
penyaluran bagi prajurit TNI  yang lebih berpotensi untuk berkarir di BUMN-
BUMN daripada di dunia militer. 

Penelitian Perguruan Tinggi untuk Kepentingan Militer   

Selain masalah dana yang harus melimpah dalam pengadaan alutsista, yang 
tidak kalah  penting dalam memperkuat alutsista adalah masalah teknologi. 
Mengenai hal ini bisa digunakan pendekatan, Penelitian Perguruan Tinggi untuk 
memperkuat pertahanan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pertahanan ini 
dalam arti luas tidak hanya militer, tetapi juga ketahanan pangan, ketahanan 
ekonomi, pertahanan di dunia maya, dan lain sebagainya. 

a. Penelitian Perguruan Tinggi Untuk Memperkuat Pertahanan 

Perguruan Tinggi fokus untuk membuat proyek-proyek penelitian yang 
berguna untuk memperkuat industri pertahanan Indonesia dan juga BUMN 
yang mendukung pertahanan secara luas. Proyek ini didanai penuh oleh 
pemerintah sehingga para ilmuan di Perguruan Tinggi menjadi semangat. 
Diharapkan bisa ditemukan pesawat-pesawat tempur, pesawat angkut, kapal 
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perang, kapal laut, kendaraan tempur, radar, bom,  dan senjata yang 
canggih  lainnya. Penelitian ini tidak hanya untuk program militer tetapi 
juga non militer agar bisa mengatisipasi perang non militer. Sehingga bisa 
ditemukan pula bibit padi unggul, pupuk super, obat-obatan dll. 

b. Pertahanan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan. 

Penelitian untuk mengembangkan pertahanan bisa memacu Perguruan 
Tinggi untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru. Pengetahuan 
baru tersebut bisa jadi tidak hanya bermanfaat untuk dunia pertahanan 
negara tetapi juga di bidang lain dan pastinya untuk ilmu pengetahuan.  Hal 
tersebut meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Indonesia di dunia. 
Karena banyaknya pengetahuan-pengetahuan baru yang ditemukan, 
sehingga Perguruan Tinggi Indonesia menjadi rujukan Perguruan Tinggi di 
luar Negeri. Kerjasama Perguruan Tinggi di Pertahanan tentunya 
denganTNI baik di Matra Darat, Matra laut dan Matra Udara. 

Pendidikan Nasional untuk Bela Negara  

Pendidikan Nasional seharusnya sebagai sarana untuk mencetak kader-kader 
bangsa yang akan membela negara di berbagai bidang di masa depan. Agar hal 
tersebut bisa terwujud maka pendidikan bela negara harus menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari kurikulum nasional. Pendidikan bela negara ini tidak hanya 
pada tataran wacana tetapi juga praktik. Pendidikan bela negara yang 
menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan, wawasan kebangsaan, 
patriotisme dll. Akan bisa meredam tawuran di kalangan pelajar, Narkoba, 
pergaulan  bebas dll. Jika generasi muda Indonesia mempunyai semangat bela 
negara yang tingga maka akan membuat generasi Indonesia yang tangguh dan 
unggul yang bisa bersaing di berbagai bidang. Generasi muda yang tangguh dan 
unggul akan memperkuat pertahanan negara.  

TNI dan rakyat terlatih bisa berperan sebagai guru dalam pendidikan bela negara 
di sekolah-sekolah. Hal ini sangat penting karena TNI dan  merupakan 
komponen bangsa yang kompeten dalam melakukan ini karena Pendidikan bela 
negara ini harus dengan praktik sehingga bisa dihayati dan diamalkan oleh 
siswa. Pengalaman dalam melakukan latihan militer, pengalaman operasi di 
lapangan bisa ditularkan semangatnya kepada para siswa terutama dalam hal 
kedisiplinan. TNI yang jumlahnya terbatas bisa dibantu oleh rakyat terlatih yang 
merupakan warga negara yang sudah mendapatkan pendidikan militer dari TNI. 
Sehingga program pendidikan bela negara bisa dilaksanakan di seluruh jenjang 
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pendidikan baik, SD, SMP dan SMA. Khusus di perguruan Tinggi bisa ditingkat 
kembali peran Resimen Mahasiswa.   

Wajib Militer adalah Sekolah Kehidupan 

Ini adalah sebuah ide yang bisa menjadi solusi langsung bagi Indonesia dalam 
menghadapi Proxy War, Asimteris War, CurrencyWar, Economic War, Culture 
War, Caracter War dll. Negara  bisa melakukan wajib militer selama 1 tahun 
bagi seluruh warga negara yang sudah cukup umur dan memenuhi syarat. Hal 
ini penting karena dalam wajib militer  negara menyiapkan rakyat terlatih dalam 
menghadapi ancaman dari luar dan juga memberikan wawasan dan pengetahuan 
rakyat dalam menghadapi perang non militer. Korea Selatan dan Singapura 
adalah 2 negara yang menerapkan wajib militer dan kedua negara tersebut 
menjadi negara maju. 

Pada awalnya negara harus mengeluarkan biaya besar untuk membina warga 
negera dalam latihan militer, tetapi selanjutnya negara akan mendapatkan tenaga 
kerja yang murah, baik  yang terampil maupun yang tidak terampil. Para peserta 
wajib militer ini  yang bisa ditugaskan di industri pertahanan atau di BUMN-
BUMN yang mendukung industri pertahanan serta  membantu anggota TNI 
untuk menjadi guru bela negara di sekolah-sekolah.  Selama masa wajib militer 
ini warga negara justru dilatih untuk mematangkan keterampilannya atau 
membentuk keterampilannya. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk 
pengadaaan pelatihan militer bisa ditutupi oleh hasil kerja dalam proses wajib 
militer ini. Sehingga negara tidak akan terbebani anggaran dalam melaksanakan 
wajib militer. Peserta wajib militer ini belajar tentang kehidupan yang bisa jadi 
modal berharga di masa depan.  

TNI adalah Kita 

Jika pertahanan negara kuat  maka Indonesia akan mejadi negara yang disegani. 
Pertahanan yang terintegrasi dengan IPOLEKSOSBUD adalah suatu terobosan 
baru. Sehingga sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui. Visi ini 
harus menjadi visi bersama. Visi ini akan mudah diterapkan jika rakyat 
Indonesia menjadi rakyat terlatih atau pernah mengenyam pendidikan militer. 
Oleh karena wajib militer di negara Indonesia adalah suatu keharusan, ekonomi 
yang kuat untuk mendanai program wajib militer adalah keharusan, Pertahanan 
yang kuat untuk membuat ekonomi yang kuat adalah keharusan, TNI yang kuat 
untuk membuat pertahanan kuat adalah keharusan. 
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Bangsa ini dari segi politik dan pemerintahan beberapa kali mengalami 
perubahan.  Bangsa ini pernah mengalami masa negara kesatuan, kemudian 
Negara Indonesia Serikat (orde lama), kemudian pernah mengalami era orde 
baru dimana saat itu TNI dominan di pemerintahan, orde reformasi dengan 
otonomi daerahnya. Maka bukanlah hal tabu jika kita kembali mengadakan 
perubahan karena sistem pemerintahan yang saat ini berjalan belum 
tentuk pemerintahan yang final untuk NKRI. Seharusnya jika ada yang baik 
di pada sistem di masa lalu kita pertahankan dan apa yang buruk pada sistem di 
masa lalu kita buang. Tapi jangan semua sistem di masa lalu kita buang, nanti 
kita akan rugi sendiri sebagai bangsa. Semua adalah sejarah yang menjadi 
cermin untuk kita di masa depan. Ingat sekali lagi, sistem pemerintahan saat 
ini pun belum tentu final untuk NKRI. 

Kita tidak perlu mengkhawatirkan jika TNI kembali aktif di  negeri ini dalam 
berbagai bidang dimana TNI melaksanakan Multi Fungsi TNI demi kejayaan 
NKRI. Berdasarkan sejarah, rakyat Indonesia  membutuhkan TNI di berbagai 
bidang. Sejarah sudah membuktikan bahwa TNI adalah bagian dari rakyat 
Indonesia dan rakyat Indonesia adalah bagian dari TNI, walaupun ada yang 
berusaha memisahkan itu. Apa yang harus kita khawatirkan jika di negeri ini,  
kita mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota TNI, kita bisa menjadi 
rakyat terlatih seperti TNI. Apa yang perlu kita khawatirkan, jika TNI adalah 
Kita. 

Dari Kota Adelaide, Negara Bagian South Australia. 

Negeri Kangguru, Australia, 7 Juli 2015 
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Latar belakang 

aat tulisan ini dibuat negeri kita sedang disibukkan oleh isu pemilihan 
komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana para Srikandi 
Indonesia telah ditugaskan oleh Presiden RI Jokowi, untuk memilih 

komisioner KPK. Kegiatan ini cukup menyita waktu dengan hasil yang belum 
tentu memuaskan, sementara kegiatan korupsi di pertiwi ini jalan terus dan tentu 
kegiatan untuk menyembunyikan bukti-bukti korupsi pun terus berjalan. KPK 
sebagai lembaga yang bisa dibongkar pasang dengan anggota yang silih berganti 
tanpa proses kaderisasi yang jelas akan menjadi masalah tersendiri bagi 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Konflik yang sering terjadi antara KPK dengan kepolisian membuat energi KPK 
menjadi terpecah antara memberantas korupsi dan menghadapi konflik dengan 
kepolisian. Sehingga proses pemberantasan korupsi di negeri ini menjadi 
semakin terhambat. Hal ini karena memang ada pihak-pihak yang menginginkan 
KPK mengalami kondisi seperti itu sehingga kasus korupsi yang dilakukan oleh 
pihak-pihak tersebut bisa diselamatkan. Oleh karena itu perlu ada solusi kreatif 
dan inovatif untuk memberantas masalah korupsi dan menyelesaikan polemik 
mengenai KPK. 

KPK menjadi bagian dari kepolisian 

KPK saat ini sudah membuktikan kiprah dengan menangkap banyak koruptor  di 
masa kepemimpinan Abraham Samad, tapi kemudian “The Dream Team” bisa 
bubar begitu saja setelah 2 pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang 
Widjayanto ditangkap oleh pihak kepolisian. Setiap manusia pasti punya salah, 
dan pada saat beliau berdua menjadi ketua KPK lah kesalahan tersebut terbuka. 
Motif yang menjadikan kesalahan tersebut tidak akan dibahas dalam tulisan ini, 
karena tulisan ini untuk memberikan solusi sistematis dalam rangka 
pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Pertanyaan bagi kita, tidak adakah di kepolisian orang yang sehebat dan sejujur 
Abraham Samad dan Bambang Widjoyanto? Apakah Novel Baswedan yang 
sebelumnya anggota kepolisian adalah orang yang jujur dan hebat?  Menurut 
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saya jawabannya Insya Allah di Kepolisian ada orang yang jujur dan hebat 
seperti Abraham Samad dan Bambang Widjayanto bahkan bisa jadi lebih dari 
keduanya. Salah satu buktinya adalah Novel  Baswedan penyidik KPK yang 
hebat itu lahir dari rahim kepolisian. Jika memang ada orang-orang yang hebat 
dan jujur di kepolisian, kenapa tidak membentuk Satuan Elit Pemberantasan 
Korupsi di kepolisian yang fungsi dan kredibilitasnya seperti KPK bahkan 
melebihi KPK. Tugas pokok KPK bisa menjadi tugas pokok Satuan Elit ini 
sehingga KPK tidak perlu ada.  Jika KPK adalah amanat Undang-Undang maka 
Undang-Undangnya bisa direvisi karena UUD 1945 saja bisa diamandemen. 

Proses perekrutan satuan elit pemberantas korupsi ini bisa dilakukan oleh suatu 
tim indipenden yang melibatkan anggota kepolisian dan anggota masyarakat 
yang kredibilitasnya sudah diakui. Bisa jadi anggotanya adalah komisioner KPK 
yang sekarang atau Komisioner KPK yang akan dipilih nanti oleh para Srikandi. 
Tim independen ini bisa ditunjuk oleh presiden langsung atau oleh Kapolri. 
Keuntungan yang didapat jika Satuan Elit kepolisian pengganti KPK ini adalah 
proses kaderisasi akan terus menerus sehingga tidak perlu lagi ada kevakuman 
kepemimpinan seperti yang pernah terjadi pada KPK dan yang pasti benturan 
dengan pihak kepolisian tidak akan terjadi karena satuan ini merupakan bagian 
dari Kepolisian.  Sehingga satuan ini akan bekerja terus menerus untuk 
memberantas korupsi. 

Satuan Elit ini bisa jadi merupakan jalur untuk melahirkan pimpinan Polri di 
masa depan, sehingga yang akan menjadi Kapolri atau menjadi petinggi Polri 
harus pernah menjadi anggota satuan ini. Satuan elit ini harus diisi oleh anggota-
anggota terbaik Polri, dimana satuan ini beranggotakan polisi yang cerdas, 
berani, berakhlak baik dan keshalehannya di atas rata-rata. Sehingga akan lahir 
suatu generasi baru polisi yang bebas korupsi dan akan lahir di satuan ini  
Jenderal Hoegeng – Jenderal Hoegeng yang baru. 

Satuan Elit ini Bisa Ada di Seluruh Indonesia 

Saat ini ada beberapa permintaan agar KPK bisa membuka cabang di berbagai 
daerah supaya pemberantasan korupsi di level daerah pun bisa segera dilakukan, 
tetapi hal ini sulit dipenuhi KPK karena adanya keterbatasan penyidik yang 
dimiliki. Masalah tersebut tidak akan terjadi jika pekerjaan KPK sudah menjadi 
pekerjaan Satuan Elit Kepolisian ini karena satuan ini bisa ditempatkan di 
seluruh Polres di seluruh Indonesia. Satuan elit ini ada di setiap Polres di seluruh 
Indonesia tetapi tanggung jawab satuan elit ini tidak pada Kapolres atau 
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Kapolda. Tanggung jawab satuan ini kepada komandan satuan di pusat dan 
komandan satuan di pusat ini langsung bertanggung jawab kepada Kapolri. 

Budaya yang Baik di KPK Jangan Dihilangkan 

Hal positif yang ada di KPK terutama dalam pembinaan karakter dan kedekatan 
kepada yang maha kuasa harus terus dipelihara. Hal yang harus disadari oleh 
anggota Satuan Elit  ini adalah bahwa tanggung jawab dari tugas ini tidak hanya 
kepada atasannya tetapi kepada sang pencipta dan pertanggungjawaban kepada 
sang pencipta ini nanti yang jauh lebih berat. Keyakinan ini akan membuat 
anggota Satuan Elit yang ditempatkan di daerah akan bekerja profesional karena 
pengawasan kinerjanya bukan hanya dari manusia tetapi juga dari malaikat. Hal 
ini bisa diwujudkan jika secara sistemik dibangun suatu kegiatan rutin yang 
mendekat anggota Satuan Elit ini pada sang pencipta. Misalnya untuk yang 
beragama islam, anggota harus rajin sholat tahajud, puasa Senin-Kamis, sholat 
dhuha dan tadarus. Sedangkan untuk agama lain dipersilakan dengan cara dan 
keyakinan masing-masing. 

Kapolri Dipilih Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR 

Hal terpenting agar Satuan Elit ini bisa bekerja dan dipercaya bekerja dengan 
baik adalah Komandan Satuannya adalah orang terbaik dari kepolisian. 
Komandan Satuan harus orang yang punya kecerdasan, keberanian, akhlak dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang  Maha Esa di atas rata-rata anggota kepolisian 
yang lain. Oleh karena itu Kapolri harus sangat berhati-hati dalam memilih 
Komandan Satuan Elit ini. Hal yang jauh lebih penting adalah presiden harus 
lebih berhati-hati untuk memilih Kapolri.  Memilih seorang Kapolri merupakan 
pertaruhan besar bagi seorang presiden dan harus menjadi tanggung jawab 
penuh presiden. Jika Kapolrinya tidak bagus maka presidennya juga tidak bagus. 

Seorang Kapolri tidak boleh berpolitik. Oleh karena itu seorang Kapolri harus 
ditunjuk langsung oleh presiden tanpa ada Fit dan Profer Test dari DPR agar 
seorang Kapolri tidak terlibat dalam politik. Dikhawatirkan jika ada peran DPR 
di dalam pemilihan Kapolri akan ada petinggi Polri yang bermanuver politik 
untuk menjadi Kapolri. Sebaiknya penentuan Kapolri menjadi hak Prerogatif 
presiden sepenuhnya seperti pemilihan menteri di Kabinet.  Jika undang-undang 
mengharuskan ada Fit dan Profer Test maka tidak ada salahnya undang-undang 
mengenai hal tersebut direvisi demi kebaikan negara di masa depan. Sekali lagi 
bukanlah hal yang tabu merevisi undang-undang karena UUD 1945 pun 
bisa diamandemen. Jika hal ini bisa terjadi pada pemilihan Kapolri maka 
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sebenarnya pemilihan Panglima TNI pun harus demikian. Pemilihan Panglima 
TNI juga hak penuh seorang Presiden tanpa melalui Fit and Profer Test dari 
DPR. 

Saatnya kita harus berprasangka Baik pada Polisi 

Mungkin diantara kita ada yang tidak setuju dengan ide ini karena banyak 
anggota masyarakat yang masih berpikir kalau polisi adalah sarang korupsi. 
Sehingga penempatan KPK di kepolisian sama dengan membersihkan tempat 
kotor dengan sapu yang kotor. Mari kita lihat ide dari tulisan ini. Ide tulisan ini 
adalah memilih lidi-lidi yang bersih diantara sapu-sapu yang kotor. Lidi-lidi 
yang bersih itu digabung hingga menjadi sapu yang bersih dan sapu inilah yang 
digunakan untuk membersihkan tempat-tempat yang kotor. Banyak orang emosi 
ketika polisi menangkap Pak Novel Baswedan, karena masyarakat menganggap 
Novel Baswedan adalah orang yang bersih. Masyarakat harus ingat bahwa 
Novel Baswedan lahir dari rahim kepolisian. Ide ini adalah untuk mengumpul 
Novel Baswedan-Novel Baswedan yang lain yang ada di kepolisian untuk 
menjadi sapu yang bersih. Sapu yang bersih ini yang bisa digunakan secara 
efektif untuk membersihkan kotoran (korupsi) yang ada di negeri ini. Secara 
berkala sapu ini pun harus dibersihkan agar tetap efektif membersihkan tempat 
yang kotor. Metode pembersihan ini kita bisa merujuk pada sistem yang sudah 
dibangun di KPK. Apa yang baik di KPK tetap dan harus dipertahankan di 
Satuan Elit ini. 

Berkaca dari kasus pembunuhan Angeline di Bali, betapa bangganya kita 
dengan pihak Kepolisian yang berhasil menangkap tersangka pembunuhan 
tersebut. Secara naluriah pihak kepolisian pun senang dan bahagia ketika 
dibanggakan oleh masyarakat. Tentunya pihak kepolisian dengan adanya Satuan 
Elit ini, tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi panglima dalam 
pemberantasan korupsi di Indonesia agar semakin dicintai dan dibanggakan oleh 
rakyat Indonesia. Tidak ada manusia yang sempurna dan tentu tidak ada 
lembaga yang sempurna. Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa untuk saling 
mendukung dalam memperbaiki bangsa ini.  Tugas kita adalah marilah 
berprasangka baik bahwa pihak kepolisian bisa dan mampu menjadi panglima 
dalam memberantas korupsi dengan membentuk satuan elit yang ruhnya adalah 
KPK. 

Adelaide, Australia. 8 Juli 2015 
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CARA MEMBUAT ANAK PINTAR MATEMATIKA YANG 
JARANG DIKETAHUI ORANG TUA 

 

aya adalah Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA (KPM) dan 
 pelatih Olimpiade Matematika Internasional Tingkat SD dan SMP di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sudah melatih 

Olimpiade Matematika di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih dari 
10 tahun tepatnya sejak tahun 2003. Saat itu Indonesia baru pertama kali 
mengikuti lomba Internasional untuk tingkat Sekolah Dasar. Sudah 1.000 lebih 
siswa-siswa pintar di Indonesia saya latih dan saya dampingi ketika mereka 
lomba matematika ke luar negeri. Sudah ratusan medali di bidang olimpiade 
matematika yang dihasilkan anak-anak Indonesia selama saya mendampingi di 
lomba Internasional baik tingkat SD, SMP atau SMA. Banyak di antara anak-
anak tersebut sekarang sudah kuliah di perguruan tinggi top, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Anak-anak ini saya rasa akan menjadi pemimpin 
Indonesia di masa depan. 

Sebelum saya menjadi pelatih Olimpiade Matematika Internasional, saya adalah 
seorang guru honorer di sekolah, guru bimbel dan guru privat yang biasa 
mendatangi dari pintu ke pintu rumah murid-murid saya. Sebelum saya menjadi 
guru honorer, saya adalah orang yang tidak suka mengajar matematika. Kenapa 
akhirnya  saya menjadi pengajar matematika? Hal ini karena kondisi ekonomi 
yang membuat saya menjadi pengajar. Kondisi pada saat saya lulus kuliah di 
tahun 1998, Indonesia sedang mengalami krisis moneter. Sehingga mencari 
pekerjaan sangatlah sulit. Akhirnya saya terdampar menjadi guru Fisika sebelum 
menjadi guru Matematika di sebuah SMA Negeri di Bogor. 

Dalam mengajar, dekat kepada anak lebih penting daripada tingginya 
tingkat ilmu si pengajar. 

Pada saat menjadi guru, saya bukanlah guru yang bagus dalam mengajar. Hanya 
saya adalah guru yang mempunyai hubungan baik dengan para siswa. Sehingga 
saya menjadi guru yang dekat dengan siswa. Akhirnya saya menjadi guru yang 
disenangi siswa. Bukan karena mengajar saya yang bagus, tetapi karena saya 
akrab dengan para siswa. Guru itu ibarat teko dan murid ibarat cangkir. Agar air 
dari teko tidak tumpah, maka teko harus dekat dengan cangkir. Tidak jarang 
guru yang ilmunya banyak, tetapi ilmunya sulit diterima oleh para murid.  Hal 
ini karena teko dengan cangkir posisinya jauh,  baik dari segi jarak maupun 

S 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

40



  41 

tinggi. Sehingga air yang keluar dari teko tidak sampai ke cangkir atau kalaupun 
sampai hanya sedikit. Contoh jika seorang profesor mengajar anak SD dan 
materi yang diajarkan materi SD tetapi gaya bahasanya seperti mengajar anak 
kuliahan dan logika yang dipakai seperti menghadapi mahasiswa S3 maka 
hampir dipastikan anak-anak SD tersebut tidak memahami apa yang diajarkan 
oleh sang profesor tersebut. 

Hal ini pun terjadi kepada orang tua yang sedang mengajar anaknya tentang 
suatu ilmu, khususnya ilmu matematika. Banyak anak tidak suka matematika 
karena mendapatkan kesan buruk tentang matematika dari orang tuanya sendiri. 
Biasanya hal ini terjadi ketika anak tersebut masih kecil. Orang tua ketika 
mengajar matematika anaknya, biasanya dilandasi oleh keinginan agar anaknya 
hebat, pintar, juara kelas, berprestasi dll. Harapan besar yang ada di dalam 
benak orang tua tersebut, membuat adanya jarak antara anak dan orang tua atau 
ada jarak antara “teko dengan cangkir”. Jarak tersebut disebabkan adanya target 
terlalu tinggi sehingga akan ada tekanan dalam mengajar, sementara anak ingin 
belajar dalam suasana yang nyaman.  Akibatnya hampir dipastikan bukannya 
anak semakin paham matematika, tetapi hasilnya menangis karena dimarahi 
orang tuanya. Hasil dari pengajaran seperti itu adalah ANAK BENCI 
MATEMATIKA.  

Menjadi guru Matematika tidak harus paham semua materi Matematika. 

Waktu saya belajar di SMA,  saya  mengenal guru matematika yang hebat  yang 
memperoleh banyak penghargaan di bidang matematika. Guru tersebut 
merupakan guru matematika  yang sangat berkesan bagi saya sampai sekarang. 
Beliau mengajarkan matematika melalui pendekatan Penyetaraan Ego Sosial, 
dimana beliau mengajari murid-muridnya sebagaimana seorang teman, dengan 
komunikasi bahasa Indonesia yang dicampur dengan  bahasa sunda yang halus, 
memudahkan kita memahami materi matematika yang diajarkan beliau. Ketika 
saya sudah mulai menekuni Olimpiade Matematika di SMA  dan beliau sudah 
tidak membidangi hal tersebut. Saya diminta belajar mandiri dengan 
mempelajari buku yang direferensikan beliau dan belajar kepada orang lain yang 
lebih mahir dalam bidang Olimpiade Matematika. Salah satunya adalah guru 
beliau sendiri yaitu Prof Andi Hakim Nasoetion. Saya belajar secara informal 
dengan pakar Matematika dari Institut Pertanian Bogor ini, karena saya sama 
sekali tidak mengambil mata kuliah yang diampu oleh sang Profesor. Setelah 
interaksi dengan Profesor di bidang Statistik inilah saya jadi menggemari 
Olimpiade Matematika. 
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Hikmah dari cerita di atas adalah guru Matematika hebat pun akan ada batas 
kemampuannya sehingga harus menyerahkan muridnya untuk diajarin orang 
lain. Apalagi orang tua siswa yang tidak membidangi matematika. Orang tua 
akan menjadi guru yang berkesan bagi anaknya ketika mengajarkan dengan cara 
Menyetarakan Ego Sosial terlebih dahulu. Bentuknya adalah ketika 
mengajarkan matematika ke anak sendiri, orang tua harus menganggap dirinya 
teman bermain  anaknya. Ketinggian ilmu yang diajarkan orang tua tidaklah 
penting. Jika orang tua hanya bisa mengajarkan matematika dalam bentuk 
mengajarkan anak menyebutkan angka dari 1 sampai 10 dengan baik dan benar. 
Maka orang tua tersebut sudah menjadi guru matematika bagi anaknya. 

Matematika bukan hanya berhitung. 

Saat ini banyak orang tua menganggap bahwa matematika itu adalah berhitung. 
Sehingga jika anaknya sudah bisa berhitung apalagi  berhitung dengan cepat 
maka dianggap anaknya sudah jago matematika. Padahal matematika bukan 
hanya itu. Secara entimologi, matematika berasal dari bahasa latin manthanein 
atau mathemata yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari” (Things that are 
learned). Dalam bahasa Belanda disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang 
kesemuanya berkaitan dengan penalaran. 

Matematika juga berhubungan dengan aturan-aturan yang didapat dari 
kesepakatan-kesepakatan.  Aturan-aturan tersebut dituliskan biasanya dalam 
bentuk lambang-lambang. Contoh orang sudah sepakat kalau lambang “1” 
adalah satu, lambang “2” adalah  dua, lambang “3” adalah tiga, lambang “+” 
adalah tambah, lambang “=” adalah sama dengan. Dengan menggunakan 
penalaran diperoleh sebuah kesimpulan kalau  satu ditambah dua maka hasilnya 
tiga. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk lambang kesimpulannya adalah 1 + 
2 = 3.  Kalau ada kesepakatan baru misalnya kalau lambang “#” adalah satu, 
lambang “*” adalah dua dan lambang “&” adalah tiga. Maka berdasarkan 
penalaran yang sama akan diperoleh # + * = &. Pernyataan tersebut  kita anggap 
benar kalau semua sepakat dengan lambang yang baru tersebut. INILAH 
MATEMATIKA. 

Matematika mengajarkan anak untuk memahami dan mentaati aturan-aturan 
sesuai kesepakatan-kesepakatan. Anak tidak boleh melanggar aturan yang sudah 
disepakati kalau tidak ingin dihukum atau hasil kerjanya disalahkan oleh guru. 
Sebenarnya dalam kehidupan nyata pun ada aturan-aturan yang sudah jadi 
kesepakatan dan harus ditaati. Contoh dalam berlalu lintas, ketika lampu merah 
maka kendaraan berhenti. Saat itulah anak harus berjalan menyeberangi jalan. 
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Pada saat lampu hijau mobil berjalan maka anak harus berhenti di pinggir jalan. 
Jika jalanan macet sehingga mobil berhenti di jalan pada saat lampu hijau, apa 
yang harus dilakukan ada pada saat itu. Tentulah penalaran harus digunakan 
untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika direnungkan dengan makna 
matematika yang saya buat, maka ketika orang tua mengajarkan anak aturan 
berlalu lintas, secara filosofis orang tua sedang mengajarkan matematika. 
Matematika itu saya sebut MATEMATIKA TANPA ANGKA. Jadi 
matematika buka hanya berhitung. 

Dalam MATEMATIKA TANPA ANGKA yang pertama kali dipelajari 
anak adalah Adab dan Akhlak.  

Semua orang tua pasti menginginkan anaknya sukses di masa depan.  Kita pun 
sepakat kalau orang yang mempunyai kecerdasan spiritual akan lebih sukses 
dari pada orang yang hanya mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi. 
 Adab dan akhlak yang baik yang merupakan wujud kecerdasan spiritual yang 
tinggi. Orang tua yang mengajarkan anaknya adab dan akhlak yang baik sejak 
kecil, sesungguhnya orang tua tersebut sedang mengajarkan Matematika 
Tanpa Angka, karena pada pelajaran adab dan akhlak ada aturan-aturan yang 
harus dipatuhi dan ada penalaran yang digunakan untuk memahami aturan-
aturan tersebut sebelum dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari.  Kemampuan 
penalaran anak terasah untuk memahami hal yang kongkrit dan tidak kongkrit 
ketika belajar adab dan akhlak. Ketika penalaran anak terasah maka anak 
tersebut akan mudah memahami pelajaran matematikanya di sekolah 
(Matematika dengan Angka), karena matematika  akan lebih mudah dipahami 
dengan menggunakan penalaran.  

Adab dan Akhlak adalah adalah LELUHUR ILMU PENGETAHUAN. 

Jika kita sudah sepakat kalau kita harus belajar adab dan akhlak terlebih dahulu 
sebelum belajar matematika di sekolah, sedangkan matematika adalah ratu ilmu 
pengetahuan menurut Karl Freidrich Gauss. Maka  adab dan akhlak pun 
posisinya lebih tinggi dari matematika dan tentunya jauh lebih tinggi dari  dari 
ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita harus tetap belajar adab dan akhlak 
terlebih dahulu sebelum belajar  ilmu pengetahuan. Pada kondisi ini saya 
menyebut adab dan akhlak  adalah leluhur ilmu Pengetahuan. Oleh karena itu 
adab dan akhlak adalah yang pertama dan utama yang harus dipelajari manusia. 

Di lembaga saya, Klinik Pendidikan MIPA, saya sudah mengajar ribuan anak-
anak pelajaran matematika.  Setelah saya memahami konsep adab dan akhlak 
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adalah LELUHUR ILMU PENGETAHUAN. Sambil mengajarkan 
matematika saya menanamkan adab dan akhlak. Bagi siswa yang beragama 
Islam saya menganjurkan anak melaksanakan 7 sunnah seperti puasa Senin-
Kamis, sholat tahajud, Sholat dhuha, sedekah, sholat berjamaah, tadarus 
Alqur‟an dan menjaga wudhu. Bagi yang beragama lain silahkan melaksanakan 
sesuai ajaran agamanya masing-masing. Banyak hal ajaib yang terjadi, murid 
saya yang awalnya tidak berprestasi, kemudian sekarang menjadi anak yang 
diperhitungkan seiring dengan bertambah hapalan Alqur‟annya. Ada anak  yang 
mulai mempunyai prestasi di bidang olah raga karena sudah mulai rajin sholat 
Dhuha. Bahkan ada anak yang beragama lain ketika anak tersebut mulai rajin 
berbagi (sedekah), prestasi anak itu pun meningkat. Perlahan tapi pasti murid-
murid  KPM menjadi anak-anak berprestasi baik di bidang matematika maupun 
di bidang lainnya.  Ada yang menjadi juara di bidang komputer, bahasa Inggris, 
lomba menari, pencak silat, taekwondo, dll.  Uniknya prestasi ini mulai terjadi 
secara masif dialami oleh murid-murid saya yang menjadikan adab dan akhlak 
sebagai landasan dalam menuntut ilmu. 

Adab dan Akhlak membuat ilmu menjadi lebih bermanfaat. 

Perbaikan adab dan akhlak dalam pembelajaran di KPM terasa dampaknya pada 
prestasi anak-anak KPM di berbagai bidang. Padahal bidang-bidang tersebut 
tidak diajarkan di KPM. Hal ini menunjukkan ilmu yang dipelajari oleh siswa-
siswa KPM menjadi lebih bermanfaat baik bagi siswa itu sendiri maupun orang 
lain. Seharusnya adab dan akhlak menjadi pelajaran wajib di sekolah dan 
porsinya paling banyak dari pada pelajaran yang lain. Khusus sekolah kecil di 
mulai kelas TK dan SD kelas 1sampai 3, jangan diajarkan pelajaran matematika 
yang berat. Justru perbanyak pelajaran yang berhubungan dengan adab dan 
akhlak seperti belajar mengantre, malu jika mencontek, mematuhi rambu lalu 
lintas khususnya lampu lalu lintas, dll. INILAH SESUNGGUHNYA CARA 
YANG BENAR AGAR MEMBUAT ANAK MENJADI PINTAR 
MATEMATIKA DI SEKOLAH. 

Di Indonesia banyak sarjana yang menganggur karena tidak mampu 
memanfaatkan ilmunya, atau bisa dikatakan ilmunya tidak bermanfaat atau 
mungkin tidak ada ilmunya. Bahkan di Indonesia banyak Doktor yang karya-
karyanya tidak bisa kita rasakan (seperti ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
kepada sebuah lembaga pemerintah, bahwa lembaga ini akan hilang ilmunya 
karena Doktor-doktornya tidak pernah dipakai (Kompas.com 29/7/2015),  bukan 
karena Doktor-doktor itu bodoh tapi karena ilmunya tidak bermanfaat atau tidak 
bisa di manfaatkan.  Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini karena pendidikan di 
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negeri kita saat ini fokus pada segala sesuatu yang bisa dihitung dengan materi 
tanpa berpikir yang namanya keberkahan. Sehingga efeknya banyak ilmu yang 
dimiliki oleh orang-orang pintar di Indonesia menjadi tidak bermanfaat. 
 Keberkahan itu ada pada adab dan akhlak yang baik. 

Adab dan Akhlak yang baik rahasia untuk belajar Matematika dengan 
mudah 

Adab dan akhlak yang baik sebagai penyebab anak menjadi pintar matematika 
adalah teori yang sudah terbukti dan  jarang diketahui oleh banyak orang tua. 
 Oleh karena setelah mengetahui teori ini segeralah dipraktikkan. orang tua 
harus menjadi contoh hidup bagi anaknya dalam mengajarkan adab atau akhlak. 
Contoh  mengajarkan adab atau akhlak diantaranya adalah orang tua 
mengajarkan anaknya hormat pada guru.  Kalau ada orang tua yang sampai 
memaki guru karena guru tersebut memarahi anaknya, jangan harap anaknya 
menjadi pintar matematika. Seandainya nilai matematika anaknya bagus, jangan 
harap nilai tersebut memberikan manfaat dan kebahagiaan. Menghormati guru 
adalah sebagian kecil dari adab dan akhlak yang baik. Bagi orang yang 
beragama Islam Alqur‟an dan Hadist Nabi adalah sumber dari segala sumber 
ilmu Matematika Tanpa Angka yang di dalamnya tentu ada adab dan akhlak.  

Sebagai wujud  mendukung orang tua untuk mengajarkan adab dan akhlak 
putra-putrinya, KPM dan Majalah Gontor mengadakan Kompetisi Matematika 
dan Studi Islam dengan nama Fachruddin Ar-Razi Competition. Kompetisi 
diharapkan untuk menyadarkan anak-anak Indonesia yang beragama Islam 
untuk mempelajari keduanya. Jika ada pertanyaan kenapa anak-anak pesantren 
yang banyak mempelajari Alqur‟an dan Hadist ternyata prestasi matematikanya 
tidak bagus? Jawabnya di pesantren tidak ada guru matematika yang mumpuni. 
Jika ada guru matematika yang mumpuni di pesantren pasti anak-anak pesantren 
pun akan bagus matematikanya. Jika ada pertanyaan kenapa anak-anak yang di 
sekolah umum prestasi matematika pun tidak begitu hebat jika dibandingkan 
sekolah nonmuslim. Jawabannya karena anak-anak Islam yang belajar di 
sekolah rata-rata mereka tidak mempelajari Alqur‟an dan hadist Nabi. Hal ini 
karena sudah adanya pemisahan (dikotomi) antara ilmu agama dan ilmu umum.  

Sejarah telah mencatat lebih dari 1000 tahun kekhalifahan Islam dari sejak mulai 
Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Usmany merupakan negara adidaya 
di masanya. Malah Kekhalifahan Turki Usmany pada zaman keemasannya 
menguasai benua Asia, Eropa dan Afrika. Pada saat itu banyak orang-orang 
Eropa belajar Ke khalifahan Turki Usmany. Hal ini karena di masa itu tidak ada 
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dikotomi antara Ilmu agama dan ilmu dunia. Negara tempat Presiden Recep 
Tayyip Erdogan sekarang sedang menggeliat untuk mengembalikan kejayaan 
Turki Usmany di masa lalu, karena sudah mulai mendahulukan adab dan akhlak. 
 Program yang terkenal adalah Gerakan Sholat Shubuh berjamaah di Masjid, 
Gerakan Ekonomi Umat dan Gerakan Infak dan Sodaqoh.  

Indonesia jika ingin maju harus melakukan hal yang sama, tentunya harus 
dimulai dari para pemimpin Indonesia terlebih dahulu dan rakyat tinggal 
mencontoh.  Saya jadi ingat Sabda Nabi Muhammad SAW “Sesungguhnya aku 
hanya diutus (tidak lain, kecuali) untuk menyempurnakan akhlak”. Setelah 
direnungkan berdasarkan tulisan yang saya buat, akhlak yang baik tidak hanya 
membuat manusia secara individu menjadi manusia yang mulia, tetapi sebagai 
bangsa pun akan menjadi bangsa yang mulia. 

Saya berharap kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama 
memperbaiki akhlak. Langkah kecil dengan lomba seperti Fachruddin Ar-Razi 
Competition diharapkan memacu dan memicu anak-anak Indonesia yang 
beragama Islam bisa menjadi anak yang mempunyai adab dan akhlak yang baik 
serta pintar dalam bidang matematika. Saya sangat berharap akan ada lomba 
matematika yang dipadukan dengan pelajaran yang berhubungan dengan agama 
masing-masing siswa.  Tim pembuat soal agama tersebut adalah pemuka agama 
masing-masing seperti Pendeta, Pastur, Biksu dan Pedande.  Sedangkan KPM 
siap untuk membuat soal matematikanya.  Sehingga perbaikan Indonesia dalam 
hal adab dan akhlak bisa berlangsung bersama-sama. Diharapkan akan terlahir 
generasi baru Indonesia yang bertakwa kepada Yang Maha Kuasa dan 
mempunyai kualitas sumber daya manusia tinggi.  Pada saat itulah 
INDONESIA BANGKIT seperti zaman keemasan Majapahit. 

Point penting : Rahasia agar anak pintar Matematika adalah Penyetaraan 
Ego Sosial dan ajarkan terlebih dahulu adab dan akhlak yang baik. 

Changchun, China, 1 Agustus 2015 
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RENUNGAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-70 : SISI 
POSITIF NEGARA CINA YANG JARANG DISADARI 

 

ada saat melakukan perjalanan ke Hongkong 9 Agustus 2015, setelah 
selesai wawancara di Stasiun Net.TV, saya pergi dengan menggunakan 
penerbangan Cathay Pasific dengan dengan nomor penerbangan CX 776. 

Saya menggunakan Cathay Pasific karena waktu yang cocok setelah wawancara 
di Net. TV adalah Maskapai penerbangan Cathay Pasific bukan Garuda. Di 
pesawat itu saya menonton film Wolf Warrior dengan aktornya Wu Jinn dan Yu 
nan. Di film itu diceritakan pasukan khusus Cina bisa mengalahkan tentara 
bayaran yang terdiri dari anggota pasukan khusus dari berbagai negara. Film ini 
selain menunjukan kecanggihan teknologi militer yang dimiliki Cina, juga 
membangkitkan kebanggaan rakyat Cina dengan tentaranya. Dalam film itu ada 
kata-kata dalam bahasa Inggris yang ditulis dalam bendera kecil negara Cina 
yang dilekatkan di lengan  pasukan Cina ketika mereka akan bertempur, 
tulisannya adalah “I Fight For China”. Saya tidak paham kenapa mereka tidak 
menuliskan “I Fight For Tiongkok”. Padahal negara kita sudah mengubah kata 
negara Cina menjadi negara Tiongkok. 

Sebelumnya, akhir Juli 2015 kemarin saya pun pergi ke Cina daratan, tepatnya 
di Kota Changcun.  Itu adalah kali ketiga saya menginjak kaki di Cina daratan. 
Sebelumnya di tahun 2010 saya pernah ke Kota Beijing dan pada 2012 saya 
berkunjung ke Kota Chengdu. Semua kegiatan yang saya lakukan di Negara 
Cina, adalah urusan matematika. Lama berkunjung di ketiga kota tersebut rata-
rata satu minggu. Saya merasakan dari tahun ke tahun perkembangan negara 
Cina ini terus mengarah pada suatu negara yang akan menjadi negara besar. 

Kita harus banyak belajar dari Negara Cina, karena negeri ini sebelumnya penuh 
dengan kubangan masalah. Sekarang akan segera menjadi negara adi daya yang 
kiprahnya diperhitungkan dunia, terutama di bidang ekonomi.  Selain itu, tidak 
dalam waktu yang lama kekuatan militer negeri Tiongkok pun akan 
diperhitungkan dan membuat “ngeri” Amerika Serikat. Sesungguhnya, 
Indonesia sebagai negara besar, bisa seperti negara Cina, jika bisa belajar sisi 
positif dari negara Cina. Memang sebenarnya sisi negatif negara Cina juga ada, 
tetapi tidak akan dibahas dalam tulisan ini. 

 

P 
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Hampir setiap waktu ada film di TV tentang perjuangan melawan penjajah 
Jepang 

Ada yang tidak berubah selama saya tiga kali berkunjung ke Cina daratan  dan 
hal ini yang akan saya angkat jadi pembahasan utama. Hal  yang tidak 
berubahnya yaitu, setiap kali saya menonton TV, pasti akan ada film yang berisi 
peperangan orang-orang Cina dengan tentara Jepang yang menjajah Cina pada 
waktu itu, di era tahun 1940-an. Selama saya menonton film-film tersebut, hal 
yang pasti terjadi adalah para pejuang negeri Tiongkok selalu menang melawan 
penjajah Jepang. Efek adanya penayangan film-film perjuangan tiap waktu akan 
membangkitkan semangat juang, semangat bela negara dan jiwa nasionalisme 
Bangsa Cina. Hal ini akan berdampak pada percepatan pembangunan nasional 
negara Cina, karena semangat rakyatnya terus berkobar untuk berjuang dan  
berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. 

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Kita sangat jarang lagi 
menemukan acara-acara TV baik sinetron atau film yang temanya perjuangan 
melawan penjajah. Malah tiap hari kita selalu temukan di stasiun televisi 
nasional acara TV baik sinetron atau acara lainnya yang isinya kemewahan, 
percintaaan, kerusakan moral anak muda, mistik dan lain-lain. Efeknya rakyat 
Indonesia berpotensi untuk dapat menjadi orang-orang yang banyak berkhayal, 
pemalas, dan rusak moralnya. Stasiun-stasiun TV seharusnya menayangkan 
tontonan yang menjadi tuntunan. Pemilik Stasiun TV seharusnya jangan 
hanya fokus pada rating dan keuntungan dengan mengorbankan karakter bangsa. 
Seharusnya stasiun TV menayangkan perjuangan Bangsa Indonesia melawan 
penjajah Belanda dan Jepang. Melalui film, rakyat Indonesia harus diingatkan, 
bahwa di tanah yang kita pijak ini telah berdiri kerajaan besar yang bernama 
Sriwijaya dan Majapahit. Di tanah yang kita pijak ini, tentara Mongol di masa 
kepemimpinan Kubilai Khan yang saat itu menguasai Cina daratan, telah 
berhasil diusir oleh tentara Raden Wijaya. Di tanah yang kita pijak ini, ada 
tokoh yang bisa menyatukan Nusantara yang bernama Gajah Mada, yang 
wilayahnya meliputi Indonesia, Malaysia dan Singapura saat ini. Sinetron 
sejarah itulah yang harus kita tayangkan di stasiun televisi Indonesia. Selama 
acara sinetron kita masih seperti sekarang, jangan harap kita bisa setara 
dengan negara Cina. 

Saran saya sebaiknya para calon presiden atau partai-partai, calon anggota 
dewan, dari pada berkampanye di TV dengan memberikan janji-janji, lebih baik 
berkampanyelah dengan membuat film perjuangan yang bermanfaat yang 
membangkitkan semangat cinta tanah air dan bela negara rakyat 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

48



  49 

Indonesia. Sebagai ajang promosi di akhir cerita bisa disampaikan film ini 
persembahan dari calon presiden siapa atau partai apa untuk Indonesia. Jika 
tidak ada yang melakukan hal tersebut, sebaiknya pemerintah pro aktif melalui 
kementerian terkait bekerjasama dengan Production House dan stasiun-stasiun 
TV khususnya TVRI untuk membuat  sinetron-sinetron perjuangan yang 
menggugah cinta tanah air dan semangat bela negara. Jika kedua hal tersebut 
belum dilakukan, saya menyarankan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya 
belajar buku-buku perjuangan para pahlawan Indonesia  atau pelajaran lainnya 
untuk dibaca putra-putrinya daripada menonton sinetron-sinetron dan acara-
acara TV yang temanya tidak mendidik.  

Tembok Besar Tiongkok dan pembangunan berkelanjutan 

Waktu saya ke Beijing, saya menginjakkan kaki di Tembok Besar Cina kalau 
dalam bahasa mandarin “Wanlii Changcheng” bermakna “tembok yang 
panjangnya 10 ribu li”. Menurut pengukuran, panjang keseluruhan tembok 
mencapai 8.850 km. Tembok ini dibangun untuk melindungi Cina dari serangan 
musuh dan suku-suku dari utara Cina. Tembok Besar Cina ini adalah Tembok 
Besar dibangun dari Dinasti ke Dinasti. Dimulai dari Sebelum Periode Dinasti 
Qin, Dinasti Qin, Dinasti Han  dan  kemudian Dinasti Ming. Hal yang bisa kita 
ambil pelajaran bagi bangsa Indonesia adalah jika terjadi perpindahan 
kekuasaan visi yang baik dari pendahulu tidak dibuang tetapi diteruskan 
walaupun pendahulunya adalah musuhnya. Berkaca dari negara Cina,  pasti 
ada hal-hal baik yang ditinggal di Era Orde Lama, Era Orde Baru, dan presiden-
presiden di masa Orde Reformasi ini hingga  Presiden Jokowi. Tidak perlu lagi 
ada istilah De”...”nisasi baik sistem atau orang di masa pemerintahan 
sebelumnya. Di sini pentingnya rakyat Indonesia belajar sejarah. Tugas 
pemerintah menjadikan sejarah sebagai pelajaran penting, agar tidak 
mengulangi kesalahan yang sama dan tidak perlu membuat hal-hal baru dari 
yang sudah ada. 

Sistem pemerintahan yang Sentralisasi di Cina membuat Pemerintahan 
efektif 

Sistem pemerintahan di Cina yang sentralisasi merupakan salah satu kunci 
keberhasilan negara ini menjadi negara besar yang maju. Kekuasaan sentralistik 
ini membuat kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah tanpa ada hambatan 
dan kebijakan sentralistik ini membuat negara menjadi seperti satu tubuh yang 
bersinergi satu sama lain. Sangatlah berat bagi Indonesia saat ini ketika 
menganut Sistem Otonomi Daerah. Di masa Orde Reformasi ini, Indonesia dari 
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tahun ke tahun masih disibukkan dengan urusan politik, urusan Pilkada, 
sehingga dana, tenaga dan pikiran anak bangsa habis di ranah ini, sehingga 
kadang melupakan urusan pembangunan di berbagai bidang. Sebenarnya 
Sistem Sentralisasi pada era Orde Baru dimana para pemimpin daerah 
ditunjuk langsung oleh presiden adalah warisan yang baik dan seharusnya 
dipertahankan (belajar dari tembok besar Cina). 

Otonomi daerah saat ini lebih banyak menghasilkan raja-raja kecil sehingga 
terkadang pemerintah pusat sulit mengontrol pemerintah daerah. Di era Otonomi 
Daerah, pimpinan di daerah  bisa membuat kebijakan yang bertentangan dengan  
kebijakan pemerintah pusat, Seperti terjadi di Tolikara, Papua.  Malah jika 
kepemimpinan di pusat lemah dan kepemimpinan di daerahnya kuat, dengan 
Otonomi daerah sangat mungkin terjadi proses disintegrasi. Ibarat satu tubuh, 
saat ini Indonesia seperti tubuh yang terkena stroke ringan, perintah dari otak 
(pusat) belum tentu bisa cepat dilaksanakan, bahkan mungkin tidak laksanakan. 
Sehingga saat ini Indonesia seperti orang yang mudah dipermainkan oleh orang 
lain (negara lain). 

DEKRIT PRESIDEN dan ORDE KEBANGKITAN  

Saat ini pemerintah akan mengadakan pilkada serentak di tengah krisis ekonomi 
yang sedang menghantui Indonesia. Momen ini sebenarnya akan menjadi 
tsunami penguasaan tanah dan kekayaan alam Indonesia oleh pihak asing. Sebab 
bisa jadi, di situasi ekonomi yang kurang baik ini, para calon kepala daerah 
membutuhkan uang untuk modal kampanye. Di situasi seperti ini akan ada pihak 
asing melalui orang-orang Indonesia yang tidak cinta tanah air melakukan 
“sistem ijon” atau memberikan pinzaman kepada calon kepala daerah dengan 
pengembaliannya dilakukan setelah calon itu menjadi kepala daerah. 
Pengembalian tersebut bisa jadi dalam bentuk penguasaan tanah dan sumber 
daya alam di daerah yang pimpinnya. Sehingga selesai pilkada, sebagian besar 
wilayah dan sumber daya alam Indonesia bisa jadi dibawah kendali pihak asing. 
Situasi ini sangat membahayakan negara baik dari sisi ekonomi, politik dan 
keamanan. Bisa jadi ini merupakan strategi perang A-Simetris yang dibuat oleh 
pihak asing agar bisa menguasai Indonesia tanpa menggunakan senjata. 

Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum terlambat adalah melakukan 
evaluasi kembali tentang sistem otonomi daerah. Jika otonomi daerah bisa 
membahayakan keutuhan bangsa, maka Presiden Republik Indonesia dengan 
didukung oleh TNI-POLRI harus berani mengambil langkah  membuat Dekrit 
Presiden yang isinya kembali Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
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1945 yang asli, yang sebelum diamandemen.  Sebagaimana halnya yang 
dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Situasi Ekonomi 
yang semakin kurang membaik butuh persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam 
menghadapinya. Sehingga situasi ekonomi yang semakin memburuk ini bisa 
jadi momentum bagi pemerintah untuk mengembalikan Indonesia menjadi 
bentuk Sentralisasi. Ini bukanlah sebuah kemunduran, karena setelah Dekrit ini, 
pemerintah harus mampu mengambil sisi baik dari Orde Lama, Orde Baru dan 
Orde Reformasi kemudian menggabungkan untuk menjadi ORDE 
KEBANGKITAN. Orde kebangkitan ini tentu harus dipimpin oleh orang yang 
istimewa, yang mempunyai sisi baik dari presiden-presiden yang pernah 
memimpin di Indonesia. Orang tersebut harus mempunyai kelebihan yang 
dimiliki oleh presiden Soekarno, presiden Soeharto dan presiden Abdurahman 
Wahid. Saya lebih suka menuliskan presiden-presiden yang sudah wafat, karena 
mantan presiden  yang masih hidup masih mungkin untuk kembali memimpin 
Indonesia. 

Gajah Mada Baru Penyelamat Indonesia 

Sosok yang berani melakukan penggunaan kembali Pancasila dan UUD 1945 
dalam kehidupan bernegara di era saat ini, menurut saya Gajah Mada Baru. 
Jika tidak ada sosok yang berani melakukan hal tersebut, bisa jadi Gajah Mada 
Baru  tidak berwujud seorang manusia tetapi berbentuk institusi. Menurut saya 
institusi  yang sangat mungkin adalah TNI-POLRI, karena kedua institusi ini 
yang pasti tidak akan pernah rela jika Negara Indonesia bubar. Saya berharap 
akan ada masa dimana para petinggi TNI-POLRI bisa membaca kondisi nyata 
Bangsa Indonesia, sehingga para Petinggi TNI-POLRI akan melakukan 
tindakan-tindakan darurat untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara Indonesia. 
Saya yakin pasti masih ada pimpinan TNI seperti Jenderal Andi Muhammad 
Yusuf Amir sosok yang tegas, jujur, bersih dan berani yang dicintai prajuritnya. 
Pasti masih ada juga pimpinan POLRI seperti Jenderal Polisi Hoegeng Imam 
Santoso, yang dikenal sebagai polisi yang jujur.   Sehingga usai beliau pensiun, 
meski pernah menjabat sebagai Kapolri beliau tidak memiliki rumah dan 
kendaraan pribadi.  

Peran Rakyat untuk melahirkan Gajah Mada Baru 

Menurut saya, sebagai rakyat Indonesia dalam rangka turut memperbaiki bangsa 
adalah dengan cara bekerja dan beribadah serta mengajak orang lain untuk taat 
beribadah melalui Komunitas ibadah. Sehingga terciptalah penduduk negeri 
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Indonesia yang beriman dan bertakwa. Saya sebagai orang Islam meyakini janji 
Allah dalam  Alqur‟an Surat Al A‟raf ayat 96.  

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya.” 

Sehingga jika penduduk negeri Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Allah, 
bisa jadi Allah  akan mengirimkan pemimpin yang istimewa yang memiliki  
sisi-sisi baik dari presiden-presiden Indonesia sebelumnya dan bisa memadukan 
hal-hal positif pada orde-orde yang pernah ada di Indonesia itulah Gajah Mada 
Baru. Sehingga Bangsa Indonesia bisa mengelola berkah yang ada di langit dan 
bumi. Jika Orang Sunda menolak dengan istilah Gajah Mada Baru karena 
masalah perang Bubat, Bagaimana jika Gajah Mada Baru tersebut adalah 
keturunan Sunda, apakah akan tetap menolak? 

Saya berharap, jika masih diberi umur 30 tahun ke depan saya masih bisa 
merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-100.  Selamat Ulang 
Tahun Republik Indonesia yang ke-70.  

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA.   

Hongkong, 10 Agustus 2015 
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MENERKA UMUR REPUBLIK INDONESIA 
MENGGUNAKAN MATEMATIKA TANPA ANGKA 

 

etika saya masih mahasiswa, saya pernah melihat foto Pak SBY 
bersama para pejabat militer yang lain di cover sebuah majalah 
nasional. Hati saya berbisik, kalau Kolonel Soesilo Bambang 

Yudhoyono sesuai pangkat beliau pada waktu itu, suatu saat akan menjadi 
Presiden Republik Indonesia. Setelah mendapat bisikan itu, kemudian saya 
sudah bicara ke teman-teman kuliah saya kalau Pak SBY akan jadi presiden. 
Saat itu yang menjadi presiden masih Bapak Soeharto dan sama sekali orang 
pada saat itu belum terbayang siapa yang akan menggantikan Bapak Soeharto. 
Akhirnya bisikan hati saya terbukti, Pak SBY menjadi Presiden Republik 
Indonesia.  Saat ini usia saya sama dengan usia pada saat Nabi Muhammad 
SAW menerima wahyu pertama, semoga para pembaca bisa menerka kira-kira 
tahun kapan saya menjadi mahasiswa.  

Cerita berikutnya adalah tentang Pak Jokowi. Waktu beliau masih menjadi 
Walikota Solo, saya membaca berita tentang beliau di salah satu koran nasional 
yang isinya adalah beliau  walikota yang tidak mau mengambil gajinya.  Ketika 
saya melihat foto beliau dengan menggunakan pakaian dinas walikota, hati saya 
pun berbisik “orang ini akan jadi presiden setelah Pak SBY”.  Setelah saya 
mendapat bisikan itu, saya pun cerita kepada teman –teman saya kalau Pak 
Jokowi akan menjadi presiden. Cerita saya dianggap hal aneh karena 
bertentangan dengan pendapat mainstream siapa yang akan jadi presiden pada 
waktu itu. Ternyata benar Pak Jokowi berhasil menjadi presiden.  

Kedua cerita yang menggambarkan saya menerka dua tokoh ini akan menjadi 
presiden adalah wujud penggunaan Matematika Tanpa Angka. Kemampuan 
menerka hal tersebut harus menggabungkan hati dan akal. Kisah tentang hal ini 
dituliskan juga di buku saya yang berjudul “Orang Bogor yang Mendunia 
dengan Keropak”. Insha Allah saya juga sudah mendapat bisikan siapa yang 
akan jadi presiden berikutnya, tetapi hal itu bukanlah yang akan dibahas, karena 
ada hal yang jauh lebih penting daripada memikirkan siapa yang menjadi 
presiden berikutnya. 

 

 

K 
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Apa itu Matematika Tanpa Angka 

Menurut saya Matematika Tanpa Angka adalah matematika yang tidak 
melibatkan angka tetapi berhubungan dengan peraturan-peraturan, kesepakatan-
kesepakatan, konsensus-konsensus dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan 
individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam Matematika 
Tanpa Angka ada unsur memahami, mematuhi dan kemudian memprediksi dan 
antisipasi. Belajar Matematika Tanpa Angka adalah belajar  untuk memahami 
suatu aturan,  kemudian mematuhi aturan tersebut, setelah itu memprediksi apa 
yang akan terjadi setelah itu melakukan antisipasi. Contoh Matematika Tanpa 
Angka, misalnya dalam baris berbaris. Pada tahap memahami, pasukan 
dipahamkan arti perintah “siap gerak”,”istirahat di tempat gerak”, “balik kanan 
gerak”, “maju jalan”, “berhenti gerak” pada tahap ini yang dilatih kecerdasan 
intelektual. Pada tahap mematuhi, pasukan mempraktikkan perintah-perintah 
tersebut, pada tahap ini yang dilatih kecerdasan emosional. Tahapan pada saat 
prediksi dan antisipasi, contohnya saat pasukan sedang berjalan dengan rapi 
kemudian di depannya jalan buntu, maka komandan pasukan harus bisa 
memprediksi apa yang akan terjadi dan antisipasi apa yang dilakukan. 
Komandan harus bisa segera memberikan perintah yang tepat, apakah berhenti 
di tempat atau balik kanan. Pada tahap ini yang dilatih adalah kecerdasan 
spiritual. Hal yang sangat penting adalah seorang komandan sudah memahami 
dan mengamalkan aturan, baru kemudian secara naluriah akan lahir kemampuan 
memprediksi dan mengantisipasi. Jika hal ini terjadi, berarti komandan tersebut 
telah menguasai Matematika Tanpa Angka di bidang baris–berbaris. 

Matematika Tanpa Angka dalam Kehidupan Berbangsa 

Sebagai Bangsa Indonesia, kita mempunyai nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber dari empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu PANCASILA, 
BHINNEKA TUNGGAL IKA, UUD NRI 1945 dan NKRI. Empat Konsensus 
ini dalam istilah saya  merupakan Matematika Tanpa Angka untuk kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Mari kita perhatikan nilai-nilai yang ada pada empat 
konsensus tersebut.  Pancasila (nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai 
keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan), BHINNEKA TUNGGAL IKA 
(Nilai Toleransi, Nilai Keadilan, Nilai Gotong Royong), UUD NRI 1945 (nilai 
demokrasi, nilai kesederajatan, nilai ketaatan hukum), NKRI (nilai kesatuan 
wilayah, nilai persatuan, nilai kemandirian). 

Sebagai warga negara kita harus memahami dan mematuhi (mengamalkan) 
nilai-nilai yang ada pada Empat Konsensus tersebut jika ingin kehidupan 
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berbangsa dan bernegara kita berjalan dengan baik. Tentunya sebagai pemimpin 
pada jabatan publik  baik tingkat lokal dan nasional harus lebih memahami hal 
ini karena menyangkut keberlangsungan bangsa. Fakta yang kita hadapi setelah 
reformasi, Pemilihan langsung pada saat pemilihan kepala daerah tanpa melalui 
fit and proper test dalam hal pemahaman dan pengamalan nilai-nilai empat 
konsensus Dasar Bangsa bagi calon kepala daerah, telah menyebabkan konflik 
sosial, Demonstrasi anarkhis, timbul perpecahan, money politik dan biaya mahal 
dalam proses pemilihannya. Kemudian setelah menjadi kepada daerah, otonomi 
daerah pun telah melahirkan raja-raja kecil, ego kedaerahan, primordialisme dan 
KKN baru di daerah-daerah. Pendidikan yang diotonomikan pun membuat 
 banyak anak bangsa yang sudah mulai melupakan nilai-nilai pada empat 
konsensus dasar bangsa ini.  

Saya sebagai pelatih nasional Olimpiade Matematika yang sering mendapat 
tugas di berbagai wilayah di Indonesia dalam rangka melatih guru dan siswa, 
sangat bisa merasakan kemerosotan karakter bangsa Indonesia.  Saya pernah 
menginjakkan kaki di hampir semua  provinsi di Indonesia, dari Aceh sampai 
Papua. Ternyata kemerosotan terhadap pemahaman dan pengamalan dari nilai-
nilai empat konsensus dasar bangsa telah terjadi secara masif di berbagai 
provinsi. Nilai yang sudah mulai terasa akan hilang adalah gotong royong. 

Dalam  Matematika Tanpa Angka, jika kita sudah tidak paham aturan, 
bagaimana bisa mematuhi atau mengamalkan aturan tersebut. Jika sudah tidak 
mengamalkan bagaimana bisa memprediksi kemajuan bangsa dan 
mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Maka berdasarkan teori Matematika 
Tanpa Angka, jika kondisi saat ini terus dipertahankan maka Republik Indonesia 
sedang menuju kepada negara yang akan bubar. Kita sebagai bangsa harus 
berani berkata jujur, kalau memang di negeri ini sudah terjadi kemerosotan 
dalam pemahaman apalagi pengamalan nilai-nilai Empat Konsensus Dasar 
Bangsa. 

Kekuatan asing dan penghianatan dari dalam akan memperpendek umur 
bangsa. 

Ada dua kisah yang ingin saya ceritakan untuk membuat kita berpikir. Bulan 
Juli dan Agustus tahun ini saya melakukan perjalanan ke China daratan dan ke 
Hongkong. Ketika pesawat berangkat dari Jakarta ke China daratan atau ke 
Hongkong, penumpang pesawatnya relatif sepi, tetapi pada saat kepulangan ke 
Indonesia penumpangnya penuh dan sebagian besar penumpang adalah orang 
dari negara China dan saya dengar mereka semua datang untuk bekerja di 
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Indonesia. Saya sebagai orang yang sering berinteraksi dengan kalangan militer, 
bisa melihat sepertinya orang China yang akan bekerja di Indonesia tidak 
 semuanya orang sipil, hal ini  bisa saya lihat dari sisi fisik dan raut muka para 
penumpang yang ada di sekitar tempat saya duduk di pesawat. 

Cerita kedua, kejadian pawai merayakan HUT RI tahun ini di Pamekasan yang 
menampilkan simbol-simbol Partai Komunis Indonesia, merupakan sinyal 
bahwa kita harus waspada dengan kebangkitan PKI. Banyak kalangan yang 
ingin mencabut TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966  karena TAP MPRS ini 
 tentang pembubaran PKI. Pada TAP MPRS ini juga dinyatakan bahwa partai 
tersebut merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan 
larangan untuk mengembangkan  faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-
Leninisme.  Jika TAP MPRS ini berhasil dicabut maka Komunisme bisa 
berkembang luas di Indonesia. Poros Jakarta-Beijing yang terjalin sangat 
mesra saat ini sangat memungkinkan hal itu terjadi. Karena kemesraan itu 
bisa jadi tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga di bidang idiologi dan politik. 
Bisa jadi hutang-hutang Indonesia ke China akan dibarter salah satunya dengan 
pencabutan TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966. Jika hal ini terjadi maka akan 
mempercepat proses kehancuran Republik Indonesia. 

Menghitung umur Republik Indonesia 

Jika kondisi seperti sekarang ini terus berjalan tanpa ada perubahan radikal atau 
inovasi ekstrim untuk memperpanjang umur bangsa, maka perlahan tapi pasti 
Republik Indonesia akan hancur, karena syarat dari tanda-tanda kehancuran 
bangsa dan negara sudah mulai terpenuhi seperti 1) Konflik Elit yang 
berkepanjangan, 2) Krisis ekonomi yang tak terselesaikan, 3) Pudarnya 
wawasan kebangsaan dan nasionalisme, 4) Tidak berperannya ideologi sebagai 
pemersatu bangsa, 5) Hancurnya soliditas angkatan bersenjata. 

Dalam menghitung umur Republik Indonesia, saya menggunakan tahun 
diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang  No 22 tahun 1999 
tentang pemerintahan daerah sebagai tahun acuan. Diasumsikan anak baru 
masuk SD pada masa pemberlakuan otonomi daerah adalah generasi yang mulai 
kehilangan nilai-nilai PANCASILA, BHINNEKA TUNGGAL IKA, UUD NRI 
1945 dan NKRI. Jika diasumsikan nilai-nilai empat konsensus dasar bangsa 
akan hilang pada dua generasi, maka umur Republik Indonesia tidak akan 
melebihi dua angka, artinya Republik Indonesia tidak akan bertemu dengan 
tahun Indonesia Emas. 
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Jika asumsi ini di tambah dengan adanya penghianatan dari dalam yang di 
dukung negara luar dan adanya keinginan negara luar untuk menguasai sumber 
daya alam tanpa gangguan ketika saat pasar bebas APEC nanti, maka proses 
kehancuran Indonesia akan lebih cepat.  Bisa jadi akan ada wilayah Republik 
Indonesia yang lepas sebelum Republik Indonesia merayakan  hari ulang  tahun 
yang angkanya  kembar di tahun yang punya angka kembar, karena banyak yang 
menginginkan wilayah tersebut pisah dari Indonesia sebelum APEC. Setelah itu 
diikuti oleh wilayah-wilayah lain khususnya wilayah yang para kepala 
daerahnya mempunyai hubungan saudara. Saya tidak akan menampilkan angka 
dalam tulisan ini silahkan para pembaca menerka sendiri. 

Strategi agar Republik Indonesia umurnya lebih panjang 

Hal yang bisa membuat Republik Indonesia umurnya lebih panjang adalah jika 
presiden dengan didukung oleh TNI-POLRI melakukan Dekrit sehingga negeri 
ini kembali pada konsep sentralisasi dan menghapuskan otonomi daerah. 
Gubernur dan walikota/bupati nanti adalah orang-orang yang memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai empat Konsensus Dasar Bangsa serta mengerti potensi 
daerah yang dipimpinnya dan mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh 
pemerintah Pusat, tidak melalui pemilihan langsung lagi. TNI-POLRI tidak akan 
kuat mendukung Dekrit ini, jika tidak didukung rakyat, karena mayoritas rakyat 
Indonesia adalah umat Islam. Maka TNI-POLRI harus dekat dengan umat Islam 
dan jangan menyakiti umat Islam.  Jika umat Islam sudah merasa tidak 
nyaman dalam bingkai NKRI karena merasa diperlakukan tidak adil oleh 
negara maka bubarlah Republik Indonesia. 

Hal penting yang juga harus dilakukan untuk memperpanjang umur negeri ini 
adalah mengembalikan Musyawarah Untuk Mufakat Berdasarkan Asas 
Kekeluargaan untuk menjadi cara dalam menyelesaikan masalah atau konflik. 
Hal ini sesuai dengan nilai-nilai pada sila ke empat dari Pancasila. Agar 
Musyawarah Untuk Mufakat Berdasarkan Asas Kekeluargaan bisa kembali 
hidup maka kita harus menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), 
kembali menjadi Lembaga Tertinggi Negara sehingga dalam memilih 
Presiden dan Wakil Presiden kembali dilakukan oleh MPR dan mengutamakan 
Musyawarah Untuk Mufakat Berdasarkan Asas Kekeluargaan untuk 
memilihnya. Hal ini bisa menjadi contoh nyata bagi rakyat bagaimana cara 
menyelesaikan masalah dengan cara Indonesia. Mari kita belajar sejarah, tidak 
semua yang ada di Orde Lama dan Orde Baru itu jelek, dan tidak semua yang 
ada di Orde Reformasi itu bagus.  Kita ambil hal-hal baik pada tiap orde dan 
tinggalkan yang buruknya, agar hidup bangsa ini menjadi lebih baik. 
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Presiden yang berani dan mampu melakukan Dekrit adalah pemimpin yang 
mempunyai kelebihan-kelebihan dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto dan 
Presiden Abdurahman Wahid. Sehingga pemimpin tersebut sangat berani, 
Sangat ahli dalam strategi, merangkul semua pihak, otoriter dan religius. Saya 
meyakini jika kita menemukan presiden seperti ini maka kita akan menuju masa 
Orde Kebangkitan. Tetapi sayangnya menurut saya, kita tidak akan pernah 
mendapatkan pemimpin seperti ini dengan sistem demokrasi yang sedang kita 
jalani seperti sekarang ini. Oleh karena itu harus ada momentum besar untuk 
memunculkan pemimpin seperti ini, saya menyebut pemimpin tersebut adalah 
Gajah Mada Baru.  Jika tidak ada momentum besar, maka tidak bisa dilahirkan 
Gajah Mada Baru. Oleh karena itu TNI-POLRI yang masih peduli dengan 
NKRI harus bertindak tegas untuk menyelamatkan Republik Indonesia. Jika 
TNI-POLRI terlambat, maka TNI-POLRI tidak akan ada lagi sebab huruf “I” 
sudah berubah sesuai dengan negara-negara baru yang terbentuk. 

Momentum besar ini terjadi hanya karena berkat rahmat Allah. Seperti halnya 
kemerdekaan Republik Indonesia, para founding father kita mengatakan berkat 
rahmat Allah seperti pada pembukaan UUD 1945. Hal ini karena ada 
momentum besar, yaitu Jepang menyerah kepada sekutu karena ada Bom Atom 
yang meledak di negeri sakura itu. Orang Indonesia mana yang akan menduga 
akan ada bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga itu jadi 
momentum pemicu kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita harus 
melakukan berbagai upaya agar rahmat Allah muncul di negeri ini.  

Peran rakyat dalam memperpanjang umur Repbulik Indonesia 

Sebagai rakyat, yang kita lakukan untuk memperpanjang umur Republik 
Indonesia  adalah semakin giat bekerja dan semakin taat beribadah. Kita pun 
harus berusaha mengajak orang lain bekerja dan mengajak orang lain untuk taat 
beribadah atau dalam istilah saya adalah beramal sholeh. Selain itu, Kita pun 
harus saling menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran, agar 
kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Bagi orang Islam, pesan ini ada 
dalam Alqur‟an di surat Al-„Asr. Pesan itu adalah strategi untuk rahmat Allah 
muncul. 

Hal yang sangat penting agar cara di atas bisa berhasil. Mari kita renungkan 
terlebih dahulu Alqur‟an Surat Al Hujuraat ayat 11: 

Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang 
lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang 
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mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita 
lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari 
wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan 
janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-
buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa 
yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim. 

Oleh karena itu kita jangan mencaci maki atau  menghina orang lain. Hal ini 
karena ketika kita menghina orang lain maka kebaikan kita akan berpindah 
kepada orang yang kita hina. Hal yang lebih penting janganlah sebagian 
rakyat Indonesia  menghina pemimpinnya sendiri, Presiden Republik 
Indonesia. Karena jika menghina presiden, maka pahala yang menghina akan 
berpindah kepada Presiden. Jika Presidennya sejalan dengan aturan Allah maka 
pahala dari orang-orang yang menghina ini akan menjadi energi  besar untuk 
membuat Presiden menjadi orang yang mampu memimpin Indonesia dengan 
baik, tetapi jika Presidennya  tidak sejalan dengan aturan Allah maka pahala itu 
“menguap”.  Efek lain dari menghina Presiden adalah para pendukung Presiden 
 akan balas menghina, sehingga pahala para pendukung presiden pun akan 
berpindah, tapi yang jadi masalahnya karena alamat yang dihina  tidak jelas 
maka pahala itu pun “menguap”. Efeknya adalah pahala sebagian besar rakyat 
Indonesia “menguap”.  Karena pahala bangsa ini  banyak yang “menguap” 
maka kita akan menjadi  bangsa yang sepi dari rahmat Allah. Sebab rahmat 
Allah tergantung dari banyaknya tabungan pahala yang dimiliki bangsa tersebut. 
 Akhirnya kita akan menjadi bangsa yang terus dalam kesengsaraan, jika situasi 
saling menghina terus dipelihara, Siapapun presidennya tidak akan bisa 
memperbaiki bangsa ini.  

Marilah sebagai sesama anak bangsa kita bertobat. Hentikan saling caci maki 
dan saling hina. Mari kita bersatu untuk memperpanjang umur Republik 
Indonesia. Ayo kerja apa saja, dalam rangka beribadah kepada yang Allah 
yang Maha Kuasa. Agar rahmat Allah turun di negara kita tercinta, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  MERDEKA!!!.       

Surabaya, 14 Agustus 2015 
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STRATEGI MENYELESAIKAN MASALAH EKONOMI 
INDONESIA MENURUT ORANG AWAM 

 

ulisan ini adalah pendapat pribadi saya sebagai orang awam dalam 
memikirkan  penyelesaian  masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi 
mohon maaf jika bapak dan ibu yang membaca tidak  berkenan dengan 

apa yang saya tulis. Banyak  hal dalam tulisan saya ini sepertinya tidak 
mungkin. Walaupun menurut  saya mungkin, hanya kita belum menemukan 
pemimpin yang tepat dan berani untuk melakukannya. Semoga tulisan ini bisa 
menjadi tambahan pengetahuan bapak dan ibu semua. 

Perlu adanya permainan yang menjadi lawan dari Permainan Monopoli 

Waktu kecil mungkin kita pernah bermain Monopoli. Dalam permainan ini 
setiap pemain diberi modal beberapa lembar uang  kertas dengan nilai yang 
berbeda yang menunjukan nilai dari uang kertas tersebut. Jika kita perhatikan 
biaya membuat uang kertas tersebut sama tetapi karena tulisan bilangan yang 
tertera di kertas tersebut berbeda maka nilai uang kertas tersebut menjadi 
berbeda. Jika kita renungkan kehidupan di bidang ekonomi kita saat ini, persis 
seperti bermain Monopoli. 

Saat ini orang lebih fokus untuk memperoleh keuntungan tanpa memikirkan 
cara memperoleh keuntungan itu merugikan orang lain atau tidak. Sehingga di 
dunia ini ada orang yang kaya dan ada orang yang bangkrut akibat harta yang 
dimilikinya diambil oleh orang kaya. Orang kaya kemudian menjadi pemodal 
(pemilik kapital). Permainan Monopoli inilah adalah salah satu alat 
penyebar ide Kapitalisme.  

Permainan ini sudah terjual lebih dari 110 negara dan diterjemahkan lebih dari 
43 bahasa dan lebih dari 1 miliar orang sudah memainkannya. Tanpa disadari 
permainan ini telah menggiring masyarakat dunia untuk berkesimpulan bahwa 
sistem ekonomi yang benar adalah seperti pada permainan Monopoli. Hal ini 
berdampak pada negara tempat asal  permainan monopoli itulah yang akan jadi 
penguasa ekonomi di dunia yaitu Amerika Serikat, seperti yang sekarang ini kita 
rasakan. 

Jika kita ingin mengubah perekonomian dunia yang saat ini dikuasai oleh 
ekonomi kapitalis,  kita harus mengubah dulu cara pandang manusia di dunia 

T 
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tentang konsep ekonomi yang sudah tertanam seperti pada permainan Monopoli. 
Kita bisa merubah cara pandang tersebut melalui permainan karena 
kehidupan ini juga sebenarnya adalah permainan. Seperti pada Alqur‟an 
Surat ke-47:  Muhammad ayat 36 

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika 
kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan 
Dia tidak akan meminta harta-hartamu. 

Insha Allah saya sudah menyiapkan permainan yang  bisa mengubah cara 
pandang manusia tentang kehidupan ekonomi saat ini. Permainan ini merupakan 
sambungan dari TRILOGI permainan matematika yang saya buat bersama 
teman-teman di TNI dan POLRI,  yaitu Permainan Matematika Militer, 
Permainan Matematika Kepolisian dan Permainan Matematika Bela Negara. 
Permainan Nata Alam Raya semoga bisa merubah cara pandang rakyat 
Indonesia, sehingga kita bisa terhindar dari krisis ekonomi dan ancaman 
diintegrasi bangsa. 

Perbandingan nilai uang dibuat sama antar intrinsik dan nominal atau 1 : 
1. 

Pada zaman dahulu orang menggunakan uang logam emas dan perak sebagai 
alat tukar (uang). Uang logam emas dan perak ini disebut sebagai uang penuh 
(full Bodied money) karena nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai 
nominalnya (nilai yang tercantum pada uang tersebut). Kemudian uang logam 
emas dan perak diganti menjadi uang kertas dimana nilai intrinsik dan 
nominalnya berbeda. pada waktu awal pembuatannya uang kertas dijamin oleh 
suatu nilai emas tertentu, tetapi saat ini orang sudah tidak memikirkan lagi nilai 
emas yang menjamin mata uang yang beredar di masyarakat maupun di dunia. 
Inilah salah satu penyebab krisis ekonomi di dunia, karena akhirnya uang kertas 
seperti barang dagangan. 

Negara yang  diuntungkan ketika uang kertas menjadi barang dagangan adalah 
negara yang mata uangnya menjadi komoditi yang paling dicari seperti Dollar 
Amerika. Mata uang sebagai barang dagangan akhirnya menyebabkan  terjadi 
perang mata uang. Perang mata uang terjadi biasanya untuk meningkatkan 
volume ekspor suatu negara, seperti yang terjadi pada negara China saat ini. 
Agar tidak terjadi lagi Currency wars (perang mata uang) yang bisa 
menyebabkan krisis ekonomi global, Maka harus dibuat perbandingan nilai 
intrinsik dan nilai nominal dari mata uang di dunia  harus 1 : 1. Oleh karena 
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 penggunaan uang penuh (full Bodied money) dalam  hal ini emas dan perak 
sebagai alat tukar yang sah harus kembali diberlakukan. Emas dan perak 
memang harus digunakan untuk memutar roda perekonomian, bukan disimpan 
sebagai bahan investasi. Karena jika dijadikan barang investasi akan 
menimbulkan masalah besar. Hal ini sesuai dengan  Alqur‟an Surat ke-9 : At 
Taubah ayat 34.  

....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 

Indonesia sebagai sebuah negara besar yang kaya akan barang tambang 
sebenarnya mampu untuk membuat uang rupiah dalam bentuk emas dan perak. 
 Jika pemerintah Indonesia berani melakukan ini maka Indonesia tidak akan 
terpengaruh oleh Currency Wars. Sehingga perekonomian Indonesia bisa stabil. 

Tinggalkan Riba dan Terapkan Sistem Ekonomi Syariah di seluruh 
Indonesia 

Saat ini banyak orang kaya menyimpan uang di bank dengan alasan agar 
uangnya aman dan bisa mendapatkan tambahan pendapatan melalui bunga bank 
sehingga uangnya terus bertambah tanpa bekerja. Bank bisa memberikan bunga 
kepada penabung karena bank menetapkan  bunga lebih besar kepada pihak 
peminjam uang. Selisih bunga peminjam dan penabung inilah yang akan 
menjadi keuntungan bank. Jika bunga bank terlalu tinggi maka orang malas 
untuk meminjam uang di bank, efeknya perekonomian tidak berjalan karena 
uang menumpuk di bank. Sistem perbankan seperti ini mengandung unsur 
RIBA. Banyak negara yang bangkrut karena pinzaman yang mengandung bunga 
(RIBA), sehingga menimbulkan krisis global yang tidak menguntungkan 
banyak pihak. Dalam aturan agama Islam Allah sudah melarang RIBA seperti 
pada Alqur‟an Surat ke-3 : Ali Imran ayat 130 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat 
keberuntungan. 

Menurut saya Sistem RIBAWI harus ditinggalkan dan kita harus menggunakan 
Sistem Ekonomi Syariah karena sistem ini berdasarkan petunjuk Allah SWT. 
Salah satu bentuk ekonomi syariah adalah bank syariah. Rakyat yang beragama 
bukan Islam tidak perlu alergi dengan sistem ini, sebab negara-negara yang 
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mayoritas rakyatnya bukan beragama Islam pun mulai mengembangkan Bank 
Syariah, bahkan negara-negara tersebut ingin menjadi pusat Bank Syariah di 
Dunia, seperti negara Inggris dan Singapura. Bank syariah di Indonesia yang 
selama ini dirasakan memberikan bagi hasil kecil bagi para investor (penyimpan 
uang), dikarenakan masih kecilnya dana yang dimiliki oleh Bank Syariah di 
Indonesia. Oleh karena itu, agar bank syariah di Indonesia bisa memberi 
manfaat yang sebesar-besarnya, yang dilakukan adalah menyatukan semua Bank 
Syariah milik pemerintah sehingga menjadi bank syariah yang besar. Kemudian 
kita semua harus menyimpan dana di bank syariah, Pemerintah pun harus 
menyimpan uangnya di bank syariah (Seperti dana Ongkos Naik Haji) dan 
melakukan berbagai transaksi di bank syariah, sehingga bank  syariah lebih 
leluasa bergerak dan bisa menjalankan roda perekonomian nasional. 
Berpikirlah untuk mengutamakan keberkahan bukan mengutamakan 
keuntungan ketika menyimpan uang di bank syariah.  

Dekat dengan Allah SWT agar rezeki terus berlimpah 

Kita sebagai bangsa yang beragama harus meyakini bahwa bumi dan seiisinya 
adalah ciptaan yang MAHA KAYA yaitu Allah SWT. Kita juga harus meyakini 
kalau Allah menciptakan manusia di dunia berikut dengan rezekinya untuk 
menjamin kehidupan manusia di dunia ini. Jika kita dekat kepada Allah maka 
Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Dekat kepada Allah dalam 
bentuk menjalankan ibadah sesuai dengan perintahNYA dengan baik dan benar. 
Bagi yang beragama Islam selain melaksanakan hal yang bersifat wajib, juga 
melaksanakan yang bersifat sunnah seperti puasa, sholat dhuha, sholat tahajud, 
dll. Selain itu meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, seperti riba. Tugas 
pemerintah adalah mengajak rakyatnya rajin beribadah agar dekat 
kepada Allah supaya negeri ini penuh keberuntungan, dan tentunya para 
pemimpin di negeri ini harus menjadi contoh. Mendekatkan diri kepada 
Allah akan mendapat keuntungan sesuai dengan Alqur‟an Surat ke-5 : Al 
Maa‟idah ayat 35.  

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan 
yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya 
kamu mendapat keberuntungan. 

Saya ingin memberikan komentar tentang situasi aktual negeri ini yang 
hubungannya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai negara yang 
berdasarkan Pancasila tentunya kita harus menghormati tata cara beribadah 
agama lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah haji adalah 
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wajib bagi umat Islam  yang mampu dalam rangka mendekatkan diri kepada 
Allah karena para jamaah haji mendatangi Ka‟bah yang biasa diistilah Baitullah 
(Rumah Allah, ini makna kiasan). Sehingga orang yang melakukan ibadah haji 
merasa semakin dekat dengan Allah dan sangat mungkin doa-doanya selalu 
terkabul. Bisa jadi negeri Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam, salah 
satu penyebabnya karena banyak orang Islam yang berhaji berdoa agar 
Indonesia diberi kelimpahan rezeki, karena situasinya dekat dengan Allah maka 
doanya  kemungkinan besar terkabul. Jika saat ini kita sedang sulit dalam hal 
ekonomi, jangan jadikan ibadah haji sebagai kambing hitam karena melakukan 
pemborosan. Perekonomian kita saat ini menurun karena faktor di dalam 
pemerintahan dan faktor ekonomi global serta rakyat yang terpecah dalam 
mendukung pemerintah. Seharusnya kita mendukung pemerintah demi 
menyelamatkan negara, siapapun presidennya. Jika ada yang berkomentar 
 ibadah haji adalah ibadah yang sifatnya pemborosan karena menghambur-
hamburkan uang dan memberikan devisa bagi negara lain. Tentu komentar ini 
sangat tidak pantas diungkapkan karena menyakiti umat Islam. Di situasi negara 
yang sedang banyak masalah ini, janganlah membuat suatu pernyataan yang bisa 
menimbulkan perpecahan, mari kita jaga persatuan. 

Terkait masalah dana haji yang saat ini masih menumpuk karena umat Islam 
telah menyetor uangnya terlebih dahulu. Saran saya adalah  pemerintah harus 
menyegerakan penyatuan bank syariah milik pemerintah. Kemudian semua dana 
haji di simpah di bank syariah. Pada saat menyetor ONH, harus dibuat akad atau 
perjanjian kalau penyetor ONH ikhlas dananya digunakan oleh bank syariah 
untuk kemaslahatan umat yang penting dananya tidak hilang dan penyetor bisa 
berangkat sesuai jadwal. Dana itu bisa digunakan untuk membantu 
perekonomian fakir miskin, pendidikan kaum dhuafa, menghidupkan lembaga-
lembaga dakwah dan lain-lain. Jika umat Islam kuat maka Republik Indonesia 
pun akan kuat ini yang harus disadari oleh pemerintah. 

Jika dana ONH yang mengendap  saat ini akan digunakan dulu (dipinjam) oleh 
pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, maka pemerintah 
terlebih dahulu harus meminta izin kepada rakyat secara perorangan yang 
menjadi pemilik dana ONH tersebut. Hal ini karena dana itu adalah milik 
perorangan dan diniatkan untuk naik haji bukan digunakan untuk membuat 
proyek-proyek pembangunan pemerintah. Jika pengguna dana ONH tersebut 
tetap dilakukan tanpa meminta izin jamaah secara perseorangan maka 
pemerintah telah menyakiti hati umat Islam. Hal ini harus diwaspadai doa orang 
yang tersakiti akan langsung dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah itu saya tidak 
tahu apa yang akan terjadi. 
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Kualitas Sumber Daya Manusia ditinggikan melalui Pendidikan Iman dan 
llmu 

Kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik tidak akan 
menghasilkan keuntungan yang besar bagi rakyat. Oleh karena itu pemerintah 
harus berusaha meninggikan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar bisa 
mengolah hasil bumi Indonesia menjadi barang jadi yang bisa dijual dengan 
nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pendidikan yang baik adalah kunci utama untuk 
meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan paling utama yang harus 
diajarkan bukan hanya pendidikan yang menghasilkan manusia yang mampu 
mengolah kekayaan alam (ilmu terapan), tetapi pendidikan yang menghasilkan 
manusia yang mampu mendatangkan kekayaan alam. 

Pendidikan yang membuat manusia bisa mendatangkan kekayaan alam adalah 
pendidikan yang membuat manusia mengenal Allah dan aturan  Allah. 
Pendidikan itu adalah pendidikan yang membuat manusia menjadi orang-orang 
yang beriman.  Pendidikan agar membuat orang beriman adalah pendidikan 
agama. Oleh karena itu pendidikan agamalah yang harus diajarkan pertama dan 
paling utama di pendidikan Indonesia. Keimanan harus ditanamkan sejak dini 
agar kita menjadi bangsa yang religius sesuai dengan Pancasila sila pertama. 
Pemerintah  harus meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan agama di 
sekolah bukan malah menghilangkannya.  Setelah itu baru pendidikan yang 
berhubungan dengan keterampilan. Agar peserta didik paham aturan agama, 
maka pemerintah harus mewajibkan siswa-siswa di Indonesia untuk belajar 
bahasa yang digunakan pada kitab suci agama masing-masing.   

Prinsip mendahulukan iman kemudian ilmu pengetahuan dalam rangka 
meningkatkan kualitas sumber saya manusia. Sesuai dengan Alqur‟an Surat ke-
58 : Al Mujaadilah ayat 11. 

.....niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

SABAR adalah cara paling jitu bagi Individu dalam menghadapi masalah 
ekonomi 

Menurut saya, sebaiknya yang dilakukan oleh masing-masing individu sebagai 
warga Negara Indonesia dalam menghadapi masalah ekonomi adalah (1) Ubah 
cara pandang yang negatif tentang masalah ekonomi saat ini, berpikirlah positif 
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bahwa masalah ekonomi adalah berkah untuk membuat kita lebih tangguh (2) 
Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbanyak beribadah menurut 
agama dan kepercayaannya masing-masing. (3) Hindari riba, simpanlah uang 
pada bank syariah dan jangan meminjam uang kepada rentenir. (4) Selalu 
menuntut ilmu agar kualitas diri meningkat agar bisa membuat kualitas hidup 
menjadi lebih baik (5) Hidupkan lagi budaya gotong-royong. (6) lebih giat lagi 
bekerja, jika tidak bekerja karena di PHK, ubahlah cara pandang tentang konsep 
bekerja. 

Banyak orang berpikir, seseorang dikatakan bekerja adalah ketika dia bekerja 
pada seseorang, pada suatu perusahaan, pada suatu lembaga baik pemerintah 
maupun swasta. Setelah dia bekerja dia mendapatkan penghasilan yang biasa 
kita sebut upah atau gaji. Seseorang pasti akan memilih bekerja pada orang, 
perusahaan, lembaga yang besar dan kuat karena akan menjamin 
keberlangsungan pekerjaan dan kemungkinan besarnya penghasilan. Seseorang 
dikatakan menganggur ketika dia tidak mempunyai aktivitas yang 
mendatangkan penghasilan. 

Kalau orang cerdas maka ia akan bekerja kepada Allah SWT. Ketika orang 
bekerja kepada Allah, yakinlah kehidupannya akan lebih terjamin karena Allah 
Maha Kaya  dan Maha Adil. Allah pasti tidak akan menganiaya manusia yang 
bekerja kepada-NYA. Jika tidak mempercayai ini maka keimanannya patut 
dipertanyakan.  Bekerja kepada Allah tidak harus bekerja kepada orang, 
perusahaan atau lembaga. Bekerja kepada Allah, bisa dengan cara melakukan 
berbagai aktivitas sosial dalam rangka membantu masyarakat, walaupun dalam 
aktivitas tersebut tidak mendapatkan penghasilan, atau upah atau gaji dari 
manusia.  Kalau kita yakin kepada Allah, maka Allah akan memberikan dalam 
 bentuk rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Hal  yang penting 
untuk dipahami, rezeki bukan hanya uang tetapi pasti itu yang kita butuhkan. 
Konsep ini sudah saya laksanakan di Klinik Pendidikan MIPA (KPM). Lembaga 
yang menerapkan bayaran seikhlasnya kepada anak  belajar di KPM. Awalnya 
saya menghadapi banyak masalah, tetapi alhamdulillah KPM bisa bertahan lebih 
dari 10 tahun. Saya sudah meyakini bahwa bekerja kepada Allah atau menjadi 
karyawan Allah adalah pilihan pekerjaan terbaik daripada kerja kepada orang 
lain, perusahaan atau lembaga. Silahkan bagi yang mengganggur, cobalah 
konsep bekerja kepada Allah atau menjadi karyawan Allah. 

Hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan bagi individu dalam 
menghadapi masalah ekonomi adalah kita  harus SABAR. Jika kita SABAR 
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dalam menghadapi  masalah maka kita akan mendapatkan kegembiraan. Seperti 
pada Alqur‟an Surat ke-2 : Al Baqarah ayat 155 

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar. 

Makassar, 31 Agustus 2015 
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RENUNGAN UNTUK PENDIDIKAN NASIONAL : 
MAMPUKAH NKRI BERTAHAN HINGGA 29 TAHUN 

LAGI? 

 

ada awal September 2015  yang menjadi trending topik media 
mainstream di Indonesia adalah berita dan polemik berubahnya posisi 
jabatan Bapak Komjen Budi Waseso dari Kabareskrim menjadi Kepala 

BNN. Lalu ada juga berita dan polemik berpindahnya Partai Amanat Nasional 
dari KMP ke KIH. Malah yang saat ini sedang hangat dibicarakan di akhir 
pekan adalah tentang kehadiran Ketua DPR RI Bapak Setya Novanto dan Wakil 
Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon dalam acara Donald Trump (kandidat Presiden 
Amerika dari Partai Republik). Para pengamat banyak memberikan komentar 
dan analisa dengan tiga kejadian tersebut dan para pengguna sosial media pun 
memberikan komentar, baik kecewa atau pun gembira sesuai dengan taraf 
berpikir dan kepentingan masing-masing. 

Ada dua kejadian lain pula pada awal September 2015 ini, yang seharusnya 
layak menjadi trending topik dan lebih penting untuk dijadikan topik 
dibandingkan dengan ketiga hal yang saya sebutkan pada paragraph 
pendahuluan dan harus segera dicarikan solusinya. Dua kejadian di minggu lalu 
tersebut  Pertama adalah tentang seorang bocah berumur 13 tahun di daerah 
Bandung, membunuh mantan kekasihnya yang masih pelajar SMP, karena 
masalah cemburu. Serta yang kedua, di daerah Bogor, 7 pelajar SMP yang 
masih kategori di bawah umur, telah “bergotong-royong” memperkosa siswi 
SMP yang merupakan teman sekolahnya. Kedua berita ini  dan mungkin ada 
banyak berita lain yang berhubungan dengan rusaknya moral generasi muda 
kita, kadang berlalu begitu saja. Sehingga, faktanya kejadian terus berulang, 
sampai kepada tingkatan jenis dan bentuk kejadian-kejadian yang tidak pernah 
kita bayangkan sebelumnya akan terjadi. Sesungguhnya ini adalah masalah 
besar, karena menyangkut generasi muda dan menyangkut masa depan bangsa. 

Media Mainstream harus dikontrol oleh pemerintah 

Jika kita renungkan, para pemimpin negeri yang sedang manggung saat ini, yang 
dianggap “bermasalah” menurut banyak kalangan di dalam negeri, tentu 
perilaku masa kecilnya tidaklah “sebermasalah” generasi muda yang melakukan 
kejahatan-kejahatan di atas. narkoba, sex bebas, tawuran, 
pemerkosaan/pencabulan, bahkan pembunuhan, yang seolah-olah kini sudah 

P 
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menjadi hal yang biasa di kalangan generasi muda saat ini. Hal ini menunjukkan 
kerusakan moral yang telah terjadi saat ini, berlangsung secara masif di seluruh 
wilayah Indonesia serta menyentuh berbagai kalangan. Penyebaran yang masif 
ini diantaranya akibat pengaruh media, baik TV maupun Online. Jika kondisi ini 
tidak berubah, hampir bisa dipastikan nama Republik Indonesia akan hilang dari 
peta negara-negara di dunia, karena generasi muda Indonesia telah hancur lewat 
kerusakan moral. 

Mari kita renungkan, jika masalah pada paragraf pertama menjadi trending 
topik, maka masyarakat hanya berperan sebagai penonton dan komentator. 
Tetapi jika masalah pada paragraf kedua menjadi trending topik, maka sudah 
seharusnya masyarakat bisa mendapat solusi, yang bisa langsung dipraktikkan 
untuk memastikan agar hal serupa seperti hal-hal tersebut tidak lagi terjadi. 
Kemampuan masyarakat untuk mencegah tindakan negatif dari generasi muda 
tentu akan bermanfaat bagi perbaikan negara.  Seharusnya pemerintah bisa 
mengatur media mainstream untuk lebih mengedepankan topik atau berita yang 
bermanfaat, karena pendidikan akhlak generasi muda juga tanggung jawab 
pemerintah.  

Pendidikan Karakter Yang Melupakan Tuntunan Dan Tanpa Sosok 
Panutan. 

Sejak digulirkan pendidikan nasional berbasis karakter, yang dirasakan saat ini 
karakter generasi muda bukannya semakin baik, malah semakin menunjukkan 
tidak jelas. Hal ini karena pendidikan karakter saat ini tidak menggunakan 
tuntunan yang jelas.  Pendidikan kita sudah  mulai melupakan nilai-nilai dari 
Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu  Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal 
Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelajar saat ini tidak 
memahami nilai-nilai Empat Konsensus Dasar Bangsa tersebut, apalagi secara 
sistematis mempraktikkan.  Hal yang menyedihkan adalah, saat ini guru-guru 
hanya sebagai penyampai nilai-nilai dari karakter bangsa, tanpa berusaha 
menjadikan dirinya sosok panutan. Hal  yang lebih menyedihkan, di masyarakat 
kenyataan mengajarkan yang namanya karakter tidak begitu penting dalam 
mencapai kesuksesan. Sehingga,  orang yang suka bicara kasar bisa jadi kepala 
daerah, orang yang bertato bisa jadi pejabat, orang yang suka mabuk-mabukan 
bisa jadi aparat,  dan lain sebagainya. Begitu sangat permisif kondisi saat ini. 
 Bisa jadi, inilah salah satu penyebab kegagalan pendidikan karakter di 
Indonesia, yaitu para pelajar kita  tidak mempunyai model manusia atau 
sosok panutan yang bisa dijadikan contoh sebagai manusia Indonesia 
seutuhnya yang berkarakter Indonesia. 
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Solusi yang saya tawarkan untuk pendidikan karakter mengacu pada Pancasila, 
Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bentuknya adalah kita 
kembalikan pendidikan karakter sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-
masing. Misalnya masyarakat yang beragama Islam menggunakan Alqur‟an dan 
Hadits Nabi sebagai tuntunan, sedangkan untuk agama lain silahkan 
menggunakan kitab sucinya masing-masing. Begitu juga untuk sosok panutan 
disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Di agama Islam 
menggunakan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok panutan, dan di Agama 
lain silahkan menggunakan sosok yang ada di agamanya masing-masing. Sosok 
panutan itu penting karena ini yang akan dicapai sebagai target pendidikan 
karakter. Oleh karena itu penambahan jam pelajaran agama dan sejarah harus 
segera dilakukan. Penambahan jam pelajaran sejarah perlu ditambah, karena 
sosok panutan itu pasti terkait sejarah. 

Perlunya Mengkaji Ulang Semboyan Tut Wuri Handyani  

Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani (Di 
depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi 
dorongan).  Sepertinya, banyak pendidik yang lupa akan semboyan ini. 
 Semboyan yang  dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, Menteri pendidikan pertama 
dan juga pendiri sekolah Taman Siswa.   

Sebelum masa kemerdekaan ada dua lembaga pendidikan yang 
memperjuangkan warga pribumi. Lembaga pendidikan tersebut adalah sekolah 
Muhammadiyah dan pondok pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama. Kita 
harus mengakui jika  lembaga pendidikan yang berbasis Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama saat ini  ternyata jauh lebih berkembang dari sisi kualitas 
maupun kuantitas dibandingkan sekolah Taman Siswa yang didirikan Raden 
Mas Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu perlu 
kiranya secara jujur kita harus mengakui bahwa ada filosofis atau semboyan 
yang bagus dari lembaga pendidikan di bawah organisasi yang didirikan oleh 
KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim As‟ari. 

Agar pendidikan nasional Indonesia lebih baik, selain kembali diingatkan makna 
dari semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, tidak ada salahnya kita 
menambahkan filosofis atau semboyan Pendidikan Nasional  Indonesia dengan 
filosofis yang ada di sekolah Muhammadiyah, pesantren berbasis NU atau 
sekolah Katolik yang berumur lebih dari 100 tahun, ataupun sekolah ajaran 
agama lainnya yang sudah cukup tua usia dan pengalamannya. Sehingga, 
pendidikan nasional menjadi lebih baik karena menggunakan filosofis sekolah-
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sekolah yang terbukti memperbaiki zaman.  Di Republik Indonesia ini, kita tidak 
boleh mengubah empat Konsensus Dasar Bangsa (Pancasila, UUD 1945, 
Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI), tetapi tidak ada larangan jika kita 
menambahkan filosofis atau semboyan Pendidikan Nasional, tidak hanya Tut 
Wuri Handayani. Karena telah terbukti ada banyak lembaga pendidikan  yang 
didirikan oleh pribumi yang mampu bertahan dan berkembang sampai sekarang 
yang patut dijadikan contoh juga. Selain itu sesungguhnya pun, sebagai falsafah 
Tut Wuri Handayani, tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus bersatu-padu sebagai 
satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Ing Ngarso Sun Tulodho 
dan Ing Madyo Mangun Karso. Sehingga, akan sangat ideal ketika semboyan 
yang merupakan filosofis pendidikan nasional adalah perpaduan antara filosofis 
yang ada di sekolah Muhammadiyah, pesantren berbasis NU atau sekolah 
Katolik yang berumur lebih dari 100 tahun, ataupun sekolah ajaran agama 
lainnya yang sudah cukup tua usia dan pengalamannya dengan Ing Ngarso Sun 
Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. 

Pendidikan jangan diotonomi daerahkan tapi tetap ada muatan lokal 

Setelah pendidikan dimasukkan ke dalam era otonomi daerah banyak 
kemunduran yang terjadi dalam pendidikan nasional. Efek yang terasa dan 
menjadi awal mula dari kemunduran pendidikan nasional adalah yang menjadi 
kepala dinas di wilayah provinsi atau kota/kabuten biasanya adalah tim sukses 
dari kepala daerah tersebut, atau minimal pihak lain yang masih diakui sebagai 
pihak yang tidak bertentangan dengan kekuasaan yang berlaku. Sehingga, tidak 
jarang orang yang tidak menguasai masalah pendidikan menjadi Kepala Dinas. 
Akibatnya banyak program dari pusat menjadi terhambat karena ketidaktahuan 
kepala dinas dan perekrutan pendidik dan tenaga pendidikan di daerah yang 
terkadang syarat KKN.  Hal ini mengakibatkan semakin menurunnya kualitas 
pendidikan di daerah sehingga berefek pada menurunnya kualitas Pendidikan 
Nasional. Kondisinya sudah darurat untuk mengembalikan birokrasi pendidikan 
kepada pemerintah pusat sebagaimana sistem pada TNI-POLRI, jika negeri ini 
tidak ingin hancur. Ketika sudah dikembalikan ke pusat, pendidikan nasional ini 
jangan melupakan muatan lokal yang terkait seni budaya, kearifan dan  potensi 
daerah.  

Pendidikan jangan gratis tetapi seikhlasnya 

Pendidikan gratis yang saat ini dibuat pemerintah tidak sepenuhnya berdampak 
positif. Ada sisi lain yang kurang pas yang dirasakan oleh guru, yaitu 
terhambatnya  kreativitas para guru dalam pengembangan sekolah.  Hal ini 
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karena makna sekolah gratis menyebabkan  adanya larangan tidak boleh 
memungut uang dari orang tua siswa sehingga ada protes dari orang tua kalau 
pihak sekolah memungut uang untuk suatu kegiatan. Padahal ada kegiatan-
kegiatan yang tidak tercover oleh dana bantuan dari pemerintah dan kegiatan 
tersebut penting  untuk pengembangan peserta didik. 

Saya melihat pendidikan gratis kurang tepat diterapkan. Saya lebih memilih 
pendidikan menerapkan sistem bayaran seikhlasnya, sesuai kemampuan orang 
tua siswa. Bagi orang kaya membayar mahal, bagi yag tidak mampu bisa 
membayar kecil atau gratis. Pendidikan rakyat Indonesia tidak  hanya 
kepentingan negara tetapi juga kepentingan orang tua siswa sebagai keluarga. 
Sistem pembayaran seikhlasnyanya membudayakan kembali budaya gotong 
royong karena pendidikan adalah kepentingan bersama. Manfaat dari sistem 
pembayaran seikhlasnya adalah guru tidak ragu lagi untuk berkreasi dalam 
rangka pengembangan kualitas siswa. Hal yang sangat penting jika dilihat dari 
sudut sebagai negara, dengan sistem bayaran seikhlasnya akan ada partisipasi 
masyarakat dalam mendanai pendidikan. Alokasi dana untuk pendidikan bisa 
berkurang dan dana yang harusnya ke pendidikan digunakan untuk sektor lain 
seperti kesehatan, infrastruktur  dan  pertahanan. Khusus untuk pertahanan, jika 
dananya cukup maka Tentara Nasional Indonesia bisa segera memenuhi 
Minimum Essensial Force dan memperbaiki kesejahteraan prajurit. Sehingga 
negara kita akan menjadi negara yang disegani ketika tentaranya kuat dan 
mempunyai alutsista yang modern.  

Guru di sekolah adalah generasi terbaik bangsa ini 

Berkaca pada negara Finlandia yang dikenal sebagai negara yang termasuk 
terbaik pendidikannya di dunia, ternyata rahasianya adalah yang menjadi guru di 
Finlandia adalah orang-orang yang masuk ranking sepuluh besar ketika mereka 
bersekolah di level SMA. Selanjutnya ketika mereka kuliah di bidang 
pendidikan orang-orang yang masuk ranking papan atas yang mendapat prioritas 
menjadi guru. Hal ini sangat sulit sekali terjadi di Indonesia, tetapi hal itu tidak 
akan pernah terjadi jika kita tidak akan pernah memulainya. 

Saran saya adalah pemerintah membuat sekolah unggulan di tiap daerah (yang 
dulu bernama RSBI), gedung sekolahnya tetap sama tetapi gurunya yang 
berbeda. Guru dari sekolah ini  diambil dari orang-orang terbaik di perguruan 
tinggi top Indonesia dan tidak harus jurusan di bidang pendidikan, asal mereka 
termasuk orang-orang pintar di generasinya. Guru-guru ini diberikan gaji  yang 
cukup sehingga mereka meminati profesi guru. Rendahnya kualitas pendidikan 
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di Indonesia adalah karena rendahnya gaji guru sehingga anak-anak SMA yang 
pintar di negeri ini enggan untuk kuliah di Perguruan Tinggi yang berbasis 
Pendidikan karena rata-rata mereka tidak berminat menjadi guru. Secara 
bertahap pemerintah menambah jumlah sekolah unggulan di tiap daerah dengan 
tentunya penambahan guru berkualitas, sehingga dengan banyaknya guru yang 
pensiun lambat laun semua sekolah di Indonesia akan jadi sekolah unggulan 
karena guru-gurunya orang-orang terpintar di generasinya. Program ini akan 
lancar jika pendidikan menggunakan Sistem Gotong Royong, dimana orang tua 
terlibat dalam pembiayaan pendidikan dan cara yang digunakan adalah bayaran 
seikhlasnya. 

Menteri Pendidikan harus pejabat karir  

Dalam dunia pendidikan di Indonesia ada istilah ganti menteri, maka akan ganti 
kurikulum. Hal ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi 
pendidikan di Indonesia, sehingga belum tuntas para guru memahami kurikulum 
yang diajarkan, para guru harus memahami kurikulum baru karena menteri yang 
menginginkan ada kurikulum baru. Agar hal tersebut tidak terjadi maka menteri 
pendidikan haruslah pejabat karir di kementerian pendidikan, sehingga menteri 
yang baru hanya tinggal melanjutkan program-program  menteri lama sesuai 
dengan amanat undang-undang.  Jika hal ini dilakukan perubahan kurikulum 
tidak akan sering terjadi karena  menteri yang baru akan pada program-program 
lain yang lebih penting.  Hal yang sangat perlu segera dilakukan, Kementerian 
Pendidikan harus mengundang kader-kader terbaik di daerah untuk bisa bekerja 
di pusat, sehingga proses regenerasi di Kementerian Pendidikan bisa berjalan 
lancar. Sehingga kementerian pendidikan tidak kekurangan calon menteri 
pendidikan yang handal.   

Pendidikan nasional bukan hanya tanggung jawab Kementerian 
pendidikan 

Pendidikan nasional harus menjadi tanggung jawab semua kementerian dan 
kementerian pendidikan sebagai ujung tombaknya. Oleh karena itu harus ada 
peran berbagai kementerian dalam rangka mempersiapkan generasi muda 
Indonesia menjadi lebih baik. Oleh karena itu harus ada jadwal dari berbagai 
kementerian ke sekolah untuk melakukan penyuluhan mengenai hal-hal yang 
berguna bagi siswa. Misalnya dari kementerian kesehatan melakukan 
penyuluhan bagaimana menjaga kesehatan diri dan lingkungan, dari kepolisian 
untuk mengajarkan tertib berlalu lintas, dari TNI mengajarkan bela negara, dari 
kementerian Hukum dan HAM bagaimana agar taat hukum dll.  
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Perlunya semua warga negara mendapatkan Pendidikan Militer 

Pendidikan militer (dalam konteks bela negara) sangat baik untuk menanamkan 
rasa cinta tanah air dan semangat bela negara serta memperbaiki kondisi fisik 
generasi muda. Di pendidikan militer ini bisa ditanamkan kembali budaya 
bangsa yang mulai luntur seperti Gotong Royong, toleransi antar umat beragama 
dll. Di pendidikan militer bisa ditanamkan pada generasi muda untuk 
menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kerusakan moral seperti narkoba, 
sex bebas dan tawuran. Pendidikan militer bisa dilakukan selama 1 bulan setelah 
anak lulus SMA. Pendidikan militer ini bisa menjadi persyaratan untuk kuliah 
atau untuk mencari pekerjaan. Dulu Indonesia ditakuti negara lain, karena jika 
Indonesia diserang maka seluruh rakyat akan melawan, tapi saat ini saya tidak 
 yakin kalau Indonesia diserang rakyat akan bantu melawan. 

Rezeki haram membuat anak sulit di atur. 

Untuk membentuk generasi  yang baik selain diperhatikan pendidikan juga perlu 
diperhatikan apa yang  dimakannya. Apakah makanan yang dimakannya bergizi 
atau tidak? Apakah cara mendapatkan makanannya halal atau tidak. Ini biasanya 
 kurang diperhatikan oleh orang tua. Padahal makanan yang diperoleh dengan 
cara yang tidak halal akan berakibat tidak baik bagi kesehatan tubuh dan 
kesehatan psikis. Banyak contoh di sekeliling kita, orang-orang yang terindikasi 
memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak halal, misalnya melalui korupsi, 
mencuri, rentenir dan sebagainya, biasanya anak-anaknya tidak menjadi 
manusia-manusia yang sukses. Hal ini karena ketika cara mendapatkan 
makanannya tidak halal maka tidak berkah, ketika tidak ada keberkahan maka 
sulit manusia mendapatkan kesuksesan. Sebagai pengelola negara, pemerintah 
wajib mencegah warga negara mendapatkan rezeki tidak halal. Oleh karena itu 
pemerintah harus mencegah terjadinya berbagai kejahatan seperti korupsi, 
pencurian, penggelapan, pencucian uang, dan seluruh kejahatan yang terkait 
dengan uang dan ekonomi. Hal yang tidak kalah pentingnya pemerintah harus 
menghilangkan riba. Oleh karena itu perbanyaklah transaksi di bank yang tidak 
memakai sistem riba yaitu bank syariah. 

Analisa kenapa umur NKRI dapat berkurang hingga tinggal 29 tahun lagi 

Analisa ini bukanlah perkiraan dukun, mistis, maupun berurusan dengan rahasia 
langit. Analisa ini adalah penilaian secara matematis terhadap fenomena 
rusaknya generasi muda, yang merupakan gejala dari akan hancurnya NKRI. 
Alasan kenapa umur NKRI kurang dari 29 tahun lagi adalah dari analisa melihat 
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perkembangan kerusakan generasi muda saat ini. Indonesia akan hilang jika dua 
generasinya rusak. Jika asumsi satu generasi 25 tahun maka Indonesia akan 
hancur dalam waktu 50 tahun. Kapan batas awal dari 50 tahun tersebut? Saya 
melihat Indonesia mulai rusak ketika digulirkannya otonomi daerah di tahun 
2000. Di tahun itu, saya mengasumsikan ada generasi muda yang awal masuk 
sekolah, yang sudah mulai tidak kenal empat konsensus dasar bangsa dan sudah 
mulai melupakan karakter bangsa. Jika asumsi siswa masuk umur 6 tahun maka 
rata-rata mereka lahir di tahun 1994. Maka tahun awalnya generasi tersebut 
adalah 1994. Jika 1994 ditambah 50 maka diperoleh tahun 2044. Jika 
diasumsikan tahun 2044 Indonesia hancur. Jika dihitung dari tahun 2015 maka 
umur NKRI tidak akan lebih dari 29 tahun lagi. 

Tulisan ini saya buat agar kita bisa mencegah hal itu terjadi supaya umur NKRI 
bisa lebih panjang. Saya berharap ide-ide perbaikan pendidikan generasi muda 
yang dituliskan ini bisa diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, agar 
Indonesia bisa menjadi jauh lebih baik, yaitu supaya prediksi / keraguan saya 
seperti judul di atas tidak terjadi. Umur adalah kewenangan Allah, Tuhan Maha 
Kuasa dan Maha Pencipta, tetapi sebagai hamba-Nya, bangsa ini wajib berusaha 
dan berdo‟a agar umur NKRI adalah umur panjang dan umur yang Barakallah. 

Jika diberi umur panjang saya ingin merayakan HUT RI yang ke-100, dan 
perayaan HUT RI seterusnya. 

Yaa Allah, aku sudah sampaikan apa yang aku tahu. 

Solo, 6 Mei 2015 
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MENJADI HEBAT ITU PILIHAN, BUKAN SEKEDAR 
ANUGERAH 

 

ewaktu menjadi juri pada lomba Kalbe Junior Scientist Award (KJSA) 7 
– 8 September 2015, ada 17 hasil  karya anak-anak tingkat Sekolah Dasar 
yang menjadi finalis di acara ini. Rata-rata mereka membuat karya yang 

merupakan solusi dari masalah-masalah yang ditemukan dalam kehidupan 
sehari-hari.Ada seorang peserta dari Pontianak yang membuat karya “Alat 
Pendeteksi Dini Asap Kebakaran Lahan dan Hutan”. Siswi SD dari sekolah 
Muhammadiyah 2 Pontianak ini membuat alat tersebut karena 
keresahannyadengan kebakaran hutan yang sering terjadi di daerahnya. Siswi ini 
berusaha mencari solusi agar kebakaran tersebut tidak terjadi kembali dengan 
melakukan deteksi dini melalui alarm yang dia buat. Kepeduliannya terhadap 
lingkungan dengan membuat sebuah solusi menurut tataran anak SD telah 
menghantar siswi ini ke Jakarta untuk menjadi bagian dari 17 anak Indonesia 
menjadi  finalis KJSA. Manfaat menjadi finalis KJSA diantaranya telah 
membuat anak ini bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Dr Anies Baswedan. 

Sewaktu saya datang ke Taiwan pada 17 September 2015 dalam rangka 
menghadiri seminar matematika di TaipeI ibu kota Taiwan. Seorang teman yang 
merupakan matematikawan terkenal di Taiwan, ketika dalam perjalanan 
menjemput saya dari bandara ke hotel. Beliau bercerita kalau banyak  TKW 
yang bekerja di Taiwan, tetapi tiap hari libur di hari Sabtu dan Minggu, aktivitas 
para TKW tersebut hanya bermain gadget. Beliau berkomentar, seandainya 
waktu libur tersebut digunakan untuk belajar atau kuliah lagi tentu akan sangat 
berguna bagi para TKW tersebut di masa depan. Saya jadi teringat beberapa 
kisah TKW yang telah menjadi sarjana ketika mereka menjadi TKW, ada yang 
kuliah di Universitas Terbuka dan ada yang kuliah di negara tempat TKW 
tersebut bekerja, bahkan ada yang sampai dapat beasiswa untuk meneruskan 
kuliah di New York University. Cerita TKW menjadi sarjana masih menjadi 
berita besar di Indonesia, karena hal itu masih menjadi berita langka dari lebih 
satu juta TKW yang sedang bekerja di luar negeri.  

Masalah bisa melahirkan manusia kreatif dan pahlawan. 

“Alat Pendeteksi Dini Asap Kebakaran Lahan dan Hutan” yang dibuat oleh anak 
SD adalah wujud nyata bahwa masalah dapat menghasilkan manusia kreatif. 

S 
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Jika tidak ada asap dari hasil kebakaran, maka anak SD ini tidak akan punya ide 
untuk membuat alat tersebut. Di dalam kehidupan pasti kita akan menemui 
masalah. Jika kita menghindari masalah, maka pasti kita akan menemui masalah 
lain. Hal ini karena paket hidup manusia adalah dengan masalah. Oleh karena 
itu jika kita menemukan masalah jangan dihindari, tetapi hadapi dan selesaikan. 
Penyelesaian masalah itu akan melahirkan kreativitas, semakin besar 
masalahnya maka akan semakin kreatiflah kita. Maka bersyukurlah jika kita 
mendapatkan masalah. 

Ketika masa kemerdekaan, Bangsa Indonesia  sedang menghadapi masalah 
besar, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Di masa itulah terlahir orang-orang 
kreatif dalam strategi perang. Sehingga Tentara Indonesia bisa memenangkan 
pertempuran walaupun dengan senjata seadanya. Di masa itu pula terlahir 
banyak pahlawan. Saat ini kita sebagai bangsa sedang dan akan menghadapi 
berbagai masalah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan idiologi. 
Masalah ini jangan ditakuti atau dihindari, tetapi harus kita hadapi dan pecahkan 
bersama. Saat inilah kesempatan kita untuk menjadi orang-orang kreatif, bukan 
kreatif untuk menyalahkan, tetapi kreatif untuk menyelesaikan masalah yang 
ada. Saat ini pula, kesempatan kita untuk menjadi pahlawan. Pahlawan di bidang 
apa saja, ekonomi, politik, sosial, budaya dan idiologi. Pemerintah bisa 
membantu secara instan melahirkan orang kreatif dan melahirkan pahlawan, 
dengan cara mengadakan lomba karya tulis atau ilmiah kepada seluruh warga 
negara Indonesia untuk memberikan solusi-solusi kreatif dalam rangka 
menyelesaikan masalah bangsa. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan 
penghargaan kepada orang-orang yang masih hidup yang telah berkarya nyata 
dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa di berbagai bidang. 

Membuat suatu keterbatasan menjadi tanpa batas 

Kenapa seorang TKW yang berhasil diwisuda menjadi sarjana, banyak di 
beritakan oleh media massa? Padahal buat sebagian besar masyarakat Indonesia 
menjadi sarjana bukanlah hal yang luar biasa. Jawabannya adalah karena TKW 
tersebut bisa menjadi sarjana diantara keterbatasan waktu, tenaga, pikiran dan 
dana serta status yang disandangnya. Biasanya TKW Indonesia pekerjaan di luar 
negerinya adalah pembantu. Seorang pembantu bisa menjadi sarjana adalah 
sesuatu yang luar biasa. Keterbatasan itu bisa menjadi anugerah jika manusia 
tidak menyerah dengan keterbasan yang dimiliki. 

Ada banyak contoh dalam kehidupan ketika seseorang mampu mendobrak 
keterbatasan yang dia miliki. Seperti anak yang  berasal dari daerah terpencil 
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akan sangat begitu dihargai ketika menjadi juara Olimpiade Matematika atau 
Juara Olimpiade Sains. Seseorang yang tidak sempurna kaki dan tangannya 
menjadi orang yang sangat dikagumi ketika mampu menjadi pegulat profesional 
yang mampu mengalahkan manusia normal. Seorang yang melukis dengan 
kakinya karena tidak mempunyai tangan, jauh lebih diapresiasi daripada orang 
yang melukis dengan tangan yang normal. Keterbatasan yang ada bukan untuk 
disesali, tetapi merupakan kesempatan agar kita bisa menjadi manusia luar 
biasa. 

Budaya kreatif jarang ditumbuhkembangkan dalam pendidikan di 
Indonesia. 

Sewaktu mengikuti pertemuan finalis KJSA dengan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan, Dr Anies Baswedan, bertanya apa cita-cita adik-adik, banyak 
siswa  yang cepat menjawab. Tetapi pada saat Pak Menteri bertanya nanti kalau 
sudah besar akan membuat apa, suasana hening sejenak, dan butuh waktu cukup 
lama sampai ada yang berani menjawab. Kejadian tersebut menunjukkan kalau 
pendidikan kita cenderung mengarah kepada hapalan dan daya ingat. Bukan 
pada kreativitas  dan menyelesaikan masalah.  Hal ini bisa dilihat dari produk 
pendidikan kita. Sangat jarang sarjana yang kreatif menciptakan lapangan kerja 
baru, kebanyakan lebih memilih untuk aktif mengirimkan surat lamaran dan 
sabar siang malam menunggu panggilan. 

Siswa-siswa yang menjadi finalis KJSA dan TKW-TKW yang menjadi sarjana 
merupakan contoh manusia-manusia kreatif yang mampu menghasilkan karya 
diantara masalah atau keterbatasan. Tetapi jumlah mereka masih sangat sedikit 
dibandingkan sekitar 36 juta siswa SD di Indonesia dan satu juta lebih TKW 
yang bekerja di luar negeri. Karena fungsi pendidikan adalah mengubah, maka 
perlu ada perubahan di Pendidikan Indonesia agar bangsa ini menghasilkan 
generasi muda yang kreatif. Hal yang sangat penting untuk diubah adalah guru. 
Kita membutuhkan banyak guru yang kreatif untuk menghasilkan murid-murid 
yang kreatif. Kurikulum sebagus apapun yang dirancang untuk menciptakan 
anak didik yang kreatif, tidak akan pernah terwujud jika gurunya tidak kreatif. 
Solusi yang harus dilakukan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 
guru adalah merekrut lulusan-lulusan terbaik dari perguruan tinggi terbaik,  baik 
yang sudah lama lulus atau yang baru lulus untuk menjadi guru dan harus 
melalui seleksi  yang ketat. Berilah  guru-guru tersebut gaji yang sangat 
memadai sehingga profesi guru diminati oleh orang-orang kreatif tersebut. 
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Kreatifitas yang memberi manfaat besar jika dekat dengan Sang Maha 
Pencipta 

Banyak orang ketika sedang menghadapi masalah kemudian menemukan ide-ide 
kreatif ketika dirinya sedang melakukan pendekatan kepada Sang Maha 
Pencipta. Kita tentu mengenal Bill Gates sang penemu Microsoft yang 
manfaatnya bisa dirasakan banyak orang sampai hari ini. Beliau termasuk salah 
satu orang yang terkaya di dunia. Ternyata kekayaan yang melimpah, tidak 
melupakan beliau untuk berbagai kepada sesama, menurut situs Forbes beliau 
telah menyumbangkan US$ 29 miliar atau setara Rp 385,5 triliun untuk amal. 
Jalan berbagi bisa jadi merupakan suatu jalan yang menurut keyakinan Bill 
Gates adalah jalan untuk mendekati yang Maha Kuasa. Kita tentu mengenal 
istilah angka 0 (nol), angka tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan kita 
sampai sekarang. Ternyata angka 0 (nol)  ditemukan oleh ilmuwan yang 
bernama Al khawarizmi, nama beliau dikenal juga sebagai   cikal bakal kata 
Alghoritma. Ilmuwan muslim zaman dahulu adalah orang-orang yang rajin 
beribadah seperti rajin berpuasa, rajin menghapal Alqur‟an, rajin sholat tahajud, 
rajin sedekah dan lain-lain. Jadi marilah kita banyak melakukan aktifitas ibadah 
agar kita menjadi orang kreatif yang membawa kemanfaatan bagi orang lain. 

Menuntut ilmu dari pangkuan sampai meninggal dunia 

Hal yang harus dipahami bagi orang-orang yang ingin menjadi manusia berguna 
atau yang ingin menjadi manusia hebat, yaitu harus mempunyai ilmu. Jika kita 
ingin terus menjadi manusia hebat maka harusterus menambah ilmu. Budaya 
untuk menambah ilmu sangat jarang dimiliki orang Indonesia, sehingga 
Indonesia sepi dari kehadiran orang-orang hebat. Rata-rata orang Indonesia 
setelah selesai mengenyam bangku pendidikan baik SD, SMP, SMA atau S-1 
maka kebanyakan sudah merasa berhenti dari yang namanya menuntut ilmu. 
Akibatnya bangsa ini menjadi bangsa kuli, karena  sebagian masyarakatnya 
berjiwa kuli. 

Pemerintah harus mengedukasi warga negaranya dengan cara mempopulerkan 
akanmanfaat untuk terus menuntut ilmu. Ilmu apa saja tidak harus dalam rangka 
mendapatkan gelar akademiki yang penting ilmu tersebut bermanfaat bagi 
kehidupannya. Oleh karena itu pemerintah harus  membuka peluang sebanyak-
banyaknya dan semudah-mudahnya bagi warga negara untuk mendapatkan ilmu, 
khususnya ilmu-ilmu non akademik. Bentuk yang bisa dilakukan adalah dengan 
cara pemerintah mempopulerkan Sistem Metode Seikhlasnya yang sudah 
terbukti merupakan metode yang paling efektif dalam penyebaran ilmu. 
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Menjadi Negara yang hebat adalah pilihan bukan anugerah. 

Negara yang hebat saat ini bukan ditentukan oleh sumber daya alam yang 
dimiliki tetapi kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kualitas sumber 
daya manusia salah satunya ditentukan oleh ilmu dan teknologi yang dikuasai 
oleh warga negara. tugas pemerintahlah untuk membuat rakyatnya cerdas. Hal 
yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah jangan membuat rakyat 
Indonesia fokus pada keterbatasan sehingga rakyat Indonesia mudah menyerah 
dalam menghadapi masalah. Pemerintah perlu mengembangkan potensi daerah 
dan potensi warga negara sehingga setiap daerah dan setiap warga negara fokus 
pada kelebihannya masing-masing. Kelebihan-kelebihan itu jika digabung akan 
menjadi potensi bangsa yang luar biasa. Oleh karena itu perlu adanya 
pendidikan dan pengembangan ilmu yang berbasis pada potensi daerah dan 
potensi warganya masing-masing.   

Indonesia akan menjadi negara hebat jika kita  menumbuhkan kembali budaya 
menuntut ilmu. Ilmu akan mudah didapat jika adab/akhlak yang baik, karena 
adab/akhlak yang baik adalah leluhurnya ilmu,  sebagaimana yang saya sudah 
jelaskan pada tulisan sebelumnya. Jika kita ingin membangun peradaban yang 
tinggi, maka kita harus memperbaiki adab/akhlak. Saya jadi teringat akan hadist 
nabi “sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”, 
karena memperbaiki akhlak adalah pilihan untuk menjadi orang hebat, dan 
untuk menjadi negara hebat. Jadi mari kita perbaiki akhlak supaya diri kita dan 
negara kita menjadi hebat. 

The Grand Hotel, Taipei, Taiwan, 18 September 2015 
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REVOLUSI MENTAL TIDAK AKAN TUNTAS JIKA TIDAK 
ADA REVOLUSI CINTA INDONESIA 

 

etiap tahun umat Islam merayakan hari Idul Adha atau biasa disebut 
sebagai hari Raya Idul Qurban. Hari besar umat Islam ini untuk 
memperingati kejadian dimana Nabi Ibrahim Alaihissalam akan 

menyembelih anaknya Nabi Ismail Alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu 
wa Ta‟ala. Tetapi penyembelihan tersebut tidak jadi terlaksana karena pada saat 
pisau Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta‟ala 
menggantikan posisi Nabi Ismail dengan seekor Gibas atau kambing yang besar. 
Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri yaitu 
Nabi Ismail adalah suatu proses ujian apakah Nabi Ibrahim taat kepada perintah 
Allah atau tidak. Setelah Nabi Ibrahim sudah akan melaksanakan perintah 
tersebut maka Nabi Ibrahim telah lulus ujian. 

Kita bisa belajar beberapa hal dari kisah yang melatar belakangi Hari Raya Idul 
Adha. Nabi Ibrahim untuk sampai pada ketaatan pada perintah Allah, yaitu 
 untuk tega menyembelih putranya sendiri, beliau harus mempunyai mental yang 
kuat. Secara manusiawi  tentu beliau tidak tega melakukan hal tersebut dan pasti 
akan  menimbulkan cemoohan dari orang lain. Perlu proses yang panjang untuk 
bisa membentuk mental yang kuat seperti Nabi Ibrahim. Seharusnya beliau yang 
bisa menjadi salah satu contoh standar  manusia yang dijadikan figur dari 
revolusi mental, yaitu contoh manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu 
wa Ta‟ala. Mental yang kuat ini tidak akan bernilai, jika Nabi Ibrahim tidak 
melaksanakan langsung proses penyembelihannya. Artinya harus ada aktivitas 
 fisik sebagai bukti dari adanya mental yang kuat. Hubungannya dengan revolusi 
mental adalah perlu adanya revolusi fisik sebagai wujud atau bukti telah 
terjadi revolusi mental. Revolusi fisik tidak harus berupa bentrokan fisik, atau 
kerusuhan atau peperangan yang terjadi secara masif tetapi juga aktivis fisik 
yang masif yang yang tidak dalam bentuk peperangan tetapi menuju pada 
perubahan pola hidup. Sehubungan dengan himbauan Bapak Presiden Joko 
Widodo agar kita lebih mencintai produk dalam negeri,  saya tuliskan beberapa 
ide revolusi fisikyang bisa menunjukkan terjadinya revolusi mental dalam 
mencintai produk dalam negeri. 

 

 

S 
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Cinta Indonesia : Antara Taekwondo dan Pencak Silat  

Ketika saya pergi ke Korea tahun 2014 tepatnya di Kota Daejon untuk suatu 
lomba matematika. Pada saat acara pembukaan, para peserta lomba matematika 
disuguhkan oleh atraksi beladiri taekwondo yang sangat menakjubkan. Orang-
orang yang menampilkan atraksi taekwondo tersebut adalah mahasiswa-
mahasiswa korea. Taekwondo merupakan beladiri asal Korea yang dicintai oleh 
warga Korea. Pasukan khusus Korea yang sangat terkenal pun menjadikan 
taekwondo sebagai beladiri wajib yang harus dimiliki karena ini terkait dengan 
rasa nasionalisme dan cinta produk produk dalam negeri. Korea pun ingin 
Taekwondo ini bisa tersebar ke seluruh dunia salah satu wujudnya mengajar 
siswa asing yang belajar di korea belajar taekwondo. Hal ini dirasakan oleh 
murid saya yang memperoleh beasiswa di SMA terbaik di Korea yaitu Korean 
Science Academy. Setiap hari siswanya harus berlatih taekwondo, termasuk 
murid saya. Korea menjadi negara maju dan taekwondo menjadi alat 
mengenalkan Korea ke negara lain. 

Kita sepakat kalau pencak silat adalah produk dalam negeri, tetapi saat ini di 
Indonesia sangat jarang sekolah yang menjadikan pencak silat sebagai muatan 
lokal yang wajib diikuti oleh siswa. Banyak siswa lebih kenal taekwondo dari 
pada pencak silat. Begitu juga di dunia militer, anggota Tentara Nasional 
Indonesia lebih familiar dengan Yong Moo Do dari pada pencak silat. Padahal 
jika kita ingin bicara nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme dan 
ingin menjadi kekuatan militer Indonesiadisegani, tentulah TNI harus 
menjadikan silat sebagai beladiri wajib, karena silat adalah beladiri asli 
Indonesia bukan beladiri yang meniru dari negara lain. Sehingga jika pencak 
silat dijadikan beladiri TNI maka sulit untuk tentara negara lain mengalahkan 
TNI.  

Saat ini pencak silat hanya tinggal menunggu waktu untuk punah, karena 
banyak guru-guru besarnya yang sudah tiada dan para penerusnya tidak mau 
melanjutkan karena menjadi guru silat tidak menjamin kehidupan yang layak. 
Jika pencak silat musnah maka Indonesia sudah kehilangan identitas. Bentuk 
Revolusi Fisik dalam masalah ini diantaranya(1) Sebaiknya pemerintah 
mendirikan Akademi Pencak Silat (APS) untuk mendidik dan melahirkan 
pesilat-pesilat muda yang mampu mengajarkan dan mengembangkan pencak 
silat baik di dalam dan di luar negeri. APS ini bisa menyatukan seluruh aliran 
pencak silat di Indonesia dan bisa membentuk aliran baru yang merupakan 
gabungan seluruh aliran di Indonesia. APS harus menjamin kehidupan para guru 
pencak silat dan APS juga harus bisa menjadi rujukan para pesilat dari luar 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

82



  83 

negeri ketika ingin belajar tentang pencak silat. (2) Pemerintah harus 
 menjadikan kembali pencak silat sebagai muatan lokal yang wajib di setiap 
sekolah dan menjadi beladiri wajib di setiap Kementerian termasuk di dalamnya 
TNI-POLRI.  

Cinta Indonesia : Antara Angola dan Indonesia  

Dalam sebuah tayangan video dokumenter yang dibuat oleh BBC, tentang peran 
para pekerja China di Negara Angola. Di video tersebut  terlihat banyak pekerja 
China yang jumlahnya mencapai puluhan ribu yang bekerja di Angola 
khususnya dalam bidang infrastruktur. Banyaknya pekerja China di Angola 
terjadi sejak adanya perjanjian strategis antara China dan Angola di Tahun 2002 
khususnya dalam konstruksi dan metalurgi. Bagi pemerintah China 
menggunakan pekerja dari China merupakan pilihan yang menguntungkan 
karena pekerja China terkenal sebagai pekerja yang efisien dan sangat cepat 
dalam bekerja serta uangnya kembali ke pemerintah China. Situasi miris yang 
ditayangkan dalam video dokumenter tersebut adalah penduduk asli negara 
Angola yang menjadi pengangguran dan hidup dalam kemiskinan, sementara 
para pekerja China mendapat gaji besar dari pekerjaan yang dilakukan. Hal yang 
menarik adalah upah para pekerja China tersebut masuk ke pemerintah China, 
tidak langsung diterima secara pribadi oleh pekerja China. 

Situasi di Angola sepertinya mulai terjadi di Indonesia karena diberitakan 
banyak pekerja China yang sudah mulai ke wilayah Indonesia untuk 
menyelesaikan proyek-proyek kerjasama China di Indonesia. Hal yang membuat 
miris terjadi di peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) celukan 
bawang, Buleleng, Bali pada tanggal 11 Agustus 2015. Sama sekali tidak ada 
pekerja Indonesia yang hadir, semuanya dari China. Padahal jika direnungkan 
banyak orang Indonesia yang ahli dalam bidang-bidang yang dikerjasamakan 
dengan China. Banyak pula pengangguran yang mampu menjadi pekerja kasar, 
jadi kenapa harus mendatangkan pekerja dari China. Hal tersebut tentulah sangat 
bertentangan dengan kampanye mencintai dan menggunakan produk Indonesia, 
karena Tenaga Kerja Indonesia adalah produk Indonesia. Bentuk Revolusi 
Fisik dalam masalah ini diantaranya (1) Sebaiknya Pemerintah menggunakan 
Tenaga Kerja Indonesia dalam berbagai proyek kerjasama sebagai syarat 
bekerjasama dengan Indonesia. (2) Selain itu pemerintah melalui Kementerian 
terkait harus sudah mulai mendata jumlah tenaga kerja Indonesia sesuai dengan 
keterampilannya. Sehingga ketika perjanjian itu terwujud pemerintah tidak 
kesulitan dalam mengerahkan orang untuk langsung bekerja. (3) berkaca dari 
kasus China, sebaiknya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar 
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negeri pengelolaannya langsung oleh pemerintah supaya devisa negaranya bisa 
dirasakan langsung oleh pemerintah tetapi pemerintah harus menjamin 
keamanan, kesehatan dan keselamatan TKI yang sedang bekerja di luar negeri.  

Cinta Indonesia : Antara Mart-Mal dan Warung-Pasar Tradisonal 

Saat ini di berbagai kampung di Indonesia banyak sekali mini market dengan 
tulisan dibelakangnya menggunakan kata mart, setelah didahului oleh sebuah 
kata yang jadi ciri mini market tersebut. Keberadaan mini market  yang sampai 
ke kampung-kampung, terasa telah mengubah cara berbelanja masyarakat yang 
awalnya ke warung-warung menjadi ke mini market. Hal ini karena di mini 
market suasananya lebih nyaman karena ber-AC dan pramuniaganya lebih 
ramah dan menarik. Akibat banyaknya mini market di kampung-kampung, 
banyak warung-warung kecil di kampung yang kalah bersaing dan akhirnya 
tutup. Kisah mini market ini sama dengan kisah mal-mal besar yang buka di 
berbagai kabupaten kota di Indonesia. Keberadaan mal-mal besar ini telah 
banyak mematikan pasar tradisional yang didalamnya banyak pedagang kecil 
yang hidup di pasar tradisional. Hal ini karena mal jauh lebih bersih, lebih aman, 
lebih murah, lebih bergengsi dll. Akibatnya banyak pasar tradisional tidak laku 
dan para pedagang kecil yang bangkrut. 

Jika direnungkan lebih mendalam berkembangnya mini market ke berbagai 
kampung hanya menguntungkan segelintir orang saja khususnya yang menjadi 
pemilik mini market, bahkan pemilik mini market bisa menjadi termasuk salah 
satu orang terkaya di Indonesia. Mini market yang berkembang sekarang ini bisa 
jadi sebagai alat untuk menjual barang-barang yang merupakan produk luar 
negeri, ketika kepemilikan minimarket ini dimiliki oleh asing dan hal itu sangat 
mungkin terjadi. Begitu juga untuk mal-mal besar. Banyak mal-mal besar 
tersebut merupakan cabang dari luar negeri. Artinya keuntungan yang diperoleh 
akan mengalir ke luar negeri. Bentuk Revolusi Fisik dalam masalah ini 
diantaranya (1) Melarang perkembangan mini market sampai ke kampung-
kampung dengan cara tidak mengeluarkan izin operasional mini market, seperti 
kasus di Kota Padang (2) Mengembangkan koperasi serba usaha di setiap 
kampung yang bentuk outletnya seperti mini market. Koperasi tersebut milik 
bersama dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat 
pengelolaannya bisa di level kabupaten/kota (3) Membuat pasar tradisional lebih 
baik dari sisi kebersihan, keamanan, kenyamanan dll, supaya masyarakat 
berminat untuk  berbelanja di pasar tradisonal, sehingga pedagang kecil tetap 
hidup. (4) pemerintah mewajibkan agar para pegawai negeri berbelanja di pasar-
pasar tradisional agar pasar tradisional bisa maju dan berkembang.  
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Cinta Indonesia : Antara makanan cepat saji luar negeri dan dalam negeri 

Saat ini, dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat perkotaan tentu sudah 
sering mendengar makanan cepat saji yang berbasis ayam goreng. 
Perkembangan makanan cepat saji ini luar biasa hingga hampir di setiap kota 
dan kabupaten ada makanan cepat saji jenis ini. Makanan cepat saji yang berasal 
dari Amerika tersebut berkembang cepat karena mempunyai sistem manajemen 
yang modern. Selain makanan cepat saji dari Amerika, ternyata makanan cepat 
saji dari Jepang, Korea dan Cina pun sudah masuk dan cepat berkembang di 
 Indonesia. Dibuktikan dengan banyaknya outlet makanan cepat saji tersebut di 
Indonesia.  Jika pemerintah  tidak waspada produk makanan cepat saji ini bisa 
menggeser rumah makan seperti restoran-restoran yang berbasis makanan lokal. 
Seperti hal nya mal dan mini market, bisa jadi akan ada produk makanan siap 
saji asing yang akan menghantam pedagang makanan level warteg dan warung 
makan kaki lima. Tanda-tanda menuju ke arah sana sudah mulai terlihat. Jika 
restoran-restoran dan warteg yang berbasis makanan lokal tutup, maka akan 
berdampak pada berkurangnya permintaan bahan makanan yang merupakan 
produk pertanian dan peternakan dalam negeri. Hal ini akan berdampak pula 
pada nasib para petani di desa-desa. 

Urusan makanan kembali kepada masalah selera, tetapi urusan selera jangan 
sampai melupakan rasa nasionalisme, melupakan nasib bangsa sendiri. Oleh 
karena itu perlu ada sebuah gerakan bersama untuk mencintai makanan dalam 
negeri. Bentuk Revolusi Fisik dalam masalah ini diantaranya (1) Sehari dalam 
1 minggu ada gerakan  membeli makanan lokal bagi yang biasa membeli 
makanan cepat saji luar negeri (2) Mewajibkan instansi pemerintah jika ada 
kegiatan harus makan di restoran lokal (3) Mengurangi izin gerai-gerai makanan 
cepat saji dari luar negeri, (4) Mendorong perbaikan manajerial dan kebersihan 
dari restoran khas Indonesia.  

Cinta Indonesia : Antara Impor dan Expor produk 

Saat ini di Indonesia banyak produk yang merupakan barang impor seperti   
beras impor,  sapi impor,  garam impor, dll. Padahal barang-barang tersebut 
seharusnya Indonesia tidak perlu impor. Begitu pun mendengar bahwa 
Indonesia akan impor kapal laut, impor kereta api, impor pesawat terbang. 
Padahal katanya Indonesia mempunyai industri strategis yang berhubungan 
dengan itu seperti PT PAL, PT KAI dan PT DI yang berhubungan dengan ketiga 
jenis trasportasi tadi. Di situasi saat ini sangatlah sulit bagi pemerintah untuk 
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mengajak rakyat mencintai produk dalam negeri sementara pemerintah lebih 
banyak memilih impor daripada menggunakan produk dalam negeri. 

Jika dilihat dari sisi hukum ekonomi, impor dilakukan ketika ketersediaan 
barang di dalam negeri kurang, tetapi pertanyaannya apakah memang produk itu 
tidak tersedia di dalam negeri? Atau hanya permainan mafia. Sudah terjadi 
beberapa kasus dimana suatu produk di dalam negeri melimpah sampai 
harganya jatuh di tempat asalnya, tetapi di daerah perkotaan harga produk 
tersebut tinggi sehingga pemerintah harus melakukan impor. Bentuk Revolusi 
Fisik dalam masalah ini diantaranya (1)  pemerintah membeli produk petani 
dengan harga normal dan menjual kembali kepada masyarakat untuk 
menyeimbangkan harga. Kebijakan ini akan membuat petani bergairah bercocok 
tanam sehingga tidak ada petani yang beralih profesi dan menjual tanahnya 
untuk jadi perumahan. Seperti yang terjadi sekarang ini. (2) pemerintah 
memesan kereta api, pesawat dan kapal laut kepada industri dalam negeri 
walaupun tidak  begitu canggih tapi akan membuat industri dalam negeri hidup 
dan berkembang. Mulailah mencintai produk dalam negeri walaupun itu tidak 
secanggih produk luar negeri. Jika pemerintah bisa melakukan ini, maka 
himbauan pemerintah agar rakyatnya menggunakan produk dalam negeri pasti 
akan dituruti rakyat, karena bagi rakyat adalah pemerintah bisa membuat rakyat 
nyaman. 

Cinta Indonesia : Mudik Nasional sebaiknya di hari raya Idul Adha bukan 
Idul Fitri 

Sub judul ini sepertinya tidak berhubungan dengan tema, tetapi ide dalam sub 
judul ini bisa membuat Indonesia jauh lebih baik. Umat Islam mempunyai dua 
hari raya yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Setiap tahun umat 
Islam melakukan mudik secara nasional yaitu ketika akan merayakan Idul Fitri. 
Jika diperhatikan, ketika umat Islam melakukan mudik menjelang hari raya Idul 
Fitri banyak hal-hal yang tidak pas dengan semangat bulan ramadhan 
diantaranya (1) banyak umat Islam yang mudik tidak melaksanakan ibadah 
puasa dengan alasan dalam melakukan perjalananan. (2) Pada sepuluh hari 
terakhir bulan puasa yang penuh adalah pasar dan mal karena umat Islam 
berbelanja baju baru dll untuk persiapan mudik. Padahal seharusnya di sepuluh 
hari terakhir umat Islam haruslebih rajin beribadah. (3) Bermaaf-maafan dengan 
handai tolan di kampung halaman yang sudah jarang beriteraksi, padahal 
keseharian  berbuat dosa tentunya dengan teman-teman di tempat kerja dan 
tetangga. Seharusnya bermaaf-maafannya dengan teman di tempat kerja dan 
tetangga terlebih dahulu . Hal  yang paling penting adalah akibat budaya mudik 
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di hari raya Idul Fitri, pesan dari adanya bulan ramadhan dalam rangka menjadi 
umat yang beriman dan bertaqwa menjadi tidak berbekas di mayoritas penduduk 
Indonesia. Dampaknya kondisi bangsa Indonesia tetaplah terpuruk seperti 
sekarang ini. 

Kondisi ini harus segera diubah jika Indonesia ingin maju. Bentuk Revolusi 
Fisik dalam masalah ini adalah mengubah jadwal mudik nasional yang awalnya 
di hari raya Idul Fitri menjadi hari raya Idul Adha. Hal ini bisa diwujudkan 
dengan cara pemerintah hanya memberikan libur 1 hari di hari Idul Fitri saja dan 
memberikan libur panjang misalnya selama 10 hari di hari raya Idul Adha. 
Dampak positif yang dirasakan jika hal ini dilakukan adalah umat Islam di bulan 
ramadhan akan fokus beribadah sampai di sepuluh hari terakhir. Jika mayoritas 
umat Islam melaksanakan hal tersebut akan berdampak sangat positif dalam 
perkembangan bangsa. Karena kondisi mental dankeimanan  umat Islam selalu 
mengalami perbaikan setelah memasuki bengkel perbaikan akhlak selama 1 
bulan. Jika kondisi umat Islam baik maka kondisi Indonesia akan baik karena 
umat Islam mayoritas. Keuntungan lain jika mudik di hari raya Idul Adha, maka 
umat Islam akan berkurban di kampung halamannya masing-masing. Hal ini 
akan sangat membantu orang-orang yang ada di kampung khususnya orang-
orang yang tidak mampu. Sehingga mudiknya memberikan manfaat tidak hanya 
untuk keluarga juga masyarakat sekitar. Jika kurban banyak dikampung akan 
memberi dampak pada para peternak di kampung, karena harga kambing atau 
sapinya bisa lebih tinggi dibandingkan dijual kepada pedagang musiman. Hal ini 
akan sangat membantu perekonomian masyarakat di kampung. Mudik di hari 
raya Idul Adha ini pun akan mengurangi penjualan kambing dan sapi di pusat-
pusat kota oleh pedagang musiman  yang kadang bisa mengganggu lalu lintas. 
Sesungguhnya akan banyak manfaat jika hal ini diterapkan. 

Sudahkah anda memberi makan serigala hari ini ? (Wujud Cinta 
Indonesia-kah ?) 

Sub judul di atas pasti akan mudah dipahami oleh seorang kepala daerah, karena 
di era demokrasi seperti sekarang ini untuk menjadi seorang kepala daerah pasti 
butuh partai pengusung, tim sukses dan relawan. Bukanlah hal yang aneh ketika 
seseorang telah menjadi kepala daerah maka harus siap-siap memberikan “kue” 
kepada partai pengusung, tim suksesnya dan relawannya. “kue” tersebut bisa 
berupa jabatan di pemerintahan, komisaris di BUMD, memberikan proyek atau 
mempermudah perizinan. Jika kepala daerah lupa memberikan “kue” tersebut, 
maka bersiaplah jika para pendukungnya  tersebut akan berubah menjadi 
serigala yang akan menerkam kepala daerah tersebut. Oleh karena itu seorang 
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kepala daerah jangan sampai lupa memberi makan serigala agar posisinya tetap 
aman. Secara logika hal seperti ini tidak hanya terjadi di level kepala daerah, 
pasti hal inipun terjadi dilevel Presiden. Di level ini serigalanya jauh lebih 
banyak dan jauh lebih kuat, bahkan pihak asing pun pasti jadi serigala yang 
harus diberi makan.  

Berdasarkan cerita di atas bisa jadi apa yang saya tuliskan ini, walaupun logis 
tapi sulit untuk dilaksanakan, karena jika dilaksanakan akan ada serigala yang 
terganggu karena makanannya diambil dan hal ini akan sangat membahayakan 
bagi yang sedang berkuasa. Oleh karena itu revolusi fisik yang terjadi lebih baik 
dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kapasitas 
masing-masing tanpa menunggu aba-aba dari pemerintah. Jika revolusi fisik ini 
dilakukan secara masif oleh seluruh rakyat Indonesia akan membuat keadaan 
Indonesia berubah menjadi lebih baik. 

Belajar dari ilustrasi serigala dalam dunia demokrasi kita saat ini, maka patut 
kita sadari sesungguhnya demokrasi yang terjadi sekarang di Indonesia tidak 
sesuai dengan Indonesia. Jika kita tetap mempertahankan demokrasi seperti ini, 
bukan saya mendahului takdir,  menurut saya umur Republik Indonesia tidak 
akan mencapai 1 abad. Sebaiknya kita kembali pada demokrasi pancasila,  yang 
petunjuknya ada pada sila ke-4 dari Pancasila. Supaya kita bisa kembali pada 
demokrasi pancasila, maka kita perlu Singa yang mampu memakan serigala-
serigala yang ada terlebih dahulu. Singa yang saya maksudkan di sini adalah 
TNI. Jika TNI tidak mau melakukan hal itu maka solusinya ada pada tulisan 
saya berikutnya. 

Brebes, Jawa Tengah, 24 September 2015 
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STRATEGI MENYELESAIKAN BENCANA KABUT ASAP 
MENURUT MANUSIA PANCASILA 

 

alam sebuah kisah di zaman Nabi Musa AS, kaum Bani Israil pernah di 
timpa musim  kemarau panjang dan masa paceklik. Sehingga kaum 
Bani Israil meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah 

agar diturunkan hujan. Nabi Musa setelah mendapat permintaan tersebut, 
kemudian mengajak kaum Bani Israil  ke lapangan dan melakukan doa bersama. 
Ternyata doa Nabi Musa untuk  meminta hujan tidak dikabulkan oleh Allah. 
Menurut petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Musa, hal ini karena ada 
umat Nabi Musa yang mempunyai dosa selama 40 tahun dan belum mau 
bertobat. Singkat cerita setelah orang yang berdosa tersebut bertobat akhirnya 
hujan turun dengan derasnya. 

Di dalam ajaran Islam, ketika umat sedang menghadapi kekeringan maka 
pemimpinnya harus berinisiatif untuk melakukan sholat meminta hujan. Sholat 
ini namanya Sholat Istisqo dan sangat dianjurkan jika sebelumnya berpuasa 
terlebih dahulu. Sholat ini dilaksanakan di tengah lapangan yang diikuti oleh 
anggota masyarakat dan terutama para pemimpin. Rangkaian dari kegiatan 
sholat ini ada ceramah yang isinya adalah mengajak manusia untuk bertobat. 
Sebab jika manusia masih banyak dosa, sulit sekali hujan turun (seperti pada 
kisah Nabi Musa). Sholat Istisqo ini telah banyak terbukti sangat ampuh untuk 
mendatangkan hujan. 

Efektifkah mengirimkan banyak tentara untuk menyelesaikan Kabut 
Asap? 

Kabut asap yang marak di pulau Sumatera dan Kalimantan kategorinya sudah 
sangat membahayakan. Asap ini bukan hanya mengganggu anak bangsa tetapi 
warga negara Singapura dan Malaysia. Sehingga kedua negara ini protes kepada 
pemerintah Indonesia, karena tidak ada penanganan yang serius. Jika dikaji 
lebih mendalam masalah kabut asap ini akan cepat selesai jika pulau Sumatera 
dan Kalimantan diguyur hujan. Penyemprotan dengan selang seperti pemadam 
kebakaran telah terbukti tidak efektif mematikan api, walaupun sudah banyak 
tentara dari berbagai  daerah yang dikerahkan. Sebagai negara yang berdasarkan 
Pancasila, kita tentu paham sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang 
Maha Esa”.  Seharusnya yang kita lakukan adalah memohon pertolongan 
Allah,  menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagai orang Islam 
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seharusnya pemimpin negeri ini mengajak umat Islam se-Indonesia untuk 
melakukan Sholat Istisqo secara nasional dan melaksanakan puasa 
beberapa hari secara nasional sebelum melaksanakan sholat istisqo.  Bagi 
yang beragama lain dipersilakan melakukan ritual meminta hujan sesuai agama 
dan kepercayaannya masing-masing. Pada sholat istisqo pemimpin dan rakyat 
bersama-sama bertobat atas dosa yang dilakukan misalnya dosa suka 
berbohong, ingkar janji, tidak amanah, korupsi, mencuri dll. Menurut saya 
inilah solusi efektif dalam menyelesaikan masalah kabut asap, karena musibah 
kekeringan itu datangnya dari Allah, maka kita minta pertolongan Allah untuk 
menyelesaikannya. Hal ini jauh lebih efektif daripada kita mengirimkan tentara 
dalam jumlah yang banyak  untuk masuk hutan dan menghirup langsung kabut 
asap yang mungkin sudah kategori beracun yang akan mengganggu kesehatan 
tentara kita. 

Nasionalisasi Perusahaan Perkebunan di pulau yang sering ada kabut asap 

Kabut asap yang terjadi tahun 2015 merupakan kejadian rutin yang berlangsung 
sudah hampir 18 tahun di wilayah Sumatera. Kejadian ini sangat mungkin 
terulang di tahun depan jika tidak ada solusi jangka panjang dari pemerintah. 
Jika penyebab kabut asap ini  adalah akibat adanya pembakaran hutan atau 
pembakaran perkebunan yang dilakukan oleh pihak perusahaan swasta, maka 
pemerintah harus melakukan tindakan tegas. Fakta saat ini perkebunan-
perkebunan swasta tersebut hanya dikuasai oleh segelintir orang Indonesia yang 
terkadang mereka tinggalnya sudah tidak di Indonesia lagi. Pemilik perkebunan 
ini memiliki lahan yang sangat luas bahkan luasnya ada yang melebihi luas kota 
Jakarta. Hal ini sangat bertentangan dengan sila ke-5 dari Pancasila yaitu 
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  Maka demi kepentingan 
nasional, pemerintah harus melakukan tindakan tegas dan berani dengan 
menutup izin pengelolaan perkebunan tersebut dan  mengambil alih perkebunan-
perkebunan tersebut menjadi milik negara (nasionalisasi), agar pengelolaan 
lahannya bisa lebih terkontrol sehingga bisa terhindar kejadian pembakaran 
lahan yang disengaja. Proses nasionalisasi ini harus dikawal oleh TNI-POLRI 
dan pengelolaan perkebunan-perkebunan ini dilakukan oleh PT Perkebunan 
Nusantara.  Pemerintah pun harus mengaktifkan kembali Konsep Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR) agar rakyat di sekitar perkebunan sejahtera. 

Hukuman Mati bagi pembakar lahan dan hutan 

Kejahatan dalam pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap 
merupakan kejahatan yang termasuk kategori luar biasa. Manusia yang 
melakukan kejahatan ini bukanlah Manusia yang adil dan beradab, Sebab 
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kejahatan ini merusak lingkungan  yang seharusnya diwariskan kepada anak 
cucu kita dan membuat ratusan ribu bahkan jutaan orang menderita yang bisa 
berakhir pada kematian. Hukuman mati bukan hal  yang tabu untuk dibicarakan, 
sebab di Indonesia pelaku narkoba saja bisa dihukum mati. Kejahatan yang 
mengakibatkan kabut asap bisa menyebabkan kematian massal di suatu daerah 
ketika racunnya sudah dalam kadar tinggi. Kejahatan ini tentu jauh lebih berat 
dari kejahatan narkoba, karena dalam kasus kabut asap orang yang tidak salah 
apa-apa yang terkena dampaknya, sedangkan di narkoba yang mati biasanya 
adalah pemakai. Hukuman mati ini berlaku tidak hanya utuk  pelaku 
pembakaran saja tetapi juga  pemilik perusahaan perkebunan tersebut agar 
menimbulkan efek jera. 

Penutup 

Tulisan ini hanyalah sebuah ide yang mungkin tidak cocok dengan situasi saat 
ini. Sebagai warga negara saya berhak untuk  memberikan saran, walaupun 
mungkin saran ini tidak akan dilaksanakan. Semoga ada yang mempunyai ide 
solusi yang lebih baik dan bisa melaksanakan ide tersebut. 

Bogor, 28 September 2015 
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“SEKOLAH DASAR” BUKAN LAGI “TAMAN” TETAPI 
BERPOTENSI MENJADI “HUTAN RIMBA” 

 

da sebuah berita sangat memprihatinkan berdasarkan berita dari 
Detiknews (28/9/2015). Diberitakan seorang siswi dari Aceh Besar 
yang masih duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah meninggal dunia 

akibat dikeroyok oleh 6 orang teman laki-lakinya. Kejadian ini sulit diterima 
oleh akal sehat bagi kita yang pernah bersekolah SD di era tahun 80-an ke 
bawah. Kejadian-kejadian yang sudah dalam kategori tidak wajar dalam hal 
yang negatif sudah banyak terjadi di kalangan anak SD saat ini, seperti 
pembunuhan, pencabulan, narkoba, tawuran dll. Sudah jadi bukti  nyata bahwa 
Sekolah Dasar saat ini banyak yang sudah bukan menjadi taman tempat anak-
anak bermain, seperti yang diisyaratkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah 
Dasar saat ini seperti hutan rimba, dimana anak bisa belajar hal-hal yang negatif 
dari mulai bahasa yang kasar dan tindakan yang brutal, yang akhirnya bahasa 
dan tindakan tersebut  bisa  menjadikan anak sebagai pemangsa atau dimangsa 
oleh anak yang lain. 

Kita tidak bisa bayangkan hal negatif apa  yang akan mereka lakukan ketika 
mereka di SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan setelah menjadi orang tua. Sebab 
hal-hal negatif  yang mereka lakukan di waktu SD sama sekali tidak pernah 
terbayangkan akan dilakukan oleh anak SD. Oleh karena itu harus dicari 
penyebab dan diberikan solusi agar kejadian-kejadian negatif tersebut tidak 
terjadi lagi.  

Pendidikan di Indonesia saat ini lebih fokus pada Pengetahuan (Ilmu) 
bukan Adab atau Budi Pekerti 

Ketika saya di bangku Sekolah Dasar, Hal yang lebih sering dipelajari di kelas 
oleh murid-murid adalah bagaimana seorang murid menghormati  guru, berbuat 
baik dengan teman, memelihara kebersihan, mengantre dll yang lebih pada 
pembentukan budi pekerti. Saya masih ingat ketika di SD, sebelum masuk kelas 
harus berbaris terlebih dahulu di luar kelas, kemudian masuk satu persatu ke 
dalam kelas dan mencium tangan guru. Setiap minggu ibu guru atau bapak guru 
selalu memeriksa kuku-kuku siswanya dan banyak anak yang tangannya dipukul 
menggunakan penggaris karena lupa menggunting kuku. Pada waktu itu banyak 
anak  SD yang ketika masuk SD  tidak bisa membaca dan menulis. Sekolah SD 
pada waktu itu, mempunyai tempat yang luas untuk bermain berbagai aneka 
macam permainan. Sehingga dalam pemikiran saya waktu itu, ke sekolah adalah 
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untuk bermain bersama teman-teman, belajar adalah nomor dua. Pada masa itu 
pun, ibu guru atau bapak guru lebih suka anak yang mempunyai budi pekerti  
yang baik dan lebih disukai lagi anak  yang mempunyai budi pekerti yang baik 
dan rajin belajar.  Sehingga kami sebagai muridnya berlomba-lomba untuk 
menjadi anak yang mempunyai budi pekerti yang baik dan rajin belajar setelah 
bermain seharian penuh. 

Pada masa sekarang ilmu lebih penting dari pada adab atau budi pekerti. Siswa 
SD saat ini sudah disibukkan dengan mengikuti berbagai kursus dari mulai 
kursus matematika, kursus bahasa inggris, kursus musik dll. Kegiatan anak-anak 
SD saat ini kebanyakan hanya belajar, belajar dan belajar. Jika ada waktu 
bermain, yang dilakukan adalah bermain game  komputer atau online. Jarang 
sekali bermain yang dilakukan dengan cara berinterakasi, bersenda gurau 
dengan teman sebayanya.  Saat ini banyak orang tua yang menganggap teman 
anaknya adalah saingan anaknya dalam meraih prestasi.  Sehingga interaksi 
yang terjadi sudah tidak dalam pertemanan tetapi persaingan. Kondisi ini 
membuat anak lupa sopan santun, tata krama dan budi pekerti. Solusi yang 
dilakukan adalah merubah kurikulum pendidikan nasional untuk Sekolah Dasar, 
yang awalnya lebih pada target penguasaan ilmu menjadi target internalisasi 
adab atau budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari. Di Sekolah Dasar lebih 
banyak praktik penerapan budi pekerti yang baik daripada belajar materi 
pelajaran matematika, komputer, IPA dan bahasa asing. Oleh karena itu, di SD 
tidak boleh ada anak yang tidak naik kelas selama anak tersebut mempunyai 
adab atau budi pekerti yang baik. 

Mayoritas kualitas Guru SD masih memprihatinkan 

Saya adalah Pelatih Nasional Olimpiade Matematika untuk SD dan SMP. 
Jabatan ini telah membuat saya mempunyai tugas tambahan yaitu melatih guru 
tentang matematika khususnya di tingkat SD. Sudah belasan ribu guru dari 
berbagai wilayah di Indoenesia yang saya latih dalam kurun waktu  12 tahun. 
Banyak hal yang memprihatinkan tentang guru-guru SD saat ini berdasarkan 
pengalaman saya melatih. Hal yang memprihatinkan ini dari sisi kecerdasan 
intelektualnya, motivasinya menjadi guru dan mentalnya sebagai seorang 
guru. Keprihatinan saya ini, sebagian sudah terbukti sesuai dengan informasi 
yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 
Kemendikbud Sumarna Surapranata, sebagaimana yang diberitakan situs 
kemdikbud.go.id (9/10/2015). Beliau menyampaikan pemerintah telah memiliki 
potret Uji Kompetensi Guru (UKG) terhadap 1,6 juta guru. Dari jumlah tersebut 
menurut beliau, hanya 192 orang yang kompetensinya di atas 90 dan rata-rata 
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nilai UKG nya 4,7. Berdasarakan informasi tersebut kondisi guru Indonesia 
sangat memprihatinkan dan hampir dipastikan kualitas terparah ada di guru SD. 
Sehingga sangatlah wajar jika semakin hari kualitas dan perilaku anak-anak SD 
semakin banyak yang tidak karuan, karena kualitas guru-guru yang kategorinya 
memprihatinkan dan banyak tersebar di seluruh Indonesia. 

Solusi yang harus dilakukan menurut saya adalah dengan memfokuskan 
pembinaan mental, budi pekerti dan penanaman keimanan sesuai agama 
masing-masing kepada guru-guru SD yang ada saat ini. Hal ini agar guru-
guru SD bisa mempunyai motivasi yang baik dalam menjalankan profesinya 
sebagai guru dan bisa mempunyai mental yang cocok sebagai seorang guru. 
Perubahan motivasi dan perilaku guru dalam mengajar akan sangat mendukung 
proses internalisasi adab dan budi pekerti kepada siswa dalam kehidupan sehari-
hari. Selain itu secara bertahap pemerintah harus mengganti guru-guru yang 
mulai pensiun dengan orang-orang muda potensial yang bukan lulusan 
nonkependidikan yang mempunyai kemampuan yang bagus. Orang-orang muda 
potensial ini harus diutamakan untuk mengajar di daerah (3T) Terdepan, Terluar 
dan Tertinggal. Guru-guru potensial yang mengajar di daerah (3T) harus diberi 
gaji yang sangat memadai dan jauh lebih besar dari guru-guru biasanya. 

Pengaruh “sinetron-sinetron” (tayangan) TV yang merusak generasi muda 

Pendapat ini tentulah akan disetujui oleh banyak pihak, karena tayangan TV 
selama ini terutama sinetron-sinetronnya telah memberi andil  yang sangat besar 
dalam kerusakan moral anak bangsa. Saat ini para pemilik TV banyak mengejar 
rating demi mengumpulkan banyak keuntungan materi walaupun harus 
mengorbankan generasi muda. Tayangan-tayangan yang kurang baik di TV 
membentuk suatu kebiasaan baru dan akhirnya budaya baru yang tidak baik di 
masyarakat yang sebelumnya tidak ada. Budaya buruk ini menjadi suatu 
karakter bagi anak-anak yang belum mempunyai filter yang kuat untuk memilih 
hal yang baik atau yang buruk. 

Solusi yang saya berikan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat 
terhadap tayangan TV di Indonesia dan langsung menghentikan izin TV-TV 
yang melakukan siaran yang melanggar aturan. Pemerintah tidak perlu 
mengkhawatirkan akan berkurangnya pemasukan dari pajak yang biasa 
diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang mengelola TV, karena pemerintah 
bisa memberikan izin baru kepada perusahaan TV yang mau mengikuti aturan 
pemerintah. Sudah saatnya pemerintah memiliki stasiun TV yang tidak 
hanya TVRI. Pemerintah bisa membuat stasiun TV – Stasiun TV yang 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

94



  95 

menjangkau segmen pasar yang berbeda tetapi mempunyai misi yang sama yaitu 
menjadikan tontonan sebagai tuntunan. Selain media TV pemerintah juga harus 
memperhatikan media online yang sudah begitu mudah diakses langsung dalam 
genggaman tangan anak-anak melalui gadget. 

Orang tua masih ada yang kurang peduli dengan pendidikan 

Saat ini banyak orang tua yang menganggap dengan menyekolahkan anaknya ke 
sekolah favorit, berarti urusan pendidikan sudah selesai. Kebanyakan orang tua 
juga ingin anaknya diperlakukan dengan baik, tidak boleh dimarahi dan tidak 
boleh dihukum. Sehingga tidak jarang ketika guru memarahi murid, yang terjadi 
adalah orang tua datang ke sekolah dan memarahi balik guru. Hal ini 
menyebabkan sekolah menjadi  kehilangan ruhnya sebagai  lembaga pendidikan. 
Jika orang tua peduli pendidikan maka orang tua harus mendukung pihak 
sekolah dan guru ketika guru memberi hukuman kepada anaknya. Di zaman 
saya dulu ketika ada anak dimarahi guru, kemudian orang tuanya tahu, biasanya 
yang terjadi adalah orang tua tersebut memarahi anaknya dan orang tua tersebut 
datang ke sekolah untuk meminta maaf kepada guru. Kejadian terbalik pada saat 
ini bisa jadi karena mulai kurang wibawa guru dikarenakan kualitas guru saat ini 
seperti yang saya ceritakan sebelumnya. 

Solusi yang saya tawarkan untuk masalah ini adalah membuat program dimana  
orang tua mengajar di kelas atau masuk ke dalam kelas untuk membantu 
guru mengajar di kelas. Hal ini agar orang tua paham betapa sulitnya menjadi 
guru sehingga timbul rasa hormat orang tua kepada guru. Hal ini pun akan 
memotivasi guru untuk terus meningkatkan kemampuannya agar bisa menjadi 
guru yang disegani oleh orang tua dan muridnya, karena punya banyak ilmu dan 
adab yang baik. Program ini sangat mungkin diterapkan di tingkat Sekolah 
Dasar. 

Pengaruh para “oknum pejabat” yang mempertontonkan hal yang kurang 
mendidik 

Di era keterbukaan informasi saat ini, hampir setiap hari masyarakat disuguhkan 
oleh tayangan di TV atau media sosial dimana para pejabat saling mencaci dan 
saling menyalahkan ketika menghadapi suatu masalah. Perilaku-perilaku yang 
tidak baik dari para pejabat yang tidak korupsi pun banyak diekspos. Sehingga 
banyak orang berpikir ternyata berbicara kasar atau berperilaku tidak baik asal 
tidak korupsi jauh lebih baik dan akan menjadi orang sukses. Cara berpikir 
seperti ini sudah mulai tertanan di kalangan generasi muda, sampai ke level anak 
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SD. Sehingga tidak jarang kita mendengar anak-anak SD sudah terbiasa dengan 
bahasa-bahasa kasar dan perilaku negatif seperti telah diceritakan sebelumnya. 

Solusi yang saya berikan, sebaiknya seseorang yang akan menjadi pejabat 
publik seperti kepala daerah dan anggota dewan harus mengikuti penataran 
sejenis P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) zaman dahulu. 
Setelah itu mereka harus lulus screening dan pemeriksaan fisik seperti halnya 
orang-orang yang ingin masuk tentara atau polisi. Hal ini perlu dilakukan jika 
kita ingin mempunyai generasi muda yang terpelihara mental, sikap dan 
perilakunya. Di alam demokrasi, memang manusia bebas melakukan apa saja, 
tetapi di negara yang berdasarkan Pancasila kebebasan itu ada batasnya. Jangan 
sampai kebebasan mengorbankan masa depan bangsa. 

Penutup     

Membuat Sekolah Dasar kembali menjadi "taman" perlu dukungan semua 
pihak. Dimulai dari guru, lingkungan sekolah, orang tua siswa dan pemerintah. 
Belum ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan jika kita mulai dari 
sekarang. Jika tidak ada aksi nyata maka sekolah-sekolah dasar yang ada saat ini 
mayoritas akan menjadi hutan rimba belantara yang menghasilkan raja rimba 
yang memakan banyak korban. Sehingga kita hanya tinggal menunggu antrean 
kejadian-kejadian yang memilukan yang belum terjadi sebelumnya ketika kita 
duduk di bangku sekolah dasar. 

Bogor, 29 September 2015 
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REFLEKSI HUT TNI KE 70 : “MENGHITUNG" APAKAH 
TNI DICINTAI RAKYAT? 

 

ertanyaan ini tentu saja menggelitik bagi TNI juga bagi masyarakat yang 
peduli dengan TNI, tetapi jawaban dari pertanyaan ini bukan hanya 
menggelitik tapi bisa hal yang sangat serius bagi TNI. Jawaban dari 

pertanyaan ini bisa dilakukan dengan cara survey yaitu  mewawancarai para 
responden tentang masalah kecintaan mereka terhadap TNI. Saya mencoba 
mencari jawaban dari pertanyaan ini dengan menggunakan Matematika Tanpa 
Angka. Walaupun jawabannya mungkin tidak akurat tetapi jawaban ini akan 
menjadi bahan perenungan bagi TNI. 

Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan 
Matematika Tanpa Angka, saya ingin mengingatkan pesan Panglima Besar 
Sudirman di Jogjakarta pada tanggal 1 Januari 1946, “Tentara bukan 
merupakan satu golongan di luar masyarakat, bukan satu kasta yang 
berdiri di atas masyarakat, tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah 
satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu”. Berdasarkan 
pesan beliau ini, saya mengambil kesimpulan bahwa TNI adalah bagian dari 
masyarakat atau bisa dikatakan TNI adalah bagian dari rakyat Indonesia. 

Makna Slogan : Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat dan Profesional 

Menjelang peringatan hari Ulang Tahun ke-70 Tentara Nasional Indonesia kita 
sering melihat slogan yang bertulisan Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat dan 
Profesional (Bersama Rakyat TNI Semakin Kuat, Hebat, Prefesional, Siap 
Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian).Jika kita 
renungkan makna kata Bersama Rakyat, maka hal ini bisa dimaknai Rakyat 
sebagai pihak pertama dan TNI sebagai pihak kedua. Jika  ditelaah lebih jauh  
berarti TNI dengan rakyat merupakan dua pihak yang berbeda. Jika 
direnungkan lebih mendalam slogan  Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat dan 
Profesionalbertentangan dengan pesan Panglima Besar Sudirman di 
Jogjakarta pada 1 Januari 1946, karena seperti terjadi dikotomi antara sipil 
dan militer.  Jika dilihat dari teori himpunan, menurut pesan Panglima Besar 
Sudirman, TNI adalah himpunan bagian dari rakyat  Indonesia atau TNI adalah 
bagian dari Rakyat Indonesia. Sedangkan dari pesan slogan di atas, rakyat 
(sipil) dan TNI (militer) adalah dua himpunan yang terpisah, dan TNI ingin 
bersama atau ingin membuat irisan dengan rakyat. Logikanya TNI akan kuat 
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ketika irisan itu semakin besar sehingga TNI harus membuat berbagai irisan atau 
kerjasama dengan elemen-elemen yang ada di dalam rakyat.    

Berdasarkan slogan TNI tersebut, TNI penting untuk tahu apakah rakyat 
mencintai TNI atau tidak? Karena jika rakyat tidak mencintai TNI maka tidak 
mungkin rakyat akan bersama dengan TNI. Jika rakyat tidak bersama TNI, 
sangat sulit TNI untuk kuat, hebat dan profesional. Kenapa saya katakan sulit 
bukan “tidak mungkin”, karena berdasarkan logika matematika pada kaidah 
silogisme dari pernyataan slogan tersebut. TNI masih mungkin untuk  bisa 
kuat, hebat dan profesional tanpa rakyat. Misalnya ketika TNI  bekerjasama 
dengan pihak tertentu yang bukan bagian dari rakyat sehingga TNI 
mendapat bantuan dana yang sangat besar yang membuat TNI bisa membeli 
Alutsista, mendanai latihan, membuatkan perumahan untuk anggota TNI atau 
mensejahterakan anggota TNI.   Tentunya TNI akan bisa menjadi kuat, hebat 
dan profesional tanpa bantuan rakyat. Hanya pada saat itu TNI bukan lagi 
tentara seperti yang disampaikan panglima TNI. 

Anggaran minim, “bumerang” bagi Negara ? 

Mari kita renungkan pesan dari Panglima Besar Sudirman di Yogyakarta pada 5 
Oktober 1949: “Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan 
sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, prajurit 
kita bukanlah prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan 
haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia 
berkorban bagi bangsa dan negara”. Tugas memelihara TNI adalah tugas 
seluruh rakyat Indonesia, secara teknis beban ini ada di pundak Panglima TNI. 
Beban ini bukanlah beban yang ringan, sebab Panglima TNI harus bisa 
memelihara TNI dengan anggaran minim yang diberikan negara. Panglima TNI 
harus memikirkan kesejahteraan prajurit dan memikirkan kekuatan persenjataan 
TNI yang harus memenuhi Minimum Essential Force (MEF). Sehingga hal yang 
wajar jika Panglima TNI harus merangkul berbagai elemen masyarakat, seperti 
konglomerat, para pemuka agama, tokoh pendidikan, relawan simpatisan 
dan lainnya yang dapat bekerjasama dengan ikhlas. Konglomerat bisa  
membantu meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama dalam memperbaiki 
perumahan prajurit yang kondisinya  memprihatinkan. Konglomerat juga bisa 
membantu TNI melaksanakan berbagai kegiatan seperti  perayaan HUT TNI. 
Para pemuka agama bisa memberikan siraman rohani agar prajurit bisa lebih 
sabar dengan kondisi yang ada. Tokoh pendidikan, relawan simpatisan dan 
komponen masyarakat lainnya diharapkan dengan ikhlas dapat memberikan 
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kontribusi positif dalam membangun sinergitas / gotong royong antar TNI-
Rakyat. 

Seharusnya negara bisa memberikan anggaran jauh lebih besar kepada TNI, 
terutama peningkatan signifikan bagi kesejahteraan prajurit dan keluarganya, 
dimana APBN 2015 saat ini hanya menganggarkan Rp. 96,9 triliun, itupun 
sudah semua aspek termasuk pengadaan Alutsista.  Anggaran dimaksud supaya 
TNI bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus membuka potensi adanya 
intervensi halus karena ada “bantuan” dari pihak lain. Agar TNI tidak menjadi 
alat suatu golongan atau siapapun juga dan TNI tidak mudah dibelokkan oleh 
kepentingan apapun juga. Sangatlah salah jika negara dalam hal ini pemerintah 
dan DPR, berpikir karena dalam kondisi damai maka anggaran untuk TNI tidak 
perlu besar. Jika kesejahteraan anggota TNI tidak terpenuhi maka akan banyak 
anggota TNI mencari penghasilan tambahan, yang menyebabkan anggota TNI 
tidak fokus lagi dengan tugas pokoknya. Bisa jadi kesetiaan anggota TNI 
menjadi terbelah antara kepada negara dan kepada yang bisa memberi  
penghasilan tambahan. Kesetiaan yang terbelah itu bisa jadi akan menyakiti 
rakyat ketika TNI harus membela orang atau perusahaan yang memberi 
penghasilan tambahan, sehingga TNI bisa tidak dicintai rakyat . Kondisi ini 
akan sangat membahayakan Negara di masa depan. 

Multifungsi TNI karena TNI adalah Kita ! 

Ketika zaman Orde baru kita mengenal istilah Dwifungsi ABRI, tetapi sekarang 
istilah ini terkubur seiring dengan berakhirnya orde baru. Menurut saya 
Dwifungsi ABRI adalah konsep yang bagus untuk Indonesia,  karena TNI 
berbeda dengan tentara-tentara di negara lain.  TNI adalah tentara rakyat, TNI 
tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai 
kewajiban tertentu. Kewajiban di sini adalah mempertahankan kedaulatan 
negara dan menjaga keselamatannya. Mempertahankan kedaulatan negara dan 
menjaga keselamatannya ketika masa damai tidak kalah penting dibanding 
ketika masa perang. Malah untuk kondisi sekarang jauh lebih penting, karena 
banyak negara menjadi tidak  berdaulat dan hancur tanpa melalui jalur 
peperangan militer. 

Saat ini sepertinya ada gerakan yang sedang menjauhkan TNI dengan rakyat. 
Seperti Partai Komunis Indonesia tentu sangat menginginkan TNI terpisah 
dengan rakyat. Tujuannya adalah agar TNI lemah dan rakyat pun akan lemah. 
Pada kondisi sekarang negara seharusnya bukan hanya menghidupkan kembali 
Dwifungsi malah harus menumbuhkan Multifungsi TNI dimana TNI terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan non militer dalam rangka menyelamatkan negara. 
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Negara harus memfasilitasi TNI agar bisa terlibat di berbagai bidang kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Negara harus memfasilitasi TNI bekerjasama dengan 
berbagai Kementerian. Misalnya dengan Kementerian Pendidikan dan 
kebudayaan, seperti yang sudah terjadi, TNI bisa terlibat menjadi guru di daerah 
perbatasan, merenovasi bangunan-bangunan sekolah dan membuat Kampung 
Matematika. Dengan Kementerian Pertanian, TNI membuka lahan-lahan tidur 
di daerah-daerah perbatasan untuk menjadi lahan pertanian. Dengan 
kementerian pekerjaan umum, TNI membuat jalan-jalan bagus di perbatasan. 
Dengan BUMN, TNI bisa mengirimkan anggotanya untuk bekerja di 
Perusahaan  milik negara yang tempatnya di negara yang sedang terlibat konflik. 
Anggota TNI pun bisa ditempatkan di berbagai posisi di berbagai kementerian 
jika kementerian tersebut membutuhkan peran TNI. Rakyat tidak perlu khawatir 
dengan Multifungsi  TNI akan menyingkirkan peran komponen bangsa yang 
lain. Hal ini karena fungsi TNI di berbagai bidang tersebut lebih kepada 
menyelamatkan negara di berbagai bidang.  Hal  yang harus dipahami juga TNI 
adalah bagian dari rakyat sehingga tidak perlu dipermasalahkan TNI ada di 
berbagai bidang karena TNI adalah Kita.  

Penutup 

Bagaimana kesimpulan jawaban dari pertanyaan, “Menghitung” apakah TNI 
dicintai Rakyat ? Menurut saya pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, jika 
kita sepakat TNI adalah bagian dari rakyat atau kita berpikir TNI adalah 
Kita. Menjadikan TNI adalah Kita akan membuat kita mencintai TNI apa 
adanya, karena tidak mungkin jika kita tidak mencintai diri kita sendiri. 

Tetapi, jika ada pernyataan, apakah bersama rakyat TNI kuat, hebat dan 
profesional? Maka akan timbul pertanyaan, apakah saat ini TNI bersama 
rakyat? Sehingga akan timbul pertanyaan lanjutan, apakah TNI dicintai 
rakyat? Kedua pertanyaan tersebut muncul sebagai konsekuensi logis dari 
pernyataan “apakah bersama rakyat TNI kuat, hebat dan profesional?” tadi.  

Jawaban pertanyaan-pertanyaan itu akan menunjukkan kondisi TNI saat ini, 
apakah dalam keadaan kuat atau tidak. Walaupun dengan berbagai keterbatasan 
yang diberikan negara, semoga TNI tetap menjadi bagian dari rakyat dan jangan 
sampai TNI menjadi alat dari partai politik, golongan tertentu atau 
perseorangan. 

Selamat Milad ke 70 tahun TNI, Jayalah Selalu Bersama Rakyat dan 
Tanah Air Indonesia !!! 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

100



  101 

Bogor, 5 Oktober 2015 

Tak kenal maka tak sayang 

Saya adalah orang yang mencintai TNI, tetapi saya hanyalah satu dari 240 juta 
lebih rakyat Indonesia. Sehingga pernyataan saya ini tidak bisa dijadikan 
kesimpulan bahwa rakyat Indonesia mencintai TNI jika dilihat dari ilmu 
Statistika. Wujud saya mencintai TNI, dalam bentuk mengarahkan lembaga 
yang saya yang pimpin yaitu Klinik Pendidikan MIPA (KPM) mengadakan 
kegiatan  di lingkungan TNI khususnya di wilayah Bogor. Kegiatan tersebut 
diantaranya (1) Membuka les matematika seikhlasnya di asrama-asrama TNI 
(2) Membuat lomba matematika di kalangan anak-anak TNI dan juaranya 
diikutkan lomba ke luar negeri secara gratis, supaya anak-anak TNI lebih 
semangat belajar matematika (3) Membuka les matematika di markas Kodim 
supaya TNI dekat dengan rakyat (4) Membuat Permainan Matematika Militer 
dan  Membuat  Permainan Matematika Bela Negara, agar TNI bisa interaksi 
langsung dengan pelajar di sekolah, tidak hanya dalam mengajarkan wawasan 
kebangsaan tetapi juga matematika. Hal itu untuk memberi gambaran menjadi 
seorang prajurit TNI itu harus pintar (5) Membuat kampung Matematika dan 
(6) Membuat Wisata Edukasi Militer  di KODIM dan di Batalyon agar lebih 
kenal dekat dengan TNI. Bentuk kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan agar 
putra-putri TNI terbantu pendidikan khususnya di bidang matematika dan 
membuat TNI lebih dikenal dan dicintai oleh rakyat khususnya pelajar.  Itulah 
hal-hal yang bisa saya lakukan sebagai wujud saya mencintai TNI. Kenapa saya 
mencintai TNI? Karena TNI adalah Kita. Wassalam. 
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CERITA HIKMAH : KENAPA DALAM HIDUP HARUS ADA 
MUSIBAH? 

 

ada 12 Oktober 2015, saya mendapat berita tentang sebuah kasus 
kejahatan di Kota Bogor. Telah terjadi pencurian uang sebesar 137,5 juta 
dengan modus pengempesan ban.  Korban setelah mengambil uang dari 

sebuah bank yang terletak di daerah sekitar Taman Topi, kemudian setelah 
melewati jalan sepi tiba-tiba ban belakang sebelah kiri mobil tersebut kempes. 
Kemudian korban mengambil dongkrak untuk mengganti ban, tiba-tiba ada  
yang berteriak maling, maling. Ternyata ada 2 orang yang mengambil tas berisi 
uang di dalam mobil, kedua orang tersebut kabur dengan menggunakan motor 
yang berjenis honda bebek Yamaha Jupiter. Kejadian yang sama di Kota Bogor,  
saya alami 3 hari sebelumnya, tepatnya pada hari Jum‟at, 9 Oktober 2015. Uang 
yang hilang sebesar 105 juta dan itu adalah uang kegiatan pelatihan matematika 
di beberapa daerah yang dititipkan kepada saya. Kejadian yang saya alami tepat 
satu minggu setelah pisah sambut Kapolres Bogor Kota dari AKPB Irsan ke 
AKBP Andi Herindra. Sepertinya para penjahat ini ingin mencoba ketangguhan 
Kapolres Bogor Kota yang baru. Semoga tantangan para penjahat ini bisa 
dijawab dengan aksi nyata oleh Kapolres Bogor kota yang baru. 

Kenapa harus ada musibah? 

Mari kita bayangkan jika di dunia ini tidak ada penjahat yang berhasil 
melakukan kejahatannya? Apakah pekerjaan polisi, khususnya di bagian Reserse 
dan Kriminal? Bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari selama ini di Akademi 
Kepolisian atau Lemdikpol akan digunakan jika ternyata tidak ada tindak 
kejahatan.  Mari kita bayangkan juga, jika tidak ada orang yang sakit, apakah 
pekerjaan dokter? Bagaimana menggunakan ilmu yang dipelajari dengan susah 
payah dan dengan biaya yang mahal selama kuliah, jika tidak ada orang yang 
sakit? Terakhir mari kita bayangkan jika tidak ada motor atau mobil yang 
bannya bocor, apakah pekerjaan tukang tambal ban? Jawaban dari semua itu 
adalah menganggur dan ilmunya menjadi tidak bermanfaat. 

Jika direnungkan berarti musibah itu ada untuk membuat sistem kehidupan 
bisa tetap berjalan. Dengan adanya penjahat maka polisi mempunyai pekerjaan 
dan menggunakan ilmu yang selama ini dipelajari untuk menangkap penjahat. 
Dengan adanya orang sakit, dokter jadi ada pekerjaan dan bisa mempraktikan 
ilmu yang dipelajari selama ini untuk menyembuhkan pasien. Dengan adanya 

P 
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ban motor dan mobil yang bocor, tukang tambal ban jadi ada pekerjaan dan bisa  
mempraktikan ilmu yang dipelajari untuk menambal ban bocor. Bagaimana 
dengan orang yang mendapat musibah seperti jadi korban kejahatan, orang yang 
sakit dan orang yang bannya bocor? Jawabannya adalah orang-orang tersebut 
harus ikhlas menerima kondisi atau keadaan tersebut.  

Ikhlas Menerima cara terbaik mensikapi musibah 

Hidup ini adalah panggung sandiwara besar, harus ada orang yang menjadi 
korban dan harus ada orang yang menjadi pelaku yang menyebabkan orang 
menjadi korban agar panggung sandiwara masih menarik untuk ditonton. 
Sehingga panggung ini tidak dirobohkan atau ditutup. Bagi yang ikhlas 
menerima ketika mendapat musibah tentunya akan mendapat “upah” dari “Sang 
Sutradara” yaitu Allah SWT, karena dengan ikhlas menerima panggung 
sandiwara ini masih berlangsung. Bentuk “upahnya”  tidak perlu kita pikirkan 
karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Bagi yang tidak ikhlas 
menerima jika mendapatkan musibah,  berarti tidak menuruti arahan atau 
skenario dari “sutradara”.  Sehingga akan berefek tidak mendapatkan “upah” 
dari “Sutradara”. Oleh karena itu lebih baik kita Ikhlas Menerima ketika 
mendapatkan musibah. Bagaimana dengan Orang yang menjadi pelaku sehingga 
ada orang lain harus mendapatkan musibah? Hal itu kita serahkan kepada sang 
“Sutradara” yaitu Allah SWT.   

Ikhlas Menerima lebih sulit dari pada Ikhlas Memberi 

Jika kita mempunyai uang Rp1.000.000 kemudian kita menyumbangkan 
Rp10.000 sangatlah wajar jika kita ikhlas memberi pada saat itu. Tetapi jika 
uang Rp1.000.000 yang kita miliki tiba-tiba hilang semuanya karena dicuri 
orang. Maka kita perlu waktu untuk ikhlas menerima kenyataan tersebut. 
Kejadian seperti pada ikhlas menerima pasti pernah dialami oleh kita semua, 
walaupun belum tentu semua bisa ikhlas menerima dengan kejadian yang 
dialami tersebut. Kita harus belajar untuk ikhlas menerima agar kehidupan kita 
menjadi lebih baik karena Allah yang memberikan “upah” jika kita ikhlas 
menerima. 

Saya mencoba memberikan resep agar kita bisa ikhlas menerima. Pertama kita 
harus sepakati terlebih dahulu bahwa apa yang kita miliki pada hakekatnya 
adalah titipan dari sang “Sutradara” yaitu  Allah SWT, karena kita datang ke 
dunia tidak membawa apa-apa. Jika kita sudah sepakat, maka berpikirlah diri 
kita sebagai tukang parkir motor atau mobil. Tukang parkir tidak akan sedih 
ketika motor  atau mobil yang dijaganya diambil kembali oleh pemiliknya.  

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

103



  104 

Bagaimana jika tukang parkir tersebut, sedih, menangis atau marah-marah 
ketika pemiliknya akan mengambil motor atau mobilnya? Sangat mungkin 
pemilik motor atau pemilik mobil tersebut akan marah dan yang pasti tidak akan 
parkir atau menitipkan mobil dan motornya kembali di tempat tersebut. Tetapi 
jika tersenyum dengan ramah ketika motor atau mobil tersebut diambil 
pemiliknya, sangat mungkin pemilik motor atau pemilik mobil tersebut akan 
mengajak teman-temannya untuk parkir atau menitipkan motor di tempat kita. 
Harta, anak dan apa saja yang ada pada diri kita hanyalah parkir pada kita. 
Dimana pun, dalam keadaan apa pun dan kapan pun pemilik yang sesungguhnya 
yaitu Allah SWT bisa mengambilnya. Jadi mulailah berpikir dari sekarang kita 
hanyalah “tukang parkir” sehingga kita akan ikhlas menerima ketika titipan 
tersebut diambil atau ketika ada musibah.  

Ikhlas Menerima jika doa tidak dikabulkan 

Jika di siang hari langit sudah mendung, ada seorang tukang es dan seorang 
tukang ojeg payung (orang yang menawarkan bantuan payung untuk orang yang 
kehujanan). Di situasi tersebut tukang es akan berdo‟a: “ Ya Allah jangan KAU 
turunkan hujan agar jualan es saya tetap laku”, tetapi tukang ojeg payung, akan 
berdoa:”ya Allah segeralah KAU turunkan hujan agar banyak orang bisa 
memakai jasa ojek payung saya”. Doa siapakah yang akan dikabulkan? 
Jawabannya adalah terserah Allah. Jika hari hujan maka yang gembira adalah 
tukang ojek payung. Tukang es harus ikhlas menerima kondisi tersebut dan 
jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jika ikhlas menerima maka Allah 
akan memberikan “upah” dalam bentuk rezeki dari jalan yang tidak disangka-
sangka. 

Di dalam kehidupan ini harus ada  yang ikhlas menerima jika doa-doanya tidak 
dikabulkan oleh Allah. Mari kita bayangkan jika semua doa dikabulkan, 
misalnya semua orang yang berdoa meminta kaya dikabulkan, apakah yang akan 
terjadi jika semua menjadi orang kaya? Siapa yang akan jadi tukang sampah? 
Siapa yang akan menjadi tukang membetulkan genting jika bocor? siapa yang 
akan jadi buruh? Yang cukup penting siapa yang akan menerima zakat? Jika 
semua orang menjadi kaya, maka sistem kehidupan tidak berjalan dan 
kehidupan dunia sudah waktunya berakhir atau kiamat. Seperti hadist nabi. 

Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah, dan orang ke 
luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya, dan 
negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai 
mengalir. (HR. Muslim) 
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Penutup 

Musibah itu harus ada dalam kehidupan kita agar sistem kehidupan tetap 
berjalan. Orang yang terkena musibah harus ikhlas menerima walaupun itu 
sangat sulit tetapi harus kita lakukan agar kita mendapat “upah” berupa rezeki 
yang tidak disangka dari Allah SWT atas sikapnya tersebut. Termasuk menjadi 
orang miskin, Jika sudah berusaha dan berdoa masih juga tetap miskin. Maka 
orang miskin tersebut harus  ikhlas menerima. Sehingga  nanti akan mendapat 
“upah”  dari Allah SWT. Jika “Upah” tersebut tidak diberikan langsung di dunia 
akan diberikan nanti di Akhirat. 
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PMBN CARA KREATIF MENGENALKAN PENDIDIKAN 
BELA NEGARA PADA PELAJAR, MAHASISWA DAN 

MASYARAKAT 

 

ermainan Matematika Bela Negara (PMBN) adalah cara kreatif 
mengenalkan Pendidikan Bela Negara pada Pelajar, Mahasiswa dan 
Masyarakat. 

Apa itu PMBN? 

PMBN adalah singkatan dari Permainan Matematika Bela Negara. Permainan 
ini mengenalkan para pemainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan Bela 
Negara dan mempelajari nilai-nilai yang  terkandung dalam Pancasila, UUD 
1945, Bhinneka Tunggal Ika  NKRI dan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sehingga 
melalui permainan ini  para pemain bisa tumbuh rasa nasionalisme, cinta tanah 
air dan kuat ideologinya sebagai bangsa Indonesia. Permainan ini bisa membuat 
siswa baik SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan masyarakat umum tidak 
merasa bosan ketika mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Bela 
Negara. Di PMBN para pemain akan belajar lebih dalam tentang Pancasila, 
UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan Sejarah Perjuangan Bangsa serta 
Bela Negara melalui kartu pertanyaan yang disusun sesuai jenjang pendidikan. 
Di bidang Matematika para pemain akan mempermahir operasi hitung tambah, 
kurang, kali dan bagi serta berstrategi. 

Siapakah yang membuat PMBN? 

Permainan ini idenya muncul dari saya dan Danrem 084/Bhaskara Jaya yaitu 
Bapak Kolonel Inf Muhammad Nur Rahmad serta mendapat masukan-masukan 
yang sangat berharga dari Letkol Arh. Ir. Maryono, M.Si. Akhirnya kami 
menjadi satu tim pembuat PMBN. Permainan ini didesain oleh tim dari READ1-
KPM dan dibuat simulasi terlebih dahulu.  Setelah itu, diujicobakan  berkali-kali 
kepada anggota TNI di jajaran Korem 084/Bhaskara Jaya dengan tempat 
ujicobanya di Makorem 084/Bhaskara Jaya di Surabaya. Permainan ini pun 
diujicobakan kepada para pelajar di sekolah-sekolah di berbagai jenjang di 
wilayah Korem 084/Bhaskara Jaya dengan pelatihnya adalah Para Babinsa yang 
sudah mendapatkan pelatihan tentang permainan ini. PMBN ini pun dilatihkan 
pula kepada murid-murid KPM di wilayah Surabaya. Setelah melalui proses uji 
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coba dan perbaikan yang berulang-ulang, Insha Allah permainan ini sudah siap 
dan layak untuk disebarkan. 

Cara Bermain PMBN 

Secara garis besar informasi PMBN adalah sebagai berikut: (1) ada papan 
PMBN yang berbentuk segilima dimana pada setiap sisinya terdapat dua baris 
kotak. (2) pada kotak-kotak tersebut ada warna-warna yang mewakili Pancasila, 
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Sejarah Perjuangan Bangsa serta 
Bela Negara (3) dalam permainan ini pemain harus menggerakkan pion untuk 
bisa berhenti di warna-warna tersebut kemudian menjawab pertanyaan yang 
berhubungan sesuai dengan warna tempat pion tersebut berhenti. Disinilah  
pengetahuan dan penghayatan siswa tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka 
Tunggal Ika, NKRI dan Sejarah Perjuangan Bangsa serta Bela Negara diuji 
diendapkan dalam pikiran dan hati para pemain (4) Pergerakan pion ditentukan 
oleh hasil operasi hitung yang pemain pilih dari hasil dua dadu yang keluar 
setelah pengocokan. Di sinilah kemampuan berhitung dan strategi siswa dilatih. 
(5) Pemain dinyatakan menang jika sudah menginjak semua warna minimal satu 
kali dan menjawab pertanyaan dengan benar. Info detilnya di papan permainan. 

Manfaat permainan PMBN 

Permainan PMBN ini ide awalnya untuk menangkal pergerakan Komunisme di 
Indonesia yang sudah sangat terasa ada. PMBN diharapkan bisa menanamkan 
kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinnneka Tunggal Ika dan NKRI 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan, paham 
komunis sulit untuk berkembang jika bangsa Indonesia kuat memegang teguh 
nilai-nilai kebangsaan. PMBN juga bisa  membantu anggota TNI dalam hal ini 
Bhabinsa atau Guru Militer ketika mengajarkan tentang wawasan kebangsaan 
dan bela negara kepada para siswa baik di kalangan pelajar, mahasiswa maupun 
anggota TNI sendiri. Metode pengajaran yang sifatnya ceramah terkadang tidak 
menarik sehingga membuat ngantuk para siswa yang belajar wawasan 
kebangsaan.  PMBN hadir sebagai salah satu alternatif cara yang bisa membuat 
pelajaran Bela Negara menjadi suatu pelajaran yang menarik apalagi 
dihubungkan dengan matematika yang merupakan pelajaran yang masih ditakuti 
oleh banyak siswa. Manfaat yang akan dirasakan dari permainan ini adalah 
konsep dan nilai-nilai dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI 
dan Sejarah Perjuangan Bangsa serta Bela Negara akan mudah diserap oleh 
siswa. Sebab permainan ini bisa dilakukan berulang-ulang dan tidak 
membosankan. Manfaat lain adalah kemampuan matematika para peserta akan 
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terasah khususnya dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 
pembagian. Selain itu kemampuan berpikir peserta akan meningkat khususnya 
dalam strategi untuk memenangkan permainan. Kemampuan ini bisa 
dipergunakan untuk hal lain dalam kehidupan sehari-hari. 

  

PMBN bisa menjadi materi dalam program pemerintah tentang Bela 
Negara 

Kehadiran PMBN bertepatan dengan mulai maraknya pemberitaan dari 
Kementerian Pertahanan tentang Masalah Bela Negara. PMBN  lebih 
menekankan pada pendekatan pemikiran,  dalam hal ini konsep dan nilai dari 
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Sejarah Perjuangan 
Bangsa serta Bela Negara. oleh karena itu, PMBN bisa menjadi penghantar awal 
sebelum pelatihan Bela Negara dalam bentuk fisik.  PMBN ini pun bisa 
menumbuhkan kesadaran bagi warga negara untuk melakukan pengorbanan baik 
waktu, tenaga, pikiran, harta bahkan nyawa untuk kejayaan Bangsa dan Negara. 
PMBN ini sangat cocok menjadi program pemerintah khususnya bagi siswa di 
tingkat SD, SMP, SMA juga mahasiswa. Sehingga ketika pemerintah meminta 
rakyat dibawah umur 50 tahun mengikuti program Bela Negara, maka para 
pelajar ini sudah siap menyambut seruan itu. 

  

Penutup 

Semoga PMBN bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan digunakan oleh seluruh 
pelajar dan mahasiswa sehingga bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan 
negara. Inilah salah satu sumbangsih kami untuk Bangsa dan Negara. Wassalam. 
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REFLEKSI 1 TAHUN PASANGAN JOKOWI-JK : 
MENGHITUNG LAMA KEPEMIMPINAN PASANGAN 

JOKOWI-JK DENGAN MENGGUNAKAN MATEMATIKA 
TANPA ANGKA BERBASIS MENTAL 

 

enjadi seorang presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah 
seperti menjadi orang yang siap menghadapi berbagai masalah, baik 
masalah yang terduga maupun yang tidak terduga, baik masalah oleh 

manusia maupun masalah yang disebabkan oleh alam. Saya sebagai seorang 
warga negara biasa, sangat bersyukur jika masih ada orang yang mau jadi 
presiden dan wakil presiden di Indonesia, karena berarti masih ada orang yang 
bersedia mengambil alih masalah bangsa di pundaknya dan berarti orang 
tersebut siap untuk hidup penuh dengan masalah. Oleh karena itu sebelum 
menerka lama kepemimpinan pasangan Jokowi-JK, saya mengucapkan terima 
kasih terlebih dahulu atas kesediaan  Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tujuan tulisan ini 
adalah untuk bisa menghindari kejatuhan Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf 
Kalla di tengah masa pemerintahan, karena bagi saya lebih baik 
mempertahankan yang ada hingga tuntas dengan cara memberikan masukan-
masukan positif  untuk memperbaiki keadaan, daripada berharap jatuh di tengah 
masa pemerintahan dengan cara menjelek-jelekkan, sebab belum tentu  
pengganti yang ada jauh lebih baik.  

Masalah Indonesia luar biasa banyak  

Semua orang tentunya paham bahwa masalah Indonesia sangat banyak bahkan 
luar biasa banyak. Oleh karena itu siapa pun orangnya yang menjadi presiden 
dan wakil presiden akan sangat sulit dikatakan sebagai presiden dan wakil 
presiden yang sukses memecahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia. 
Apalagi hanya diberi waktu 5 atau 10 tahun.  Hal yang mungkin yang bisa 
dilakukan adalah mengurangi masalah yang ada dan tidak untuk menambah 
masalah baru bagi negara, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan 
datang.  Oleh karena itu presiden dan wakil presiden harus bisa melihat masalah 
yang penting dan mendesak yang harus diselesaikan terlebih dahulu dalam 
rangka mengurangi masalah negara dan rakyat pun harus sabar dan maklum 
dengan kinerja presiden dan wakil presiden.  

  

M 
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Mental yang rusak adalah masalah yang penting dan mendesak untuk 
diselesaikan 

Saat ini di media sosial masih saja ada caci maki atau perang opini antara 
pendukung Presiden Jokowi dengan orang-orang yang tidak mendukung beliau. 
Seharusnya hal seperti ini selesai ketika Pak Jokowi sudah dilantik menjadi 
Presiden Republik Indonesia. Caci maki akan tetap terjadi seandainya Pak 
Prabowo yang menjadi presiden. Hal ini karena mental rakyat Indonesia sudah 
banyak yang rusak. Bentuk kerusakan mental ini bukan hanya terlihat dalam 
wujud bahasa seperti caci maki, saling menyalahkan dll. Kerusakan mental ini 
juga terlihat dalam wujud perbuatan di berbagai bidang kehidupan di berbagai 
kalangan masyarakat. Kita bisa melihat kerusakan mental tersebut dalam bentuk 
korupsi, kebakaran hutan di sumatera dan kalimantan, pembakaran rumah 
ibadah, tawuran antar warga, dll.  

Menurut saya  saat ini belum ada program  yang jelas dari pemerintah untuk 
menyelesaikan masalah rusaknya mental rakyat Indonesia walaupun kita sering 
mendengar Jargon “Revolusi Mental”. Jika saya boleh sarankan untuk 
menyelesaikan masalah mental bangsa yang rusak ini, maka yang harus 
dilakukan presiden dan wakil presiden adalah menjadi contoh kehidupan dengan 
mencontoh kehidupan dari manusia yang menjadi contoh suri tauladan yang 
baik. Pemikiran, perkataan dan perbuatan seorang presiden dan wakil presiden 
harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  Idealnya sebagai perwujudan sila 
pertama, ketaatan seorang presiden dan wakil presiden kepada aturan agama 
harus menjadi panutan rakyatnya. Sebagai orang yang beragama Islam, presiden 
dan wakil presiden harus mencontoh Nabi Muhammad SAW karena beliau 
adalah suri tauladan yang baik bagi kehidupan. Salah satu hal yang patut 
dicontoh dari sosok Nabi Muhammad SAW adalah tidak pernah berkata 
dusta dan selalu menepati janji serta tidak pernah berkhianat ketika diberi 
amanat. Oleh karena itu Nabi Muhammad sejak kecil diberi gelar Al-Amin 
(Orang yang bisa dipercaya) karena sifat-sifat tersebut. 

Selain sila pertama, presiden dan wakil presiden juga harus melaksanakan  nilai-
nilai pada sila-sila yang lain dari Pancasila. Jika presiden dan wakil presiden 
menjadi contoh kehidupan dalam masalah revolusi mental. Maka para menteri, 
Dirjen, Direktur, Kasubdit, Kasi dan staf yang ada di berbagai kementerian akan 
mengikuti jejak pemimpinnya. Begitu pula gubernur beserta jajarannya, 
walikota dan bupati beserta jajarannya akan terbawa menjadi orang yang baik. 
Hal ini tentu akan berefek pada pihak swasta dan masyarakat umum. Sehingga 
revolusi mental ini akan berefek pada seluruh rakyat Indonesia menjadi 
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manusia-manusia yang lebih baik. Jadi  Solusi masalah rusaknya mental 
bangsa adalah teladan dari pemimpinnya. Jika masalah mental ini bisa 
diselesaikan, maka masalah ekonomi, sosial, budaya, keamanan, pertahanan, 
kesehatan, pangan dll pasti juga akan bisa diselesaikan dengan baik. Tetapi jika 
masalah mental tidak diselesaikan hampir bisa dipastikan tidak ada masalah 
yang bisa selesai dengan baik. 

Matematika Tanpa Angka dari Sisi Mental 

Jika dilihat dari Matematika Tanpa Angka, kepemimpinan Bapak Joko Widodo 
dan Bapak Jusuf Kalla  akan terus menghadapi masalah khususnya dari 
manusia. Hal ini karena sudah rusaknya mental kebanyakan orang Indonesia dan 
belum adanya program perbaikan  yang jelas untuk memperbaiki mental 
tersebut. Salah satu wujud rusaknya mental adalah kurangnya rasa syukur, lebih 
suka mengkritik kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Sebaik 
apapun program  yang dilakukan oleh pasangan Jokowi-JK, jika yang yang 
menerima tidak ada rasa syukur maka tetap saja tidak akan ada rasa puas dan 
akan ada kritik yang diterima oleh Pak Jokowi dan Pak JK.  Apalagi program 
yang dilakukan tidak bagus, maka rasa tidak puas akan semakin besar dan 
kritikan pun akan semakin besar dan bisa berubah menjadi aksi yang 
mengganggu jalannya pemerintahan. Gangguan tersebut tidak hanya datang dari 
yang tidak mendukung pasangan Jokowi-JK, tetapi juga akan datang dari orang-
orang yang awalnya mendukung pasangan Jokowi-JK. Sebab sangat mungkin 
para pendukung akan berbalik arah menjadi pengganggu ketika keinginan-
keinginannya tidak dipenuhi oleh Pasangan Jokowi-JK. Jika banyaknya 
gangguan dari dalam negeri maka konsentrasi pasangan ini akan terpecah antara 
memikirkan pembangunan juga memikirkan cara mempertahankan diri dari 
serangan-serangan orang-orang atau kelompok-kelompok  yang tidak puas 
dengan kinerja pasangan ini.  Efeknya kemajuan pembangunan akan berjalan 
lambat dan perlambatan ini akan menghasilkan orang-orang kecewa baru, 
dampaknya penentang Jokowi-JK akan terus bertambah. Sehingga akan ada satu 
titik dimana kekuatan pertahanan pasangan Jokowi-JK dalam mengelola konflik 
ini  akan jebol, maka pasangan ini akan jatuh.  

Lamanya kejatuhan pasangan Jokowi-JK tergantung dari beberapa faktor yang 
berhubungan dengan kerusakan mental.  (1) Jika masih banyak orang yang 
mencaci maki pasangan Jokowi-JK maka umur kepemimpinan pasangan ini 
masih panjang. Karena jika terjadi caci maki, pahala yang mencaci maki akan 
berpindah kepada yang dicaci maki, pahala itu akan menjadi energi yang bisa 
membuat pasangan Jokowi-Jk masih bisa bertahan dengan berbagai ganguan 
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dari manusia. (2) Jika para pendukung Pak Jokowi membalas caci maki maka 
akan terjadi pelepasan pahala dari pendukung Pak Jokowi. Hanya pahala ini 
lepas ke angkasa karena tidak jelasnya alamat orang yang dicaci maki. (3) Jika 
terjadi saling caci maki di antara anak bangsa maka negeri ini akan sepi dari 
pahala karena pahala ini sudah lepas dari diri masing-masing. Efeknya jika suatu 
bangsa kurang cadangan pahalanya maka sangat mudah negeri ini mendapatkan 
banyak musibah khususnya yang disebabkan oleh alam.  Musibah dalam bentuk 
bencana alam ini jika pemerintah tidak menangani dengan baik akan 
menimbulkan gejolak sosial yang bisa menyebabkan kejatuhan pemerintahan.  

Agar pasangan ini bisa tuntas memimpin 5 tahun 

Jika dilihat dari Matematika Tanpa Angka berbasis mental, maka ada cara yang 
jitu agar pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa 
menuntaskan tugasnya sampai 5 tahun (asumsi umur keduanya bisa sampai 
tahun 2019). Cara tersebut diantaranya (1) Menjadi orang yang  bisa dipercaya, 
wujudnya dalam bentuk tidak berkata dusta, selalu menepati janji dan tidak 
mengkhianati amanat.  (2) Mengajak para pendukungnya untuk tidak membalas 
caci maki orang-orang yang mencaci Pak Jokowi, agar cadangan pahala bangsa 
ini masih banyak, sehingga diharapkan akan mengurangi musibah yang 
disebabkan oleh faktor alam. (3) Mengajak rakyat Indonesia untuk lebih taat 
beribadah sesuai aturan agamanya masing-masing. Presiden dan wakil presiden 
harus menjadi contoh dalam ketaatan beribadah dan ketaatan kepada aturan 
agama. 

  

Penutup 

Tulisan ini hanyalah sebuah analisa keadaan Indonesia dari sudut pandang 
mental. Jika saran-saran yang saya tuliskan dilaksanakan, Insha Allah negeri ini 
akan jauh lebih baik dan insha Allah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 
Jusuf Kalla akan lebih mudah menuntaskan tugasnya sampai 5 tahun. Jika 
kondisinya masih seperti sekarang, menurut saya pak Joko Widodo dan Pak 
Jusuf Kalla akan sangat berat menuntaskan tugasnya sampai 5 tahun bahkan 
sangat mungkin tidak akan sampai selesai. Bagi saya lebih baik membantu 
kepemimpinan yang ada untuk bisa memimpin negeri ini lebih baik dengan 
memberikan saran-saran positif, daripada berharap mengganti  kepemimpinan 
dengan cara-cara inkonstitusional  yang belum tentu membuat kondisi Indonesia 
jauh lebih baik. 
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MEMBANDINGKAN MAKNA “BERSAMA RAKYAT TNI 
KUAT” DENGAN “TNI ADALAH KITA” DALAM RANGKA 
MENSUKSESKAN PROGRAM BELA NEGARA 

 

aat ini kita sering mendengar tentang Program Bela Negara yang akan 
dibuat oleh Pemerintah dimana warga negara yang berumur 50 tahun ke 
bawah wajib mengikuti program ini. Pro dan kontra terus saja terjadi, dari 

mulai cara yang dilakukan dalam Program Bela Negara sampai 
mempertanyakan urgensi Program Bela Negara dikarenakan saat ini masih ada 
TNI sebagai alat Pertahanan Negara. Saya ingin  mencoba menyoroti TNI 
sebagai alat pertahanan negara sehingga akan timbul kesadaran perlunya 
Program Bela Negara diikuti oleh semua warga negara dengan bentuk yang bisa 
jadi berbeda dengan apa yang dipikirkan kita selama ini. 

Bersama Rakyat TNI Kuat  

Kata-kata itu sering kita lihat, ketika kita melewati kantor-kantor Institusi 
Militer baik di Koramil, Kodim, Korem, Kodam, Pangkalan Angkatan Udara, 
Armada laut, Markas Batalyon, dll. Kembali saya mencoba membahas makna 
kara-kata “Bersama Rakyat TNI Kuat” itu dari sudut logika Matematika. 
Negasi silogisme yang setara dengan pernyataan itu adalah “Jika TNI tidak 
Kuat maka TNI tidak Bersama Rakyat”. Oleh karena itu TNI perlu bahkan 
sangat perlu TNI bersama rakyat agat TNI kuat. Jika melihat kondisi saat ini 
rakyat sudah kurang perduli terhadap bela negara dan kurang perduli dengan 
pertahanan negara. Sehingga jika terjadi konflik dengan negara lain yang 
menimbulkan peperangan, rakyat akan sulit diajak berperang bersama-sama TNI 
untuk melawan musuh negara. Ketika kondisi tersebut terjadi dimana TNI tidak 
bersama rakyat, Maka bisa dipastikan TNI tidak kuat, efeknya  TNI akan kalah 
perang.  Efek dari TNI kalah perang maka negara bisa  dikuasai oleh negara 
lain. Bisa jadi itu salah satu pertimbangan kenapa perlunya diadakan Program 
Bela Negara, supaya timbulnya kembali kesadaran Bela Negara dan tidak hanya 
menyerahkan urusan Bela Negara pada TNI.  

Saya ingin menyoroti makna kata-kata “Bersama Rakyat TNI Kuat” dari 
sudut pandang yang lain. Jika kita resapi makna kata-kata itu menunjukkan 
Rakyat dan TNI adalah dua pihak yang berbeda. Sebab kata “Bersama” adalah  
untuk menggabungkan minimal dua pihak yang selama ini terpisah. Bisa jadi 
dari kata-kata itu, TNI merasa sebagai pihak yang berbeda, yaitu TNI sebagai 

S 
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pihak militer dan rakyat sebagai pihak sipil. Efek dari kata-kata ini menurut saya 
akan menimbulkan dikotomi antara sipil dan militer. Sehingga ketika ada 
himbauan Bela Negara maka rakyat dalam hal ini orang-orang sipil  yang tidak 
paham Bela Negara akan berkata itu adalah tugas TNI sebagai pihak militer. 
Efek lain dari kata-kata ini dan menurut saya adalahefek positif, yaitu TNI harus 
terus berusaha dekat dengan rakyat karena TNI menyadari kalau TNI perlu 
rakyat. Sehingga ketika timbul penyadaran TNI perlu rakyat maka TNI akan 
ramah dengan rakyat. Jika dilihat dari sudut pandang lain, bisa jadi kata-kata 
“Bersama Rakyat TNI kuat” adalah untuk memotivasi anggota TNI agar 
menjaga hubungan baik dengan rakyat. 

TNI Adalah Kita  

Saya adalah salah satu dari sekian banyak rakyat Indonesia yang mencintai TNI, 
karena saya mencintai TNI maka saya lebih suka menggunakan kata-kata “TNI 
Adalah Kita”. Secara Psikologi yang saya rasakan ketika didalam benak saya 
ada kata-kata”TNI Adalah Kita”, maka ketika saya membantu TNI, maka bagi 
saya bukan membantu pihak lain, tetapi membantu diri kita sendiri karena “TNI 
Adalah Kita” dan tidak pemikiran dalam benak saya dikotomi antara sipil dan 
militer ketika berpikir “TNI Adalah Kita”.  Sehingga ketika terjadi peperangan 
tentulah sebagai rakyat, saya akan membantu TNI yang sedang  berperang 
karena “TNI Adalah Kita”, membantu TNI adalah membantu diri kita. Di masa 
damai pun sebenarnya TNI perlu dibantu. Marilah kita lihat-lihat asmara-asrama 
TNI apakah layak huni atau tidak? Fasilitas-fasilitas latihan di markas-markas 
TNI seperti halang lintang dll apakah masih layak pakai atau tidak? pendidikan 
anak-anak TNI yang ditinggalkan orang tuanya bertugas menjaga perbatasan, 
atau orang tuanya yang pindah-pindah tugas dan sulitnya mencari sekolah baru, 
apakah kita sempat memperhatikan? Dan masih banyak masalah lainnya. 

Saya sebagai orang yang mencintai TNI berusaha membantu sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki, seperti dengan mengadakan les matematika 
dengan bayaran seikhlasnya di asrama TNI, membuat lomba matematika untuk 
anak-anak TNI, membuat edukasi  militer bagi para pelajar agar lebih dekat 
dengan TNI dan Membuat Permainan Matematika Militer.  Bagi saya 
pengorbanan yang diberikan sesuai dengan kemampuan untuk membantu TNI 
tidaklah menjadi beban, karena “TNI Adalah Kita”. Pemikiran ini pun tertular 
kepada teman-teman saya yang lain ketika membuat kegiatan bersama TNI dan 
harus berkorban ketika bekerjasama dengan TNI. Hal ini dilakukan dengan 
senang hati karena “TNI Adalah Kita”.  
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Menurut saya TNI tidak hanya butuh rakyat di kala masa perang saja, tetapi TNI 
butuh rakyat di masa damai. Sebab di tengah situasi ekonomi sekarang, 
anggaran pertahanan bukanlah prioritas,  sementara TNI tetap dituntut untuk 
menjadi pengawal NKRI yang tangguh. Padahal untuk mewujudkan hal itu 
persenjataan dan kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan. Oleh karena itu 
ketika pemikiran “TNI Adalah Kita” sudah tersebar akan sangat mudah bagi 
TNI berbagi masalah dengan rakyat sehingga rakyat bisa meringankan beban 
TNI. Bukanlah hal yang tidak mungkin jika sudah tumbuh pemikiran “TNI 
adalah Kita”, rakyat secara sukarela bergotong-royong memperbaiki asrama 
TNI yang sudah banyak rusak, atau fasilitas latihan yang rusak tanpa harus 
menunggu anggaran cair dari pemerintah. Bantuan tersebut bisa dalam bentuk 
material bangunan, tenaga dan dana. Hal itu sangat mungkin terjadi ketika 
pemikiran”TNI Adalah Kita” sudah tertanam di hati rakyat.  

“TNI adalah Kita” dan Efeknya pada Bela Negara  

Makna kata-kata “TNI Adalah Kita” jika dirasa bermanfaat, menurut saya 
harus mulai dipopulerkan dalam rangka mendukung Program Bela Negara. Hal 
ini karena kata-kata itu secara psikologi menjadikan TNI adalah bagian dari diri 
kita atau bagian dari rakyat Indonesia dan berefek pula tugas TNI dalam hal ini 
Membela Negara secara naluriah akan menjadi tugas kita atau tugas Rakyat 
Indonesia. Sehingga Kementerian Pertahanan tidak akan begitu kesulitan untuk 
mengajak rakyat mengikuti Program Bela Negara karena timbul kesadaran 
Membela Negara adalah tugas bersama. Selain itu ketika pemikiran “TNI 
Adalah Kita” sudah tertanam, TNI bisa fokus untuk meningkatkan 
kemampuannya baik dalam menghadapi perang konvensional maupun perang 
Asimetris yang pasti butuh dukungan kita sebagai warga negara. Jika 
penyadaran akan bela negara bisa terwujud di kalangan rakyat dengan 
tertanamnya kata-kata “TNI Adalah Kita”. Insha Allah Indonesia akan menjadi 
negara yang kuat karena TNI nya sangat kuat. Kenapa sangat kuat karena TNI 
adalah Kita, TNI adalah Rakyat Indonesia. Kata-kata ini bisa dipopulerkan oleh 
Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena menurut 
saya kedua institusi itu berkepentingan dalam hal ini. Demikian pemikiran 
saya semoga bermanfaat. 

Wassalam. 

 Manila, Philipina, 21 Oktober 2015 
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BENTUK PROGRAM BELA NEGARA YANG JARANG 
DIPIKIRKAN BANYAK ORANG 

 

ulisan ini adalah pembahasan saya yang terakhir tentang masalah Bela 
Negara karena polemik masalah Program Bela Negara masih ada, 
semoga tulisan ini bisa jadi salah satu solusi tentang bagaimana bentuk 

pelaksanaan Program Bela Negara yang cocok untuk diterapkan di Indonesia 
pada masa sekarang. Program Bela Negara yang dilakukan Oleh Kementerian 
Pertahanan dimana warga negara yang  mengikuti Program Bela Negara akan 
dibina secara Khusus di Resimen Induk Kodam atau RINDAM mendapat 
banyak tentangan dari beberapa anggota masyarakat.  Selain dipertanyakan 
keefektifannya dalam membentuk kesadaran Bela Negara, program tersebut juga 
membutuhkan biaya yang cukup besar. Padahal saat ini negera tidak begitu 
leluasa dalam hal keuangan. 

Menurut Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Pertahanan, Mayor 
Jenderal TNI Hartind Asrin (bbc.com/Indonesia 22/10/2015) akan ada lima nilai 
dasar yang akan diajarkan dalam program Bela Negara yang dilakukan di 
RINDAM yaitu Cinta Tanah Air, Rela Berkorban, Sadar Berbangsa dan 
Bernegara, Meyakini Pancasila Sebagai Ideologi Negara, serta memiliki 
kemampuan awal dalam Bela Negara baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan 
lima nilai dasar tersebut saya mempunyai cara tambahan atau bisa jadi cara lain 
yang membuat Program Bela Negara  berjalan lebih efektif.  Berikut ini adalah 
Program Bela Negara yang saya tawarkan: 

Pemimpin Yang Harus Bisa Dipercaya 

Jika kita belajar dari sejarah, semangat Bela Negara Rakyat Indonesia mencapai 
puncaknya pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada saat 
kepemimpinan beliau rakyat berani berjuang melawan Belanda. Pada saat 
kepemimpinan beliau banyak rakyat yang rela mengorbankan jiwa dan raga 
untuk melawan penjajah dan turut berjuang ketika ada konflik dengan Malaysia. 
Banyak rakyat yang bersedia menjadi relawan untuk masuk wilayah  Malaysia 
dalam rangka mendukung Program Ganyang Malaysia dari Bung Karno. Apa 
yang menyebabkan rakyat rela berkorban sedemikian rupa untuk negaranya? 
Jawabannya adalah rakyat Indonesia saat itu percaya Presiden Soekarno. Cara 
Presiden Soekarno bisa dipercaya pada saat itu adalah dengan cara pidato yang 
luar biasa dan tentunya dengan pengorbanan dan keberaniannya melawan 
Imperialisme asing yang sudah dibuktikan dan diketahui oleh rakyat. 

T 
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Pemimpin yang dipercaya rakyat merupakan kunci utama suksesnya Program 
Bela Negara. Di era teknologi saat ini, cukuplah seorang pemimpin membuat 
rekaman video yang berisi Lima Nilai Dasar tersebut dan di upload di Youtube 
atau di Website khusus sehingga rakyat atau para pemangku kepentingan tinggal 
mendownload dan menjadikannya sebagai bahan ajar utama Program Bela 
Negara di berbagai bidang. Pasti Lima Nilai Dasar tersebut akan mudah 
dipahami dan diikuti oleh rakyat jika pemimpinnya bisa dipercaya. Setiap masa 
tentu perlu cara  yang berbeda untuk membuat seorang pemimpin bisa dipercaya 
oleh rakyatnya. Jika pemimpin tersebut beragama Islam agar bisa dipercaya 
cukuplah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW  sehingga beliau diberi 
gelar Al-Amin (Orang yang bisa dipercaya) oleh masyarakat Arab Jahiliah pada 
waktu beliau belum diangkat menjadi Nabi. Ada tiga hal yang harus dimiliki 
seorang pemimpin agar bisa dipercaya yaitu: (1) jika berkata tidak pernah 
berdusta, (2) Jika berjanji selalu ditepati (3) jika diberi amanat tidak 
pernah berkhianat. Semoga Indonesia di karunia pemimpin yang bisa 
dipercaya agar Program Bela Negara bisa mudah dan murah. 

Bela Negara Sesuai Bidangnya Masing-Masing 

Sosok seperti Bung Karno mungkin tidak akan lahir 100 tahun sekali di negeri 
ini. Sehingga sangat sulit saat ini kita bisa menemukan pemimpin yang bisa 
menggerakkan rakyatnya hanya cukup dengan pidato. Menurut saya Program 
Bela Negara Negara sangat efektif jika program ini merupakan sinergi beberapa 
kementerian diantaranya: Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian 
Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pembangunan Desa 
Tertinggal dan Transmigrasi dan KPK. Pelaksanaan program ini semua di 
bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.  

Berikut ini menurut saya tahapan-tahapan  dalam Program Bela Negara :  
1.     Mulailah di populerkan istilah “TNI Adalah Kita” di seluruh rakyat 

Indonesia. Sehingga secara psikologis akan timbul pemikiran bahwa tugas 
pertahanan negara  atau membela Negara bukan hanya tugas TNI tetapi 
tugas kita juga sebagai rakyat Indonesia. Tugas Rakyat Indonesia dalam 
membela negara saat ini yang paling utama adalah tugas Bela Negara Non 
Militer, karena tugas Bela Negara dalam bidang militer saat ini ada di 
pundak TNI. Jika istilah itu sudah tertanam di otak dan hati orang Indonesia 
maka pemerintah sangat mudah  mengajak rakyat Indonesia untuk mengikuti 
Program Bela Negara. 
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2.    Program Bela Negara dalam bentuk pembinaan bagi para pesertanya yang 

dilaksanakan di RINDAM sebaiknya dikuti orang-orang yang punya 
pengaruh di masyarakat sehingga bisa menjadi Kader Bela Negara yang 
efektif. Misalnya ketua RT dan RW, ketua Karang Taruna, tokoh agama, 
Pelatih Pramuka, para ketua ormas, anggota Menwa,  para ketua organisasi 
Kemahasiswaan, para ketua himpunan Profesi dll. Sehingga hasil pembinaan 
di RINDAM bisa ditularkan keanggotanya masing-masing. Pada saat proses 
pembinaannya, supaya tidak membosankan bisa diselingi dengan Permainan 
Matematika Bela Negara yang terbukti efektif dalam menanamkan 
kesadaran Bela Negara dan agar fisik lebih sehat bisa diajarkan juga 
keterampilan baris berbaris. 
  

3.    Program Bela Negara harus diajarkan dimulai dari sekolah ditingkat yang 
paling mendasar. Mengajarkan bukti pekerti atau akhlak yang baik sejak 
kecil di anak PAUD itu adalah bentuk Bela Negara. Mengajarkan seni 
budaya tradisional Bangsa itu adalah wujud Bela Negara.  Pramuka harus 
dijadikan sarana untuk menyadarkan para pelajar tentang pentingnya Bela 
Negara sehingga mewajibkan para pelajar SD, SMP dan SMA  mengikuti 
kegiatan Pramuka adalah wujud Program Bela Negara di sekolah. Pramuka 
menurut saya adalah bentuk MATEMATIKA TANPA ANGKA yang harus 
pernah diikuti siswa agar mereka bisa menjadi orang sukses di Masa Depan 
dan mampu Membela Bangsa. 
Program Bela Negara di kalangan Pelajar harus bekerjasama dengan 
kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan dengan memberikan 
penjelasan tentang cara-cara hidup sehat dan memberikan makanan sehat, 
Kepolisian bertugas memberikan penjelasan tentang tertib berlalu lintas, 
bahaya narkoba dan tawuran.  Mengadakan Wisata Edukasi Militer bagi para 
pelajar ke berbagai fasilitas yang dimiliki TNI bisa menjadi sarana efektif 
untuk  menumbuhkan kesadaran Bela Negara dll. 
  

4.     Program Bela Negara di kalangan Mahasiswa bisa dalam bentuk 
mengembangkan kembali peran Resimen Mahasiswa di Perguruan Tinggi. 
Kalau perlu Menwa di Indonesia harus seperti Reserve Officer Training 
Corps (ROTC) di Amerika. Dimana para mahasiswa yang mengikuti 
program ini di Amerika akan mendapatkan berbagai fasilitas khusus. Saat ini 
Organisasi Resimen Mahasiswa di Indonesia seperti ayam kehilangan induk 
dan banyak Organisasi Resimen Mahasiswa di berbagai Perguruan Tinggi 
kondisinya seperti hidup segan mati tak mau karena kekurangan anggota. 
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Padahal Menwa jika dimanfaatkan bisa menjadi kader Bela Negara yang 
efektif dalam menyadarkan mahasiswa tentang Bela Negara. Selain itu 
setelah selesai kuliah dan kembali ke masyarakat para alumni Menwa bisa 
menjadi kader Bela Negara yang efektif dalam menyadarkan masyarakat 
tentang Bela Negara. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan 
berbagai fasilitas kepada Resimen Mahasiswa sehingga akan banyak 
mahasiswa yang berminat menjadi anggota Resimen Mahasiswa dan 
menjadi Kader Bela Negara. Anggota Menwa ini setelah mendapatkan 
fasilitas khusus bisa ditugaskan untuk mengabdi selama 1 tahun dalam 
mengembangkan daerah tertinggal sesuai dengan bidang keahliannya. 
  

5.    Program Bela Negara di Masyarakat bisa dalam bentuk memanfaatkan 
kader-kader Bela Negara di masyarakat dalam hal ini RT/RW, ketua karang 
taruna dan tokoh agama untuk mengadakan kegiatan yang bisa membuat 
taraf kehidupan masyarakat jauh lebih baik. Tidak hanya dibidang ekonomi 
juga dalam bidang mental. Di bidang ekonomi Kader-kader Bela Negara ini 
bisa bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian 
Pariwisata dan kementerian terkait lainnya untuk membuat pelatihan-
pelatihan bagi anggota masyarakat agar kehidupan ekonomi masyarakat 
menjadi lebih baik  dan pengangguran semakin berkurang (Bentuk Bela 
Negara di bidang ekonomi). Peran para pemuka agama yang menjadi kader 
Bela Negara harus rajin memberi siraman rohani kepada masyarakat dan 
pentingnya kesadaran akan Bela Negara dan membudayakan kembali 
toleransi dalam beragama dan  gotong royong. 
  

6.     Program Bela Negara harus di mulai dari pinggir atau dari desa. Program 
Bela Negara sebaiknya dimulai dari desa atau dari kampung. Sebab jika di 
desa kuat maka Indonesia akan kuat. Agar masyarakat di desa sadar akan 
Bela Negara maka harus ada sosialisasi dan penerapan konsep Bela Negara 
di berbagai bidang yang berjalan terus menerus di kalangan warga Desa. 
Bentuk pelatihan yang dilakukan oleh berbagai kementerian biasanya 
dilaksanakan hanya dalam waktu tertentu saja. Sehingga setelah kegiatan-
kegiatan bisa jadi masyarakat kembali lupa. Program Kampung 
Matematika yang bermetamorfose menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya, 
adalah program belajar mengajar berbagai ilmu dengan biaya seikhlasnya.  
Dari ilmu yang diajarkan tersebut bisa menghasilkan produk yang 
berdampak bagi kehidupan ekonomi. Program ini adalah Dari Warga, Oleh 
Warga dan Untuk Warga. Program ini menurut saya sangat efektif dalam 
mewujudkan kesadaran Bela Negara.  Kampung Matematika saat ini ada 
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di desa Laladon, Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor dan sudah diresmikan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr Anies Baswedan.  Kampung ini, 
perlahan tapi pasti telah menembuhkan kembali budaya gotong royong, 
Budaya Toleransi, Budaya rajin belajar dan lain-lain. Berdasarkan 
pengalaman saya program ini tidak memerlukan biaya yang besar karena 
tinggal memanfaatkan Babinsa dan Babhinkamtibmas di tiap desa, Pengurus 
RT dan RW beserta kepala Desa dan jajarannya, guru-guru yang ada di 
wilayah tersebut serta para relawan yang sadar akan  Bela Negara (bisa jadi 
yang sudah di latih di RINDAM bisa juga belum). 

Untuk program ini bisa dibaca pada tulisan KAMPUNG MATEMATIKA 
MENUJU DESA PENDIDIKAN SEIKHLASNYA SEBAGAI WUJUD 
GOTONG ROYONG MASYARAKAT YANG PEDULI PENDIDIKAN 
DAN BELA NEGARA.  

Penutup 

Bela Negara itu adalah hak dan kewajiban warga Negara. Bela Negara tidak 
harus dalam tanda bentuk mengangkat senjata. Di situasi saat ini harus ada cara 
yang kreatif, murah  dan efektif  yang bisa membuat Program Bela Negara tetap 
berjalan. Semoga ide yang saya tuliskan, ada yang bisa diterapkan pada Program 
Bela Negara terutama terwujudnya Desa Pendidikan Seikhlasnya di berbagai 
wilayah di seluruh Indonesia. Menurut saya Desa Pendidikan Seikhlasnya 
merupakan bentuk Program Bela Negara yang jarang orang pikirkan. Program 
ini akan berjalan cepat jika didukung oleh pemerintah. 

Manila, 24 Oktober 2015 
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KAMPUNG MATEMATIKA MENUJU DESA PENDIDIKAN 
SEIKHLASNYA SEBAGAI WUJUD GOTONG ROYONG 

MASYARAKAT YANG PEDULI PENDIDIKAN DAN BELA 
NEGARA 

 

ulisan kali ini akan menceritakan tentang perkembangan dan gagasan 
dari ide Kampung Matematika. 

 

Sejarah Kampung Matematika 

Kampung Matematika diawali dari les bayaran seikhlasnya yang dilaksanakan di 
rumah orang-orang yang menjadi guru KPM sebagai wujud pengabdian guru-
guru KPM kepada masyarakat. Rumah yang digunakan sebagai tempat les itu 
dinamakan RPM, yang merupakan singkatan dari Rumah Pendidikan MIPA.  

KPM adalah singkatan dari Klinik Pendidikan MIPA.  KPM merupakan 
lembaga pendidikan yang melaksanakan Sistem Metode Seikhlasnya sejak tahun 
2003. Dikarenakan RPM tempatnya terlalu menyebar, kemudian timbul ide 
untuk menggabungkan RPM-RPM  tersebut dalam satu kampung. Ternyata 
tidak mudah untuk mewujudkan ide ini, karena cukup sulit untuk menemukan 
suatu kampung yang anggota masyarakatnya ikhlas digunakan untuk belajar 
tanpa berharap imbalan. Akhirnya berkat bantuan dari Babinsa dan 
Babhinkamtibmas bisa ditemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan Kampung 
Matematika. Di kampung ini bisa terjadi suatu kondisi dimana masyarakat 
bergotong-royong membuat tempat tinggalnya menjadi  kondusif untuk 
dijadikan tempat belajar. Warga masyarakat di sini juga ramah dengan siswa-
siswa dari luar yang mau belajar ke kampungnya, sehingga  siswa merasa 
nyaman belajar di Kampung Matematika. Lokasi Kampung Matematika ini di 
Desa Laladon, Ciomas Bogor.  

Apa itu Kampung Matematika? 

Kampung Matematika adalah sebuah kampung dimana rumah-rumah warganya 
dijadikan sebagai tempat belajar matematika. Lingkungan di sekitar perumahan 
warga juga dijadikan sebagai tempat belajar Matematika, seperti di warung dan 
tembok-tembok di lingkungan warga. Siswa yang belajar tidak hanya warga di 
lingkungan kampung tersebut tetapi juga di luar lingkungan kampung. Guru 

T 
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yang mengajar tidak hanya dari penduduk kampung tetapi juga dari luar 
kampung. Keunikan dari kampung matematika ini adalah sistem pembayaran 
dalam proses belajar mengajar adalah seikhlasnya (sesuai kemampuan). Sehinga 
siapa saja dapat belajar di Kampung Matematika tanpa terhalang oleh masalah 
ekonomi.  Kampung Matematika yang ada saat ini sudah diresmikan oleh  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Dr Anies Baswedan. 

Tujuan Kampung Matematika  

Tujuan dari pembuatan Kampung Matematika adalah agar les dengan bayaran 
seikhlasnya bisa dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung.  Banyak 
masyarakat di kampung termasuk dalam kategori ekonomi lemah, sehingga 
warga masyarakat di kampung  akan sangat terbantu jika ada les dengan bayaran 
seikhlasnya. Selain itu les dengan bayaran seikhlasnya bisa membuat anak 
mempunyai akhlak yang baik karena dengan les bayaran seikhlasnya bisa 
memaksa anak untuk  memperbaiki  akhlak atau budi pekertinya.  Sehingga jika 
les dengan bayaran seikhlasnya sudah tersebar di seluruh kampung Indonesia, 
diharapkan bisa  menahan kerusakan moral generasi muda yang sudah menyebar 
ke kampung-kampung. 

Perkembangan Kampung Matematika Laladon saat ini 

Perkembangan Kampung Matematika di Desa Laladon saat ini sangat 
menggembirakan.  Setelah diresmikan oleh Pak Mendikbud,  siswa di Kampung 
Matematika menjadi bertambah banyak.  Perkembangan berikutnya yang 
dirasakan perilaku anak-anak di Kampung Matematika yang awalnya banyak 
bermain sudah mulai rajin belajar dan rajin beribadah. Selain siswa yang rutin 
belajar, saat ini banyak guru-guru dari berbagai sekolah dari wilayah 
Jabodetabek membawa murid-muridnya datang berkunjung sekaligus belajar di 
Kampung Matematika walaupun hanya sehari.  

Kampung Matematika menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya 

Setelah melihat banyak sekali manfaat yang dirasakan dengan adanya Kampung 
Matematika, timbul ide untuk menambahkan mata pelajaran lain. Mata pelajaran 
lain yang akan diajarkan adalah IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, 
menggambar, menjahit, pencak silat dll. Pelajaran-pelajaran lain ini, diharapkan 
diajarkan oleh masyarakat sekitar. Sehingga akan timbul semboyan pendidikan 
itu Dari Warga, Untuk Warga, Oleh Warga. Semua les mata pelajaran ini 
menggunakan bayaran seikhlasnya. Hal yang sangat terasa jika Kampung 
Matematika ini diubah menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya adalah 
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tumbuhnya kembali jiwa gotong-royong sesama warga. Berikut ini manfaat 
yang dirasakan masyarakat jika dibentuk Kampung Pendidikan seikhlasnya: 

a.      Setiap anak bisa mendapat kursus berbagai pelajaran dengan biaya murah 
karena bayaran seikhlasnya. 

b.      Pendidikan menjadi suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan 
konsep Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga. 

c.      Menumbuhkan kembali budaya gotong royong, tolong menolong, toleransi 
dan ramah tamah dimana masyarakat mempersilahkan tempatnya dipakai 
belajar,  menerima anak dari kampung lain untuk belajar dan warganya ada 
yang jadi pengajar. 

d.      Membuat perpustakaan warga yang dikelola bersama 

e.      Akhlak dan prestasi anak-anak di kampung pendidikan seikhlasnya menjadi 
lebih baik karena mereka lebih banyak belajar daripada bermain. 

f.       Menghindari bentrokan antarkampung, karena sesama warga antarkampung 
menjadi saling mengenal disebabkan anak-anaknya belajar di Kampung 
Matematika. 

g.      Kampung pendidikan seikhlasnya akan menjadi tempat wisata edukasi para 
siswa dan studi banding guru dan siswa dari berbagai sekolah. Para 
pengunjung ini bisa dianggap sebagai turis lokal. 

h.     Menambah penghasilan warga Desa Pendidikan Seikhlasnya karena 
banyak yang berkunjung dan belanja di warung-warung di Kampung 
Pendidikan Seikhlasnya. 

i.       Membuka peluang tumbuhnya UMKM karena banyak pengunjung ke 
Kampung Pendidikan Seikhlasnya. 

j.       Membantu TNI-POLRI dalam hal mendeteksi lebih dini jika terjadi hal-hal 
yang berhubungan dengan gangguan pada keamanan dan pertahanan. 
Seperti penyebaran paham komunis dan radikalisme. 

k.      Sadar akan pentingnya makna bela negara di berbagai bidang. 
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Dalam rangka mewujudkan perubahan dari Kampung Matematika menjadi Desa 
Pendidikan Seikhlasnya dan agar Desa Pendidikan Seikhlasnya ini bisa tersebar 
di seluruh Indonesia, maka diperlukan sinergi beberapa unsur. Dengan 
bersinergi, maka program Kampung Pendidikan Seikhlasnya akan berlangsung 
terus menerus. Sehingga akan terwujud  Satu Kota/Kabupaten minimal Satu 
Desa Pendidikan Seikhlasnya, Satu Desa minimal Satu Rumah Pendidikan 
Seikhlasnya. Jika hal ini terwujud maka ini adalah salah satu wujud dari apa 
yang disebut Revolusi Mental. Karena butuh revolusi mental untuk merubah 
suatu kampung yang awalnya biasa menjadi luar biasa, seperti gambaran contoh 
Desa Pendidikan Seikhlasnya. Unsur-unsur yang berperan dalam proses ini 
adalah Masyarakat, Pengurus RT/RW dan Kepala Desa dan jajarannya, KPM, 
KEMDIKBUD serta TNI-POLRI. 

Peran masyarakat, pengurus RT/RW, kepala desa serta jajarannya 
a.     Masyarakat mempersilakan rumahnya dipakai untuk belajar 
b.     Mempersilakan lingkunganya digunakan media belajar 
c.     Siap menjadi pengajar.  
d.     Siap bergotong royong menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban 
e.     Bersama membuat perpustakaan. 

Peran KPM 

a.     Melatih guru dan anggota masyarakat cara untuk membuat Desa Pendidikan 
Seikhlasnya 

b.     Memotivasi guru dan anggota masyarakat untuk menjadi guru yang ikhlas 
mengajar di Desa Pendidikan Seikhlasnya atau di rumahnya sendiri. 

c.     Melakukan sosialisasi tentang Desa Pendidikan Seikhlasnya bekerja sama 
dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

d.     Menyiapkan materi ajar untuk mata pelajaran yang digunakan di Desa 
Pendidikan Seikhlasnya. 

Peran Pihak kementerian Pendidikan dan kebudayaan 

a.    Membantu memfasilitasi tim KPM untuk mengadakan pelatihan di berbagai 
daerah di Indonesia bagi guru-guru dan anggota masyarakat yang bersedia 
menjadi pelopor gerakan membuat Desa Pendidikan Seikhlasnya. 

b.     Menghubungkan KPM dengan TNI-POLRI di tingkat pusat supaya gerakan 
ini bisa mudah diwujudkan dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

c.     Melakukan himbauan untuk guru agar terlibat dalam gerakan ini dan 
memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat bagi guru-guru yang 
terlibat dalam gerakan ini. 

d.     Membantu sosialisasi ke dinas-dinas pendidikan di berbagai kota 
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e.     Membuat even yang bersifat nasional untuk memotivasi perkembangan Desa 
Pendidikan Seikhlasnya. 

Peran TNI-POLRI  
a.    Membantu mencari guru-guru dan relawan-relawan (bisa jadi mahasiswa 

atau warga) yang bersedia menjadi pengajar di Desa Pendidikan 
Seikhlasnya, sehingga akan mempercepat proses mewujudkan Kampung 
PendidikanSeikhlasnya ditiap kota. 

b.       Mempromosikan Desa pendidikan kepada warga masyarakat yang lain 
sehingga murid banyak yang belajar. 

c.       Memberikan pelajaran kepada murid-murid tentang wawasan kebangsaan 
sehingga murid-murid menjadi cinta tanah air dan punya semangat bela 
negara, melalui permainan matematika dan wisata edukasi. 

d.    Menjadi pendukung gerakan ini, dan mengamankan gerakan ini dari 
gangguan orang-orang yang kepentingannya terganggu, seperti orang-orang 
yang ingin generasi muda rusak. Karena narkoba, geng tawuran, dan paham 
komunis. 

Satu Kota/Kabupaten minimal Satu Kampung Pendidikan Seikhlasnnya, 
Satu Desa minimal Satu Rumah Pendidikan Seikhlasnya. 

Konsep Kampung Pendidikan sudah diterapkan oleh KPM, tetapi karena 
keterbatasan yang dimiliki, KPM tidak mampu menyebarkannya secara 
langsung dalam waktu yang cepat. Sementara yang harus dipahami kerusakan 
moral generasi muda sudah semakin cepat tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  
Penyebaran Desa Pendidikan Seikhlasnya harus segera dilakukan, karena Desa 
Pendidikan Seikhlasnya bisa berfungsi memperlambat proses penghancuran 
generasi  muda khususnya di desa-desa. Ini adalah salah satu wujud bela 
negara menyelamatkan generasi muda di desa-desa. Oleh karena itu 
pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan berbagai kementerian terkait beserta 
TNI-POLRI harus segera bersinergi untuk mewujudkan Desa Pendidikan 
Seikhlasnya di berbagai daerah di Indonesia. Setelah itu kampung Pendidikan 
ini bisa berjalan terus tanpa bantuan dari pemerintah. Hal ini sudah dibuktikan 
oleh KPM. 
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Penutup 

Ini adalah sebuah ide yang diperoleh dari pengalaman saya mengelola KPM dan 
mengelola Kampung Matematika sehingga menjadi Desa Pendidikan 
Seikhlasnya. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang berkepentingan. 

Bogor, 22 September 2015 
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DARI SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER 1928, MENUJU 
SUMPAH RAKYAT INDONESIA 

 

etiap 28 Oktober, Bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Sumpah 
Pemuda. Peringatan ini dilakukan dalam rangka mengenang kembali 
makna dari Sumpah Pemuda yang diucapkan para pemuda pada tanggal 

28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini membuat adanya ketegasan cita-cita yaitu 
akan ada “Tanah Air Indonesia”, “Bangsa Indonesia” dan “Bahasa Indonesia”. 
Dampak dari sumpah pemuda tersebut, perjuangan para pemuda Indonesia 
menjadi fokus untuk mencapai kemerdekaan. Akhirnya kemerdekaan tersebut 
tercapai sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat adanya 
Sumpah Pemuda, Indonesia bisa merdeka. Sehingga Sumpah Pemuda dijadikan 
suatu fakta sejarah dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pembangunan Nasional yang tidak berkelanjutan 

Setelah 87 tahun dikumandangkan Sumpah Pemuda dan sudah 70 tahun 
Indonesia Merdeka, sepertinya harus ada sumpah yang lebih besar lagi, karena 
saat ini di Indonesia  tidak ada kejelasan dan ketegasan cita-cita negara, akan 
kemana dan akan menjadi apa negera ini di masa depan. Hal ini karena setiap 
berganti kepemimpinan nasional maka berganti pula visi atau cita-cita  dalam 
mengelola negara sehingga kebijakan yang dibuat pemimpin sebelumnya akan 
dihentikan atau bahkan diubah sesuai selera pemimpin yang baru. Hal yang 
memprihatinkan, perubahan itu diikuti oleh perubahan  pimpinan pada jajaran 
dibawahnya seperti kementerian dan lembaga negara lainnya. Hal yang lebih 
memprihatinkan lagi kebijakan kepemimpinan nasional yang baru terkadang 
mengikuti keinginan tim sukses, baik dalam hal ini partai pendukung maupun  
para pemilik modal dalam hal ini orang-orang kaya  raya yang menjadi 
penyandang dana dalam kampanye bahkan tim sukses dari pihak asing. Jika hal 
ini terus berlangsung, maka tidak akan ada namanya pembangunan nasional 
yang berkelanjutan. Jika pembangunan nasional tidak berkelanjutan maka 
Indonesia terancam menjadi bangsa yang gagal dan bubar. 

Orang-orang pintar yang korup memperparah Situasi Bangsa 

Indonesia saat ini banyak memiliki orang-orang pintar tetapi masih sepi dari 
orang-orang yang jujur dan mau berkorban untuk bangsa dan negaranya. Oknum 
orang-orang pintar (sebagian) yang menjadi  pemimpin Indonesia saat ini, 

S 
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banyak  yang cinta dunia dengan mengumpulkan harta untuk mendapatkan 
kekuasaan atau mengumpulkan kekuasaan untuk mendapatkan harta, sehingga 
korupsi merajalela dimana-mana.  Di setiap kepemimpinan nasional selalu 
masih saja ditemukan pemimpin daerah yang korupsi, Anggota DPR/DPRD 
yang korupsi, para pejabat yang korupsi dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 
dan para pengusaha yang korupsi. Korupsi ini menyebabkan banyak aset-aset 
negara berpindah tangan ke pihak asing atau pembangunan proyek tersendat 
sehingga tidak bisa mendukung pembangunan berikutnya. Ujungnya adalah 
beban negara semakin berat dan penderitaan rakyat bertambah.  Orang-orang 
pintar yang baik ketika akan memperbaiki keadaan akan mendapat banyak 
tantangan dan masalah sehingga tak jarang di antara mereka harus masuk 
penjara. Kondisi ini memperparah situasi bangsa. 

Rakyat yang terbelah mengurangi energi pembangunan 

Setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, seharusnya rakyat Indonesia 
menghentikan caci maki antara pendukung dan penentang pasangan Jokowi-JK. 
Sebab hal itu akan menghabiskan energi yang ada, tetapi pada kenyataannya, 
saat ini caci maki baik di media sosial maupun di dunia nyata masih tetap 
berlangsung. Pada awalnya caci maki itu wujud kekecewaan karena calon 
presidennya tidak terpilih, tetapi saat ini caci maki itu sebagai wujud 
kekecewaan atas berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepemimpinan 
nasional saat ini. Caci maki dari orang-orang yang kecewa dibalas dalam  
bentuk caci maki oleh orang-orang yang mendukung kepemimpinan nasional 
saat ini. Kedua pihak yang saling mencaci maki tersebut kadang tanpa solusi dan 
alasan yang mencerdaskan. Caci maki yang terjadi menunjukkan bahwa rakyat 
di negeri ini sedang sakit dan sayangnya dibiarkan terus sakit. Rakyat di negeri 
ini sudah menjadi rakyat yang terbelah, sehingga energi bagi pembangunan 
bangsa ini hanya tinggal setengahnya atau mungkin kurang dari setengahnya 
sebab sebagian rakyat  yang kecewa akan menarik peran dan dukungan dalam 
pembangunan nasional. Jika kondisi ini terus berlangsung sangat sulit bangsa ini 
bisa berlari mengejar ketertinggalannya dengan bangsa lain. Ini adalah 
konsekuensi dari penerapan demokrasi pada rakyat yang belum siap untuk 
berdemokrasi. Oleh karena itu bukan hal yang tabu jika kita mempertanyakan 
kembali apakah sudah saatnya demokrasi ini diterapkan di Indonesia dan apakah 
demokrasi adalah sistem yang terbaik untuk Indonesia? 

 

 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

128



  129 

Banyak paham dan isme baru yang bisa menimbulkan perpecahan 

Indonesia sejak diucapkannya Sumpah Pemuda menjadi rumah besar bagi suatu 
keragaman. Sehingga berbagai suku bangsa bisa berkumpul, berbagai agama 
bisa bersatu. Agama  yang diterima saat ini di Indonesia adalah Islam, Kristen, 
katolik, Hindu dan Budha serta yang terakhir adalah Kong Hu Cu. Penganut 
agama-agama inilah yang telah bahu-membahu memerdekakan Indonesia. 
Toleransi yang terjadi didasari oleh rasa senasib sepenanggungan sebagai anak 
bangsa yang mendapatkan penderitaan akibat dari penjajahan. 

Saat ini paham komunisme sudah muncul kembali dan timbul pula paham-
paham baru baik dalam hal  keagamaan atau suatu isme yang berasal dari  dalam 
dan luar Indonesia yang menimbulkan gejolak di masyarakat. Toleransi yang 
selama ini ada di rakyat Indonesia seolah terkoyak, karena paham-paham baru 
datang begitu radikal dan menyinggung penganut agama yang sudah ada di 
Indonesia. Sikap diam pemerintah dengan tidak memberikan keputusan yang 
tegas menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalan untuk memutuskan 
sendiri penyelesaian masalahnya. Sehingga timbul konflik-konflik horisontal di 
akar rumput. Seharusnya pemerintah meminta para ahli agama sesuai agamanya 
masing-masing secara bijak dan  ilmiah mengkaji paham-paham tersebut. 
Kemudian pemerintah harus memutuskan secara tegas status paham-paham 
yang baru tersebut dilarang atau diterima di Indonesia. Paham yang saat ini 
dipermasalahkan oleh umat beragama terutama umat Islam adalah paham 
Ahmadiyah, Shi‟ah, ISIS, dll. Jangan sampai Negara Indonesia hancur gara-gara 
konflik sektarian seperti di negara-negara Timur Tengah saat ini, karena 
mendiamkan masalah ini. 

Multi Fungsi TNI 

Saat ini Indonesia masih punya kebanggaan karena Tentara Nasional Indonesia 
masih disegani di dunia luar. Indonesia masih dianggap kuat dari sisi militer 
walaupun di tengah anggaran militer yang minim untuk pemenuhan kebutuhan 
alutsista dan kesejahteraan prajurit. Kehebatan militer Indonesia akan sulit 
digunakan dalam rangka mempertahankan negara ketika musuh negara 
melakukan penghancuran negara dengan gerakan-gerakan nonmiliter. 

Hilangnya Dwi Fungsi ABRI atau TNI  yang ada di masa lalu, telah 
melemahkan TNI dalam kemampuan mendeteksi, mencegah bahkan melawan 
gerakan-gerakan musuh negara yang ingin menghancurkan negara dengan cara-
cara nonmiliter. Hal ini bisa kita lihat dengan adanya kerusuhan di Tolikara, 
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Aceh Singkil dll.  Kerusuhan yang sudah merusak toleransi beragama di 
Indonesia. Saat ini TNI harus diberi ruang lebih, dalam rangka mempertahankan 
negara dibidang non militer karena TNI yang paham masalah pertahanan negara 
dan institusi yang paling kuat dalam semangat bela negara. Perlu ada divisi 
khusus yang dibuat oleh pemerintah yang menyalurkan anggota-anggota TNI 
yang punya potensi lebih di bidang nonmiliter untuk bekerja atau aktif di 
berbagai bidang kehidupan yang ada di Indonesia baik di institusi pemerintahan 
maupun swasta. Hal ini supaya visi Pertahanan Rakyat Semesta dan Semangat 
Bela Negara tetap terpelihara di seluruh rakyat Indonesia. Program ini adalah 
wujud dari Multi Fungsi TNI. Hal ini sangat sulit terwujud karena ada yang 
menginginkan TNI bukan lagi bagian dari rakyat, karena ketika TNI sudah 
bukan bagian dari rakyat maka TNI dan rakyat mudah untuk dihancurkan. Perlu 
komitmen bersama agar hal ini bisa terwujud. 

Perlu adanya Sumpah Rakyat Indonesia. 

Situasi Indonesia saat ini, jika dibiarkan terus menerus maka akan menyebabkan 
Negara Indonesia  mengalami kemunduran dan berujung pada kehancuran. 
Negara ini bisa pecah  menjadi beberapa negara  kecil.  Hal ini bisa jadi yang 
diinginkan oleh orang-orang pintar yang korupsi supaya selamat dari jeratan 
hukum, juga oleh paham komunisme supaya bisa mendirikan negara baru yang 
berpahamkan komunisme.  Bisa juga oleh pihak asing yang diluar paham 
komunisme itu agar bisa mendirikan negara baru sesuai pahamnya dan 
mengeruk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia saat ini.  Hal ini bisa  dicegah, 
jika semua komponen rakyat Indonesia bersatu.  Perlu adanya komitmen 
bersama dalam bentuk Sumpah  Rakyat Indonesia. 

Sumpah Rakyat Indonesia saat ini isinya pasti tidak sama dengan Sumpah 
Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Rakyat Indonesia saat ini harus 
menggambarkan kejelasan dan ketegasan cita-cita rakyat Indonesia untuk 
menjadi seperti apa dan akan ke mana Negara Indonesia. Sehingga siapa pun 
yang menjadi pimpinan nasional kebijakan-kebijakan yang dibuat harus 
mengikuti cita-cita rakyat Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Rakyat 
Indonesia. Sehingga pembangunan yang terjadi di Indonesia adalah 
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepemimpinan nasional dalam hal 
ini adalah petugas rakyat Indonesia yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita 
rakyat Indonesia. Pemilik sah negeri ini bukanlah partai, bukan pemilik modal, 
bukan negara asing, tetapi rakyat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai 
dasar negara. Rakyat Indonesia yang menolak paham-paham yang ingin 
mengubah Indonesia menjadi negara yang lemah. 
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Jika saya ditanya apa kalimat-kalimat yang harus ada dalam Sumpah Rakyat 
Indonesia, maka saya akan tuliskan sebagai berikut: 

1. Kami Rakyat Indonesia bersumpah akan menjadi rakyat yang merdeka, 
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

2. Kami Rakyat Indonesia bersumpah akan  membentuk suatu pemerintahan 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

3. Kami Rakyat Indonesia Bersumpah akan melaksanakan Pancasila dan  
UUD 1945 serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika dalam Bingkai Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Kalimat-kalimat ini patut direnungkan untuk menjadi Sumpah Rakyat Indonesia. 
Kalimat-kalimat di atas adalah kalimat yang dibuat oleh para pendiri bangsa 
yang sudah mulai dilupakan para pemimpin bangsa saat ini juga rakyat 
Indonesia itu sendiri. Setelah rakyat bersumpah, maka rakyat harus jelas dan 
tegas mengawasi jalannya kepemimpinan nasional yang sedang berkuasa. 
Sehingga tetap pada tujuan memperjuangkan terwujudnya Sumpah Rakyat 
Indonesia.  Demokrasi  dan otonomi daerah yang berlaku saat ini adalah salah 
satu cara yang  belum tentu cocok dan yang terbaik dalam mencapai cita-cita 
Rakyat Indonesia.  Demokrasi dan otonomi daerah saat ini telah terbukti 
menyuburkan korupsi sehingga bukanlah hal yang tabu jika rakyat Indonesia 
ingin mengubahnya. Sumpah ini tidak perlu dilakukan dalam bentuk kongres 
seperti di 28 oktober 1928, karena sesungguhnya sumpah ini sudah ada dalam 
pembukaan UUD 1945. Cukup dibaca bersama  dalam perayaan hari-hari besar 
nasional apa saja. Termasuk hari TNI sumpah ini pun bisa dibacakan karena 
TNI juga adalah rakyat Indonesia dan TNI berhak dan wajib mempertahankan 
Indonesia dari serangan militer dan non militer. Sehingga TNI harus dan perlu 
ada dimana saja di berbagai bidang kehidupan negara. 

Penutup 

Tulisan ini adalah mengingatkan kita semua tentang arah dan tujuan kita 
bernegara supaya Indonesia tetap tegak berdiri di dunia ini. Saat ini para 
pemimpin dan rakyatnya banyak  yang lupa tentang tujuan bernegara sehingga 
negeri berjalan seperti tanpa pemimpin  (auto pilot) atau bahkan seperti banyak 
pemimpin (banyak pilot) yang pada intinya menyebabkan arah perjalanan 
bangsa menjadi tidak jelas. Semoga dengan adanya Sumpah Rakyat Indonesia 
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yang merupakan pemilik sah negeri ini, menyebabkan penyelenggara negara 
dalam hal ini Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif lebih hati-hati dalam berbicara, 
bersikap dan memutuskan. Jangan sampai yang dilakukannya membuat rakyat 
marah. Ada satu hal yang sangat penting, jangan sampai membuat umat Islam 
yang sangat sabar di Indonesia ini marah karena mendapat perlakuan yang tidak 
adil dari penyelenggara negara, karena hal itu bisa membuat Indonesia bubar. 

Manila, 26 Oktober 2015 
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KENAPA INDONESIA SULIT MENJADI NEGARA MAJU? 

 

etiap orang ketika mendapatkan pertanyaan seperti di atas tentunya 
mempunyai jawaban-jawaban yang berbeda. Bisa juga ada yang menolak 
pertanyaan di atas, karena dianggapnya itu adalah pertanyaan orang 

pesimis. Tujuan saya membuat judul dengan bentuk pertanyaan di atas adalah 
untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi di Indonesia, supaya  kita 
semua bisa memperbaiki keadaan, sehingga Indonesia bisa menjadi negara 
maju. Jawaban saya untuk pertanyaan seperti pada judul di atas, Insha Allah 
benar, walaupun bisa jadi ada jawaban lain yang juga benar. Jawaban yang saya 
buat diharapkan mepunyai efek pada perbaikan bangsa, dan bisa dilakukan oleh 
masing-masing individu tanpa menunggu perbaikan sistem pemerintahan atau 
pergantian kepemimpinan yang ada di Indonesia. 

Definisi orang cerdas dan definisi orang yang tidak cerdas 

Definisi orang cerdas yang akan saya sampaikan sangat mungkin berbeda 
dengan kebanyakan orang. Saya mencoba memberikan definisi orang cerdas 
berdasarkan Hadist Nabi  Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW 
yang bernama Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasullullah. „„Ya 
Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?‟‟ Beliau menjawab, „Yang 
paling baik akhlaknya diantara mereka”. Lalu bertanya lagi, „„Mukmin manakah 
yang paling cerdas?‟‟. Beliau menjawab:“Orang yang paling banyak 
mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. 
Mereka itulah orang-orang yang cerdas.”(HR. Ibnu Majah). 

Secara umum kita semua sepakat kalau orang berpikir jauh ke depan adalah 
orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang mengingat kematian dan 
mempersiapkannya adalah orang-orang yang berpikir jauh ke depan, bahkan 
sangat jauh, sehingga orang-orang tersebut layak disebut orang-orang cerdas. 
Orang-orang cerdas menurut hadist Rasulullah ini pasti akan menganggap dunia 
ini hanya kehidupan sesaat sehingga apa yang dilakukannya adalah untuk 
menyiapkan kehidupan yang kekal. Efeknya orang-orang cerdas ini tidak akan 
mengejar harta, pangkat, jabatan dan kesenangan dunia lainnya, karena orang-
orang cerdas ini tahu kesenangan dunia adalah kesenangan yang menipu. Orang-
orang cerdas ini pun akan menghindari berbagai perbuatan jahat karena hal 
tersebut akan mengurangi bekal untuk kehidupan setelah kematian. Orang-orang 

S 
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cerdas ini akan banyak berbuat baik, sehingga keberadaannya didunia akan 
memberikan manfaat bagi banyak orang.  

Sebaliknya, maka makna orang yang tidak cerdas bisa kita peroleh dari 
pernyataan yang setara secara hukum silogisme dari hadist Nabi Muhammad 
SAW tentang orang cerdas tersebut. Jadi, saya memaknai bahwa “orang yang 
tidak cerdas adalah orang yang tidak ingat kematian dan tidak mempersiapkan 
diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian”.  Bisa dikatakan pula orang 
yang tidak ingat kematian dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi 
kehidupan setelah kematian adalah orang-orang yang cinta dunia. kalimat 
singkatnya adalah “orang yang tidak cerdas adalah orang yang cinta dunia”. 
Ciri-ciri orang yang cinta dunia yang saya tahu adalah orang-orang yang 
mengumpul-ngumpulkan harta dan yang mengejar-ngejar jabatan dan 
kesenangan dunia lainnya. 

Apakah di Indonesia banyak orang cerdas atau orang tidak cerdas? 

Kita sepakati terlebih dahulu kalau negara maju pasti banyak orang cerdasnya, 
tetapi orang cerdas seperti yang sudah saya definisikan. Jadi kalau Indonesia 
saat ini belum masuk kategori negara maju maka bisa dipastikan di Indonesia 
orang cerdasnya sedikit. Hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta, bahwa;  (1) Masih 
ada orang Indonesia setiap harinya disibukkan untuk bekerja. Pekerjaan tersebut 
ada yang dalam rangka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau 
untuk memenuhi keinginan hidup. Sepertinya, dengan meningkatnya jumlah, 
jenis, dan kualitas kejahatan, semakin banyak orang yang sudah tidak 
memikirkan lagi apakah cara untuk memperoleh uang itu halal atau tidak. 
Apakah cara mengumpulkan uang itu menyakiti atau merugikan orang lain atau 
tidak? Apakah ketika bekerja itu meninggalkan kewajiban agamanya atau tidak? 
Sehingga, kejadian pencurian, perampokan, korupsi dan kejahatan lainnya sudah 
sangat sering terjadi. Fenomena ini terjadi di berbagai kalangan di dalam 
masyarakat, dari orang kaya sampai orang miskin. (2) Masih ada orang 
Indonesia yang haus akan kekuasaan, pangkat atau jabatan. Sehingga berbagai 
cara akan dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan, pangkat atau jabatan yang 
ia inginkan. Sebab anggapannya, kekuasaan, pangkat atau jabatan bisa menjadi 
jalan mudah untuk mengumpulkan harta. Fenomena haus akan kekuasaan, 
pangkat dan jabatan bisa dilihat ramainya orang mencalonkan diri untuk jadi 
anggota bagian “penguasa”, masih ada yang mencalonkan diri untuk menjadi 
Kepala daerah dengan cara yang tidak fair, berebutnya sejumlah orang tertentu 
untuk mengisi jabatan tertentu dan bersaingnya orang untuk naik pangkat. 
Setelah itu kekuasaan, pangkat atau jabatan yang diperoleh, masih ada yang 
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digunakan untuk berbagai kepentingan terutama dalam mengumpulkan harta 
tanpa memikirkan caranya halal atau tidak. Fenomena ini pun terjadi di berbagai 
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap tahun, ada saja terpidana 
korupsi baik hasil penyidikan KPK, Polri atau Kejaksaan. 

Dari poin (1) dan poin (2) di atas, apakah layak jika dikatakan banyak orang 
Indonesia yang masih tidak cerdas? 

Orang-orang cinta dunia membuat negara tidak maju 

Berikut ini sebuah contoh nyata kalau orang yang cinta dunia, dalam hal ini 
orang yang suka mengumpul-ngumpul harta dan mengejar-ngejar jabatan bisa 
membuat Indonesia tidak maju. Saat ini sudah sangat lumrah jika ingin menjadi 
seorang wakil rakyat atau menjadi kepala daerah harus mempunyai cukup uang. 
Oleh karena itu masih ada juga orang yang ingin menjadi wakil rakyat atau 
kepala daerah akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta untuk 
persiapan mencapai tujuan tersebut. Cara atau proses untuk mendapatkannya, 
sepertinya sudah tidak lagi dipikirkan apakah halal atau haram, apakah 
merugikan orang lain atau tidak. Setelah kekuasaan diperoleh pun, proses 
mengumpul-ngumpulkan harta kembali dilakukan. Pengumpulan harta ini ada 
beberapa tujuan, bisa jadi untuk mengganti modal kampanye, atau untuk modal 
kampanye  berikutnya, atau untuk bekal ketika sudah tidak menjabat lagi. Di era 
otonomi daerah ini proses pengumpulan harta bisa dilakukan dengan berbagai 
cara tanpa memperhatikan lagi nasib rakyat. Bisa jadi fenomena kabut asap, 
dikuasainya tambang oleh asing, “dijualnya” pulau sehingga menjadi milik 
perorangan, korupsi yang merajalela dan kerusakan lainnya adalah hasil dari 
perbuatan orang-orang yang memegang kekuasaan untuk mengumpulkan harta 
dengan tujuan seperti di atas, walaupun tidak semua yang berkuasa seperti itu.  

Orang-orang yang memegang kekuasaan tersebut dalam mengumpulkan 
hartanya bekerjasama dengan orang yang berpangkat, para politisi, orang yang 
mempunyai jabatan dan para pengusaha besar tanpa memikirkan lagi dampak 
yang ditimbulkan bagi masyarakat. Sehingga, sudah sangat banyak oknum 
kepala daerah, oknum orang-orang berpangkat, para oknum politisi, para oknum 
pejabat dan para oknum pengusaha, yang terjerat hukum karena terlibat kasus 
korupsi dari tahun ke tahun. Orang-orang cinta dunia seperti inilah yang 
membuat negara tidak maju. 
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Mengumpulkan harta dan mengejar jabatan tidak akan pernah ada 
hentinya 

Mengumpulkan harta adalah pekerjaan yang tidak akan pernah selesai. Ketika 
seseorang sudah punya uang jutaan, tentu ia ingin mengumpulkan uang ratusan 
juta, kemudian mengumpulkan uang sampai miliyaran, kemudian triliyunan dan 
seterusnya. Hanya kematianlah yang menghentikan keinginan untuk 
mengumpulkah harta. Fenomena ini sudah diterangkan oleh Nabi Muhammad 
dalam hadistnya. 

 “Seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih 
menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia 
pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh 
melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang 
bertaubat.” (HR. Bukhari no. 6438)  

Fenomena ini juga terjadi pada kekuasaan, pangkat dan jabatan. Masih terlihat 
orang ketika sudah menjadi kepala daerah di tingkat kota/kabupaten, ingin 
menjadi menteri atau gubernur, setelah itu ingin menjadi di lingkaran kekuasaan 
dekan dengan presiden/wakil presiden.  

Pada dasarnya, orang muda dan yang sudah tua sama saja dalam hal  
mengumpulkan harta dan mengejar kekuasaan, pangkat dan jabatan, karena 
hanya kematian yang bisa menghentikannya. Biasanya orang yang cinta dunia 
dilupakan akan mengingat kematian. 

Pemimpin yang cerdas yang bisa membuat Indonesia maju 

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Setiap 
kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah 
pemimpin. Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang 
laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang 
wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta 
pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah 
pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia akan diminta 
pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah 
pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang 
kepemimpinannya”. 

Kita semua adalah pemimpin, oleh karena itu agar kita sukses dalam memimpin, 
kita harus menjadi orang cerdas. Setiap orang bisa menjadi orang cerdas 
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berdasarkan definisi cerdas yang sudah saya sampaikan. Masalahnya  mau atau 
tidak orang tersebut untuk banyak mengingat mati dan mempersiapkan sebaik-
baiknya kehidupan setelah mati agar menjadi orang cerdas. Marilah kita mulai 
dari diri kita sendiri untuk menjadi orang yang cerdas, kemudian ajak keluarga 
dan masyarakat untuk menjadi orang cerdas. Sehingga di Indonesia akan banyak 
wanita cerdas dan banyak laki-laki cerdas, dan dari rakyat yang cerdas pada 
akhirnya Indonesia akan dapatkan para pemegang kekuasaan yang cerdas. 
Orang-orang cerdaslah yang bisa membuat Indonesia menjadi negara maju. 

Penutup 

Tulisan ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan mudah-mudahan bisa 
dimaknai dengan baik hikmahnya untuk kita para pembaca semua. Tulisan ini 
adalah wujud kegelisahan saya tentang nasib Indonesia sekarang dan masa 
depan. Semoga kita bisa mewariskan Indonesia yang baik untuk anak cucu kita, 
karena kita adalah orang-orang yang cerdas. Wassalam. 

Pathumthani, Thailand, 5 Nopember 2015 
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GERAKAN PEMULIHAN KEPERCAYAAN BERBANGSA 
DAN BERNEGARA INDONESIA (GPKBBI) 

 

aat ini sejumlah media nasional dan media sosial disibukkan dengan 
pembahasan berita tentang kasus mengenai pencatutan nama presiden dan 
wakil presiden dalam kasus Freeport. Kasus ini melibatkan para pejabat 

tinggi negara yang sedang terlibat konflik tidak hanya di kasus Freeport tetapi 
juga di kasus-kasus yang lain. Kasus Freeport ini merupakan satu episode dari 
episode-episode sebelumnya yang sudah terjadi dan merupakan episode 
pembuka dari episode-episode yang akan terjadi. Hampir bisa dipastikan rakyat 
akan menyaksikan lagi kasus-kasus besar yang akan tersibak tetapi belum tentu 
terselesaikan. Kasus-kasus ini merupakan efek dari konflik para elit politik yang 
sudah mulai menuju bersikap “frontal”. Konflik ini bisa saja berujung pada 
dipertanyakannya legitimasi kepemimpinan nasional saat ini, karena 
masing-masing akan saling membuka “rahasia” atau “aib”, karena yang dulunya 
kawan akhirnya menjadi lawan. Hal yang paling berbahaya bagi negara saat ini 
adalah jika konflik ini tidak mempunyai wasit dan juri  yang bisa dipercaya. 
Sehingga, episode-episode konflik yang terjadi akan semakin tak terkendali 
sehingga dapat berpotensi memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) bahkan menghancurkan Bangsa ini. 

Untuk apa kita ber-Indonesia? 

Jika kondisi seperti ini berlangsung terus menerus, maka sangat mungkin rakyat 
sudah tidak akan percaya lagi dengan para elit politik baik Eksekutif, Legislatif 
dan Yudikatif. Hal ini dimungkinkan karena hampir semuanya para elit tersebut 
patut diduga kuat terlibat dalam berbagai kasus besar, contohnya seperti yang 
selama ini berlangsung sebagai “tontonan” atau “drama” bagi publik. Efek 
ketidakpercayaan rakyat akan menimbulkan rasa tidak perlu adanya 
pemerintahan atau bahkan akan menginginkan adanya pemerintahan baru. 
Pemerintahan baru ini akan mempunyai dua kemungkinan, yaitu pemerintahan 
baru yang tidak melibatkan para elit politik yang ada saat ini dengan tetap 
bernama Indonesia atau pemerintahan baru dengan nama daerahnya 
masing-masing (Dis-Integrasi Bangsa). Pilihan  kedua sangat mungkin terjadi 
karena rakyat di daerah sudah jenuh dengan konflik yang terjadi di pemerintah 
pusat, sementara kehidupan rakyat di daerah tidak kunjung membaik, sehingga 
rakyat di daerah ingin mencoba sesuatu yang baru yaitu membentuk negaranya 
sendiri. Bisa jadi akan timbul pemikiran “untuk apa Ber-Indonesia jika tidak 

S 
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memberi kebaikan dalam kehidupan?”. Gejala  ini sudah mulai terlihat dan 
pernah terjadi seperti di Aceh dan Papua, serta di  Riau dan Kalimantan, terlebih 
mulai ramai lagi pada saat terjadi tragedi “kabut asap” beberapa waktu lalu. Bisa 
jadi beberapa daerah di Indonesia menginginkan seperti Timor–Timur, jika 
konflik para elit di pusat tidak pernah berhenti. 

GPKBBI harus dilakukan sebelum terlambat 

Melihat fenomena dan gejala seperti terurai di atas, maka sangat dipandang 
perlu Gerakan Pemulihan Kepercayaan Berbangsa dan Bernegara Indonesia 
(GPKBBI) ini harus segera dilakukan dan dengan cara yang harus masif, 
sebelum terlambat.  Mengapa? Karena sangat besar dimungkinkan, terhadap 
konflik-konflik yang terjadi di tingkat pusat yang saat ini, akan menghasilkan 
pemenang. Sedangkan bagi pihak yang kalah, hampir dipastikan tidak akan 
menerima kekalahan tersebut. Pihak yang kalah sangat mungkin akan menjadi 
motor penggerak Disintegrasi bangsa untuk menghindari hukuman dari pihak 
pemenang. Sebab, bagi mereka yang kalah, jika tidak ada lagi pemerintah 
Indonesia, maka tidak akan ada lagi yang bisa menghukum pihak yang kalah. 
Hal ini sangat mungkin terjadi karena patut diduga, para elit yang berkonflik 
saat ini, kebanyakan orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi 
dan golongan di atas kepentingan bangsa dan negara. 

Gerakan Pemulihan Kepercayaan Berbangsa dan Bernegara Indonesia 
(GPKBBI)  akan masif jika digerakkan oleh institusi yang berskala nasional, 
mempunyai patron kepemimpinan yang masih tegas, dan sangat peduli 
dengan tegaknya kedaulatan negara dan utuhnya wilayahnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  Pandangan penulis saat ini, institusi yang 
cocok untuk melakukan gerakan ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), 
karena dalam hal menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan negara, 
seharusnya adalah diantara tugas pokok TNI. Gerakan ini bukanlah gerakan 
militer yang mengedepankan senjata serta kekuatan peralatan tempur, 
bukanlah juga gerakan kekerasan, tetapi gerakan ini adalah gerakan teritorial 
yang bertujuan untuk merangkul dan mempererat berbagai elemen bangsa untuk 
tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini 
adalah gerakan humanis dan sangat Pancasilais. Gerakan ini dilakukan dengan 
menggunakan cara-cara mengedepankan kepedulian bersama dengan cara 
Komunikasi Sosial Kreatif. Oleh karena itu, TNI harus merangkul berbagai 
elemen masyarakat juga, agar gerakan GPKBBI bisa berhasil dengan baik. 
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Elemen-elemen yang bisa dirangkul diantaranya para pimpinan di daerah, para 
guru, para pemuka agama, para pimpinan Ormas, para pengusaha, tokoh 
masyarakat, para akademisi dan lain-lain. TNI harus mampu menimbulkan 
kesamaan paradigma dalam bingkai Pancasila dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, 
kesamaan visi bahwa situasi buruk yang terjadi saat ini bukanlah karena 
kesalahan kita dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, tetapi situasi ini terjadi 
karena oknum manusianya. Oleh karena itu, ketika situasi negara semakin 
buruk jangan berpikir untuk berpisah tetapi berpikirlah untuk 
memperbaiki dengan cara “memperbaiki” manusia yang ada di pemerintahan, 
atau mungkin mengganti manusia yang ada di pemerintahan jika manusianya 
sulit diperbaiki. Bisa jadi sistem pemerintahan yang ada saat ini pun harus 
diperbaiki misalnya dengan cara kembali kepada norma Pancasila dan UUD 
1945 yang asli yaitu yang ada sebelum diamandamen, berikut kembali kepada 
nilai-nilai luhur dan universal dari falsafah Pancasila yang orisinil seperti 
tercermin pada saat 1 Juni 1945. Pemahaman tersebut harus tertanam pada 
elemen-elemen yang disebutkan di atas supaya mereka bisa menjadi 
penyambung lidah kepada masyarakat. 

Gerakan Pemulihan Kepercayaan Berbangsa dan Bernegara Indonesia 
(GPKBBI) harus berlangsung di berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, 
ekonomi, sosial, keagamaan, kemasyarakatan, budaya, dan lain-lain. Elemen-
elemen bangsa yang tergabung dalam GPKBBI harus terjun ke masyarakat 
memberikan pemahaman tentang pentingnya berbangsa dan bernegara Indonesia 
serta bersatu dalam konteks ke-Indonesia-an. Salah satu manfaat jika GPKBBI 
ini berjalan dengan baik, misalnya dalam bidang ekonomi, rakyat akan cinta 
produk Indonesia dengan membeli produk Indonesia walaupun harganya lebih 
mahal dari produk negara lain. Sikap ini akan memperkuat perekonomian 
nasional di tengah era pasar bebas.  

TNI yang memimpin negara untuk sementara, kenapa tidak? 

GPKBBI harus segera dibentuk dan bergerak di tengah situasi negara semakin 
tidak terkendali, karena konflik elit politik di Indonesia yang terjadi di tengah-
tengah mulai berlangsungnya pasar bebas, akan punya dampak besar pada 
situasi ketahanan nasional. Salah satu akibat dari konflik para elit yang terjadi 
terus menerus, bisa menyebabkan rakyat Indonesia akan menjadi pasar, bukan 
pemain dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Hal ini akan membuat ekonomi 
nasional semakin terpuruk di tengah konflik elit politik yang semakin parah.  
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Bisa saja krisis politik dan krisis ekonomi nantinya akan menyebabkan bubar 
atau mundurnya kepemimpinan nasional, atau kepemimpinan nasional sudah 
tidak mempunyai legitimasi lagi karena saling “mengklaim” dan”merasa” yang 
“paling benar”. Pada saat itu sudah tidak ada lagi “wasit atau juri” yang bisa 
dipercaya untuk memilih kembali kepemimpinan nasional. Sehingga, peluang 
terjadinya disintegrasi bangsa akan sangat besar, maka mungkin saja dalam 
kondisi seperti tersebut, demi kepentingan dan keutuhan NKRI, perlu 
diberlakukan darurat militer untuk menyelamatkan keutuhan negara dan bangsa 
ini. Ketika GPKBBI sudah berjalan dengan mantap, maka dalam kondisi 
tersebut TNI akan mendapat dukungan rakyat ketika menerapkan darurat militer 
dan TNI mengambil alih pemerintahan untuk sementara waktu. Kondisi seperti 
ini pernah terjadi di Thailand di bulan Mei tahun 2014 dimana Jenderal Prayuth 
Chan-Ocha mengambil alih pemerintahan untuk memulihkan ketertiban dan 
menerapkan reformasi politik karena krisis politik yang membahayakan negara. 
Situasi di Thailand setelah dipimpin militer jauh lebih stabil dibanding ketika 
krisis politik sebelumnya. Informasi ini penulis dapatkan setelah penulis berkali-
kali berkunjung ke Thailand di masa militer masih memegang pemerintahan. 

Kejadian di Thailand sangat mungkin terjadi di Indonesia jika kegaduhan politik 
terjadi terus menerus. Oleh karena itu, kita yang masih mencintai Indonesia 
harus mendukung Gerakan Pemulihan Kepercayaan Berbangsa dan Bernegara 
Indonesia (GPKBBI), agar Indonesia masih tetap ada di peta dunia.  Bagi saya 
secara pribadi tidak masalah untuk sementara TNI memimpin negeri ini, agar 
situasi negara lebih stabil. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung TNI 
dalam rangka menyelamatkan NKRI. Saat ini yang bisa kita lakukan sebagai 
rakyat adalah saling menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan 
memberi kontribusi positif dalam bentuk apapun, kepada sesama warga negara 
dan bangsa Indonesia, agar ikatan persaudaraan sebagai bangsa semakin erat dan 
mendukung TNI untuk melakukan Gerakan Pemulihan Kepercayaan Berbangsa 
dan Bernegara Indonesia (GPKBBI) dengan cara-cara nonmiliter. 

 

Penutup  

Tulisan ini adalah wujud kepedulian penulis tentang situasi Indonesia karena 
kecintaan penulis pada Indonesia. Analisa dan pemikiran pada tulisan ini bisa 
saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi, tetapi ibarat kata pepatah “sedia payung 
sebelum hujan”, maka "mencegah lebih baik dari pada mengobati". Kita harus 
senantiasa menyiapkan diri pada situasi yang tidak diinginkan, agar kita bisa 
selamat, baik di dunia ataupun akhirat kelak. Mulailah dari diri sendiri dan 
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lingkungan terkecil, minimal orang-orang sekitar kehidupan keluarga kita. 
Semoga tulisan ini bermanfaat. 

Bogor, 4 Desember 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

142



  143 

ANAK-ANAK INDONESIA MULAI BANYAK YANG LUPA 
SEJARAH 

 

aat menghadiri perlombaan dan launching Permainan Matematika Bela 
Negara (PMBN) di Surabaya pada 10 November 2015, yang diadakan di 
wilayah Kodam V Brawijaya dengan pelaksana Korem 084/Bhaskara 

Jaya, saya dan Bapak Jenderal Purnawirawan Agustadi Sasongko diminta 
menyaksikan langsung acara semi final dan final dari lomba PMBN.  Pada 
lomba PMBN ini para peserta akan mendapatkan pertanyaan sesuai dengan 
pilihannya dari hasil dadu yang mereka mainkan. Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut berhubungan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal 
Ika, Sejarah Perjuangan Bangsa dan Bela Negara. 

Tiba pada soal Sejarah Perjuangan Bangsa ada pertanyaan seperti ini “Berasal 
dari daerah manakah Pahlawan Pangeran Antasari?” Jawaban dari seorang 
peserta yang murid SMP adalah “ Jawa Barat”. Saya kaget, padahal  Pangeran 
Antasari berasal dari kerajaan Banjar di  Banjarmasin. Ketika saya tanya kepada 
salah satu penonton yang merupakan anak SMP, “kamu tahu tidak Pangeran 
Antasari Pahlawan dari daerah mana?” Jawabnya adalah “maaf tidak tahu, itu 
pelajaran SD”. Jawaban itu membuat saya lebih kaget lagi, sepertinya ada yang 
salah dengan pendidikan sejarah di negeri ini.   

Ada lagi pertanyaan sejarah yang membuat saya dan Pak Jenderal 
Purnawirawan Agustadi Sasongko lebih kaget lagi. Pertanyaan tentang sejarah 
ini keluar pada saat babak final. Pertanyaan adalah “Hari apa, jam berapa dan 
tanggal berapa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
dikumandangkan?” Jawaban dari peserta adalah “Pukul 12.00 pada tanggal 18 
Agustus 1945”. Ternyata siswa SMP tersebut tidak tahu kapan proklamasi 
dikumandangkan, mungkin siswa tersebut tidak tahu arti proklamasi dan arti 
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang secara rutin dirayakan setiap 17 
Agustus. 

Sebenarnya tidak hanya pengetahuan akan sejarah saja yang sangat lemah, tetapi 
pengetahuan akan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan 
Bela Negara pun sangat lemah. Jika pengetahuan terhadap hal-hal tersebut 
lemah bagaimana untuk menghayati apalagi mengamalkan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya.  Kembali pada masalah pengetahuan sejarah, 
berdasarkan pengamatan pada lomba PMBN yang dilaksanakan pada 10 

S 
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November 2015, yang diikuti oleh siswa-siswi SMP di wilayah Kodam V 
Brawijaya, saya melihat bahwa anak-anak SMP ini kurang peduli dengan 
sejarah, bisa jadi hal ini dikarenakan ketika mereka belajar sejarah,  sistem 
pembelajaran mengenai sejarah yang kurang menarik.  Jika siswa-siswi baik SD, 
SMP dan SMA kurang peduli dengan sejarah atau bahkan menganggap 
pelajaran sejarah adalah pelajaran yang tidak penting maka bersiaplah negeri ini 
diambang kehancuran.  

Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 

Ini adalah pesan Bung karno di pidato pada saat Hari Ulang Tahun Republik 
Indonesia 17 Agustus 1966. Sejarah adalah guru terbaik untuk suatu bangsa, 
agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Bangsa yang 
meninggalkan sejarahnya sangat mungkin akan mengulang kesalahan yang 
sama. Contohnya, berdasarkan fakta sejarah, Indonesia bisa dijajah oleh Belanda 
karena Bangsa Indonesia mudah di pecah belah, maka jika saat ini, kita sebagai 
bangsa mudah untuk dipecah belah, maka sangat mungkin kita akan dijajah 
kembali oleh bangsa lain. Begitu juga dengah sejarah pemberontakan, jika kita 
tidak belajar penyebab terjadinya pemberontakan di dalam negeri, maka 
pemberontakan yang ada di dalam negeri sangat mungkin akan terulang. Seperti 
pemberontakan PKI di tahun 1948, berulang kembali di tahun 1965. Begitu juga 
jika kita belajar tentang sejarah masa kejayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan 
Sriwijaya serta belajar juga tentang keruntuhan kedua kerajaan besar tersebut. 
Indonesia sebagai pewaris dua kerajaaan tersebut sangat mungkin untuk 
mengulang masa keemasan kedua kerajaan itu di era pemerintahan Indonesia 
sekarang. 

Memperbaiki pelajaran  sejarah dengan memperbaiki guru sejarahnya. 

Jika kita sudah memahami begitu pentingnya belajar sejarah, maka sudah 
saatnya pelajaran sejarah dijadikan sebagai pelajaran penting. Agar  pelajaran 
sejarah dianggap penting, maka kita harus mulai dengan memperbaiki kualitas 
guru-guru yang mengajar pelajaran sejarah. Guru-guru yang mengajar pelajaran 
sejarah sebaiknya orang-orang yang bagus kemampuan Matematikanya, 
sehingga sejarah akan dijadikan ilmu berpikir bukan hanya sebuah cerita tentang 
masa lalu. Pemerintah harus menjadikan jurusan sejarah sebagai jurusan favorit 
sebagaimana jurusan teknik di berbagai Perguruan Tinggi. Agar menjadi jurusan 
favorit maka pemerintah harus memberikan fasilitas dan tunjangan khusus bagi 
guru-guru sejarah. Sehingga orang-orang yang belajar di jurusan sejarah adalah 
orang-orang pintar yang sebenarnya bisa diterima di jurusan favorit lainnya 
seperti kedokteran dll. Jika guru-guru pelajaran sejarah adalah orang-orang 
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berprestasi di masa lalu, maka pelajaran sejarah bisa menjadi  ilmu futuristik 
yang sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa.  

Bangsa yang besar adalah Bangsa yang menghormati jasa para 
pahlawannya 

Pernyataan di atas disampaikan Bung Karno pada saat pidato hari Pahlawan 10 
November 1961. Untuk mendukung pernyataan tersebut maka diperlukan orang-
orang pintar agar bisa mengungkap fakta sejarah tentang jasa para pahlawan 
yang telah gugur. Sehingga generasi penerus bangsa bisa mendapatkan api 
semangat dari sejarah para pahlawan tersebut dan berjuang membangun bangsa 
dengan semangat para pahlawan tersebut.  Oleh karena itu merupakan suatu 
kebutuhan atau suatu tuntutan agar sejarah diajarkan oleh orang-orang pintar 
yang menyukai sejarah dan itu tugas pemerintah untuk mewujudkannya. 

  

Penutup 

Tulisan ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa jiwa-jiwa generasi muda 
bangsa ini harus dibangun dengan pemahaman yang benar tentang sejarah 
Indonesia. Mereka harus bangga sebagai Bangsa Indonesia, sehingga ketika 
mereka menuntut ilmu sampai ke luar negeri pun, mereka akan kembali ke 
Indonesia untuk membangun Indonesia. Jika kita melupakan sejarah, sangat 
mungkin ketika mereka belajar ke luar negeri mereka tidak akan kembali ke 
Indonesia karena tidak cinta dengan Indonesia, kalau pun kembali sangat 
mungkin mereka menjadi antek-antek asing yang merugikan Indonesia. Dan 
kunci agar mereka mencintai sejarah adalah guru-guru sejarah yang pintar dan 
guru sejarah yang pintar akan menjadi tuntutan sejarah.  

Bogor, 9 Desember 2015 
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MAU KEMANAKAH NEGARA INDONESIA ? 

 

aat ini publik di Indonesia sedang disibukkan oleh kasus Freeport. Awal 
mulanya diberitakan adanya kasus pencatutan nama Presiden dan wakil 
Presiden yang dianggap telah meminta saham untuk melanggengkan 

keinginan Freeport untuk tetap beroperasi di Indonesia. Kemudian kasus ini 
berkembang seperti bola liar dengan adanya dugaan kecurangan dalam 
Pemilihan Presiden berdasarkan rekaman yang diperdengarkan dalam sidang 
Mahkamah Kehormatan Dewan. Belum juga selesai masalah tersebut, timbul 
lagi isu baru, kalau sebenarnya pemerintah sudah memberikan kepastian tentang 
perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Berbagai isu akan terus muncul 
untuk menutupi isu yang sebelumnya atau untuk menutupi kenyataan yang 
sebenarnya sehingga publik tidak tahu mana yang jujur dan mana yang bohong. 
Hal ini diduga karena upaya para pihak yang bertikai mungkin saja 
menggunakan media untuk menutupi berita yang mulai menyudutkan pihaknya, 
dan juga diduga kalau perlu pihak yang mulai tersudut membuat “berita baru” 
yang menghebohkan yang membuat publik menjadi lupa dengan masalah yang 
utama. 

Jika hal ini terus berlangsung maka rakyat sudah jenuh dan pada akhirnya tidak 
percaya lagi dengan pihak-pihak yang bertikai yaitu para elit politik bangsa ini. 
Efek dari ketidakpercayaan ini akan terlihat dari partisipasi rakyat dalam 
demokrasi khususnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden serta 
pemilihan anggota DPR dan DPD berikutnya. Bisa jadi angka Golongan Putih 
atau yang tidak mau memilih akan meningkat tajam karena tingkat kepercayaan 
rakyat sudah sangat turun kepada para pemimpin di negeri ini. Bisa jadi jumlah 
GOLPUT akan jauh melebihi jumlah yang ikut dalam Pemilu. Jika hal ini 
terjadi, sesungguhnya pimpinan yang terpilih berikutnya akan  kurang 
legitimasinya karena kurang mendapat dukungan dari rakyat.  

Kondisi saat ini bisa membuat disintegrasi Bangsa sangat mudah terjadi. 

Rakyat yang GOLPUT diduga selain mereka sudah tidak peduli lagi dengan 
situasi politik negara, bisa jadi mereka pun diduga sudah mempunyai pilihan 
lain atau punya harapan lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Gerakan Sparatis di berbagai daerah seperti OPM (Organisasi Papua Merdeka) 
dan ASNLF/AM (Acheh Sumatra National Liberation Front/ Atjeh Meurdehka) 
patut dicermati karena diduga kuat bisa menjadi harapan baru bagi rakyat di 

S 
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daerah tersebut yang merasa sudah dengan bosan dan jenuh dengan situasi 
politik saat ini. Potensi ancaman lain, bisa jadi pula, diantara para kepala daerah 
di suatu provinsi  bergabung dan menunjuk pemimpin yang paling kharismatik 
di antara mereka, untuk membentuk suatu negara baru karena merasa kurang 
diperhatikan oleh pemerintah pusat. Hal ini yang merupakan salah satu potensi 
ancaman disintegrasi, bisa saja terjadi ketika kepemimpinan nasional semakin 
lemah dan tidak berwibawa. 

Efek Pemilihan Presiden secara langsung 

Situasi kepemimpinan nasional seperti sekarang ini tidak lepas karena adanya 
proses demokrasi yang menggunakan Sistem Pemilihan Langsung (Pemilu). 
Sistem ini bisa menjadi penyebab lemahnya  kepemimpinan nasional saat ini. 
Diilustrasikan, hal ini bisa saja terjadi karena jika dalam suatu Pemilihan 
Umum, salah satu upaya untuk memenangkan pemilihan presiden/wakil 
presiden, pasangan calon presiden/wakil presiden beserta tim suksesnya akan 
memerlukan dana yang besar untuk melakukan kampanye ke berbagai daerah di 
Indonesia dan membentuk tim sukses di berbagai daerah. Sehingga, sangat 
mungkin berpotensi pasangan calon ini memerlukan dan akan meminta pihak 
lain sebagai penyandang dana untuk mendukung kesuksesan pasangan tersebut 
di Pilpres dimaksud. Pihak lain ini bisa jadi dari kalangan apa saja, seperti 
partai, pengusaha atau bahkan secara diam-diam dari pihak asing. Para 
penyandang dana ini, setelah pasangan tersebut terpilih menjadi presiden/wakil 
presiden, tentunya akan meminta semacam kompensasi atas dukungan dana 
yang sudah diberikan. Bila tidak diberikan kompensasi maka para penyandang 
dana ini bisa membocorkan seandainya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang 
mungkin saja dilakukan tim sukses calon presiden/wakil presiden semasa 
kampanye atau para penyandang dana ini bisa menjadi “serigala” yang jika 
“tidak diperhatikan dengan baik” bisa saja menerkam (menjatuhkan) balik 
“tuannya” yang telah menjadi presiden/wakil presiden tersebut. Sehingga untuk 
mengamankan posisinya, presiden/wakil presiden harus memenuhi keinginan 
dari si penyandang dana tersebut.  

Semakin besar dana yang digelontorkan semasa kampanye, tentu kompensasi 
yang akan diterima atau yang diminta  pun akan semakin besar. Apalagi jika 
pihak asing yang menuntut kompensasi atas dukungan yang telah diberikan 
diberikan maka keinginan pihak asing tersebut pasti sangat sulit untuk ditolak 
presiden/wakil presiden terpilih, karena pihak asing ini bisa saja sesungguhnya 
jelmaan dari gerombolan serigala yang paling berbahaya diantara serigala yang 
lain.  
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Keinginan para penyandang dana tersebut termasuk pihak asing, bukanlah tidak 
mungkin, bertentangan dengan keinginan rakyat atau bertentangan dengan 
undang-undang yang ada, atau bertentangan dengan kehendak konstitusi dan 
dasar negara. Tetapi, walaupun bertentangan dengan kehendak dan kepentingan 
Nasional, mungkin saja keingininan penyandang dana (dan pihak asing) tersebut 
dipenuhi, dengan alasan untuk  menyelamatkan tampuk kekuasaan yang sudah 
diraih. Siapa pun presidennya akan sulit untuk bersifat independen jika Sistem 
Pemilu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden seperti ini terus digunakan. 
Akhirnya yang mungkin terjadi rakyat Indonesia akan sulit mendapatkan 
presiden yang 100% benar-benar peduli dengan rakyat dan membela 
kepentingan rakyat.  

Efek Otonomi Daerah tanpa konsep yang matang  

Dari otonomi daerah yang saat ini telah bergulir, ternyata cukup banyak juga 
ditemukan pimpinan atau pejabat daerah yang ujungnya menjadi koruptor dan 
berakhir dipenjara, daripada memberi manfaat bagi masyarakat yang dipimpin. 
Seharusnya, dengan adanya otonomi daerah, bisa memberikan kesejahteraan 
yang lebih kepada masyarakat di daerah, tetapi pada kenyataannya tidak selalu 
demikian. Kalaupun ada daerah yang maju itu lebih karena pemimpin 
daerahnya, bukan karena sistem otonomi daerahnya. Sistem pemilihan kepala 
daerah yang hampir-hampir mirip dengan pemilihan presiden, sehingga 
menimbulkan masalah yang terjadi pada kepala daerah yang terpilih, berpotensi 
relatif hampir sama dengan presiden. Tinggal kepala daerah yang terpilih 
tersebut kuat dan berani atau tidak untuk melawan para Serigala yang ada di 
daerah atau bisa jadi  yang ada di pusat. Oleh karena itu otonomi daerah yang 
ada saat ini perlu dikaji ulang, sebab jika dilihat berdasarkan fakta saat ini 
terlihat seolah lebih banyak buruknya daripada baiknya. Otonomi daerah yang 
berlangsung saat ini pun berpotensi membuat rakyat menjadi lebih bangga akan 
kedaerahannya sehingga masyarakat lebih mementingkan kepentingan 
daerahnya daripada kepentingan nasional. Hal itu akan berbahaya bagi keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Indonesia sedang menuju pada negara gagal 

Jika diperhatikan sistem demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan 
langsung yang saat ini sesungguhnya bertentangan dengan konsep musyawarah 
untuk mencapai mufakat yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam 
menyelesaikan masalah. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang 
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merupakan ideologi bangsa Indonesia selalu diikuti dengan budaya gotong 
royong dan suasana kekeluargaan, adalah bagian dari apa yang dikehendaki 
PANCASILA. Tak salah kemudian jika di Indonesia mempunyai nilai 
demokrasi yang tidak sama dengan negara lainnya, yaitu “Demokrasi 
Pancasila”. 

Selain itu, dari falsafah sistem otonomi daerah pun bertentangan dengan nilai 
dasar persatuan dan kesatuan Indonesia yang merupakan bagian dari dalam 
konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia saat ini seperti 
sedang dijauhkan dengan identitas keasliannya, ibarat menggunakan baju, 
Indonesia menggunakan baju yang tidak sesuai dengan ukurannya.  

Hal yang tidak kalah penting juga adalah sumber daya manusia yang menjadi 
elit-elit politik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, masih banyak yang 
perlu dipertanyakan komitmen dan ketulusan diantara mereka yang benar-benar 
jujur berjuang untuk kepentingan rakyat. Masih banyak terasakan diantara 
mereka menjadi elit-elit politik, yang masih mengedepankan kepentingan 
partainya, koalisinya, kelompoknya, atau mungkin untuk memenuhi 
keinginannya untuk berlomba-lomba mengumpulkan harta dan kekuasaan, demi 
kepentingannya sendiri. 

Kondisi diatas, menjadikan saya merasa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sedang terarahkan menuju pada negara gagal dan kemudian 
akan bubar. Saya merasa kondisi saat ini sudah didesain oleh pihak asing yang 
menginginkan Indonesia nantinya menjadi negeri yang terpecah belah, sehingga 
pihak asing dengan mudah menguasai seluruh potensi negeri termasuk kekayaan 
alamnya pada masa yang akan datang, di bekas negara yang bernama Indonesia.  

Solusi untuk kondisi Indonesia saat ini 

Saya mencoba memberikan solusi dari masalah yang ada saat ini. Solusi yang 
saya berikan hanyalah himbauan, ataupun hanya berupa buah pemikiran yang 
didasari kecintaan dan keprihatinan terhadap kondisi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Saya hanya sebagai rakyat kecil tidak punya kuasa mengubah 
keadaan bangsa.  

Menurut saya masalah yang terjadi saat ini karena negeri yang mayoritas 
muslim ini kurang mendapat rahmat dari Allah SWT, sebab rakyat muslim 
Indonesia saat ini mungkin saja sudah jauh dengan Allah SWT dan sudah 
kurang taat dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Jika, ketika muslim 
Indonesia yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia sudah kurang mendapat 
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Rahmat dari Allah SWT, maka akan berimbas kepada seluruh sistem kehidupan 
bangsa dan negara Indonesia, termasuk kepada kelompok minoritasnya. 

Oleh karena itu solusi awal untuk menyelesaikan masalah bangsa ini, mari kita 
kembali Kepada Tuhan Yamg Maha Esa, mari kita bertaubat kepada Tuhan kita 
masing-masing. Bagi umat Muslim, mari kita penuhi masjid-masjid untuk sholat 
berjamaah, Bepuasalah di bulan Ramadhan, berzakatlah, kemudian laksanakan 
amalan-amalan sunnah lainnya. Jika kita belum mampu melaksanakan aturan 
Allah seluruhnya, minimal kita harus lebih dekat dengan Allah SWT. Begitu 
pula rakyat Indonesia yang beragama lain, laksanakan peribadatan sesuai 
dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan rakyat 
Indonesia rajin beribadah dan menjadi orang-orang yang sholeh baik dalam hal 
beragama maupun sosial. Sehingga, Allah SWT, yang menguasai langit dan 
bumi ini akan menurunkan banyak rahmat kepada rakyat Indonesia, salah 
satunya dalam bentuk pemimpin yang cerdas, jujur, amanah, bisa dipercaya, 
yang mengajak rakyatnya untuk dekat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Esa. 

Solusi ini yang bisa saya sampaikan dan yang menurut saya logis untuk 
dilakukan oleh rakyat Indonesia. Solusi teknis yang lain tidak bisa saya tuliskan 
disini karena akan menimbulkan perdebatan. Sebab solusi-solusi yang akan saya 
tuliskan hanya bisa dilakukan oleh pemimpin pilihan Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa.  

Ia adalah pemimpin yang terpilih dari doa-doa rakyatnya yang Sholeh. Oleh 
karena itu mari kita wujudkan bersama-sama masyarakat yang sholeh, dengan 
cara mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati 
kebenaran, serta nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran juga yang sangat 
penting kita harus jadi orang yang beriman, ber- Tuhan Yang Maha Esa. 

Penutup 

Saran di atas adalah bentuk kepedulian penulis tentang situasi yang penulis 
rasakan di Indonesia saat ini. Penulis tidak bisa mengubah kesemrawutan ini 
dengan tangan dan juga dengan lisan. Penulis hanya baru bisa dengan kata hati 
yang dituliskan dalam tulisan ini.  Semoga kita bisa mempertahankan negeri 
tercinta ini dengan menjadi diri kita, menjadi orang Indonesia yang sholeh dan 
mengajak orang untuk menjadi sholeh, serta berdoa untuk kebaikan Indonesia. 
Sisanya bagian Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang menyelesaikannya, 
karena saya sebagai manusia tidak mempunyai daya dan upaya.  
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REVOLUSI PENDIDIKAN (BAGIAN-1): KURIKULUM DAN 
GURU SERTA ELIT BANGSA 

 

etika saya mendampingi siswa dalam lomba matematika di Hongkong, 
para peserta mendapat kesempatan untuk berwisata ke Ocean Park 
Hongkong, yang merupakan wahana permainan air dan taman bermain. 

Di dalam Ocean Park untuk mencoba suatu wahana maka orang-orang harus 
mengantre terlebih dahulu, di depan saya ada orang Indonesia yang mengantre 
yang bisa saya ketahui dari logat daerahnya ketika dia berkomunikasi, tetapi 
tidak lama kemudian dia menyerobot antrean. Kontan hal itu pun membuat 
banyak orang yang mengantre kesal dan agak ribut.  Saya sempat menegur 
dengan sikapnya tersebut karena selain tidak bagus juga memalukan Indonesia, 
tapi orang tersebut hanya senyum-senyum saja. Saya jadi ingat, banyak perilaku 
orang di Indonesia yang sudah dianggap wajar tetapi sebenarnya salah. Perilaku 
tersebut seperti motor atau mobil tetap berjalan walaupun lampu lalu lintas 
sudah menunjukkan warna merah, membuang sampah sembarangan baik di 
jalan ataupun di sungai, merokok di sembarang tempat, mencontek,  dan lain-
lain. 

Hal- hal tersebut sepertinya sepele tetapi akan berdampak besar jika dilakukan 
terus menerus. Seperti dengan tidak mentaati rambu lalu lintas bisa 
menyebabkan kemacetan, efek dari kemacetan menyebabkan banyak orang yang 
terlambat bekerja dan terjadi pemborosan bahan bakar. Buang sampah 
sembarangan di jalan atau di sungai bisa menyebabkan banjir di jalan raya 
beraspal yang bisa menyebabkan aspal cepat rusak, dan jika sungai mampat 
karena banyak sampah bisa menyebabkan banjir di suatu lingkungan. Banyak 
masalah besar atau musibah besar yang terjadi akibat perilaku salah yang 
dianggap sepele atau kecil. Seharusnya pendidikan Indonesia mengajarkan 
kepada siswanya tentang mentaati peraturan lalu lintas, buang sampah pada 
tempatnya, mengantre dll. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara 
menjadi lebih baik, karena terhindar dari musibah akibat sikap dan perilaku  
masyarakat yang tidak disiplin. 

Perubahan  kurikulum sebaik apapun tidak akan berhasil jika gurunya 
tidak diubah 

Saat ini pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih 
disibukkan dengan perubahan kurikulum. Berita terakhir akan ada kurikulum 

K 
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baru yang bernama Kurikulum Nasional sebagai pengganti kurikulum 2013. 
Pertanyaan yang mendasar saat ini, di Indonesia sering terjadi perubahan 
kurikulum tetapi kenapa hal-hal negatif (seperti kasus-kasus yang di ceritakan di 
awal) dalam kehidupan sehari-hari baik dilakukan  pelajar atau masyarakat yang 
notabene sebelumnya adalah pelajar masih saja terjadi? Jawabannya menurut 
saya  karena perubahan kurikulum di Indonesia ibarat perubahan sebuah mobil 
yang hanya berganti model lampu, berganti ban atau berganti accesories yang 
lain, tetapi karoserinya dan mesinnya tetap sama. Belum pernah terjadi 
perubahan dari bentuk mobilnya secara keseluruhan atau berganti pabrik 
karoserinya. Walaupun terjadi perubahan mobil secara radikal tidak menjamin 
akan membuat sampai tujuan dengan selamat jika supirnya ternyata tidak bisa 
mengemudikan mobil tersebut dengan baik. Maknanya adalah  sebagus apa pun 
perubahan kurikulum pendidikan, jika gurunya tidak diperbaiki maka tujuan 
kurikulum yang bagus sangat sulit dicapai. 

Uji Kompetensi Guru dalam hal moralitas dan spiritual jangan dilupakan 

Saat ini Uji Kompetensi Guru yang sedang dilakukan oleh pemerintah, patut 
untuk dihargai sebagai program yang tepat dalam rangka memperbaiki kualitas 
guru, tetapi uji yang dilakukan saat ini masih pada tataran yang bersifat 
akademik, sehingga  kemampuan guru  yang terukur masih dalam hal 
kemampuan intelektual. Pemerintah jangan sampai lupa kalau di sekolah, tugas 
guru itu bukan hanya transfer pengetahuan tetapi yang jauh lebih penting adalah 
mendidik yang didalamnya ada tujuan mengubah dari perilaku yang tidak baik 
menjadi baik, dari awalnya tidak sholeh menjadi sholeh. Supaya proses 
mendidik bisa berjalan efektif maka guru harus mempunyai kecerdasan moral 
dan kecerdasan spiritual yang baik, karena guru di sini harus bisa digugu dan 
ditiru. Oleh karena itu pemerintah harus juga membuat program untuk 
memperbaiki moralitas dan spiritualitas para guru agar pendidikan di Indonesia 
menjadi lebih baik. Program ini jauh lebih penting dilakukan daripada perbaikan 
kurikulum, dan program ini harus segera dilakukan karena guru yang moral dan 
spiritualnya rendah akan menghasilkan perilaku negatif para siswa baik di 
sekolah maupun di masyarakat seperti yang sudah terjadi secara masif di seluruh 
Indonesia.  

Jangan malu mengadopsi Pendidikan Pesantren  

Saat ini banyak orang kembali melirik pendidikan pesantren sebagai alternatif 
untuk pendidikan anak-anaknya.  Dibalik kekurangan dan kelebihan dari 
pendidikan pesantren, ada hal yang menarik dari pendidikan pesantren. Hal 
menariknya yaitu para guru di pesantren biasanya mengajar dengan ikhlas 
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walaupun penghasilan atau gajinya sebagai guru tidak besar. Jarang kita 
mendengar bahkan hampir tidak pernah kita dengar ada guru-guru  di pesantren 
yang demo untuk meminta kenaikan gaji atau tunjangan. Selain itu guru-guru di 
pesantren biasanya menjadi contoh terlebih dahulu dalam kebaikan khususnya 
dalam masalah adab dan akhlak.  Hal yang tidak kalah penting guru-guru di 
pesantren dan kepala sekolahnya (kyainya) rajin melaksanakan berbagai 
aktivitas ibadah seperti berpuasa, sholat tahajud dll, serta rajin mendoakan 
santri-satrinya agar menjadi anak-anak yang sholeh. Sikap dan perilaku seperti 
itulah yang membuat para santrinya sangat patuh dan menjadikan guru-guru dan 
kyainya sebagai panutan (digugu dan ditiru). Ketaatan santri kepada para 
gurunya merupakan kunci keberhasilan dari pendidikan pesantren dalam hal 
membentuk adab dan akhlak yang baik.   

Bukanlah hal yang tabu jika pemerintah mengadopsi cara-cara pesantren dalam 
membentuk guru-guru sehingga menjadi guru-guru yang bisa digugu dan ditiru 
oleh murid-muridnya. Sebab guru-guru yang bisa digugu dan ditiru adalah 
faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Tahapan awal adalah membentuk 
guru bagus dalam hal sepiritual. Supaya  guru bagus dalam hal spiritualnya 
adalah  dengan membuat program meningkatkan kebiasaan aktivitas ibadah 
ritual. Bagi yang beragama islam, guru harus terbiasa sholat berjamaah, sholat 
dhuha, puasa Senin Kamis dll. Bagi yang beragama lain dipersilakan menurut 
agama dan kepercayaan masing-masing. Program ini awalnya  dibuat dalam 
bentuk gerakan, kemudian dilakukan pemaksaan yang dituangkan dalam bentuk 
peraturan. Pada akhirnya harus dilakukan pemaksaan karena program ini sangat 
menunjang keberhasilan proses pendidikan.  

Setelah program pertama sudah berjalan maka tahapan berikutnya adalah 
program guru-guru memberikan dan menjadi contoh dari pelaksanaan budi 
pekerti yang baik. Program ini harus dilakukan oleh semua guru. Bentuk 
program ini seperti tidak merokok di lingkungan sekolah, menghormati sesama  
guru baik di sekolahnya atau bukan di sekolahnya, membuang sampah pada 
tempatnya,  belajar mengantre, mentaati peraturan lalu lintas dll. Program ini 
pun sama, awalnya sebuah gerakan kemudian pemaksaan yang dituangkan 
dalam peraturan. Dua program ini jika dilaksanakan dengan efektif melalui 
peraturan yang jelas dimana ada hadiah dan hukuman, maka akan membuat 
pendidikan Indonesia jauh lebih baik. Inilah Revolusi Mental  yang 
sesungguhnya.  Jika guru tidak menyetujui kedua program ini sebaiknya 
mengundurkan diri, karena memang tidak layak secara moral dan spiritual 
sebagai guru.  
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Para Guru Perlu sosok panutan yang bisa digugu dan ditiru 

Dua program ini akan berhasil dengan baik jika para guru mempunyai contoh 
manusia yang bisa menjadi panutan. Sosok panutan untuk para guru seharusnya 
kepala sekolah. Para kepala sekolah pun perlu sosok yang bisa menjadi panutan. 
Sosok panutan untuk para kepala sekolah seharusnya kepala Dinas Pendidikan 
kota/kabupaten. Kemudian sosok panutan untuk kepala Dinas Pendidikan 
kota/kabupaten adalah para walikota/bupati dan kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi serta para Dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. Para pejabat ini pun perlu sosok panutan dalam hal moralitas dan 
spiritualitas. Sosok panutan untuk para pejabat ini tentulah para elit bangsa yang 
ada di pemerintah pusat. Sayangnya para elit bangsa kita saat ini suka membuat 
gaduh sehingga situasi negara menjadi panas. Efeknya saat ini para guru di 
Indonesia sulit menemukan sosok elit  di tingkat nasional, yang bisa digugu dan 
ditiru dalam hal moralitas dan spiritualitas. Untungnya masih ada orang-orang 
baik di berbagai daerah yang karyanya bermanfaat bagi masyarakat yang bisa 
dijadikan panutan para guru. Hanya sayangnya karena orang-orang baik ini 
hanya di tingkat lokal sehingga perbaikannya tidak bersifat masif dan 
berdampak secara nasional. Semoga orang-orang baik di tingkat lokal ini bisa 
menjadi elit bangsa di tingkat nasional, menggantikan para elit bangsa yang 
suka membuat gaduh negara. Semoga dengan hal ini, perbaikan pendidikan 
yang revolusioner bisa diwujudkan. 

Penutup 

Tulisan ini adalah buah pikiran dalam rangka memperbaiki pendidikan di 
Indonesia. Negara yang besar adalah negara yang fokus meningkatkan kualitas 
Sumber Daya Manusianya (SDM). Kualitas SDM akan baik jika kualitas 
pendidikannya baik. Kualitas pendidikan akan baik jika kualitas gurunya baik. 
Hal yang lebih utama dalam kualitas guru adalah memperbaiki kualitas moral 
dan spiritualnya. Kualitas moral dan spiritual guru dipengaruhi juga oleh 
kualitas moral dan spiritual para elit bangsa negeri ini. Jika para elit bangsa di 
negeri ini selalu gaduh, maka jargon bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar 
sepertinya hanya akan jadi mimpi. Beruntungnya masih ada orang-orang baik di 
negeri ini yang peduli terhadap pendidikan dan berkarya di bidang pendidikan 
sehingga guru tidak kehilangan panutan. Semoga Allah mendatangkan sosok elit 
di tingkat nasional yang bisa menjadi panutan dalam hal moralitas dan 
spiritualitas bagi bangsa ini. Aamiin. 

Bogor, 21 Desember 2015 
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ANTARA NATAL, TOLERANSI DAN GURU BANGSA 

 

etika berdiskusi dengan putra Buya Hamka yaitu Afif Hamka tentang 
masalah Natal, beliau berkata bahwa ayahnya yaitu Buya Hamka tidak 
pernah melarang mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum 

Kristiani, yang Buya Hamka haramkan adalah mengikuti ibadah Natal. 
Pernyataan ini, juga diperkuat oleh saudara beliau yaitu Irfan Hamka di 
www.republika.co.id  (23/12/2014). Dulu saat tinggal di daerah Kebayoran baru, 
Buya Hamka mempunyai 2 orang tetangga yang beragama Kristiani. Nama 
kedua orang itu adalah Ong Liong Sikh dan Reneker. Pada saat Idul Fitri 
keduanya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Buya Hamka, dan pada saat 
Natal Buya Hamka mengucapkan “Selamat, telah merayakan Natal kalian”. 
Kemudian Pak Irfan Hamka melanjutkan, dalam kata “Natal Kalian” untuk 
membatasi akidah, karena dalam Alquran “Bagimu Agamamu dan Bagiku 
Agamaku”. Buya Hamka juga pernah meminta istrinya untuk memberikan 
rendang kepada tetangganya, tapi rendang tersebut diberikan bukan pada saat 
malam Natal, melainkan pada tahun baru masehi. 

Kisah lain yang terdapat dalam www.muslimmedianews.com (28/9/2013) 
tentang Buya Hamka yang merupakan Tokoh Muhammadiyah, ketika beliau 
melakukan perjalanan ke Tanah Suci dengan menggunakan kapal laut bersama 
Kyai Idham Chalid yang merupakan Tokoh Nahdatul Ulama (NU). Di saat 
Sholat subuh berjamaah Buya Hamka, mempersilakan Kyai Idham Chalid 
menjadi imam.  Kyai Idham Khalid tidak membaca doa qunut di rokaat kedua, 
padahal qunut subuh bagi orang NU adalah suatu kewajiban. Setelah Sholat 
subuh selesai, Buya Hamka bertanya “Mengapa Pak Kyai Idham Chalid tidak 
membaca qunut?”  Jawab KH Idham Chalid : “Saya tidak membaca  doa qunut 
karena yang menjadi makmum adalah Pak Hamka. Saya tidak mau memaksa 
orang yang tidak qunut menjadi berqunut”. Keesokan harinya Buya Hamka 
menjadi imam dan pada saat rakaat kedua buya Hamka membaca doa qunut 
dengan panjang dan fasih. Padahal untuk kalangan Muhammadiyah qunut subuh 
hampir tidak pernah diamalkan. Seusai shalat, KH Idham Chalid pun bertanya: 
“Mengapa Pak Hamka tadi membaca doa qunut subuh saat mengimami shalat ?” 
“Karena mengimami Pak Kyai Idham Chalid, Tokoh NU yang biasa berqunut 
saat shalat subuh, saya tak mau memaksa orang yang berqunut untuk tidak 
berqunut”. Begitulah Jawaban Buya Hamka. Akhirnya kedua ulama tersebut 
berpelukan mesra. Jamaah pun menjadi berkaca-kaca menyaksikan kejadian 
yang mengharukan, air mata tak dapat mereka tahan. 

K 
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(Kisah ini juga tertulis dalam buku “99 Detik Menunggang Harimau Lapar”, 
pada Bab Kedua tentang Silaturahim dan Persaudaraan) 

Toleransi beragama di era sekarang 

Di era sekarang, khususnya semenjak reformasi. Ada himbauan yang bersifat 
masif di kalangan umat Islam yang isinya haram hukumnya bagi umat Islam 
untuk mengucapkan selamat Natal. Penjelasan dan dalil yang mengharamkan 
disajikan dengan begitu lengkap sehingga membuat orang Islam yang taat akan 
berpikir ulang untuk mengucapkan selamat Natal. Efek dari himbauan haram 
untuk mengucapkan selamat Natal, ketika menjelang perayaan Natal suasananya 
tidak seperti dulu lagi. Saat ini terasa komunikasi antar umat beragama semakin 
berkurang.  Efek dari situasi ini berdampak pada toleransi umat beragama di 
Indonesia, rasa persaudaraan sebagai bangsa sudah mulai menurun. Sehingga 
banyak masalah yang terjadi antara umat beragama saat ini solusinya dengan 
cara kekerasan bukan dengan cara kekeluargaan. Seperti pendirian gereja atau 
pendirian masjid, sering terjadi penolakan dari warga mayoritas di sekitar rumah 
ibadah, yang berujung dengan bentrokan. Sehingga sesama umat beragama sulit 
untuk disatukan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. 

Di tengah pendapat yang masif melarang mengucapkan selamat Natal, ada 
sebagian kalangan umat Islam yang tetap mengucapkan selamat Natal bahkan 
menjaga gereja pada saat perayaan Natal berlangsung. Sikap ini menimbulkan 
polemik di kalangan umat Islam sendiri. Sebenarnya polemik di kalangan umat 
Islam saat ini tidak hanya masalah pengucapan selamat Natal, tetapi pada 
aktivitas ritual yang sering sudah banyak dilakukan sebelumnya. seperti 
pemahaman kalau membaca sholawat tertentu dengan jumlah tertentu, tahlilan, 
perayaan Maulid Nabi, membaca kitab Barzanzi atau membaca Manakib, 
semuanya itu dianggap perbuatan bid‟ah dan orang yang melaksanakan 
perbuatan bid‟ah akan masuk neraka (Bid‟ah: membuat hal-hal yang baru dalam 
agama yang tidak dicontohkan). Pendapat yang selalu membid‟ahkan aktivitas 
sebagian umat Islam oleh sebagian umat Islam yang lain akhirnya menimbulkan 
gesekan diantara umat Islam sendiri. Dampaknya sesama umat Islam sulit untuk 
bersatu dalam memperbaiki umat. 

Indonesia miniatur dunia 

Semenjak era reformasi, Indonesia menjadi negara yang mudah untuk dimasuki 
berbagai paham yang ada di dunia. Paham kapitalis, komunis, Atheis, Islam 
liberal, Islam Garis keras, LGBT, Syiah, Ahmadiyah, dll. Paham-paham itu 
dibawa oleh orang Indonesia yang telah belajar di luar negeri seperti Amerika, 
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Rusia, China,  Iran, Pakistan, Arab Saudi, dll.  Sehingga orang-orang Indonesia 
yang belajar di negara-negara tersebut menjadi agen pembawa paham-paham 
baru tersebut di Indonesia. Hampir semua paham yang ada di dunia saat ini ada 
di Indonesia, termasuk paham-paham  yang sedang berperang di berbagai 
belahan dunia saat ini. Sehingga di tengah mulai menurunnya toleransi, 
tenggang rasa atau tepo seliro dari orang-orang Indonesia saat ini, bisa 
menyebabkan konflik yang terjadi di luar negeri pindah ke Indonesia.  

Indonesia butuh pemimpin sekaligus Guru Bangsa 

Setelah wafatnya Buya Hamka dan Gus Dur, bangsa Indonesia seperti mulai 
kehilangan „Guru Bangsa‟. Situasi saat ini menyebabkan Indonesia sedang 
berada di persimpangan jalan, apakah akan menjadi negara super power yang 
bisa menjadi mercusuar dunia atau menjadi negara yang pecah berkeping-keping 
berdasarkan paham-paham tertentu, asal daerah dan suku  tertentu. Kita  sebagai 
warga negara tentunya menginginkan Indonesia menjadi negara super power. 
Agar hal tersebut terwujud kuncinya ada di pemimpin. Indonesia harus 
mempunyai pemimpin yang bisa mengelola perbedaan agama, perbedaan paham 
dan perbedaan suku bangsa menjadi sebuah harmoni yang akan melahirkan 
suatu kekuatan  yang dahsyat. Pemimpin yang bisa berdiri di berbagai kalangan 
dengan tetap menghormati perbedaan pendapat yang ada. 

Pendapat bahwa mengucapkan Natal adalah haram di sebagian kalangan umat 
Islam merupakan suatu harga mati yang tidak bisa diubah lagi bagi yang sudah 
meyakininya. Sedangkan pendapat bahwa boleh mengucapkan selamat Natal di 
kalangan umat Islam itu pun pasti dengan alasan dan dalil tertentu. Seorang 
pemimpin harus mampu membuat dua pihak yang berbeda pendapat ini dapat 
bersinergi dalam membangun bangsa bukan dibiarkan sehingga menjadi konflik 
terbuka yang menjalar ke mana-ke mana.  Begitu pula dengan sikap sebagian 
umat Islam yang menolak mengucapkan selamat Natal jika dihadapkan dengan 
umat Kristiani yang sedang merayakan Natal. Seorang pemimpin harus mampu 
membangun toleransi dan keakraban antar umat Islam dan Kristiani dengan 
tetap menghormati keyakinan akan pemahaman sebagian umat Islam yang 
mengharamkan Natal. Begitu pula untuk agama Hindu, Budha dan Kong Hu 
Chu, pemimpin harus bisa membuat semua umat beragama bersinergi dengan 
tetap menghormati keyakinan masing-masing. Pemimpin seperti ini akan 
mampu mengajak rakyatnya untuk lebih taat aturan agama masing-masing. 
Misalnya umat Islam, pemimpin ini akan menyarankan untuk selalu sholat 
berjamaah di masjid, membaca Al Quran, Puasa Sunnah dll. Begitupun untuk 
umat beragama yang lain, dipersilakan untuk beribadah sesuai dengan agama 
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dan keyakinan masing-masing. Pemimpin ini pun mampu memilih, melindungi  
dan mengembangkan paham yang sesuai dengan Indonesia dan melarang paham 
yang bisa merusak Indonesia, agar kehidupan rakyat rukun dan damai. 

Pemimpin yang dimaksud harus bisa mencontoh 4 sifat Nabi yaitu Siddiq (benar 
dalam perkataan dan perbuatan), Amanah (benar-benar bisa dipercaya), Tabligh 
(menyampaikan),  Fathonah (cerdas). Keempat sifat tersebut akan membuat 
pemimpin menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyatnya dan itulah yang 
dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini yaitu pemimpin yang bisa jadi suri tauladan 
yang baik. Pemimpin yang bisa mendidik rakyatnya untuk tetap rukun dan 
damai. Pemimpin ini tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga Guru Bangsa. 
Kisah tentang Buya Hamka di awal tulisan ini bisa jadi bahan renungan tentang 
toleransi bagi kita semua yang merupakan calon pemimpin, minimal menjadi 
pemimpin untuk keluarga. 

  

Penutup 

Tulisan ini dibuat untuk membuat kita senantiasa tetap optimis di tengah karut 
marutnya situasi bangsa. Masih ada harapan agar negeri ini tetap tegak berdiri. 
Bertambah ragamnya paham dalam  beragama di Indonesia adalah suatu 
kenyataan sejarah yang harus dijadikan potensi untuk menjadi besar bukan 
untuk ditakuti sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Rahmat bagi negeri ini 
adalah ketika mempunyai pemimpin yang bisa mencontoh 4 sifat nabi sehingga 
bisa menjadi guru bangsa dan bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi rakyat 
Indonesia. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan ibadah sesuai dengan agama 
dan kepercayaan masing-masing  agar rahmat dalam bentuk pemimpin yang 
memiliki 4 sifat nabi itu segera turun.  

Bogor, 27 Desember 2015 
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APAKAH DI 2016, TAHUN “KEMATIAN PARA ELIT” 
SEBAGAI TANDA MUNCULNYA SATRIO PININGIT? 

 

udul ini sepertinya cukup mengerikan bagi orang yang membacanya, tetapi 
mohon maaf saya tidak membicarakan kematian yang sebenarnya, karena 
masalah kematian, masalah dicabutnya nyawa dari badan itu adalah rahasia 

Ilahi, hanya Allah Yang Maha Tahu. 

“Kematian” yang dimaksud di sini adalah mundur dari jabatan, diberhentikan 
dari jabatan atau turunnya pamor dari orang yang menduduki jabatan. Ide tulisan 
ini, saya dapatkan setelah mendengar pemberitaan di media massa tentang 
adanya beberapa pejabat yang mundur dari posisinya karena berbagai alasan. 
Keputusan mundur dari jabatan akibat suatu kesalahan yang telah dilakukan atau 
karena tidak mampu mengemban amanah adalah sifat ksatria yang patut kita 
hargai.  

“Para Elit” cinta dunia penghambat Pembangunan Nasional 

Saat ini jika dikaji lebih mendalam masih ada orang yang ingin menduduki 
jabatan sebagai anggota DPR, menteri dan lainnya, lebih cenderung untuk 
memenuhi dahaganya dalam mengejar jabatan untuk memudahkan dalam 
mengumpulkan harta yang ujungnya akan diwariskan pada anak cucu. Mungkin 
saja malah masih menjadi sukar sepertinya menemukan “elit politik” di 
Indonesia  saat ini yang benar-benar bekerja dan berkorban untuk kepentingan 
bangsa dan negara. Akibat dari tujuan duniawi tersebut, efeknya akan terjadi 
gesekan karena satu posisi atau satu jabatan biasanya harus diperebutkan oleh 
banyak orang, atau satu proyek biasanya diperebutkan oleh beberapa  kelompok. 
Sehingga ketika gesekan tersebut makin panas, akan menjadi konflik terbuka 
yang pada akhirnya saling menjatuhkan, biasanya dengan membuka “aib” 
masing-masing. Efek lanjutannya akan terjadi “yang kuat memakan yang 
lemah” dan “yang lemah” harus mengalah sambil menunggu waktu untuk 
menjatuhkan “yang kuat”. Kejadian mundurnya Ketua DPR-RI adalah korban 
salah satu dari konflik terbuka yang sudah mulai benderang di ketahui publik. 
Kejadian  inilah yang akan menyebabkan banyak “kematian”-kematian dari para 
elite Bangsa yang lain.   Akibat banyaknya “kematian” para elite bangsa, 
menyebabkan  pemerintahan saat ini tidak berjalan efektif dan berefek pada 
terhambatnya pembangunan nasional. Kejadian lainnya yang mungkin saja 

J 
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dapat dijadikan referensi, misalnya mundurnya Dirjen Pajak dan Dirjen 
Perhubungan Darat. 

Situasi Indonesia saat ini satu perahu beda arah 

Indonesia saat ini seperti perahu yang didalamnya banyak orang yang 
memegang dayung, akan tetapi arah mendayungnya berbagai macam arah. 
Sehingga perahu tidak jelas akan berjalan menuju ke arah mana. Selain itu 
banyak pula orang-orang yang duduk diam di kapal tidak melakukan apa-apa 
hanya pasrah mengikuti arahnya perahu atau jadi penumpang gelap yang 
menikmati kondisi yang ada. Hal yang lebih menyedihkan ada orang-orang yang 
sedang berusaha melubangi kapal (separatisme), supaya kapal bisa tenggelam. 
Pemimpin yang ada di dalam perahu pun sudah sulit untuk mengatur para 
pendayung dan para penumpang karena berbagai alasan yang tidak bisa 
dijelaskan disini. Akibatnya perahu yang bernama Indonesia saat ini hanya 
menunggu tertinggal dari negara-negara lain atau  tenggelam karena bocor.  

Bagaimana memperbaiki situasi negara seperti ini ? 

Situasi Indonesia saat ini adalah peluang bagi orang-orang yang berpikir positif 
untuk memperbaiki bangsa dan negara. Menurut saya untuk memperbaiki 
keadaan ini cara pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memperbaiki 
diri kita sendiri. Perbaikan diri yang dilakukan adalah dengan cara banyak 
memohon ampun dan bertobat atas segala dosa yang telah diperbuat kemudian 
memperbanyak ibadah sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Kedekatan 
kepada Allah akan menyebabkan kita tidak suka dunia, kita menjadi orang yang 
tidak mengejar jabatan dan tidak mengumpulkan harta. Setelah kita tidak cintai 
dunia, kita harus menekuni profesi kita masing-masing sehingga kita menjadi 
ahli di bidang kita masing-masing. Kemudian lakukan perbaikan akhlak di 
lingkungan kita, baik di kantor atau di rumah sehingga  orang-orang di sekitar 
kita pun menjadi dekat kepada Allah. Negeri ini hanya bisa  diperbaiki oleh 
orang-orang yang tidak cinta dunia dan ahli di bidangnya masing-masing. 
Melalui dua langkah perbaikan ini maka akan terlahir komandan tentara yang 
amanah, kepala polisi yang amanah, pejabat pegawai negeri sipil yang amanah, 
pengusaha yang amanah, dan berbagai profesi yang diisi oleh orang-orang yang 
amanah. 

Setelah terbentuk banyak orang-orang yang amanah di bidang masing-masing, 
maka  Indonesia akan menjadi lebih baik. Saya menyebut orang-orang amanah 
ini adalah Satrio Piningit-Satrio Piningit. Satrio Piningit itu harus banyak karena 
urusan dalam  memperbaiki Indonesia juga banyak. Jadi semua orang punya 
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peluang untuk menjadi Satrio Piningit karena untuk menjadi Satrio Piningit 
jumlah orangnya tidak dibatasi. Jika hanya 1 orang bagaimana dia harus 
mengelola 250 jutaan penduduk Indonesia jika tidak dibantu oleh orang-orang 
amanah di bawahnya. Satrio Piningit yang menjadi pemimpin negara adalah 
Satrio Piningit yang terbaik di antara Satrio Piningit-Satrio Piningit yang ada. 
Para Satrio Piningit ini hanya tinggal menunggu momentum dari  Allah SWT 
sehingga kekuasaan yang awalnya dipegang oleh orang-orang mencintai dunia 
diberikan kepada orang-orang yang tidak cinta dunia atau kepada para Satrio 
Piningit ini. 

Ciri-ciri Satrio Piningit  

Para satrio piningit harus mempunyai dua ciri yang sangat penting ini, yaitu 
cerdas dan selalu mendapat Petunjuk Dari Yang Maha Kuasa. Melalui petunjuk 
dari Allah SWY, seorang Satrio Piningit akan mendapatkan ide di luar 
kebiasaan, “Out of The Box” dalam menyelesaikan masalah. Kemudian dengan 
kecerdasannya, sosok ini bisa mengimplementasikan ide tersebut menjadi solusi 
nyata atau karya nyata. Berkat karya nyatanya sosok ini akan mendapat 
penghargaan dan menjadi sosok panutan di lingkungannya. Ciri penting yang 
harus dimiliki seorang Satrio Piningit untuk memperbaiki Indonesia saat ini 
adalah otoriter demi tegaknya kebenaran dan keadilan.  

Penutup 

Tulisan ini adalah bahan renungan dan harapan. Renungan bagi “para elit”, 
bahwa jabatan itu tidak kekal, karena pasti ada masa “kematiannya”. Setelah itu, 
semua perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Semoga “para 
elit” segera menyadari hal ini. Harapan di sini adalah untuk rakyat Indonesia, 
dalam kondisi sesulit dan seburuk apapun masih ada peluang bagi Indonesia 
untuk menjadi negara maju, dengan syarat bahwa kita bersama-sama 
memperbaiki keadaan, dengan terlebih dahulu menjadikan diri kita menjadi 
lebih baik berdasarkan Penilaian Yang Maha Kuasa.  

Bogor, 28 Desember 2015 
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INSHA ALLAH, DI TAHUN 2016 PAK JOKOWI AKAN 
DATANG KE LALADON ! 

 

ernyataan itu saya sampaikan di penghujung tahun 2015,  ketika 
membuka rapat kerja Klinik Pendidikan MIPA (KPM) untuk kegiatan di 
tahun 2016 di Ruko KPM. Pernyataan ini kontan membuat teman-teman 

di KPM bingung bagaimana caranya Pak Jokowi bisa datang ke tempat ini, 
tetapi kebingungan itu tidak berlangsung lama, sebab staf dan guru di KPM 
masih ingat ketika di awal tahun 2015, saya mengungkapkan pernyataan yang 
aneh yaitu  Pak Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia) akan berkunjung ke tempat ini (yang dimaksud adalah 
Ruko KPM atau kantor KPM). Akhirnya penyataan itu pun terbukti, pada 11 
April 2015, Pak Anies Baswedan berkunjung ke Ruko KPM dalam rangka 
meresmikan Kampung Matematika Laladon. 

Timbul pertanyaan dari para staf dan guru KPM bagaimana Pak Jokowi bisa 
datang ke Ruko KPM atau ke Desa Laladon? Jawabannya adalah karena saya 
akan membuat Kampung Matematika Laladon menjadi Desa Pendidikan 
Seikhlasnya, desa ini sebagai wujud gotong royong masyarakat yang peduli 
pendidikan dan bela negara. Desa inilah yang akan menjadi percontohan 
Revolusi Mental yang selama ini di kampanyekan Pak Jokowi. Saya berdoa dan 
berkeyakinan suatu saat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta‟ala, Pak Jokowi 
akan tertarik untuk melihat dan meresmikan Desa Laladon sebagai Desa 
Pendidikan Seikhlasnya dan menjadikannya sebagai percontohan Nasional. 
Sebenarnya tempat tersebut tidak harus Ruko KPM atau Desa Laladon, asal 
suatu desa mampu menerapkan konsep yang saya buat, Insha Allah akan 
membuat pimpinan nasional tertarik untuk berkunjung. Berikut akan saya 
terangkan konsep untuk membuat Desa Pendidikan Seikhlasnya. 

Sejarah Kampung Matematika 

Kampung Matematika diawali dari les bayaran seikhlasnya yang dilaksanakan di 
rumah-rumah orang-orang yang menjadi guru KPM sebagai wujud pengabdian 
guru-guru KPM kepada masyarakat. Rumah yang digunakan sebagai tempat les 
itu dinamakan RPM, yang merupakan singkatan dari Rumah Pendidikan MIPA. 
KPM adalah singkatan dari Klinik Pendidikan MIPA yang merupakan lembaga 
pendidikan yang melaksanakan Sistem Metode Seikhlasnya sejak tahun 2003. 
Dikarenakan RPM tempatnya terlalu menyebar, kemudian timbul ide untuk 

P 
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menggabungkan RPM-RPM tersebut dalam satu kampung. Ternyata tidak 
mudah untuk mewujudkan ide ini, karena cukup sulit untuk menemukan suatu 
kampung yang anggota masyarakatnya ikhlas jika rumahnya digunakan untuk 
belajar tanpa berharap imbalan. Akhirnya berkat bantuan dari Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas bisa ditemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan Kampung 
Matematika. Di kampung ini bisa terjadi suatu kondisi dimana masyarakat 
bergotong-royong membuat tempat tinggalnya menjadi kondusif untuk dijadikan 
tempat belajar. Warga masyarakat di sini juga ramah dengan siswa-siswa dari 
luar yang mau belajar ke kampungnya, sehingga  siswa merasa nyaman belajar 
di Kampung Matematika. Lokasi Kampung Matematika ini di Desa Laladon 
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.  

Apa itu Kampung Matematika ? 

Kampung Matematika adalah sebuah kampung dimana rumah-rumah warganya 
dijadikan sebagai tempat belajar Matematika. Lingkungan di sekitar perumahan 
warga juga dijadikan sebagai tempat belajar Matematika, seperti di warung dan 
tembok-tembok di lingkungan warga. Siswa yang belajar tidak hanya warga di 
lingkungan kampung tersebut tetapi juga di luar lingkungan kampung. Guru 
yang mengajar tidak hanya dari kampung tersebut, tetapi juga dari luar 
Kampung. Keunikan dari Kampung Matematika ini adalah sistem pembayaran 
dalam proses belajar mengajar  adalah seikhlasnya (sesuai kemampuan). 
Sehingga siapa saja dapat belajar di kampung matematika tanpa terhalang oleh 
masalah ekonomi. Kampung Matematika yang ada saat ini sudah diresmikan 
oleh  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Dr Anies Baswedan. 

Tujuan Kampung Matematika  

Tujuan dari pembuatan Kampung Matematika adalah agar les dengan bayaran 
seikhlasnya bisa dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung, karena 
banyak masyarakat di kampung yang masuk dalam kategori ekonomi lemah. 
Selain itu les dengan bayaran seikhlasnya bisa menciptakan anak berakhlak 
baik, karena dengan les bayaran seikhlasnya bisa memaksa anak untuk 
memperbaiki  akhlak atau budi pekertinya. Sehingga jika les dengan bayaran 
seikhlasnya sudah tersebar di seluruh kampung Indonesia, bisa menahan 
kerusakan moral generasi muda yang sudah menyebar ke kampung-kampung. 

Perkembangan Kampung Matematika Laladon saat ini 

Perkembangan Kampung Matematika di Desa Laladon saat ini sangat 
menggembirakan. Setelah diresmikan oleh Pak Mendikbud, siswa di Kampung 
Matematika menjadi bertambah banyak. Selain siswa yang rutin belajar, saat ini 
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banyak guru-guru dari berbagai sekolah dengan membawa murid-muridnya 
datang berkunjung sekaligus belajar di Kampung Matematika walaupun hanya 
sehari. Sekolah-sekolah tersebut untuk tingkatan SD dan SMP yang berasal dari 
wilayah Jabodetabek, Karang Anyar, Semarang, Surabaya Gresik dan ada 
beberapa rombongan guru dari Thailand, Malaysia dan Philipina serta 
Australia. Perkembangan lain yang cukup menggembirakan adalah masyarakat 
di Kampung Matematika mulai tergerak untuk membuat kampungnya menjadi 
kampung yang layak dikunjungi, seperti dengan dibuatnya pot-pot tanaman di 
rumah-rumah yang biasa dilewati pengunjung dan keramahan warga 
menyambut pengunjung serta mulai tumbuh geliat ekonomi warga sekitar 
dengan memproduksi berbagai suvenir yang ditawarkan kepada para 
pengunjung yang datang ke Kampung Matematika. 

Kampung Matematika menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya 

Setelah melihat banyak sekali manfaat yang dirasakan dengan adanya Kampung 
Matematika. Timbul ide untuk menambahkan mata pelajaran lain untuk 
diajarkan di Kampung Matematika supaya anak-anak yang ada di kampung 
tersebut lebih rajin belajar dan akan ada manfaat yang lebih besar yang 
dirasakan masyarakat di Kampung Matematika. Mata pelajaran lain yang akan 
di ajarkan adalah IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Menggambar, Menjahit, 
Pencak Silat dll. Pelajaran-pelajaran lain diharapkan diajarkan oleh masyarakat 
sekitar. Sehingga akan timbul semboyan pendidikan “Dari Warga, Untuk 
Warga, Oleh Warga”. Semua les mata pelajaran ini menggunakan bayaran 
Seikhlasnya. Hal yang sangat terasa jika Kampung Matematika ini diubah 
menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya adalah tumbuhnya kembali jiwa 
gotong-royong sesama warga. Berikut ini manfaat yang dirasakan masyarakat 
jika dibentuk menjadi Desa Pendidikan Seikhlasnya: 

1. Setiap anak bisa mendapat kursus berbagai pelajaran dengan biaya murah 
karena bayaran seikhlasnya. 

2. Pendidikan menjadi suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan 
konsep Dari Warga, Oleh Warga, Untuk Warga. 

3. Menumbuhkan kembali budaya gotong royong, tolong menolong, toleransi 
dan ramah tamah dimana masyarakat mempersilahkan tempatnya dipakai 
belajar,  menerima anak dari kampung lain untuk belajar dan warganya ada 
yang jadi pengajar. 

4.  Membuat perpustakaan warga yang dikelola bersama. 
5. Akhlak dan prestasi anak-anak di kampung pendidikan seikhlasnya menjadi 

lebih baik karena mereka lebih banyak belajar daripada bermain. 
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6. Menghindari bentrokan antarkampung, karena sesama warga antar 
kampung menjadi saling mengenal disebabkan anak-anaknya belajar di 
Kampung Matematika. 

7. Kampung pendidikan seikhlasnya akan menjadi tempat wisata edukasi para 
siswa dan studi banding guru dan siswa dari berbagai sekolah. Para 
pengunjung ini bisa dianggap sebagai turis lokal. 

8. Menambah penghasilan warga Desa Pendidikan Seikhlasnya karena 
banyak yang berkunjung dan belanja di warung-warung di Kampung 
Pendidikan Seikhlasnya. 

9. Membuka peluang tumbuhnya UMKM karena banyak pengunjung di 
Kampung Pendidikan Seikhlasnya. 

10. Membantu TNI-POLRI dalam hal mendeteksi lebih dini jika terjadi hal-hal 
yang berhubungan dengan gangguan pada keamanan dan pertahanan, 
seperti menangkal dan mendeteksi penyebaran paham Komunis dan 
Radikalisme. 

11. Sadar akan Pentingnya Makna Bela Negara di Berbagai Bidang. 

Dalam rangka mewujudkan perubahan dari Kampung Matematika menjadi Desa 
Pendidikan Seikhlasnya dan agar Desa Pendidikan Seikhlasnya ini bisa tersebar 
di seluruh Indonesia, maka diperlukan sinergi beberapa unsur. Dengan saling 
bersinergi akan membuat suatu sistem sehingga program Kampung Pendidikan 
Seikhlasnya akan berlangsung terus menerus. Sehingga akan terwujud di satu 
kota/kabupaten minimal satu Desa Pendidikan Seikhlasnya, satu desa 
minimal satu Rumah Pendidikan Seikhlasnya. Jika hal ini terwujud maka ini 
adalah salah satu wujud dari apa yang disebut Revolusi Mental. Karena butuh 
Revolusi mental untuk merubah suatu kampung yang awalnya biasa menjadi 
luar biasa, seperti gambaran contoh Desa Pendidikan Seikhlasnya. Unsur-unsur 
yang berperan dalam proses ini adalah masyarakat, pengurus RT/RW dan kepala 
desa beserta jajarannya, KPM, KEMDIKBUD dan TNI-POLRI. 

Peran Masyarakat dan pengurus RT/RW serta Desa 

1. Membentuk kepengurusan dalam mewujudkan Desa Pendidikan 
Seikhlasnya. 

2. Masyarakat mempersilakan rumahnya dipakai untuk belajar. 
3. Mempersilakan lingkunganya digunakan media belajar. 
4. Siap menjadi pengajar. 
5. Siap bergotong royong menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban. 
6. Bersama membuat perpustakaan. 
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 Peran KPM 

1. Melatih guru dan anggota masyarakat cara untuk membuat Desa Pendidikan 
Seikhlasnya 

2. Memotivasi guru dan anggora masyarakat untuk menjadi guru yang ikhlas 
mengajar di Desa Pendidikan Seikhlasnya atau di rumahnya sendiri. 

3. Melakukan sosialisasi tentang Desa Pendidikan Seikhlasnya bekerja sama 
dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

4. Menyiapkan materi ajar untuk mata pelajaran yang digunakan di Desa 
Pendidikan Seikhlasnya. 

5. Mengajarkan Sistem Metode Seikhlasnya kepada semua lapisan masyarakat 

Peran Pihak kementerian Pendidikan dan kebudayaan 

1. Membantu memfasilitasi tim KPM untuk mengadakan pelatihan di berbagai 
daerah di Indonesia bagi guru-guru dan anggota masyarakat yang bersedia 
menjadi pelopor gerakan membuat Desa Pendidikan Seikhlasnya. 

2. Menghubungkan KPM dengan TNI-POLRI di tingkat pusat supaya gerakan 
ini bisa mudah diwujudkan dengan bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

3. Melakukan himbauan untuk guru agar terlibat dalam gerakan ini dan 
memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat bagi guru-guru yang 
terlibat dalam gerakan ini. 

4. Membantu sosialisasi ke dinas-dinas pendidikan di berbagai kota. 
5. Membuat even yang bersifat nasional untuk memotivasi perkembangan 

Desa Pendidikan Seikhlasnya. 

Peran TNI-POLRI 

1. Membantu mencari guru-guru dan relawan-relawan (bisa jadi mahasiswa 
atau warga) yang bersedia menjadi pengajar di Desa Pendidikan 
Seikhlasnya, sehingga akan mempercepat proses mewujudkan kampung 
pendidik seikhlasnya di setiap kota. 

2. Mempromosikan Desa Pendidikan Seikhlasnya kepada warga masyarakat 
yang lain sehingga murid banyak yang belajar. 

3. Memberikan pelajaran kepada murid-murid tentang wawasan kebangsaan 
sehingga murid-murid menjadi cinta tanah air dan punya semangat bela 
negara, melalui Permainan Matematika dan Wisata Edukasi. 

4. Menjadi pendukung dan melindungi gerakan ini dari gangguan orang-orang 
yang kepentingannya terganggu, seperti orang-orang yang ingin generasi 
muda Indonesia rusak, karena narkoba, geng tawuran, dan paham komunis. 
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Satu Kota/Kabupaten minimal Satu Kampung Pendidikan 
Seikhlasnnya, Satu Desa minimal Satu Rumah Pendidikan Seikhlasnya. 

Konsep Kampung Pendidikan sudah diterapkan oleh KPM, tetapi karena 
keterbatasan yang dimiliki KPM tidak mampu menyebarkannya secara langsung 
dalam waktu yang cepat. Sementara yang harus dipahami kerusakan moral 
generasi muda sudah semakin cepat tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh 
karena itu, penyebaran Desa Pendidikan Seikhlasnya harus segera dilakukan, 
karena Desa Pendidikan Seikhlasnya bisa berfungsi memperlambat proses 
penghancuran generasi  muda khususnya di desa-desa. Ini adalah salah satu 
wujud Bela Negara menyelamatkan generasi muda di desa-desa serta 
wujud adanya Revolusi Mental.  Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan 
berbagai kementerian terkait beserta TNI-POLRI harus segera bersinergi untuk 
membuat Desa Pendidikan Seikhlasnya ini terwujud di berbagai daerah di 
Indonesia. Setelah itu kampung Pendidikan ini bisa berjalan terus tanpa bantuan 
dari pemerintah. Hal ini sudah dibuktikan oleh KPM. 

Penutup 

Ini adalah sebuah ide yang diperoleh dari pengalaman saya mengelola KPM dan 
mengelola Kampung Matematika. Konsep tentang Pendidikan Seikhlasnya di 
berbagai bidang sudah dilakasanakan oleh KPM, Saat ini KPM sudah membuka 
kursus matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Taekwondo, Pencak 
Silat dan Melukis. Bidang-bidang ini hanya tinggal menambahkan pada 
Kampung Matematika yang  sedang berjalan. Sehingga Desa Pendidikan 
Seikhlasnya bisa diwujudkan dan semoga bisa tersebar ke seluruh Indonesia 
dengan bantuan pemerintah. 

Bogor, 6 Januari  2016 
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PENGALAMAN BERKUNJUNG KE SEKOLAH DI TAIWAN 

 

aktu saya ke Taiwan pada pertengahan September 2015,saya 
mengunjungi sekolah yang bernama National Experimental High 
School. Saya kagum dengan beberapa aktivitas yang menurut saya 

seharusnya ada di Indonesia. 

Pertama setiap hari di sekolah ada waktu 20 menit dimana seluruh siswa 
membersihkan kelas dan lingkungan sekolahnya serta guru pun turut membantu. 
Ada bel yang menandakan mereka harus memulai aksi bersih bersih itu. 
Sehingga ketika bel berbunyi,serentak para siswa mengambil sapu, alat pel, 
tempat sampah, dan melakukan aktivitas bersih-bersih. Sehingga ruangan kelas, 
toilet, lingkungan sekolah setiap hari selalu bersih tanpa bergantung dengan 
yang namanya Cleaning Service. Hal yang kedua yang menarik adalah di 
Taiwan setiap hari setiap anak wajib membaca buku di perpustakaandan mereka 
punya kewajiban menuntaskan membaca buku dalam jumlah tertentu dalam 1 
tahun. Hal ketiga yang menarik adalah guru-guru di Taiwan ketika mereka 
bersekolah adalah termasuk murid yang pintar.  

Di Sekolah Indonesia, masalah kebersihan biasanya dilakukan oleh siswa 
dengan cara berkelompok.  Satu kelompok akan mendapat piket membersihkan 
kelas sesuai dengan yang dijadwalkan, tetapi terkadang tugas piketini tidak 
dilaksanakan dengan baik karena tidak adanya pengawasan dari guru. Selain itu 
kebersihan yang ada biasanya hanya pada menyapu lingkungan kelasnya bukan 
pada lingkungan sekolah secara menyeluruh. Adanya piket ini masih lebih baik,  
karena kencenderungannya saat ini sekolah-sekolah di Indonesia terutama 
sekolah yang berbayar mahal, sudah menyerahkan urusan kebersihan pada 
Cleaning Service, siswa hanya tinggal belajar saja. Jika semua urusan 
kebersihan diberikan kepada Cleaning Service, makaakan menghilangkan unsur 
kepedulian siswa terhadap kebersihan lingkungan. Saat ini sudah timbul 
kecendrungan di sekolah yang berbayar mahah siswa adalah raja dan sekolah 
adalah pelayan, karena yang berlaku hukum dagang. 

Di sekolah-sekolah di Indonesia, tempat yang paling sepi dari kunjungan siswa 
justru adalah perpustakaan bahkan malah tidak mempunyai perpustakaan dan 
yang paling banyak dikunjungi siswa adalah kantin sekolah atau tempat jajan. 
Hal ini karena budaya  membaca tidak ditanamkan sejak kecil kepada para 
pelajar. Penyebab salah satunya adalah para gurunya pun jarang membaca, 

W 
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sehingga kemalasan dalam membaca buku tertular kepada para muridnya. 
Keinginan untuk menambah pengetahuan baru jarang dimiliki oleh para guru di 
Indonesia saat ini. Hal ini karena pada  beberapa tahun lalu hingga saat ini, 
jarang anak-anak pintar di Indonesia yang mau kuliah di bidang kependidikan.  
Guru saat ini adalah bukan orang-orang terbaik dari generasi muda yang baik 
secara akademik. Efeknya kebiasaan alamiah yang dimiliki orang-orang pintar 
yaitu yang haus akan ilmu dan selalu belajar dan terus belajar jarang dimiliki 
oleh guru-guru di Indonesia saat ini. Khususnya guru-guru di Sekolah Negeri. 
Secara jujur perlu dikatakan bahwa guru-guru di sekolah negeri harus banyak 
diperbaiki, karena posisi sebagai pegawai negeri membuat guru berada di zona 
nyaman sehingga semangat untuk mengembangkan dirinya kurang. 

Pendidikan Indonesia memerlukan langkah-langkah kreatif jika kita ingin 
bangkit sebagai negara maju yang tetap sebagai Indonesia. Langkah-langkah 
kreatif tersebut harus dimulai dari langkah-langkah kecil yang bersifat masif. 
Berkaca dari apa yang terjadi di Taiwan kita bisa melakukan beberapa hal 
sebagai bentuk Revolusi Fisik di bidang pendidikan, misalnya: 

 
(1) Piket yang selama ini dibuat tiap minggu, diubah menjadi kerja bakti 

bersama setiap hari membersihkan kelas, lingkungan sekolah termasuk di 
dalamnya toilet. Satu bulan sekali bisa diadakan kerja bakti membersihkan 
lingkungan di luar sekolah bekerjasama dengan warga sekitar agar timbul 
keakraban dengan warga sekitar.  

(2) Budaya rajin membaca sebaiknya dimulai dengan membaca bersama-sama 
kitab suci masing-masing agama di pagi hari. Bisa dilanjutkan dengan 
ibadah pagi seperti sholat dhuha bagi umat Islam, misa bagi umat Katolik, 
dan aktivitas ibadah lainnya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.  
Selanjutnya budaya membaca dimulai dengan setiap hari ada kewajiban 
seorang murid menceritakan isi dari buku apa yang dibaca di bulan ini.  

(3)  Memberikan target menuntaskan bacaan sejumlah buku dalam waktu satu 
tahun, dan ini bisa jadi persyaratan kenaikan pangkat bagi guru.   

Pemerintah pun harus berani memberhentikan guru-guru negeri yang tidak 
kompeten dalam mendidik dan mengajar. Sebaiknya pemerintah mengadakan 
penerimaan guru dari jalur non kependidikan baik untuk yang baru lulus 
maupun yang sudah lama lulus. Berilah gaji yang memadai, sehingga guru-guru 
bimbel, atau orang-orang pintar yang sudah bekerja di tempat lain rela pindah 
pekerjaan untuk menjadi guru. Hal yang paling utama adalah mental, karena saat 
ini pun gaji guru negeri sudah banyak yang besar, tetapi masalah yang dimiliki 
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guru tentang keuangan sama. Sama waktu gaji kecil kesulitan uang karena nyicil 
motor, tetapi setelah gaji besar tetapi kesulitan uang karena nyicil mobil. 

Indramayu, 13 Januari 2016 
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REVOLUSI PENDIDIKAN (BAGIAN-2): HIDUPKAN DAN 
KEMBANGKAN PESANTREN DI INDONESIA 

 

ebelum memberi penilaian terhadap judul tulisan ini, alangkah 
bijaksananya jika membaca terlebih dahulu hingga akhir. Ketika saya 
berkunjung ke sebuah Pondok Pesantren di daaerah Pantura yang fokus 

pada penterjamahan Al Quran dan membaca Kitab Kuning, dimana santrinya 
berasal dari berbagai daerah baik dari Jawa maupun di luar pulau Jawa,saya 
sempat berdiskusi dengan pimpinan Pondok Pesantren tersebut tentang 
perkembangan pondok pesantren di Indonesia. Dari perbincangan tersebut, ada 
hal yang membuat saya miris tentang perhatian Pemerintah terhadap pondok 
pesantren. 

Hampir semua pondok pesantren hidup mengandalkan iuran atau SPP dari para 
santrinya, sangat jarang pondok pesantren mempunyai bisnis yang bisa 
membiayai operasional pesantren. Hal ini karena biasanya Kyai yang menjadi 
pimpinan pondok lebih fokus untuk mengajar para santrinya sehingga tidak 
punya waktu untuk berbisnis dan  jarang pula Kyai yang punya keterampilan 
dalam berbisnis. Efeknya, gaji para pengajar di pesantren sangat minim, masih 
sangat banyak gaji para guru di pesantren yang nilanya di bawah 1 juta 
perbulan. Selain itu, banyak gedung-gedung pesantren yang kategorinya belum 
selesai dibangun atau sudah mau roboh tetap digunakan para santri, hal ini 
karena keterbatasan dana. Hal yang paling membuat saya sedih adalah banyak 
pesantren yang tutup karena kurang diminati masyarakat akibat tidak jelasnya 
pendidikan lanjutan setelah di pesantren atau ketika Kyai yang menjadi 
pimpinan pondok sudah meninggal dan tidak mempunyai penerus karena 
berbagai kendala tadi. Jika ada pesantren yang besar biasanya karena 
kepiawaian Kyainya mengelola pesantren. Sehingga peran Kyai sangat 
independen dan sulit untuk diatur oleh pemerintah sebab merasa tidak ada peran 
siginifikan dari pemerintah. Harus disadari, Indonesia adalah negara yang 
berpenduduk mayoritas muslim, sehingga upaya menjaga stabilitas, kesatuan 
NKRI dan kerukunan bangsa, layaklah Pesantren mendapat perhatian khusus. 
Perhatian dimaksud adalah hal yang lumrah dan berlaku universal. 

Jika tidak ada Pesantren maka tidak ada Indonesia 

Jika kita renungkan berdirinya Republik Indonesia tidak terlepas dari perjuangan 
para Kyai dan Para Santri. Sangat banyak darah para kyai dan para santri yang 
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tumpah untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada saat akan terjadi peperangan 
di Surabaya, bulan November 1945 yang kemudian dikenal dengan hari 
Pahlawan,para pejuang saat itu harus menunggu restu Para Kyai, hingga keluar 
resolusi Jihad. Tentunya dengan adanya resolusi jihad dari para Kyai maka para 
Santri pun turun ke medan pertempuran ikut berjuang mempertahankan 
kemerdekaan. Kyai yang berperan besar pada waktu itu adalah Kyai Hasyim 
As‟ari dari Pesantren Tebu Ireng, Jombang dan Kyai Abbas dari Pesantren 
Buntet, Cirebon.Perjuangan para Kyai dan para Santri tidak hanya di Surabaya 
saja tetapi di berbagai daerah di Indonesia bahkan sebelum adanya perang 
kemerdekaan. 

Pesantren lembaga pendidikan karakater Khas Indonesia 

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
mencanangkan pendidikan karakter dan anti “bulying”. Sebab saat ini sudah 
mulai banyaknya perilaku yang menyimpang (kejahatan) yang dilakukan 
kalangan remaja yang sudah mulai terasa dampak negatifnya dalam kehidupan 
sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat, seperti tawuran, pelecehan 
seksual, pencurian, membully teman atau adik kelas, narkoba dan lain-lain. Hal 
ini karena pendidikan umum yang selama ini dijalankan oleh pemerintah tidak 
menyentuh masalah karakter dan akhlak. Kalaupun ada pendidikan karakter 
tetap hampa karena tidak ada contoh atau teladan bagi siswa dalam kehidupan 
sehari-hari.  

Jika kita menyelami pada pendidikan di Pesantren, perilaku negatif yang 
dilakukan saat ini banyak dilakukan para remaja termasuk jarang terjadi di 
Pesantren. Hal ini karena para santri disibukkan oleh kegiatan yang sangat padat 
dari mulai bangun sebelum subuh sampai malam hari. Selain itu pengawasan 
yang dilakukan oleh para Ustadz sangat ketat sehingga prilaku menyimpang 
para santri bisa diminimalisir. Hal yang sangat penting adalah Kyai yang 
menjadi pimpinan Pondok Pesantren bisa menjadi contoh prilaku yang baik  
dalam kehidupan sehari-hari para santri dan hal itu mutlak harus dilakukan para 
Kyai jika ingin pesantrennya menjadi pesantren besar. 

Adanya Hari Santri Tanpa Makna Jika Pemerintah Tidak Memperhatikan 
Keberlangsungan Pesantren dan Para Santri. 

Jika kita sering mendengar kata Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau 
Sertifikasi Guru dimana guru mendapatkan tunjangan yang menambah gaji yang 
di dapat setiap bulan,maka seharusnya pemerintah mengeluarkan  Bantuan 
Operasional Pesantren (BOP) dan Sertifikasi Ustadz agar pesantren bisa 
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bertahan bahkan bangkit karena adanya dana bantuan dari pemerintah yang bisa 
membantu operasional Pesantren. Selain itu pemerintah perlu memberikan 
bantuan untuk membangun kembali gedung-gedung pesantren yang sudah mulai 
tua agar layak dihuni oleh para santri.  

Ada hal yang juga tidak boleh dilupakan bahwa pemerintah harus memberikan 
peluang yang sama bagi para santri lulusan pesantren untuk mengikuti 
pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya agar kehidupan masa depan para 
santri bisa lebih  baik.  Sebab belum tentu semua pesantren mempunyai 
pendidikan formal seperti sekolah atau madrasah karena berbagai kekurangan 
yang dimiliki. Solusi dari masalah ini, pemerintah bisa membuat Perguruan 
Tinggi yang berbasis pesantren yang bisa didirikan di pesantren-pesantren 
besar  yang ada di daerah-daerah, sehingga para santri yang asli, yang tanpa 
belajar di sekolah formal bisa melanjutkan belajar ke jenjang Perguruan Tinggi  
Berbasis Pesantren. Akhirnya banyak putra-putri terbaik  bangsa yang mau 
belajar ke pesantren. Dampaknya Indonesia tidak akan kekurangan stok kyai dan 
cendikiawan muslim jika  banyak orang pintar masuk Pesantren.  

Perlu adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Pesantren di 
KEMENDIKBUD 

Pemikiran ini bisa menjadi wacana yang harus dipertimbangkan secara serius 
oleh pemerintah jika memang pemerintah memang peduli dengan kehidupan 
Pesantren, Kyai dan para Santri. Sebab selama ini tidak ada lembaga pemerintah 
yang mengurusi pesantren sehingga banyak kondisi pesantren yang terpuruk 
seperti sekarang ini. Kalaupun ada itu pun baru dibentuk dan masih dalam 
bentuk proyek seperti Program Pembinaan Sekolah Berbasis Pesantren yang 
tidak punya peran signifikan dalam perkembangan pesantren. Jika ada 
pertanyaan kenapa urusan kepesantrenan tidak ditempatkan di Kementerian 
Agama saja. Jawaban saya, jika pembagian Madrasah dan Pesantren diurus 
Kementerian Agama dan pendidikan umum diurus oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan sepertinya terjadi dikotomi  antara pendidikan 
agama dan umum. Padahal dalam pendidikan tidak boleh terjadi dikotomi antara 
pendidikan agama dan umum jika kita ingin menjadi negara besar. 

Selama ini terkesan yang namanya madrasah atau pesantren hanya mahir di 
bidang agama. Padahal sejak zaman dahulu banyak ilmuwan muslim lahir dari 
pesantren, sekarang pun banyak anak-anak yang bersekolah di madrasah 
menjadi juara olimpiade sains.  Sehingga untuk apa Madrasah dan Pesantren 
dipisah dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut saya 
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Kementerian Agama jangan mengurus pendidikan agar fokus mengurus urusan 
agama.  Serahkan semua urusan Pendidikan kepada Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan sehingga pemerintah bisa fokus membentuk pendidikan 
nasional yang berkarakter Indonesia dengan masuknya pesantren dalam 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Pilihlah Mendikbudnya dari lulusan 
pesantren atau pernah mesantren sehingga sangat peduli pada pesantren dan bisa 
memajukan pendidikan pesantren.  Jika Pesantren ada di bawah 
KEMENDIKBUD maka Pesantren mudah untuk dikontrol sehingga paham 
radikalisme lebih mudah dicegah masuk ke Pesantren. Selain itu, pesantrenpun   
sangat berhak menikmati 20% APBN yang dikucurkan Pemerintah untuk 
pendidikan, karena pesantren punya jasa besar pada berdirinya Republik ini. 
Semoga jika hal ini dilakukan maka pesantren akan hidup dan berkembang.  

Penutup 

Semoga tulisan ini bisa menyadarkan kita semua tentang penting pesantren 
dalam pendidikan di Indonesia. Bisa jadi ada ide saya yang mendapat 
penolakan, tapi biarkanlah ide ini menjadi wacana sehingga Indonesia 
mempunyai pemimpin nasional yang bisa mewujudkan ini. Suatu Kementerian 
saja bisa dibubarkan dan dipecahkan, apalagi jika hanya memindahkan sebuah 
Direktorat Jendral, tentukan itu hal yang sangat mungkin dilakukan. Jika bangsa 
ini ingin besar jangan kerdilkan Pesantren.Bangsa yang besar adalah bangsa 
yang tidak melupakan jasa para pahlawannya.Karena banyak para pahlawan 
yang gugur adalah juga dari kalangan pesantren.  Maka bangsa ini akanmenjadi 
besar, jika tidak melupakan pesantren.  Bentuk tidak lupa adalah menghidupkan 
dan mengembangkan pesantren. 

Bumi Allah, 21 Januari 2015 
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MENERKA PEMENANG PILKADA DKI 2017 DAN MASA 
DEPAN INDONESIA SELANJUTNYA, MENGGUNAKAN 

MATEMATIKA TANPA ANGKA 

 

ulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi yang akan 
mungkin saja terjadi dengan membaca fakta yang ada dan dihitung 
melalui Matematika Tanpa Angka. Sehingga, hasil gambaran kondisi 

ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Pusat dalam 
membaca situasi yang akan terjadi Pasca Pilkada DKI tahun 2017. Tulisan ini 
tidak sama sekali bermaksud untuk berpihak pada pihak manapun, walaupun 
sepertinya ada saja pihak-pihak yang menganggap tendensius. Analisa pada 
tulisan ini adalah analisa berdasarkan penalaran penulisyang terbiasa 
menggunakan Matematika Tanpa Angka dalam melihat, menganalisa dan 
menilai suatu permasalahan. Semoga tulisan ini menjadi renungan bagi semua 
pihak. 

Situasi Politik Di DKI Menjelang PILKADA DKI 

Menjelang PILKADA DKI pada tahun 2017, berdasarkan pengamatan saya, 
masyarakat terpecah menjadi 5 kelompok.  

Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak menginginkan Pak Ahok 
menjadi Gubernur, alasannya adalah karena masalah agama. Sebab, menurut 
pemahaman dan keyakinan kelompok pertama adalah haram hukumnya jika 
memilih pemimpin yang bukan beragama sama dengan agama yang di anut oleh 
kelompok tersebut.  

Kelompok kedua adalah kelompok yang menginginkan Pak Ahok menjadi 
Gubernur di PILKADA 2017. Alasan kelompok kedua ini karena Pak Ahok 
mewakili minoritas baik dari segi etnis dan agama. Sehingga menjadi suatu 
prestasi dan kebanggaan tersendiri jika Pak Ahok bisa memenangkan PILKADA 
DKI tahun 2017.  

Kelompok ketiga adalah kelompok objektif-realistis yang terdiri dari lintas 
keyakinan, prosesi, dan suku bangsa yang merasa puas dengan kinerja Pak Ahok 
selama ini. Kelompok ini adalah kelompok yang menilai apa yang dikerjakan 
oleh Pak Ahok adalah jawaban dari keinginan masyarakat akan ketegasan 

T 
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Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, sehingga diyakini 
Jakarta selain akan lebih menjadi moderen dan sejahtera.  

Kelompok keempat adalah kelompok yang merasa “terganggu” dengan kinerja 
dan hasil kinerja yang dilakukan Pak Ahok selama ini. Sudah tentu kelompok ini 
akan mengusung calon lain dan tidak menginginkan Pak Ahok terpilih kembali 
untuk menjadi Gubernur DKI. 

Kelompok kelima adalah kelompok yang tidak mempunyai idealisme seperti 
keempat kelompok di atas.Kelompok kelima ini, seyogianya akan mempunyai 
lima pilihan yang merupakan pilihan oprtunis (jika dianggap menguntungkan 
bagi mereka). Kelima pilihan dari kelompok kelima ini yaitu adalah yang 
mungkin saja mendukung salah satu dari ketiga kelompok di atas, atau 
mendukung dua dari ketiga kelompok di atas, atau bahkan mendukung ketiga 
kelompok di atas, ada yang memilih untuk mendukung selain keempat 
kelompok di atas sebagai jalan tengah atau mencari pemimpin alternatif, dan ada 
juga yang tidak mendukung siapapun. 

Saat ini sudah ada beberapa orang yang digadang-gadang untuk menjadi Calon 
Gubernur DKI di PILKADA 2017 oleh kelompok pertama, kelompok ketiga dan 
kelompok keempat. Orang-orang tersebut ada yang benar-benar menolak, pura-
pura menolak, pura-pura mendukung, dan ada juga yang benar-benar 
mendukung calonnya untuk dijadikan calon Gubernur DKI.  

Saya hanya akan membahas kelompok pertama dan kelompok kedua saja dalam 
tulisan ini. Sebab hal ini penting untuk dipelajari demi masa depan bangsa. 

Kelompok Pertama 

Kelompok pertama saat ini sedang mencari sosok Calon Gubernur yang 
disiapkan untuk “bertanding” melawan Pak Ahok di PILKADA DKI 2017. 
Kelompok pertama ini perjuangannya sangat berat, dari mulai menentukan satu 
sosok yang disepakati bersama dan yang layak “dijual” ke warga DKI pada saat 
PILKADA nanti. Kemudian kelompok ini mengusahakan sosok tersebut unutuk 
mendapat dukungan partai agar bisa menjadi Calon Gubernur atau jika tidak 
mendapat dukungan partai, maka kelompok pertama ini harus 
mengumpulkanKTP sesuai syarat yang ditentukan KPUD DKI agar sosok 
pilihannya bisa maju PILKADA melalui jalur independen. Setelah itu, 
kelompok pertama ini berusaha untuk  memastikan hanya ada satu saja lawan 
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dari Pak Ahok, sehingga umat Islam fokus hanya memilih satu calon saja yang 
merupakan lawan Pak Ahok di PILKADA nanti.  

Selanjutnya, kelompok pertama ini akan melakukan kampanye untuk 
mengenalkan sosok ini kepada warga DKI. Yang pasti, kelompok pertama ini 
patut diduga membutuhkan dana yang cukup besar, yang belum tentu dimiliki 
oleh kelompok pertama. Sementara, visi yang dimiliki dan dipahami oleh 
kalangan ini, pemahaman dan keyakinan mereka yang tidak menginginkan Pak 
Ahok jadi Gubernur DKI, belum tentu sampai ke akar rumput atau warga DKI 
di kalangan bawah. Sehingga dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang 
sangat besar, jika tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Kelebihan kelompok ini 
adalah keikhlasan dan militansinya yang tinggi dalam memperjuangkan 
keinginannya atas dasar pemahaman dan keyakinan tersebut. Sebab kebanyakan 
orang-orang pada kelompok pertama ini adalah yang taat dalam beragama dan 
rajin beribadah  menurut aturan agama, pemahaman dan keyakinan ajarannya 
tersebut.  

Kelompok Kedua 

Bagi kelompok kedua untuk menjadikan memenangkan Pak Ahok pada 
PILKADA DKI 2017 tidak sesulit kelompok pertama. Ada hal-hal yang 
mendasari pemikiran tersebut, diantaranya bisa saja dipastikan hampir seluruh 
warga Jakarta kenal dengan orang yang bernama Basuki Tjahaya Purnama atau 
yang biasa dipanggil “AHOK”. Bahkan orang di luar Jakarta pun banyak yang 
kenal beliau. Hal ini terjadi karena atas apa yang dilakukannya sering menjadi 
daya tarik media untuk diberitakan dan yang cukup penting, karena beliau 
Gubernur di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.  

Pemberitaan beliau akan lebih banyak dari pada para Gubernur di Provinsi lain. 
Sehingga, peluang Pak Ahok menjadi calon Gubernur DKI di PILKADA DKI 
tahun 2017 akan sangat besar, baik melalui jalur partai maupun jalur 
independen. Tidaklah sulit bagi seorang Gubernur sekelas Pak Ahok untuk 
mengumpulkan KTP yang melebihi batas yang ditentukan KPUD DKI. Bagi 
Pak Ahok yang dulunya politikus, profesional, (mungin juga) pengusaha, etnis 
tionghoa dan beragama bukan mayoritas, akan mendapat dukungan leboh 
mudah dari para pengusaha etnis Tionghoa dan warga yang berkeyakinan agama 
non mayoritas, tidak hanya dari Jakarta bahkan dari luar Jakarta pula. Berkat 
dukungan tersebut, pasti dana untuk kampanye di PILKADA DKI 2017 pastilah 
bukan masalah untuk Pak Ahok.   
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Dukungan terhadap Pak Ahok ini bisa jadi tidak semata-mata untuk menjadikan 
Pak Ahok menjadi Gubernur DKI, tetapi juga membangun harapan agar Pak 
Ahok bisa menjadi RI-1 atau RI-2 di PILPRES berikutnya. 

Hal yang sangat penting dicatat adalah kinerja Pak Ahok selama menjadi 
Gubernur DKI. Beliau dikenal sebagai sosok yang tegas, berani dan anti 
Korupsi, dan ini secara tidak langsung berefek menjadikan seperti “kampanye 
gratis” dalam menyongsong PILKADA DKI 2017. Pak Ahok sudah lebih 
dahulu “berbuat” untuk rakyat dan negara, menjawab kehausan warga DKI akan 
sosok peimpin yang tegas, berani dan anti Korupsi itu. 

Sebenarnya ada beberapa pemimpin di daerah lain yang potensi kualitasnya 
sama bahkan bisa jadi lebih besar dibandingkan dari Pak Ahok. Tetapi karena 
posisi Pak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta (wilayah yang jadi pusat 
perhatian bukan saja Indonesia tapi juga dunia, karena ibu kota negara), 
membuat beliau lebih terkenal dari pemimpin daerah lainnya. Itulah yang 
disebut keberuntungan yang merupakan takdir Pak Ahok saat ini. 

Siapakah Yang Akan Menang Diantara Kedua Kelompok Ini? 

Terus terang menurut penilaian saya, melalui cara berpikir Matematika Tanpa 
Angka yang saya miliki, jika Pak Ahok maju PILKADA DKI 2017 maka 
hampir bisa dipastikan pak Ahoklah yang jadi pemenangnya. Hal ini karena 
berbagai potensi dan “keuntungan posisi” yang dimilik Pak Ahok saat ini. 
Aakan tetapi, PILKADA DKI 2017 patut diprediksi bukanlah pertempuran 
sebenarnya bagi Pak Ahok. Dengan potensi dan “keuntungan posisi” yang 
beliau miliki, patut diduga berdasarkan teori peluang dalam Matematika Tanpa 
Angka, bahwa kelompok kedua sedang menyiapkan pak Ahok untuk menjadi 
RI-1 atau RI-2 dengan tahapan awalnya adalah menjadi Gubernur DKI terlebih 
dahulu di tahun 2017.  

Hanya saja, jika Pak Ahok terpilih menjadi Gubernur 2017, maka bangsa ini 
harus siap untuk menghadapi kemungkinan akan terpecah menjadi lima 
kelompok seperti yang saya tuliskan di atas sebelum kalimat ini (pada bagian 
awal). Sangat dimungkinkan fokus “perjuangan” yang sebenarnya dari orang-
orang yang ingin terlibat, akan langsung fokus “melihat” PILPRES 2019, karena 
berdasarkan pengalaman Presiden terpilih 2014 sebelumnya adalah Gubernur 
DKI. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan hal itu akan terjadi pada Pak Ahok. 
Pembagian pecahan menjadi lima kelompok ini akan berpotensi terjadi secara 
nasional, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya situasi ini, bisa saja menjadi 
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sangat tidak mengutungkan bagi Pemerintah Pusat yang akan menuntaskan 
pekerjaannya dua tahun lagi hingga 2019, karena semakin terpecah, semakin 
berpotensi terganggunya stabilitas negara. 

Apa Yang Akan Terjadi Setelahnya? 

Dalam politik banyak hal yang tidak mungkin pada akhirnya bisa saja terjadi. 
Seperti halnya Presiden Barack Obama menjadi Presiden Amerika. Hal itu 
mungkin tidak terpikir akan terjadi bagi orang Amerika 20 tahun yang lalu, 
dimana akan ada orang kulit hitam yang menjadi Presiden di Amerika Serikat, 
tetapi karena hal itu terjadi di Amerika maka tidak begitu masalah. Bagaimana 
jika hal ini terjadi di Indonesia, misalnya yang menjadi Gubernur di Bali 
beragama non Hindu, atau yang menjadi Gubernur di Aceh beragama non 
Muslim.  Walaupun semua dimenangkan dengan cara yang konstitusional, akan 
tetapi hampir bisa dipastikan akan ada penolakan-penolakan keras yang akan 
berpotensi memicu tindakan sangat anarkis bahkan sampai pada keinginan untuk 
memisahkan diri. Hal ini terjadi diantaranya karena idealisme berdasarkan 
“kepercayaan dan keyakinan” yang “buta”, dapat saja berdampak menjadikan 
orang berpikir dan bertindak sangat irasional dan emosional, sehingga 
berpotensi bisa menimbulkan tindakan anarkis yang di luar kebiasaan. 

Amandemen UUD 1945 dengan berbagai kepentingannya telah membuka 
peluang sosok seperti Pak Ahok bisa menjadi RI-1 pada PILPRES di tahun 2019 
atau tahun 2024. Tim sukses yang telah berhasil menghantarkan pasangan Pak 
Jokowi dan Pak Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tentunya 
punya kemampuan pula untuk menghantarPpak Ahok  menjadi RI-1. Apalagi 
dengan dukungan dana yang pastinya sangat besar. 

Melanjutkan tulisan ini, mari kita renungkan bagaimana reaksi pemeluk ajaran 
agama dan keyakinan mayoritas di Indonesia, jika minoritas yang menjadi 
Presiden? Pasti akan banyak orang yang beragama pemeluk ajaran agama dan 
keyakinan mayoritas, menjadi sangat kecewa dan sangat mungkin akan terjadi 
penolakan yang bersifat sangat anarkis dan bisa menimbulkan diintegrasi 
bangsa. Sudah menjadi hal yang rasional, pada umumnya pada suatu komunitas 
mayoritas, tentu tidak inigin dipimpin oleh yang berasal dari kelompok 
minoritas, walaupun belum tentu semua seperti ini. 
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Potensi Rekayasa Asing Untuk Menghancurkan Indonesia 

Indonesia adalah negara yang sumber daya alamnya amat sangat kaya, yang 
menyebabkan berbagai negara besar ingin mendapatkan kekayaan alam tersebut. 
Supaya mudah mendapatkan kekayaan alam tersebut, yang paling mungkin 
adalah menghancurkan Indonesia dari dalam. Mari kita bayangkan ketika 
seorang yang berasal dari kelompok minoritas menjadi RI-1. Maka orang-orang 
yang berasal mayoritas, akan kecewa, sangat mungkin “sempalan” dari kaum 
mayoritas tersebut akan membuat gerakan yang anarkis, yang akan 
“mendapatkan perlawanan” dari aparat keamanan.  

Kita tidak pernah tahu, bisa jadi dengan banyaknya orang Indonesia yang 
sedang atau pernah “bersekolah” di  Suriah, Iraq, Afghanistan, Moro dan di 
berbagai negara konflik lainnya, serta banyaknya dan akan makin melimpahnya 
pekerja asing yang sedang dan akan bekerja di Indonesia, lalu ditambah dengan 
banyaknya pengungsi asing dengan aliran agama tertentu yang masuk ke 
Indonesia, apalagi ditambah adanya pangkalan-pangkalan militer asing yang 
sangat dekat dengan wilayah NKRI, adalah merupakan strategi-strategi pihak 
asing untuk menghancurkan Indonesia.  

Kondisi jika terpilihnya minoritas menjadi RI-1 itu, sangat mungkin  
menyebabkan orang-orang Indonesia yang sedang atau pernah “bersekolah” di 
Afghanistan, Irak, Suriah, Moro dan di berbagai daerah konflik lainnya 
(„Alumni‟), oleh “kekuatan asing” akan ditarik pulang ke Indonesia untuk 
mempraktikkan “ilmu” yang didapatnya dengan membuat konflik seperti di 
negara-negara konflik lainnya. Hal ini terjadi karena pada saat itu, para 
„Alumnus‟ ini akan menemukan “momentumnya” dan orang-orang yang sudah 
punya jiwa separatisme sebelum di Indonesia, serta orang-orang penganut ajaran 
dan keyakinan mayoritas yang kecewa dengan situasi politik yang ada, sangat 
mungkin berkolaborasi atau bahkan mendukung para “Alumnus” tersebut.  

Bangsa ini pun selayaknya harus mewaspadai pekerja asing dan pengungsi asing 
dari luar Indonesia. Karena bisa jadi pada kondisi tersebut, mereka berpotensi 
akan memperkeruh suasana, sehingga bepotensi mengakibatkan kondisi konflik 
yang terjadi semakin parah. Adanya pangkalan militer asing yang ada di sekitar 
wilayah NKRI bisa jadi disiapkan untuk menghadapi kondisi ini, yang tujuannya 
pasti untuk kepentingan asing.  

Jika kita berkaca pada sejarah, pada awal Reformasi kita pernah mengalami 
kerusuhan besar, bukan saja akibat dari ambruknya ekonomi, tetapi juga perlu 
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diwaspadai karena akibat masalah etnis dan agama seperti di Solo, Tasikmalaya, 
Poso dan yang cukup besar seperti yang terjadi di Sampit dan Ambon.  

Kejadian-kejadian ini, bisa jadi merupakan “test case” pihak asing yang 
menunjukkan kalau rakyat di negeri ini masih mudah untuk diprovokasi dan 
dipecah belah. Bisa jadi momentum terpilih RI-1 yang berasal dari minoritas , 
dimanfaatkan oleh pihak asing untuk membuat  perang saudara di Indonesia 
yang berdasarkan “justifikasi” perbedaan agama dan etnis dengan skala 
nasional. Hal itu sangat mungkin terjadi dan sangat mungkin dilakukan 
berdasarkan pengalaman sejarah. Negara Suriah yang dulunya negeri aman dan 
damai sekarang ini menjadi porak poranda akibat perang saudara. Oleh karena 
itu kita sebagai bangsa harus waspada. 

Solusinya: Mari Kembali Kepada Pancasila Dan UUD 1945 Yang Asli 

Usulan saya akan solusi untuk masalah ini adalah marilah kita kembali pada 
Pancasila dan UUD 1945. Menurut UUD 1945 yang asli, presiden adalah 
mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi yang memilih Presiden 
adalah MPR. Kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, 
harus kembali memutuskan berbagai masalah dengan musyawarah untuk 
mencapai mufakat serta menumbuhkan kembali budaya Toleransi dan 
tenggang rasa.  

Selama ini sebagai bangsa Indonesia, kecenderungannya kita sudah mulai 
meninggalkan hal-hal yang Pancasilais. Saat ini, berbagai keputusan dilakukan 
dengan cara voting atau dengan suara terbanyak. Harapan saya pada pemilihan 
presiden nanti, lebih baik para wakil rakyat berdebat berhari-hari bahkan 
berminggu-minggu di gedung MPR-DPR untuk memutuskan siapa Presiden RI 
berikutnya, dalam rangka menghindari terjadinya situasi yang tidak diinginkan 
di kemudian hari, seperti Konflik Sosial, gerakan separatis, atau bahkan 
mungkin saja peningkatan aksi Terorisme. Kita harus sadari bersama, bahwa 
banyak pihak asing yang menginginkan negeri dan bangsa ini terpecah belah 
dengan berbagai cara akan dilakukan oleh mereka untuk mewujudkan hal itu.  

Penutup 

Segala sesuatu mungkin saja terjadi, baik jika Pak Ahok menjadi Gubernur DKI 
atau RI-1, atau mungkin jika tidak menjadi Gubernur DKI atau RI-1. Hal ini 
karena takdir, jodoh, rezeki dan umur hanya merupakan kewenangan mutlak 
Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu. Bisa saja apa yang saya tuliskan ini tidak 
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terjadi atau bisa juga terjadi. Sebagai warga negara yang baik, saya hanya bisa 
berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Semoga para pemimpin di Republik ini 
diberikan kesadaran untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, 
daripada kepentingan pribadi, kelompok dataupun golongannya.  

Semoga tulisan ini menjadi perenungan kita bersama. Aamiin 

Bumi Allah, 28 Januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

182



  183 

CARA MENGURANGI PHK DAN PENGANGGURAN YANG 
JARANG DIKETAHUI PARA PEMIMPIN DAN 

RAKYATNYA 
 

ada saat saya membuka les matematika dengan bayaran seikhlasnya di 

bulan Februari 2003, atau sekitar 13 tahun lalu,posisi saya pada saat itu 

adalah pengangguran, karena baru saja berhenti bekerja pada suatu 

lembaga pendidikan besar yang mempunyai banyak cabang dan kebetulan saya 

di tempatkan di Bandung pada waktu itu. Pada saat itu pula, saya gagal diterima 

menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Banyak orang yang berkomentar, bahwa les yang saya lakukan dengan bayaran 

seikhlasnya adalah karena saya stres dengan situasi yang ada. Banyak orang 

yang memprediksi bahwa les yang saya lakukan akan tutup dalam jangka waktu 

6 bulan, karena les dengan bayaran seikhlasnya hampir bisa dipastikan biaya 

operasional tidak akan tertutupi. Sementara status saya sebagai pengangguran 

bisa dipastikan tidak punya cukup uang untuk menutup biaya operasional 

lembaga dalam waktu yang sangat lama. Ternyata, Alahmdulillah prediksi 

banyak orang tersebut salah, karena sampai tulisan ini dibuat, lembaga yang 

menerapkan Sistem Metode Seikhlasnya yang bernama Klinik Pendidikan 

MIPA (KPM) masih berdiri bahkan sudah punya beberapa cabang di Indonesia. 

Banyak yang menanyakan apa rahasianya sehingga Lembaga Klinik Pendidikan 

MIPA (KPM) masih bisa bertahan sampai sekarang. Jawaban sederhananya 

adalah karena Allah menolong saya. Seiring berjalannya waktu saya 

menemukan jawaban yang saya rasa paling pas yang saya pikir bisa ditiru oleh 

semua orang. Jawabannya adalah karena saya Karyawan Allah dan lembaga 

KPM adalah sebagai alat dalam rangka pengabdian saya kepada Allah. 

Mengajar atau aktivitas lainnya bukan sebagai bekerja dalam rangka mencari 

uang tetapi sebagai wujud rasa syukur karena telah dititipkan ilmu dan 

berbagai titipan lainnya oleh Allah. Sedangkan rezeki yang didapat, menurut 

saya bukan karena hasil kerja saya, tetapi karena Maha Pengasih dan Maha 

P 
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Penyayang Allah kepada saya dan teman-teman di KPM. Sebab banyak rezeki 

yang didapat terkadang tidak berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan. 

Menjadi Karyawan Allah merupakan profesi yang unik yang jarang orang pilih 

di zaman sekarang ini.  Banyak hal yang “tidak jelas atau ghaib” (di luar nalar 

perhitungan rasional manusia dan ilmu dnuia), ketika menjadi Karyawan Allah. 

Tapi banyak pula orang yang berpikir mengada-ngada atau bahkan mustahil, 

bagi orang yang kurang yakin dengan Allah. Padahal bukankah ciri orang 

bertaqwa salah satunya iman kepada yang Ghaib, (tolong koreksi jika saya 

salah)? 

Saat ini orang lebih memilih bekerja di  lembaga yang kuat dan besar serta kaya 

karena lebih bisa menjamin kehidupan dan masa depan. Profesi sebagai pekerja 

di Perusahaan Perminyakan, perusahaan telekomunikasi, pegawai BUMN, 

Pegawai Negeri Sipil, Tentara, Polisi, Pejabat dll, menjadi pilihan orang 

Indonesia saat ini.  Padahal tidak ada jaminan suatu perusahaan akan bertahan, 

termasuk tidak jaminan suatu negara akan tetap ada. Contoh nyata adalah 

perusahaan besar Handphone seperti NOKIA saja bisa bangkrut, Pemerintahan 

Saddam Husein di negara Iraq saja bisa bubar sehingga para pegawai dan 

tentaranya pun bubar. Sangat mungkin hal ini akan terjadi di Indonesia karena di 

dunia ini tidak ada yang kekal Abadi kecuali Allah SWT. 

Mari kita renungkan, khusus bagi umat Islam yang pasti meyakini Allah sebagai 

Tuhannya.  Allah itu Maha Kaya berarti Allah itu tidak akan pernah bangkrut, 

maka tidak akan ada PHK bagi orang yang bekerja kepada Allah atau menjadi 

Karyawan Allah. Perlu diingat pula bahwa Allah Maha Bijaksana, maka ketika 

karyawan Allah berbuat kesalahan pasti akan ada keputusan yang bijaksana, 

karena Allah juga Maha Pengampun.  Apalagi Allah itu Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang, maka yang menjadi Karyawan Allah pasti akan selalu 

dikasih dan selalu disayang. Sehingga yang menjadi Karyawan Allah bisa 

dipastikan hidupnya lebih terjamin dan lebih sejahtera. Jika banyak orang 

Indonesia menjadi karyawan Allah maka pengangguran di Indonesia akan 

berkurang.  
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Bagaimana caranya untuk menjadi Karyawan Allah? 

Cara menjadi karyawan Allah itu sangat mudah. Caranya cukup menyatakan diri 

bahwa kita akan bekerja kepada Allah dan segala aktivitas yang kita lakukan 

harus untuk Allah dan mendapatkan ridho dari Allah. Sesungguhnya bagi orang 

yang beragama Islam pernyataan untuk menjadi karyawan Allah ini sering 

dibaca pada saat Sholat. Sebab pada saat membaca do‟a Iftitah ada pernyataan 

sesunggunya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, 

Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu baginya. Hanya saja itu diucapkan dimulut 

tapi tidak diyakini oleh hati dan akal. Sehingga statusnya sebagai karyawan 

Allah masih dipertanyakan. Jika ingin menjadi karyawan Allah yakini 

pernyataan tersebut dengan hati serta buktikan dengan amal perbuatan. 

Setelah menyatakan diri dengan hati, akal dan mulut sebagai karyawan Allah, 

maka yang harus dilakukan manusia berikutnya adalah bekerja secara 

profesional dan menerima serta bersyukur dengan  posisi atau pekerjaan yang 

diberikan Allah SWT saat ini. Bisa jadi seorang Karyawan Allah bekerja 

sebagai guru, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, tentara, polisi, pedagang, 

tukang sampah, buruh, supir, pemimpin, pemuka agama, pelajar, mahasiswa dll. 

 Saat ini banyak orang menginginkan profesi atau pekerjaan baru yang dianggap 

berpotensi lebih menjanjikan secara finansial dan ketenaran (seperti menjadi 

anggota DPRD atau Pemimpin Daerah).  Padahal hal itu belum tentu 

memberikan kebaikan untuk dirinya, keluarganya dan masa depannya. Seorang 

karyawan Allah bukanlah pengangguran.  Sebab seorang Karyawan Allah akan 

melakukan pekerjaan apa pun sesuai dengan aturan Allah tanpa memikirkan 

apakah pekerjaan itu akan menghasilkan uang atau tidak, karena seorang 

Karyawan Allah meyakini Allah SWT yang akan memberinya rezeki. 

Terakhir dan ini merupakan hal yang sangat penting, seorang Karyawan Allah 

harus siap menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT. 

 Seorang Karyawan Allah harus rajin beribadah sebagai wujud syukur atas 

nikmat yang telah diberi. Bagi orang yang beragama Islam melaksanakan Sholat 
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berjamaah, Shalat Sunnah Rawatib, Sholat Dhuha, Sholat Tahajud, Puasa Senin 

Kamis, Shodaqoh, membaca Al Quran, berzikir merupakan ibadah sunnah yang 

sedapat mungkin tidak ditinggalkan.  Keinginan untuk terus memperbaiki diri 

dalam ketaatan kepada Allah baik dari segi kualitas dan kuantitas mutlak harus 

terus dilakukan oleh seorang Karyawan Allah. dalam hal ini sesama Karyawan 

Allah  diperbolehkan berlomba-lomba untuk menjadi Karyawan Allah yang 

berprestasi. Sebagaimana halnya orang berlomba-lomba menjadi karyawan 

berprestasi di Perusahaan pada umumnya. Karyawan Allah yang paling 

berprestasi nanti akan mendapatkan amanah yang paling besar dan dimuliakan 

baik di dunia maupun di akhirat.  

Perlu disadari, bahwa Indonesia adalah negara dengan ummat muslim terbesar, 

untuk itulah seharusnya negara ini adalah negara yang tentram, sejahtera, 

melindungi seluruh isi tanah air, tumpah darah dan rakyatnya, jika ummat 

muslim mau menjadi Karyawan Allah. Bumi Pertiwi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah ciptaan dan karunia 

Allah SWT untuk menjadi “kantor” bagi para Karyawan Allah, maka sudah 

selayaknya dijaga keutuhannya, kenyamanannya, kesejahteraannya, bagi 

siapapun yang ada di dalam “kantor” tersebut. Sebagai Karyawan Allah, 

mensyukuri ni‟mat dari Allah, dapat diwujudkan untuk menjaga seluruh 

Ciptaan-Nya. Siapapun yang hidup dan berada di negeri dan apapun yang 

terkandung di dalam negeri Indonesia tercinta ini, wajib dijaga, dihargai dan 

dihormati oleh seluruh Karyawan Allah !!! 

Peran Pemimpin Baik di pusat maupun di Daerah dalam Masalah 

Pengangguran 

Dalam konteks berbangsa dan bernegara sebagi rakyat Indonesia, Jika kita ingat 

lirik lagu Indonesia Raya 

“...Hiduplah tanahku 

Hiduplah negeriku 

Bangsaku Rakyatku semuanya 

Bangunlah jiwanya  
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Bangunlah badannya  

Untuk Indonesia Raya...” 

Jika kita resapi lirik lagu tersebut maka yang harus dilakukan terlebih dahulu 

untuk membuat Membangun Indonesia Raya adalah Membangun Jiwa 

Rakyatnya. 

Saat ini,  para pemimpin di Indonesia baik di pusat maupun di daerah lebih 

fokus pada pembangunan badannya atau fisik. Hal ini bisa dirasakan dari 

polemik yang terjadi di pusat maupun di berbagai daerah di negeri ini.  Seperti 

masalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, penolakan warga terhadap 

pembangunan jalan tol di suatu daerah dll. Para pemimpin baik di pusat maupun 

di daerah sepertinya lupa untuk mendidik terlebih dahulu rakyatnya. Tidak 

hanya para pelajar dan mahasiswa yang harus dididik tetapi juga para pemuda 

dan para orang  tua yang sudah menyelesaikan pendidikan dari mulai lulusan SD 

sampai tingkat S-3 pun harus dididik.  Pendidikan yang dilakukan adalah 

pendidikan untuk menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Pendidikan 

masyarakat seperti ini akan efektif jika pemimpin yang mencontohkan dan 

menjadi contoh dalam hal bersyukur.  

Jika seorang pemimpin bisa menjadi contoh dalam hal bersyukur seperti yang 

saya tuliskan dalam hal bagaimana caranya untuk menjadi Karyawan Allah, 

maka bisa dipastikan para pembantunya akan mencontoh hingga bawahannya 

dan terakhir adalah masyarakat atau rakyatnya. Jika masyarakat atau rakyat yang 

dipimpinnya menjadi orang-orang bersyukur maka bisa dipastikan nikmatnya 

akan bertambah. Jika nikmat bertambah sangat tidak logis jika terjadi musibah 

seperti PHK yang menyebabkan banyaknya penggangguran. Hal ini sesuai 

dengan Firman Allah di Al Quran Surat ke-14 Ibrahim ayat 7, “Dan (ingatlah 

juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 

pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih". 
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Penutup 

Saat ini setiap masalah yang terjadi di negeri ini seringnya mencari solusi hanya 

dengan menggunakan akal pikiran saja. Sehingga banyak masalah yang tidak 

bisa diselesaikan dan pada akhirnya bertambah parah. Kita sebagai bangsa sudah 

mulai melupakan Allah dalam mencari solusi yang ada, termasuk di dalamnya 

masalah PHK dan pengangguran. Kita harus ingat, Allah Maha Kaya dan Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan 

jika kita melibatkan Allah di dalamnya. Hal yang sangat penting jika seorang 

pemimpin bisa menyelesaikan berbagai masalah maka pemimpin tersebut harus 

menjadi Karyawan Allah, agar setiap masalah yang ada ditolong oleh Allah 

SWT. Ingatlah, jabatan yang dimiliki 5 atau 10 tahun, bisa saja setelahnya 

berujung pada kehinaan di dunia dan di akhirat, jika tidak melibatkan Allah pada 

saat memegang amanah tersebut. 

 

(Bumi Allah, 6 Februari 2016) 
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ILMU MATEMATIKA “YANG MEMBANTU MENYELESAIKAN” 
MASALAH PRIBADI, BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Ketika sedang memberikan pelatihan matematika kepada guru-guru, saya sering 
memberikan soal berikut untuk menguji cara pandang para peserta terhadap 
suatu masalah. “Tunjukkan bagaimana cara menanam sepuluh pohon kelapa 
dalam lima barisan dengan empat pohon di masing-masing barisan!”. 

Dari berbagai pelatihan matematika yang sudah saya lakukan, rata-rata guru 
menjawab bahwa soal ini tidak mungkin ada jawabannya. Sebab mereka 
berpendapat karena ada 4 pohon kelapa di setiap baris dan banyaknya baris ada 
5. Maka  banyaknya pohon kelapa itu seharusnya 5 x 4 = 20. Para guru yang 
sudah berpersepsi seperti itu, bisa dipastikan tidak akan melanjutkan 
mengerjakan soal ini,  karena meyakini soal ini salah. 

Ada juga guru yang berpikir kreatif, tapi ini sangat jarang terjadi. Guru yang 
kreatif terbiasa untuk “merubah cara pandang” terhadap suatu masalah. 
Sehingga hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang sulit menjadi 
mudah. Guru-guru ini berhasil memecahkan masalah tersebut dengan membuat 
gambar bintang dan menempatkan pohon-pohon kelapa tersebut pada titik 
perpotongan garis-garis yang membentuk gambar bintang. Guru-guru yang telah 
“merubah cara pandang” terhadap soal ini, yang awalnya berpikir garis yang 
dimaksud adalah berjejer menjadi garis yang saling berpotongan. Perubahan 
cara pandang ini membuat hal yang tidak mungkin diselesaikan menjadi bisa 
diselesaikan. 

Ada lagi kasus lain, ketika saya memberi soal di berbagai pelatihan 
“Mungkinkah membentuk sebuah persegi besar dari 10 buah persegi kecil yang 
masing-masing berukuran 1 satuan?”. Hampir semua peserta biasanya akan 
menjawab tidak mungkin, karena persegi bisa dibentuk jika jumlah persegi 
kecilnya ada 4 atau 9 atau 16 dan seterusnya yang intinya adalah jumlah persegi 
kecil harus berbentuk bilangan kuadrat. Ketika saya berhasil menunjukan bahwa 
hal tersebut mungkin dilakukan dengan membuat persegi yang panjang sisinya 
 akar 10 atau . Para peserta akhirnya bertepuk tangan dan  menyadari 
kesalahannya selama ini. 

  
Merubah Cara Pandang dalam melihat masalah Kehidupan 

Dalam Strategi Penyelesaian Masalah di Matematika ada salah satu materi 
yang judulnya Merubah Cara Pandang. Kedua contoh di atas merupakan 
contoh dari Merubah Cara Pandang dalam menyelesaikan persoalan 
matematika. Ilmu Merubah Cara Pandang ini sangat bermanfaat jika kita 
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akan banyak masalah yang 
bisa diselesaikan dengan kebiasaan Merubah Cara Pandang ini. ketika kita 
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mendapatkan informasi yang sifatnya negatif (tidak sesuai keinginan) atau kita 
dalam situasi yang kurang ideal (tidak sesuai keinginan), hati kita cenderung 
akan gelisah atau khawatir atau ketakutan. Sehingga akan menimbulkan masalah 
baru yaitu berupa  tidak fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah lain yang 
sudah ada dan yang akan ada. Sehingga masalah-masalah yang sudah ada tidak 
terselesaikan dengan baik, dan masalah yang akan ada tidak terantisipasi dengan 
baik.Maka, hasilnya terjadilah tumpukan masalah.  Hal ini akan berdampak 
buruk pada diri kita, keluarga dan karir di pekerjaan. 

Menurut saya dalam proses berpikir, ketika otak memperoleh informasi yang 
mengandung unsur emosional, otak akan meneruskannya ke hati atau ke 
perasaan. Sehingga menimbulkan respon atau reaksi dari hati atau perasaan 
berupa gembira, sakit, sedih, takut, khawatir dan lain sebagainya sebagai respon 
dari informasi tersebut. Agar setiap informasi negatif (tidak sesuai keinginan) 
tidak mendapat respon negatif juga oleh perasaan,maka otak harus merubah cara 
pandang terhadap masalah tersebut sebelum disajikan ke hati atau perasaan. 
Mari kita biasakan Merubah Cara Pandang dalam dalam menghadapi 
informasi yang sifatnya negatif (tidak sesuai keinginan) atau situasi yang kurang 
ideal (tidak sesuai keinginan). 

Berikut ini contoh manfaat Merubah Cara Pandang:  
Misalkan kita terpilih untuk mengikuti suatu kegiatan ke luar negeri,kemudian 
kita mendapat informasi bahwa kita tidak jadi diberangkat karena digantikan 
oleh orang lain dengan berbagai alasan, atau kita tidak jadi berangkat karena 
kegiatannya tidak jadi, intinya adalah kita tidak jadi berangkat. Pasti informasi 
ini akan mengganggu pikiran kita dan akan membuat kita sedih. Sehingga 
selanjutnya akan menggangu aktivitas kita yang lain untuk beberapa waktu. 
Seharusnya ketika kita mendapat kabar kita tidak jadi ikut kegiatan ke luar 
negeri tersebut, otak harus merubahnya, dengan melihat kita tidak jadi berangkat 
berarti kita sedang diuji oleh Allah SWT untuk menerima kehendakNYA. 
Berarti dengan kejadian ini kita disayang Allah, bahagialah orang yang disayang 
Allah. Informasi yang harus disajikan ke otak kepada hati atau perasaan adalah 
kita tidak jadi  berangkat karenaKita Disayang Allah. Hati atau perasaan ketika 
mendapat informasi itu akan tenang, Sehingga kehidupan kita akan tetap 
berjalan normal seperti sedia kala. Itulah teknik Merubah Cara Pandang 
dalam kehidupan. 

Contoh lain Merubah Cara Pandang:  
Ketika kita mendapat situasi yang kurang ideal misalnya kita sakit dan dirawat 
di rumah sakit pada saat Hari Raya Iedul Fitri. Jika otak kita meneruskan situasi 
ke hati atau perasaan pasti hati kita akan kecewa, sedih bahkan mungkin marah 
kepada yang Maha Kuasa. Sebab disaat orang lain bergembira kita malah sakit 
dan belum tentu ada yang menengok sebab pada saat itu orang lebih suka 
bersilaturahim kepada orang yang sehat bukan berkunjung ke rumah sakit. Jika 
situasi sakit ini kita lihat sebagai anugerah Allah karena dikuranginya dosa-dosa 
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kita, ketika kita menyajikan informasi itu kepada hati atau perasaan, maka hati 
kita akan tenang dan bisa melakukan aktivitas lain ketika sakit seperti berzikir.  
Ketenangan hati dan berzikir akan bisa mempercepat proses penyembuhan. 

Merubah Cara Pandang BUKANLAH MENGHINDARI MASALAH, tetapi 
ini adalah cara untuk memudahkan kita menyelesaikan masalah atau juga cara 
agar kita terhindar dari masalah baru. Misalnya kita mempunyai perusahaan 
kecil. Pada suatu saat orang andalan atau kepercayaan kita tidak bekerja lagi. 
Penyebabnya bisa karena meninggal dunia, sakit atau pindah kerja ke tempat 
lain. Jika otak kita memandang situasi ini sebagai kesempatan untuk menjadikan 
perusahaan kita semakin kuat dengan mencoba memperkuat sistem di 
perusahaan sehingga tidak bergantung pada orang,maka situasi yang kurang 
ideal di perusahaan kita, akan kita hadapi dengan penuh semangat sehingga 
masalah tersebut di selesaikan dengan baik. Tentunya kemampuan Merubah 
Cara Pandang perlu proses latihan.  Sebab selama ini kebanyakan dari kita 
terbiasa menelan mentah-mentah informasi dan menggunakan informasi yang 
ada untuk mengambil sikap atau keputusan. Bagi ummat muslim, dalam hal 
konsumsi informasi, mengasah kemampuan Merubah Cara Pandang dapat 
dimulai dari menelaah kebenaran dan akurasi serta logika dan rasionalitas dari 
informasi yang kita terima sebelum memanfaatkannya, yang dikenal juga salah 
satu caranya adalah dengan Tabayyun dan Tatsabbut. 

Sebagaimana cara kerja Ilmu Matematika, bagi ummat muslim Tabayyun dan 
Tatsabbut sangat dibutuhkan untuk mengasah kemampuan Merubah Cara 
Pandang, karena Allah telah memerintahkan kita untuk Tatsabbut, Allah Ta‟ala 
berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian 
orang fasiq dengan membawa berita, maka periksalah dahulu dengan teliti, 
agar kalian tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, lalu kalian menyesal 
akibat perbuatan yang telah kalian lakukan.” (QS. Al Hujurat : 6). Imam Asy 
Syaukani Rahimahullah berkata, “Yang dimaksud dengan Tabayyun adalah 
memeriksa dengan teliti dan yang dimaksud dengan Tatsabbut adalah berhati-
hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap 
sebuah peristiwa dan kabar yang datang, sampai menjadi jelas dan terang 
baginya.” (Fathul Qadir, 5:65). 

Merubah cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Di zaman era informasi seperti sekarang ini, jika kita tidak membiasakan diri 
untuk Merubah Cara Pandang terhadap informasi yang sifatnya negatif (tidak 
sesuai keinginan),maka kita akan stres, sebab setiap hari kita akan mendapatkan 
puluhan bahkan mungkin ratusan informasi negatif yang masuk ke otak kita. 
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara saat ini, kita sering mendengar 
informasi tawuran antar kampung, kejahatan narkoba, pelecehan seksual, 
LGBT, hutang negara yang semakin besar, aparatur negara yang korupsi, partai 
politik yang selalu gaduh dll. Jika semua informasi itu langsung disalurkan ke  
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hati atau perasaan, maka hati atau perasaan kita akan selalu khawatir, marah,  
ketakutan dan hal-hal negatif lainnya, yang berakibat hati kita menjadi sakit. 
Tanda-tanda hati kita sudah sakit adalah sering berprasangka buruk terhadap 
lain, sering mencaci maki orang lain, merasa paling benar sendiri dll. Kondisi ini 
lebih berbahaya dari pada sakit fisik, sebab hati yang sakit akan menimbulkan 
masalah baik di dunia maupun di akhirat. 

Sebagai rakyat sikap pun harus Merubah Cara Pandang terhadap informasi 
tersebut. Bagaimana Merubah Cara Pandang terhadap informasi-informasi 
tersebut? Menurut saya, otak kita harus menganggap informasi-informasi 
tersebut tidak begitu penting buat diri kita, karena belum tentu terbukti 
kebenarannya dan belum tentu mengarah pada situasi yang kurang ideal. 
Menurut saya informasi-informasi yang sangat penting dan pasti benar adanya 
adalah informasi dari Sang Pencipta kita yang ada di dalam Kitab Suci Kita. 
Bagi orang yang beragama islam, membaca  dan memperhatikan serta 
membahas berbagai informasi dari Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW 
akan jauh lebih bermanfaat daripada membaca, menyimak dan membahas 
informas-informasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, itulah 
Merubah Cara Pandang yang harus dilakukan kita sebagai rakyat khususnya 
yang beragama islam. Bagi yang beragama lain silahkan menggunakan kitab 
sucinya masing-masing. Manfaat membahas info dari Allah SWT membuat  kita 
selalu mengingat Allah dan dengan selalu mengingat Allah maka hati akan 
menjadi tenang. Ketenangan hati ini yang membuat kita sebagai rakyat akan 
mampu menghadapi informasi-informasi dan masalah-masalah yang ada di 
kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun kita tidak mampu 
menyelesaikannya. 

Sebagai seorang pemimpin, kemampuan merubah cara pandang terhadap suatu 
masalah mutlak harus dimiliki, sebab tugas pemimpin adalah menyelesaikan 
masalah tersebut. Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh seorang 
pemimpin maka semakin baguslah kualitas pemimpin tersebut, tetapi jika 
masalah yang semakin bertumpuk tanpa penyelesaian yang jelas maka buruklah 
kualitas Pemimpin tersebut. Salah satu penyebab kegagalan pemimpin dalam 
menyelesaikan masalah adalah karena pemimpin tersebut tidak terbiasa 
Merubah Cara Pandang dari suatu masalah. Sehingga masalah yang ada 
menjadi suatu masalah yang membebani hati atau perasaan tanpa pernah bisa 
diselesaikan. Oleh karena itu, seorang pemimpin baik di tingkat pusat maupun 
daerah, juga pemimpin di perusahaan atau organisasi massa, harus belajar 
bagian Ilmu Matematika yang mempelajari Merubah Cara Pandang supaya 
kepemimpinanya menjadi lebih baik. 
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Penutup 
Ilmu Matematika saat ini banyak dibenci oleh sebagian besar anak-anak kecil di 
Indonesia juga dibencioleh orang-orang yang pernah kecil (orang dewasa saat 
ini). Sebab banyak orang berpikir Matematika hanyalah berhitung, dan yang 
berpikir Matematika itu sulit adalah orang-orang yang tidak pandai berhitung. 
Padahal banyak hal di bidang Matematika yang bermanfaat bagi kehidupan 
manusia yang kadang tidak selalu berhubungan dengan berhitung, seperti halnya 
keterampilan berpikir Merubah Cara Pandang. Keterampilan berpikir secara 
matematis harus dimiliki oleh setiap manusia terlebih lagi yang berperan sebagai 
pemimpin jika ingin Indonesia menjadi negara maju. Bisa jadi, supaya Indonesia 
menjadi lebih baik,  harus mulai kita pikirkan persyaratan untuk menjadi 
seorang Pemimpin Publik di Indonesia adalahseseorang tersebut  harus 
mempunyai kemampuan berpikir Matematika walaupun dia bukanlah seorang 
guru Matematika atau pakar di bidang Matematika. 

Bumi Allah, 8 Februari 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi Masalah NKRI
Menurut R. Ridwan Hasan Saputra

193



  194 

TEORI MERENCANAKAN KESUSAHAN UNTUK 
MEMBUAT KEHIDUPAN MENJADI LEBIH BAIK 

 

ada sekitar tahun 2012, saya membuat persyaratan yang tidak lazim ketika 
ada lembaga yang mengundang saya untuk melaksanakan pelatihan 
matematika. Persyaratan tersebut adalah jika pada pelatihan tersebut saya 

harus menginap, maka saya tidak mau diinapkan di hotel, tetapi saya minta 
diinapkan di rumah orang miskin. 

Persyaratan ini adalah semacam pembuktian teori yang saya buat tentang 
merencanakan kesusahan. Akibat persyaratan tersebut akhirnya saya pernah 
mengalami menginap di rumah tukang sol sepatu, tukang becak, pemulung, 
tukang bangunan dan supir. Tidak jarang saya harus tidur di atas lantai hanya 
beralas tikar ketika menginap di rumah-rumah tersebut. Sehingga di pagi 
harinya terkadang saya masuk angin. Kemudian siangnya melakukan pelatihan 
dalam kondisi kurang sehat kondisi itu terasa susahnya. Kesusahan berikutnya 
adalah masalah kamar mandi, tak jarang saya memutuskan tidak mandi setelah 
melihat kondisi kamar mandinya, sebab beberapa kali saya temukan kamar 
mandinya tidak mempunyai pintu. Banyak kesusahan lain yang tidak bisa saya 
ceritakan ketika melakukan pembuktian teori ini. 

Manfaat yang saya rasakan ketika melakukan uji coba ini adalah, pertama saya 
menjadi lebih bersyukur karena menyadari kondisi kehidupan saya jauh lebih 
baik dari orang-orang di tempat saya menginap.  Kedua dana untuk jatah 
menginap saya di hotel, bisa diberikan panitia dalam bentuk bingkisan dan uang 
kepada pemilik rumah yang saya jadikan tempat menginap. Hal ini tentu 
menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pemilik rumah. Ketiga ketika berinteraksi 
dan ngobrol dengan pemilik rumah, saya mendapatkan pengetahuan baru 
tentang kehidupan yang sangat bermanfaat yang tidak pernah saya dapatkan 
sebelumnya. Terakhir manfaat yang menurut saya sebagai salah satu balasan 
dalam merencanakan dan menjalani kesusahan adalah saya diajak umroh 
oleh seseorang dengan dibiayai oleh orang tersebut dengan fasilitas umroh kelas 
bintang 5. Melaksanakan umroh dengan dibiayai merupakan hal yang luar biasa 
karena keinginan untuk umroh sebelumnya tidak bisa dilaksanakan karena 
masalah dana. Bisa melaksanakan umroh gratis ini merupakan salah satu wujud 
pembuktian teori merencanakan kesusahan. 

Dasar teori dan pemikiran merencanakan kesusahan 

Dasar teori merencanakan kesusahan adalah pada al quran surat al-insyiroh ayat 
5-6 yaitu: “karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. Maknanya setelah kita 
mendapatkan kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan. Selain dalil ini saya 

P 
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pun mempunyai pemikiran bahwa hidup itu berpasang-pasangan. Ada siang ada 
malam, ada kiri ada kanan, ada laki-laki ada perempuan, ada susah ada senang, 
ada hujan ada kemarau dan seterusnya. Khusus untuk pasangan susah dan 
senang, saya berpikir kalau kita sedang menjalani kesusahan atau kesulitan 
maka setelahnya pasti akan menjalani kesenangan atau kemudahan. Oleh karena 
itu saya lebih suka merencanakan kesusahan dan menjalaninya terlebih dahulu 
karena setelah itu in sya allah akan mendapatkan kesenangan. Kesusahan atau 
kesulitan yang kita rencanakan harus dalam bingkai keimanan dan ketakwaan 
kepada allah swt. 

Bagi orang-orang yang beragama islam, yang mau bersusah-susah untuk bangun 
malam melaksanakan sholat tahajjud, bersusah-susah pergi ke masjid untuk  
sholat berjamaah, bersusah-susah pergi jauh untuk menuntut ilmu, bersusah-
susah membantu fakir miskin, biasanya kehidupan di bidang ekonomi,  keluarga 
dan berbagai urusan yang lainnya banyak mengalami kemudahan. Hal ini 
merupakan bukti hidup itu berpasangan, ketika kita mengambil kesusahan dalam 
hal beribadah maka allah mudahkan berbagai urusan kita dalam kehidupan 
dunia. Ini adalah teori merencanakan kesusahan, yang bisa juga  dikatakan 
sebagai teori keseimbangan atau teori bandul (bandul yang bergerak dari kiri ke 
kanan atau dari susah ke senang). Kesusahan yang kita rencanakan dan kita 
jalani menurut saya akan menjadi pencegah kesulitan yang tidak 
terencana, karena kesusahannya sudah kita dapatkan terlebih dahulu dan allah 
tidak akan memberikan manusia kesusahan atau beban di luar batas 
kemampuannya. 

  
Kondisi masyarakat Indonesia di tinjau dari teori merencanakan 
kesusahan 

Ketika saya dan keluarga tinggal di sebuah daerah yang padat penduduk dan 
termasuk dalam kategori daerah yang penduduknya banyak kesulitan secara 
ekonomi. Saya punya pengalaman menarik, yaitu ketika setiap selesai 
melaksanakan sholat isya di mushola, saya sering melewati rumah-rumah yang 
sederhana tetapi di dalamnya ada tv mewah dan acara yang ditonton adalah 
hiburan lagu atau lawakan yang membuat penghuninya merasakan tertawa dan 
gembira setiap malam, tetapi di pagi harinya tak jarang saya mendengar keluh 
kesah tetangga karena masalah ekonomi. Kondisi seperti ini terjadi hampir di 
berbagai daerah di Indonesia.  

Di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama islam. Ketika waktu sholat 
tiba sangat jarang orang yang mau “bersusah-susah” datang ke masjid untuk 
sholat, sehingga masjid di berbagai tempat saat ini sering tampak sepi. Saya 
bahkan melihat kenyataan bahwa dibeberapa tempat masyarakat yang beragama 
Islam saat berkumandang adzan lebih memilih bersenang-senang menonton 
acara tv yang seru di rumah. Begitu pula ketika ada ajakan kerja bakti, sudah 
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jarang warga masyarakat mau bersusah-susah untuk membersihkan lingkungan 
di sekitar rumah, mereka lebih suka untuk bersantai menonton acara tv. Banyak 
contoh dalam kehidupan di masyarakat yang intinya saat ini masyarakat 
Indonesia banyak yang lebih memilih mengambil senang terlebih dahulu dan 
pada akhinrnya kesusahan akan diperoleh kemudian dengan bentuk yang pasti. 
Sehingga bukanlah hal yang aneh jika semakin banyak orang Indonesia saat ini 
yang hidupnya susah, baik dalam hal ekonomi atau karena terkena musibah. 
Penyebabnya menurut saya adalah kesenangannya sudah diambil terlebih dahulu 
berdasarkan teori merencanakan kesusahan.  

Kondisi ini bisa diperbaiki jika pemimpin di daerah atau ditingkat pusat 
memberi contoh dalam merencanakan dan menjalani kesusahan. Misalnya 
pemimpin di Indonesia yang beragama Islam membiasakan dan mengajak 
rakyatnya bersusah-susah bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajjud, 
puasa sunnah, sholat berjamaah di masjid,membudayakan kerja bakti 
membersihkan lingkungan, mengurangi menonton tv, bahkan melarang stasiun-
stasiun tv untuk menayangkan acara yang kurang mendidik, dan lain-lain. Jika 
pemimpin tidak mau bersusah-susah melakukan hal-hal tersebut. Maka 
pemimpin bisa saja akan mendapat kesusahan yang lain, seperti masyarakat atau 
rakyatnya susah diatur, banyak musibah yang tak terduga dan lain-lain. Hidup 
ini pilihan, susah senang pun pilihan, apakah akan diambil di depan atau di 
belakang. 

  
Kondisi para pemimpin Indonesia di tinjau dari teori merencanakan 
kesusahan 

Saat ini banyak orang di Indonesia ketika ingin menjadi kepala daerah atau 
anggota dewan atau jabatan yang lebih tinggi lainnya, motivasinya adalah 
karena ingin mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dalam hidup. 
Padahal menurut teori merencanakan kesusahan atau teori kesetimbangan 
atau teori bandul maka ketika hal itu yang dikejar dan kemudian didapatkan 
maka selanjutnya akan mendapatkan kesusahan, sebab kesenangan sudah 
diambil terlebih dahulu. Sehingga tak jarang para kepala daerah atau para 
pejabat di Indonesia, pada saat menjabat atau setelah menjabat mereka masuk 
penjara. Sangat jarang atau belum kita temukan pemimpin di Indonesia, yang 
ketika memimpin dia lebih memilih hidup susah, seperti tinggal di rumah 
sederhana bukan rumah dinas yang mewah, mempunyai pakaian hanya beberapa 
potong, tidak mau memakai kendaraan dinas atau kendaraan mewah, tidak 
mempunyai pasukan pengawal dan lain-lain. Jika dia beragama islam, dia  taat 
aturan agama dan mengajak yang dipimpinnya yang beragama Islam untuk rajin 
puasa sunnah, sholat berjamaah, sholat tahajjud, dan lain-lain. Pemimpin yang 
memilih susah ini, in sya allah akan mendapat kesenangan berupa dimudahkan 
urusannya oleh allah dalam mensejahterakan rakyatnya. 
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Ada hal yang penting yang harus diketahui setiap orang mengenai teori 
merencanakan kesusahan. Jika seseorang merencanakan dan menjalani 
kesusahan melebihi kesenangan yang akan diterimanya, maka kesenangan itu 
akan dilimpahkan kepada anak cucunya atau masyarakat atau rakyat yang 
dipimpinnya. Sehingga pemimpin yang memilih hidup susah dalam ketaatan 
kepada allah, maka hal ini akan membuat rakyatnya hidupnya sejahtera. Ada 
contoh agung yang bisa kita jadikan cermin dalam kepemimpinan yaitu seorang 
khalifah di zaman kekhalifahan bani umayyah yaitu yang bernama khalifah 
umar bin abdul aziz yang berkuasa pada 717 – 720 m.  Beliau adalah  khalifah 
yang sangat taat beribadah dan hidup sangat sederhana.  Posisi yang beliau 
miliki saat itu sebenarnya bisa untuk hidup bermewah-mewah, tetapi beliau 
memilih hidup sangat sederhana. Pemerintahan beliau hanya 2 tahun 5 bulan 
dan 5 hari, tetapi pemerintahan beliau sangat menakjubkan. Pada pemerintahan 
beliaulah dikatakan tidak ada orang Islam yang layak menerima zakat, sehingga 
harta zakat menggunung di baitul mal. Jika tidak orang Islam yang layak 
menerima zakat maka tidak ada orang islaam susah pada masa pemerintahan 
beliau. Hal ini karena beliau susah mengambil susahnya terlebih dahulu.  

Indonesia saat ini butuh pemimpin seperti khalifah umar bin abdul aziz. Jika 
ingin Indonesia menjadi negara makmur dan sejahtera. Hampir bisa dipastikan 
pemimpin seperti beliau tidak akan  lahir dari rahim demokrasi, karena orang 
seperti ini tidak berminat dengan kekuasaan, karena mendapatkan amanah 
seperti mendapatkan musibah bagi orang yang mempunyai karakter 
kepemimpinan seperti khalifah umar bin abdul aziz . Orang ini yang mungkin 
saja menurut para leluhur kita di Indonesia disebut satrio piningit, budak angon 
atau satrio pinandito sinisihan wahyu. Bagaimana cara agar bangsa Indonesia 
mendapat pemimpin seperti ini? Cara yang paling logis adalah kita sebagai 
rakyat juga harus merencanakan dan menjalani kesusahan dalam bingkai 
keimanan dan ketakwaan. Sehingga setelah menjalani kesusahan, akan di dapat 
kesenangan dalam bentuk allah swt  yang langsung akan memberikan pemimpin 
sekaliber atau di bawah sedikit dari khalifah umar bin abdul aziz untuk 
Indonesia. Sehingga tidak dalam waktu lama Indonesia akan menjadi bangsa 
yang adil dan makmur.  

Gerakan nasional merencanakan dan menjalani kesusahan 

Hal yang orang anggap sederhana seperti mengajak orang-orang yang beragama 
Islam  untuk mau bersusah-susah sholat berjamaah, melaksanakan berbagai 
sholat sunnah, puasa sunnah dan acara ibadah ritual lainnya. Begitu pula 
kegiatan untuk untuk mengajak orang mau berbagi ilmu dengan ikhlas, mau 
bergotong rotong, mau saling membantu dan kegiatan sosial lainnya yang 
berhubungan dengan manusia lain dan lingkungan. In sya allah akan berdampak 
besar untuk  kepentingan bangsa dan negara, karena itu adalah tahapan untuk 
melahirkan pemimpin istimewa (satrio piningit, budak angon atau satrio 
pinandito sinisihan wahyu) yang dibutuhkan Indonesia. Mari kita mulai 
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merencanakan dan menjalani kesusahan sesuai dengan kemampuan dari mulai 
diri sendiri dan keluarga, kemudian ajaklah siapa saja yang bisa dan mau diajak. 
Semakin banyak yang ikut maka semakin cepat perbaikan negeri ini. Kita 
jangan menunggu pemimpin melakukan hal ini, sebab belum mereka berminat 
dan perduli tentang hal ini.  

  
Penutup 

Masalah di Indonesia saat ini menurut saya sudah pada tataran tidak bisa 
diselesaikan dengan akal pikiran manusia.oleh karena itu pilihannya adalah kita 
harus lebih mendekatkan diri kepada allah dan menggunakan petunjuk yang 
allah beri dalam menyelesaikan masalah yang ada.petunjuk itu ada yang tersirat 
dan ada yang tersurat (bagi orang Islam yang tersurat ada di al quran dan hadist 
nabi). Masalah di Indonesia saat ini bermuara pada manusia Indonesia itu 
sendiri, yaitu lebih suka memilih kesenangan terlebih dahulu. Padahal 
kesenangan yang diperoleh adalah kesenangan yang semua. Oleh karena itu 
penyelesain yang dibuat adalah dengan menyadarkan masing-masing individu 
untuk memilih kesusahan terlebih dahulu dengan memahamkan teori 
merencanakan kesusahan. Jika ini tidak dilaksanakan atau terlambat 
dilaksanakan maka negeri ini akan terus ditimpa kesusahan yang tidak terencana 
dan negeri terancam bubar, karena sosok pemimpin istimewa itu tidak pernah 
hadir di tengah-tengah kita. Pemimpin istimewa sekaliber khalifah umar bin 
abdul aziz akan lahir dari individu-individu istimewa yang ada di negeri ini. 
Mereka adalah orang-orang yang dalam hidupnya lebih suka merencakan dan 
menjalani kesusahan.  

Berakit-rakit kehulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, 
bersenang-senang kemudian. 

 

Bumi Allah, 9 Februari 2016 
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“MMA” SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI REVOLUSI 
MENTAL, UNTUK MENJADIKAN INDONESIA YANG 

LEBIH BAIK 

 

ampai lebih dari 1 tahun di masa kepemimpinan pasangan Pak Jokowi dan 
Pak Jusuf Kalla, kita belum melihat bentuk nyata yang telah dilakukan 
oleh Pemerintah tentang apa yang disebut Revolusi Mental.Saat ini 

Revolusi Mental masih dalam bentuk kata-kata yang diucapkan oleh para 
pejabat publik atau slogan-slogan yang terpampang di berbagai kantor-kantor 
instansi pemerintah atau dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan 
kepada aparatur pemerintah yang keefektifan dan kemanfaatannya belum begitu 
dirasakan oleh masyarakat. Saya sangat setuju jika Revolusi Mental itu perlu 
dilaksanakan karena akan dapat memperbaiki negeri ini. Revolusi Mental akan 
menjadi Tuntutan Sejarah bagi pemerintahan sekarang, karena hal itu yang di 
kampanyaken pada saat Pilpres. Tulisan ini dibuat untuk membantu pemerintah 
dalam rangka membantu mewujudkan Revolusi Mental di tengah situasi 
Indonesia yang sulit seperti sekarang ini. 

Apa itu MMA? 

MMA adalah singkatan dari Manusia Milik Allah. MMA dalam definisi saya 
adalah orang-orang yang cara berpikir dan bertindaknya sudah pada tataran 
ikhlas dan memahami ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang 
tersirat.Bagi yang beragama Islamciri orang jenis ini hidupnya sudah sesuai 
aturan Allah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammmad SAW dan meniatkan 
perbuatan tersebut untuk mendapatkan Ridho Allah.  Bagi orang islam, MMA 
sudah melaksanakan ibadah wajib sholat, zakat  dan puasa, serta banyak 
melakukan ibadah sunnah lainnya seperti puasa sunat, sholat tahajud, sholat 
dhuha, dzikir, shodaqoh dll. MMA siap untuk ditinggikan dan siap untuk 
direndahkan karenaMMA ini sudah memahami bahwa apa yang menjadi 
kehendak Allah adalah yang terbaik untuk dirinya.MMA lah  yang membuat 
Sistem Hidup Berjalan. Jika tidak ada MMA bisa jadi negera ini sudah bubar. 
Contoh MMA yang paling baik dan sempurna menurut saya adalah Nabi 
Muhammad SAW, selanjutnya diikuti generasi para sahabat Nabi, kemudian 
generasi selanjutnya yang kadar MMA nya semakin menurun dari kadar yang 
dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW.  Hingga sampailah pada masa kita yang 
bisa jadi kadar MMA saat ini sangat jauh dengan standar para Sahabat Nabi. 
MMA ada dalam berbagai profesi kehidupan seperti dokter, tentara, polisi, 
tokoh agama, guru, bupati,  tukang sol sepatu, tukang sampah dan lain-lain.   

  
 

S 
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Setiap kita adalah calon MMA  

Setiap manusia berpotensi untuk menjadi seorang MMA, tinggal manusia 
tersebut berminat atau tidak untuk menjadi MMA.Bangsa ini butuh banyak 
MMA untuk membuat kehidupan bangsa ini lebih  baik, karena MMA akan 
turut memperbaiki orang-orang di komunitasnya masing-masing, di tempat 
kerjanya, di lingkungannya hingga memperbaiki daerah dan  negara. Menjadi 
seorang MMA bukanlah hal yang mudah karena godaannya sangat banyak baik 
dari manusia jahatdan dari syetan. Apalagi manusia jahat tidak menginginkan 
situasi masyarakat menjadi lebih baik karena akan mengganggu aktivitas jahat 
yang mereka lakukan. Begitu pula syetan tidak ingin manusia ada pada jalan 
kebenaran, karena akan mengurangi teman-temannya di neraka.Menjadi MMA 
merupakan pilihan hidup yang seharusnya dipilih manusia, karena banyak 
keuntungan ketika menjadi MMA. 

  
Keuntungan menjadi MMA 

Seorang MMA In Sya Allah akan mempunyai Pahala atau Energi positif yang 
banyak karena aktivitas kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Orang yang 
pahalanya banyak tidak akan khawatir dalam menjalani hidupnya di dunia 
karena pasti Allah akan cukupkan semua kebutuhannya melalui rezeki yang tak 
terduga, begitu juga kehidupan di akhirat kelak karena Allah yang akan jadi 
penolongnya. Rezeki tersebut tidak hanya berupa materi tetapi juga non materi, 
seperti kesehatan, kecerdasan, wibawa dan lain-lain.Semakin banyak pahala atau 
energi positif yang dimiliki maka akan semakin banyak kebutuhan hidup yang 
dimiliki, bahkan ketika pahala atau energi positifnya berlebih, maka pahala atau 
energi Positif yang dimiliki MMA bisa membantu kebutuhan hidup orang lain di 
sekitarnya. Hal ini bisa kita lihat ketika ada seseorang yang termasuk kategori 
MMA, maka orang tersebut biasanya akan didatangi banyak orang dalam rangka 
silaturahim atau menuntut ilmu. Karena seorang MMA biasanya dicirikan 
dengan memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sehingga orang yang 
disekitarnya pun akan mendapatkan rezeki dalam berbagai bentuk seperti 
berjualan dan memberikan fasilitas menginap buat para tamu yang datang ke 
tempat seorang MMA. Fenomena ini malah terjadi hingga seorang MMA 
tersebut wafat. Kita bisa melihat banyak makam Para Wali yang dikunjungi 
banyak orang dari berbagai tempat dan orang di sekitar makam Para Wali yang 
merupakan termasuk juga sebagai MMA tersebut mendapatkan rezeki atau 
manfaat. 

Bagaimana Cara menjadi MMA ? 

Menjadi MMA membutuhkan proses. Proses menjadi MMA salah satunya harus 
melalui Revolusi Mental. Menjadi MMA bisa melalui jalur komunitas atau 
difasilitasi langsung oleh pemerintah.Jika melalui jalur komunitas akan berjalan 
lambat dan tidak masif, tetapi jika difasilitasi oleh pemerintah akan berjalan 
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cepat dan masif. Contohnya melalui komunitas seperti ada komunitas Tahajjud 
dan Dhuha, Komunitas Sholat Subuh, Komunitas Berpuasa Sunnah, Komunitas 
membaca Al Quran, Komunitas Berbagi Ilmu, Komunitas Peduli Sampah dan 
lain lain. Semangat dari orang-orang yang ada dalam komunitas ini seharusya 
didukung oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat supaya bisa 
menjadi Gerakan Nasional yang bisa memperbaiki keadaaan bangsa. Pemerintah 
bisa menggunakan institusi  negara dalam hal ini TNI-POLRI melalui 
Kodam/Polda, Kodim/Polres atau Koramil/Polsek dengan petugas lapangannya 
Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam hal ini fungsi teritorialnya untuk 
membina komunitas-komunitas menjadi suatu gerakan yang masif dan 
terkoordinir dalam rangka mewujudkan Revolusi Mental. Sehingga, berbagai 
lapisan bisa tersentuh dengan gerakan-gerakan kebaikan dari komunitas-
komunitas ini. Ketika komunitas-komunitas kebaikan ini berkembang di 
masyarakat, maka  perkembangan gerakan-gerakan yang bertentangan dengan 
nilai-nilai Pancasila dan Agama akan terhambat sangat signifikan, seperti yang 
sedang marak terjadi di masyarakat saat ini diantaranya Terorisme, Gafatar, 
LGBT dan lain-lain. Pemerintah bisa lebih mudah mencegah dan memperbaiki 
masyarakat yang  mempunyai paham menyimpang, sebab kalau sudah 
berkembang besar pemerintah agak sulit untuk memperbaikinya. Bukankah 
“mencegah lebih baik dari pada mengobati”?  

Pembentukan mental MMA berlangsung terus menerus bergantung pada 
pengorbanan dari masing-masing individu. Semakin aktif individu tersebut 
dengan berbagai aktivitas positif dalam memperbaiki keadaan, semakin banyak 
pengorbanan yang dilakukan, semakin banyak ibadah dalam mendekatkan diri 
kepada Allah, maka semakin tinggi derajat MMA nya. Ketika semakin tinggi 
derajat MMA seseorang, semakin akan banyak hal yang bisa dilakukan untuk 
memperbaiki keadaan. Sebab seorang MMA biasanya akan mempunyai ilmu 
LADUNI, yaitu ilmu yang merupakan karunia khusus dari Allah.   

Kita sebagai bangsa butuh banyak MMA yang berderajat tinggi karena sudah 
pasti akan berkontribusi pada perbaikan banyak orang dan sudah pasti juga pada 
perbaikan negara. Oleh karena itu pemerintah wajib hukumnya mendukung dan 
memfasilitasi komunitas-komunitas kebaikan agar menjadi Gerakan Nasional 
dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki pemerintah baik sumber daya 
manusianya, anggarannya, barangnya maupun kekuasaannya. Hal ini 
dibutuhkan karena orang-orang di Komunitas-komunitas kebaikan ini biasanya 
mereka bekerjanya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Ciri yang sangat 
penting dari seorang MMA adalah ketika melakukan aktivitas dalam 
mengupayakan perbaikan ia tidak mau menerima bayaran atau imbalan, sebab 
yang akan membayar dan memberi imbalan adalah Allah SWT. Hal ini pasti 
sangat berbeda dengan orang-orang di instansi pemerintah yang cenderung 
melaksanakan proses Revolusi Mental, sebagai akibat dari adanya perintah dan 
bisa jadi mungkin juga karena ada imbalannya.  
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MMA dan Kepemimpinan 

Manusia MMA dalam kehidupan sehari-harinya adalah orang-orang yang tidak 
mengejar-ngejar harta dan kekuasaan, apalagi dengan sistem yang berlaku saat 
ini. Sebab MMA menyadari hal itu tidak kekal, sehingga tidak mau 
mengorbankan akhirat untuk mendapatkan harta dan kekuasaan dengan cara-
cara yang tidak sesuai aturan agama. Dampaknya adalah saat ini MMA jarang 
memegang tampuk pimpinan khususnya dalam kepemimpinan publik.    Padahal 
jika seorang MMA diberi tugas untuk mengemban amanah di berbagai lini 
kehidupan, In Sya Allah akan mengurangi secara signifikan potensi akan 
terjadinya penyalahgunaan wewenang di negeri ini. Maka, akan sangat 
menguntungkan jika para pemimpin baik di daerah maupun di tingkat pusat 
memanfaatkan MMA sebagai penasehat atau sebagai pelaksana di bidang 
masing-masing dalam rangka mendukung lancarnya roda pemerintahannya.  

  

Penutup 

Sudah saatnya Pemerintah baik di pusat maupun di daerah menciptakan banyak 
MMA dan memanfaatkan  MMA untuk memperbaiki keadaan agar perjalanan 
bangsa ini menjadi lebih baik. Oleh karena itu hal yang paling logis, yang 
pertama kali harus dilakukan adalah para kepala daerah dan jajarannya  serta 
yang berada pada struktur di atasnya pun harus berusaha menjadi MMA agar 
proses proses perbaikan negara berjalan dengan lancar. Cara agar para kepala 
daerah dan jajarannya serta yang di atasnya bisa menjadi MMA adalah dengan 
bekerjasama atau memanfaatkan MMA yang sudah ada baik di Tingkat Daerah 
maupun di Tingkat Nasional.  

Bumi Allah, 13 Februari 2016 
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