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PEMBANGUNAN PERDAMAIAN INDONESIA

Saudara-saudara sekalian 

peserta FORUM yang berbahagia, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama  perkenankan  saya  secara  tulus  mengucapkan  puji 

syukur ke hadirat Allah SWT karena hanya atas ridha Nya maka kita dapat 

hadir bersama di ruangan yang sangat terhormat ini untuk mengikuti dialog 

pada FORUM KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK INDONESIA DAMAI.   

Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati,
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Forum  mengangkat  sebuah  tema  yang  tepat,  pada  waktu 

penyelenggaraan  yang  tepat  pula  yakni  pada  saat  kita  sedang 

memperingati  HARI KEBANGKITAN NASIONAL yang ke-99 pada tahun 

2007 ini. Tidak berlebihan pula kiranya kalau kami berharap, bahwa dari 

Maluku  ini  pulalah  akan tercipta   momentum baru  yang sesungguhnya 

bagi  PERDAMAIAN  yang  lebih  mengakar  pada  masyarakat  sehingga 

dapat memberi kontribusi yang sesungguhnya bagi proses KONSOLIDASI 

DEMOKRASI kita.

Frekuensi  konflik  berdimensi  kekerasan yang terlalu sering terjadi 

tidak jarang membuat  kita bertanya-tanya,  ada apa dengan masyarakat 

kita. Mengapa sekelompok orang begitu mudah terpancing atau terdorong 

melakukan  tindakan-tindakan  kekerasan  yang  sangat  sering  berujung 

kepada  hilangnya  nyawa  saudara-saudaranya  sendiri  sebangsa. 

Kegagalan-kegagalan  menciptakan  perdamaian  yang  langgeng 

menyebabkan munculnya  pesimisme dan perilaku pasrah pada keadaan, 

karena  perdamaian  abadi  dianggap  merupakan  sebuah  mimpi  belaka. 

Konflik  bahkan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  mesti  terjadi  dalam 

masyarakat heterogen. Kalau demikian halnya, mengapa kita masih terus 

mencoba tidak kehabisan akal untuk mencari cara dalam mengupayakan 
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terciptanya  perdamaian  bagi  diri,  keluarga,  kelompok,  bangsa,  serta 

perdamaian global? 

Salah satu jawabannya adalah bahwa selain kodrat manusia yang 

berbeda-beda dan bertentangan berdasarkan suku, bangsa, ras, agama, 

dan  perbedaan  kelompok-kelompok  secara  primordial  maupun 

pertentangan  kepentingan  politik  dan  ideologi,  maka  merupakan 

kodrat/naluri (instinct) manusia pula untuk mempertahankan jenisnya agar 

tidak  mengalami  kemusnahan  total  oleh  saling  menghancurkan  dan 

memusnahkan. Naluri manusia untuk bertahan hidup membuatnya selalu 

berusaha mencari jalan ke luar yang membebaskan dirinya dari perangkap 

saling menghancurkan satu sama lainnya dalam kehidupan kolektif.  Hal 

itulah  yang  kemudian  yang  mendorong  manusia  menciptakan  tempat 

pernaungan yang disebut Negara-Bangsa (Nation-State). 

Bapak dan Ibu peserta forum,

Almarhum  Presiden  Sukarno  (1901-1970),  bapak  negara-bangsa 

Indonesia, pernah mengatakan bahwa Indonesia Merdeka hanyalah suatu 

jembatan walaupun jembatan emas di seberang jembatan itu jalan pecah 

dua: satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama 
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tangis (Mencapai  Indonesia  Merdeka,1933).  Pada  saat  lain  beliau 

mengatakan:  kita  cinta  perdamaian,  tapi  kita  lebih  cinta  kemerdekaan. 

Mutiara-mutiara  dari  Bung  Karno  inilah  yang  kemudian  dituangkan  ke 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea  ke-4 tentang tujuan pembentukan 

Pemerintah Negara Indonesia. 

Pada  hari  kebangkitan  nasional  tahun  ini,  sudah  tepat  waktunya 

bagi  kita untuk merenungkan kembali cita-cita awal kita sebagai negara 

bangsa,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hubungan  antara 

KEMERDEKAAN dan pembangunan PERDAMAIAN INDONESIA.

Kita sudah merasakan kebenaran dari kata-kata Bapak bangsa kita, 

bahwa  betapapun  pentingnya  tahap  pencapaian  kemerdekaan  dari 

kolonialisme dan imperialisme, tapi itu masih merupakan tahap awal dari 

perjuangan  kita  sebagai  negara  bangsa.  Kita  ingin  mencapai  tahap 

tertinggi dari cita-cita bangsa Indonesia yakni terciptanya KEMERDEKAAN 

dan PERDAMAIAN yang hakiki di negeri kita. Karena kemerdekaan dan 

perdamaian adalah dua sisi dari satu mata uang dari Indonesia yang kita 

cita-citakan.

Mungkin  timbul  pertanyaan,  mengapa  Bung  Karno  mengatakan 

bahwa  KITA  CINTA  PERDAMAIAN  tapi  KITA  LEBIH  CINTA 
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KEMERDEKAAN?  Ini  adalah  ungkapan  filosofis  yang  memiliki  makna 

perdamaian yang kita cita-citakan adalah perdamaian yang otentik, yang 

tidak semu, tidak berada di atas dominasi ataupun hegemoni bangsa lain, 

perdamaian  yang  dibangun  di  atas  nilai-nilai  kemerdekaan,  bukan 

perdamaian yang dipaksakan dari atas atau kekuatan ASING yang tidak 

mengakar di dalam tradisi kehidupan kebangsaan INDONESIA.

Bapak dan Ibu peserta Forum Indonesia Damai,

Apabila diterjemahkan di dalam kehidupan berbangsa kita dewasa 

ini, maka perdamaian yang kita kehendaki tercapai di dalam masyarakat 

adalah perdamaian yang sejalan dengan NILAI-NILAI DEMOKRATIS yang 

bermakna  penerapan  supremasi  hukum,  dengan  menjunjung  nilai-nilai 

HAM,  nilai-nilai  toleransi  dengan  menolak  diskriminasi  antar  sesama 

warga  bangsa,  serta  terciptanya  kelembagaan  penyelenggara  negara 

yang  mengerti  tugas  dan  fungsinya  sebagai  PELAYAN  PUBLIK  dan 

PENEGAK HUKUM.  Dengan perkataan lain,  pembangunan perdamaian 

(peace  building)  memerlukan  strategi  perdamaian  (strategy  for  peace) 

yang  sesuai  dengan  tuntutan-tuntutan  masyarakat  yang  sedang 

melakukan KONSOLIDASI DEMOKRASI.
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Terciptanya  momentum  perubahan  politik  sejak  1998,  berupa 

perubahan  sistemik  dari  sistem  politik  yang  bersifat  monolitik  menuju 

sistem politik yang lebih demokratis, menciptakan suatu keadaan pubertas 

sosial,  yang merupakan suatu  situasi  transisi  yang  menggelisahkan.  Di 

satu pihak, masyarakat sudah meninggalkan sistem politik yang lama. Di 

lain  pihak,  sistem  demokrasi  belum  terbentuk  secara  solid,  karena 

lemahnya  lembaga-lembaga  demokrasi  dan  belum  berpengalamannya 

masyarakat dalam memasuki sistem politik demokrasi. 

Warisan  ketidakadilan,  diskriminasi,  ketertutupan,  KKN,  dan 

berbagai  ketidakberesan  pengelolaan  pemerintahan  dan  birokrasi, 

meledakkan  ekspresi  ketidakpuasan  dan  penolakan  terhadap  apa  saja 

yang berhubungan dengan kekuasaan dan pengaturan di segala bidang 

kehidupan publik.  Padahal sebelumnya berbagai aspirasi, keinginan dan 

cita-cita politik masyarakat tidak mampu atau tidak berani  diekspresikan 

secara  terbuka  apa  adanya,  karena  adanya  tekanan-tekanan  dan 

pengawasan politik  dan keamanan yang cukup ketat di masa lalu. 

Proses  menuju  keseimbangan  baru  di  dalam  masyarakat  yang 

sudah mengalami  transformasi  sosial  politik  yang  mendasar  tidak  akan 

dapat  berjalan dengan sendirinya  tanpa ada suatu pengelolaan dengan 

manajemen konflik yang tepat, agar ekses-ekses negatifnya tidak menjadi 
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lepas  kendali  menuju  rusaknya  kehidupan  bersama  dan  terpecah-

pecahnya  persatuan  kesatuan  bangsa  sebagai  sarana  untuk  mencapai 

cita-cita bersama negara-bangsa. Setiap warga negara yang berpikir sehat 

tentu  tidak  menghendaki  berbagai  konflik  sosial  yang  berdimensi 

kekerasan  dewasa  ini  akan  menjadi  awal  bagi  kerusakan  sosial, 

perpecahan bangsa, dan disintegrasi nasional.

Apabila tidak diciptakan suatu wadah atau lembaga dan mekanisme 

baru  yang  mampu  menampung,  memfasilitasi,  serta  mencari  modus 

operandi untuk menengahi  berbagai kepentingan sosial politik yang terus 

berkembang,  maka  dampak  berbagai  eskalasi  kerusuhan  dan  konflik 

sosial yang ada akan mengalami akumulasi yang sulit untuk dikendalikan 

dan dihentikan. Masyarakat harus mampu dididik dan diyakinkan secara 

berkesinambungan agar mampu menyadari tanpa melalui paksaan, bahwa 

tindakan kekerasan, konflik bersenjata, kerusuhan dan perpecahan, tidak 

akan menguntungkan siapapun. 

Bapak dan Ibu peserta Forum yang terhormat,

Upaya  pemerintah  memfasilitasi  Deklarasi  Malino  I  (2001)  dan  II 

(2002) dalam menyelesaikan konflik Poso, serta pelaksanaan  New Deal 

Policy   untuk Papua, misalnya, adalah bagian dari upaya untuk mencari 
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modus-modus baru yang dianggap sesuai dan relevan dalam mengatasi 

konflik-konflik yang ada sehingga tidak berkembang ke arah yang merusak 

persatuan bangsa dan konsolidasi demokrasi. Hal ini dilakukan pemerintah 

untuk membangun kembali hubungan saling percaya di antara kelompok-

kelompok masyarakat. Walaupun demikian, upaya ini hanya dapat berhasil 

apabila masyarakat sipil sendiri mampu belajar mengenali potensi-potensi 

konflik  yang  ada  di  dalam  dirinya,  sehingga  terhindar  dari  berbagai 

kemungkinan  provokasi  yang  merugikan  semuanya.  Masyarakat  perlu 

dibina dengan pengertian, bahwa dalam kehidupan di negara demokrasi, 

pemerintah tidak akan pernah berpihak kepada mereka yang melakukan 

tindakan-tindakan  kekerasan  untuk  memperjuangkan  kepentingan-

kepentingannya.

Selain  itu,  dalam  jangka  menengah  dan  panjang,  yang  sangat 

penting adalah meningkatkan kapasitas dan kredibilitas lembaga-lembaga 

penegak hukum dan pelayanan publik di berbagai tingkatan baik di pusat 

maupun di daerah. Trio kepolisian, kejaksaan dan kehakiman merupakan 

lembaga-lembaga  penegak  hukum  yang  harus  bersih  dari  kepentingan 

politik  dan  bebas  dari  keberpihakan.  Masyarakat  seringkali  terpancing 

menggunakan cara-cara yang melawan hukum, apabila  mereka merasa 

diberlakukan  tidak  adil  ataupun  merasa  hukum  tidak  berpihak  kepada 

RASA KEADILAN masyarakat luas. Terjadinya dugaan-dugaan pilih kasih 
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dalam penangkapan tokoh-tokoh yang dianggap PROVOKATOR ataupun 

pelaku teror, tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan terhadap satu pihak 

tertentu,  sehingga  kemudian  merancang  tindak  balas  dendam  serta 

penyerangan  terhadap  kelompok  lain  yang  menjadi  rivalnya.  Demikian 

juga  dengan  lembaga-lembaga  pemerintahan  di  pusat  maupun  daerah 

tanpa kecuali harus berorientasi pada pelayanan publik berdasarkan asas-

asas  good  governance,  bukan  sebaliknya  meminta  dilayani  oleh 

masyarakat  dan  melakukan  tindakan-tindakan  tercela  lainnya,  seperti 

memanfaatkan  pengaruh  dan  jabatannya  untuk  mengadu  domba 

masyarakat  untuk  kepentingan  politik  yang  sempit.  Korupsi  yang  tidak 

mendapatkan sanksi hukum juga dapat menjadi akumulasi ketidakpuasan 

yang menciptakan suasana menggelisahkan masyarakat, sehingga dapat 

dengan mudah diprovokasi untuk bertindak melawan hukum.

Hal yang tidak kurang penting, kalau bukan yang terpenting, dalam 

memulihkan kemudian mempertahankan suasana yang bebas konflik dan 

kekerasan di dalam masyarakat adalah kekuatan MASYARAKAT SIPIL itu 

sendiri. Masyarakat sipil yang kuat dan mandiri umumnya ditandai dengan 

kemampuan  yang  tinggi  dalam  mengorganisasi  diri  di  dalam  berbagai 

organisasi masyarakat sipil, termasuk ke dalam ORMAS, ORNOP, bahkan 

ke dalam PARPOL. Wawasan kehidupan dan pendidikan rata-rata yang 

cukup  tinggi  sangat  menentukan  apakah  masyarakat  mampu  mencari 
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modus operandi untuk mencapai kompromi, sebagai alternatif dari CARA 

KEKERASAN dan pemaksaan kehendak melalui TEROR dan INTIMIDASI 

serta jenis-jenis tindakan ilegal lainnya. 

Masyarakat sipil yang terorganisir baik dan yang berwawasan luas 

akan terhindar dari pemanfaatan oleh kelompok-kelompok yang memiliki 

vested interest atas terciptanya suasana kacau dengan berbagai tujuan-

tujuan politik  tersembunyi  yang berlawanan dengan kepentingan umum. 

Baik  konflik  yang  bernuansa  IDEOLOGIS  seperti  separatisme  dan 

terorisme  maupun  konflik  yang  bernuansa  SOSIAL-ETNISITAS  seperti 

berulangkali  yang terjadi  di  Ambon,  Poso dan Kalimantan  Barat  tempo 

hari,  sesungguhnya  berawal  dari  adanya  kepentingan sekelompok  kecil 

orang  yang  memanipulasi  masyarakat  untuk  kepentingan  pribadi. 

Sehingga  tampak  bahwa  masyarakat  luaslah  yang  berkonflik,  padahal 

tidaklah  sepenuhnya  benar.  Masyarakat  hanya  menjadi  obyek  yang 

dimanfaatkan, sehingga menjadi korban yang tidak mengerti atau menjadi 

sasaran  PERMAINAN dan  PEMBODOHAN oleh  mereka  yang  memiliki 

uang dan pengaruh. 

Semua pemerintahan  yang  terbentuk  sejak  proses  reformasi  dan 

demokratisasi  dimulai  pada  1998,  umumnya  menyadari  potensi-potensi 

yang  ada  dan  kemungkinan  yang  akan  terjadi  pada  masa-masa  awal 
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transisi  sistemik dari  sistem politik  yang bersifat  otoriter  ke arah sistem 

politik  yang  lebih  demokratis  dan  terbuka.  Baik  pemerintah  Presiden 

Habibie,  Presiden  Abdurrahman  Wahid,  Presiden  Megawati,  hingga 

Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  saat  ini,  umumnya  menyadari 

bahwa konflik-konflik besar yang terjadi sejak konflik Ambon pada Januari 

1999 hingga berbagai konflik yang masih muncul secara sporadis sampai 

dengan  akhir  tahun  2006  berkaitan  cukup  erat  dengan  terjadinya 

guncangan-guncangan perubahan sosial  politik dengan segala dinamika 

persoalannya menuju masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis

Apabila  pada masa sebelum reformasi,  konflik-konflik  besar  yang 

memakan  korban  hampir  tidak  pernah  muncul  di  permukaan,  lebih 

disebabkan  dominasi  negara  yang  sangat  besar  dalam mengendalikan 

seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat,  menyisakan  ruang  yang  sangat 

sempit bagi MASYARAKAT SIPIL untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam 

perumusan kebijakan, proses pengambilan keputusan, maupun eksekusi 

berbagai  kebijakan  dan  keputusan  pemerintah.  Melakukan  protes  atau 

berbagai  bentuk perlawanan oleh masyarakat  akan menimbulkan reaksi 

yang sangat keras dari  pemerintah. Dengan kata lain, kurang terasanya 

guncangan  konflik  pada  masa  lalu   bukanlah  karena  masyarakat  tidak 

memiliki  persoalan  dengan  KKN,  masalah  ketidak  adilan,  proses 

perumusan  kebijakan  politik  dan  proses  pembangunan  nasional, 
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melainkan karena mereka kurang berani atau tidak memiliki sarana politik 

yang memadai  untuk  memperjuangkan hak-hak asasi  masyarakat  yang 

sah sebagai warganegara  Republik Indonesia.

Bapak dan Ibu peserta forum,

Dengan  memahami  konteks  sosial  politik  di  atas,  maka  konflik-

konflik yang ada dan muncul ke permukaan pasca-reformasi memiliki dua 

SISI sekaligus bagi pengembangan konsolidasi demokrasi kita. Pada satu 

sisi,   konflik-konflik  yang  terjadi  menimbulkan  ketakutan,  ketidak 

harmonisan dan ketidaktenteraman di dalam kehidupan masyarakat kita. 

Hal  ini  disebabkan  oleh  kekerasan  yang  menimbulkan  korban  jiwa, 

kerugian material berupa harta benda,  sarana dan prasarana publik yang 

rusak,  serta  trauma  psikologis  yang  memerlukan  waktu  untuk 

penyembuhannya.  Hal  ini  memerlukan  perhatian  dan  sumber  daya 

tersendiri  untuk memperbaikinya, sesuatu hal yang sesungguhnya dapat 

digunakan  untuk  hal-hal  yang  lebih  konstruktif  bagi  pembangunan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. 

Namun demikian, pada sisi lain, konflik-konflik yang terjadi dewasa 

ini,  dalam  tinjauan  perspektif  pembangunan  jangka  menengah  dan 

panjang merupakan hal yang dapat membuat bangsa Indonesia tumbuh 
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secara lebih baik ke arah yang lebih sehat dan positif. Konflik-konflik yang 

muncul  beberapa tahun belakangan ini,   membuat  orang berpikir  untuk 

mencari solusi  penyelesaian masalah-masalah yang nyata-nyata ada di 

dalam masyarakat yang sudah terbuka dan demokratis,  bukan malahan 

berusaha  menyembunyikannya  dengan  tindakan-tindakan  yang 

berlawanan dengan HAM dan demokrasi. Karena masalah yang ditutup-

tutupi  justru  akan berakumulasi  dan  menjelma  menjadi  persoalan  yang 

jauh  lebih  kompleks  di  masa  depan,  sehingga  pada  saatnya  mungkin 

sudah terlambat untuk dicarikan solusinya. 

Oleh  karena  itulah,  berbagai  konflik  yang  terjadi  tidak  perlu 

membuat  kita terlalu pesimis atas masa depan demokrasi  di  Indonesia, 

karena ini adalah bagian dari  suka duka (growing pain) suatu PROSES 

PERTUMBUHAN  menjadi  dewasa  dan  matang  sebagai  bangsa  yang 

menjunjung tinggi KEDAULATAN RAKYAT. Dalam kerangka konsolidasi 

demokrasi,  kita  diharapkan  akan  menjadi  lebih  mengerti  apakah  yang 

dimaksudkan oleh Presiden Sukarno dengan kita cinta perdamaian, tapi 

kita lebih cinta kemerdekaan. 

Perdamaian  yang  dibangun  dalam  sistem  otoriter  tidak  dapat 

bertahan  lama,  karena  dibangun  di  atas  tekanan-tekanan  politik  dan 

pemaksaan-pemaksaan kebijakan pemerintah atas masyarakat luas. Yang 
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sedang  kita  semua  bangun  sekarang  adalah  menciptakan  perdamaian 

yang  hakiki  atas  dasar  penerapan  prinsip-prinsip  good  governance, 

perimbangan kekuasaan (balance of power), masyarakat sipil yang kuat, 

kritis dan mandiri, serta supremasi hukum  yang kuat dan berwibawa.

Demikianlah, semoga Allah Yang Maha Kuasa memberi rahmat dan 

karunia-Nya bagi semua itikad baik kita bagi bangsa dan tanah air tercinta. 

Terima kasih

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 21 Mei 2007

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta
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