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Saudara-saudara sekalian 

Para hadirin  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 atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir  bersama di 

ruangan ini  untuk  mengikuti  acara  Pada Temu Muka dan Diskusi   ”PERAN 

KEKARYAAN  DALAM  MASYARAKAT  DALAM  MEMBANTU  PEMBANGUNAN 

BANGSA DAN NEGARA”.  

Merupakan  suatu  kehormatan  bagi  saya  menjadi  Nara  Sumber  pada 

diskusi  yang  menurut  saya  memilih  tema  yang  cukup  menantang 

keingintahuan  masyarakat  luas,  yakni  mengenai  Peran  Kekaryaan,  yang 

dalam  konteks  sosial  politik  Indonesia  bukanlah  merupakan  konsep  baru, 

melainkan sudah cukup berkembang secara beberapa dasawarsa  lampau, 
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sejalan  dengan  dimulainya  proses  Pembangunan  Nasional  yang  terencana 

dan terprogram pada akhir era 1960-an dan awal 1970-an. 

Namun  demikian,  pada  kesempatan  ini,  perkenankanlah  saya 

menyampaikan  beberapa  pokok  pikiran  tentang  konsep  kekaryaan  atau 

profesionalisme  dalam  sistem  politik  yang  sudah  bertranformasi  dari  yang 

bertitik berat pada peran pemerintah menjadi era pemberdayaan masyarakat 

sipil,  sehingga  mampu  mengimbangi  dan  membantu  secara  optimal 

kelembagaan pemerintahan dalam membangun bangsa dan negara.  Hal ini 

dengan mengingat demokrasi adalah sebuah sistem politik yang masih baru 

saja  kita  terapkan  dan  sedang  mencari  bentuknya  yang  di  satu  pihak 

diharapkan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  tapi  di  lain  pihak 

diharapkan sejalan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara modern.

Pemerintah  sangat  berkepentingan  terhadap  peningkatan  kualitas 

profesionalisme (KEKARYAAN)  dan partisipasi  masyarakat  dalam kerangka 

keseluruhan  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  akan 

memberikan  dukungan  yang   diperlukan  bagi  perumusan-perumusan 

kebijakan nasional  yang lebih berorientasi  pada pengembangan masyarakat 

sipil,  baik  berupa  penyempurnaan  kebijakan-kebijakan  yang  sudah  ada, 

penyerasian berbagai kebijakan yang sudah ada di bidang kemasyarakatan, 

maupun  penyusunan  perundang-undangan  baru  yang  mendorong 

profesionalisme (KEKARYAAN) dan partisipasi  masyarakat  sipil   yang lebih 

luas di Indonesia. 

KEKARYAAN  adalah  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  bagi 

upaya  pemberdayaan dan peningkatan kualitas masyarakat sipil (civil society) 

dan optimalisasi sumbangannya bagi pembangunan bangsa (nation building), 

yang  dalam  proses  konsolidasi  demokrasi  jangka  panjang  Indonesia 
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merupakan sasaran strategis   yang sangat  penting.  Berbeda dengan masa 

lalu, masyarakat sipil pada masa demokratisasi bukan merupakan subordinasi 

dari  negara.   Bahkan  masyarakat  sipil  bisa  saja  mempertanyakan,  bahkan 

menolak  berbagai  kebijakan pemerintah  yang  dianggap merugikan  ataupun 

kurang sensitif terhadap kepentingan publik secara luas.

Baik  secara  politik  maupun  ekonomi,  masyarakat  sipil,  termasuk 

kalangan  intelektual  dan  wiraswasta  di  dalamnya,  diharapkan  memiliki 

independensi  dan  kapasitas  minimal  yang  dibutuhkan  untuk  mengatasi 

berbagai  persoalan  kemasyarakatan  yang  ada.  Masyarakat  sipil  dengan 

berbagai  unsur  yang  ada  di  dalamnya,  termasuk  masyarakat  politik  dan 

masyarakat  ekonomi,  yang berorientasi  pada kekaryaan diharapkan mampu 

tampil  dengan  pemikiran-pemikiran  yang  kreatif  secara  berkelanjutan 

(sustainable), yang di satu pihak memiliki visi yang luas, namun di lain pihak 

tetap  berpihak  pada  kenyataan  yang   ada  di  dalam  masyarakat  bangsa 

Indonesia. 

Dengan  kata  lain,  masyarakat  sipil  yang  berkarya  secara  kreatif 

diharapkan  mampu  menerapkan  kebijakan  “THINK  GLOBALLY,  ACT 

LOCALLY”.  Yakni,  di  satu  pihak  memahami  perkembangan  global  dunia 

dengan segala kompleksitas sosial politik dan ekonominya, namun di sisi lain 

memiliki kemampuan untuk bertindak dan berkarya sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan ciri-ciri khasnya 

tersendiri.

Dewasa  ini,  berbagai  persoalan  yang  ada  di  masyarakat,  bukanlah 

merupakan  permasalahan  yang  terisolir  dari  permasalahan  yang  ada  di 

seluruh  dunia.  Sebagai  contoh  permasalahan  kemiskinan,  keterbelakangan 

dan  ketimpangan  ekonomi.  Dewasa  ini  sudah  semakin  disadari,  bahwa 
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berhasil atau tidaknya pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia mengatasi 

persoalan-persoalan ini  secara lokal  memberikan kontribusi  bagi  penciptaan 

perdamaian,  keadilan  dan  keamanan  internasional.  Sebagai  contoh  adalah 

perjuangan seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh, Muhammad Yunus 

menciptakan bank mikro, Grameen Bank, yang dianggap berhasil membantu 

masyarakat miskin di Bangladesh. Sistem perbankan unik dari Grameen Bank 

ini  kemudian  dianggap  berjasa  besar  dalam  membantu  kaum  miskin  di 

berbagai negara, sehingga kemudian membuahkan Hadiah Nobel Perdamaian 

tahun 2006 bagi  pendirinya  Muhammad Yunus dan Grameen Bank.  Hal  ini 

hendaknya dapat mendorong orang Indonesia untuk berkarya dan berkreasi 

seperti  Muhammad  Yunus  sesuai  dengan  tantangan-tantangan  lokal  di 

Indonesia.

Persoalan lain adalah upaya mengatasi berbagai penyakit  masyarakat 

secara  mandiri,  sebagai  contoh  persoalan  penyalahgunaan  obat-obatan 

terlarang yang merupakan salah satu persoalan cukup besar untuk dipecahkan 

oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  bekerjanya 

jaringan peredaran obat-obatan terlarang internasional,  yang memanfaatkan 

berbagai peluang yang ada yang meraih keuntungan besar di Indonesia. Untuk 

mengatasi ekses-ekses destruktif dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang, 

misalnya, pemuda diharapkan mampu memahami konteks internasional  dan 

sosial politik ekonomi lokal yang berkaitan dengan masalah ini. 

Selain  itu,  dalam  konteks  yang  lebih  strategis,  semua  unsur-unsur 

masyarakat  sipil  diharapkan  memiliki  kepekaan  dalam  membaca 

kecenderungan-kecenderungan  yang  ada  di  dunia,  sehingga  mampu 

mengambil  gagasan-gagasan segar yang positif  bagi  kemaslahatan bangsa. 

Semua kalangan, termasuk kalangan parpol, kalangan terdidik, ormas, ornop 

maupun  kalangan  pemuda  diharapkan  memiliki  peran  KEKARYAAN  yang 

4



optimal  dalam konteks ini.  Kalangan pemuda, misalnya,  perlu mendapatkan 

pendidikan dan pengalaman organisasi yang sebanyak-banyaknya, sehingga 

diharapkan  pada  saatnya  memiliki  PROFESIONALISME  yang  cukup  untuk 

mampu  menjadi  pimpinan-pimpinan  orpol,  ormas,  serta  pimpinan  nasional 

maupun lokal yang berwawasan luas, baik secara politik,  ekonomi dan sosial 

kemasyarakatan.  Para  profesional  pada  semua  sektor  masyarakat  sipil 

diharapkan  dapat  mendalami  persoalan  internasional  dan  nasional  secara 

mendalam  dan  komprehensif,  sehingga  diharapkan  mampu  memberikan 

perspektif  dan  pencerahan  kepada  masyarakat  agar  mampu  mengatasi 

persoalan-persoalan yang ada di dalam negeri secara tepat dan kontekstual. 

Perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  kita  selama 

beberapa tahun ini sangat luar biasa sejalan dengan perubahan sistem politik 

kita. Organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berintikan kaum profesional 

yang memiliki  dedikasi  tinggi  diharapkan mampu tampil  sebagai  salah satu 

kekuatan  yang  mampu  memberikan  advokasi  kepada  masyarakat,  agar 

kekuatan-kekuatan  aspiratif  kemasyarakatan  yang  ada  tersalurkan  secara 

baik.  

Kelompok  masyarakat  sipil  yang  berorientasi  pada  kekaryaan 

(profesionalisme)  diharapkan  mampu  pula  memainkan  peran  sebagai 

pengontrol sekaligus penengah  dalam menghadapi masyarakat yang makin 

berani  dan  kritis  terhadap  kebijakan-kebijakan  negara  dan  korporasi  yang 

dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, termasuk ke dalamnya 

masalah reformasi birokrasi  dan pemberantasan korupsi  serta tindak pidana 

lain yang merongrong hak-hak publik lainnya. 

Kalangan profesional, melanjutkan berbagai peran strategis yang sudah 

dimainkannya  para bapak bangsa dalam sejarah Indonesia,  lebih  jauh lagi, 
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diharapkan mampu memberikan  masukan  kepada  pemerintah  agar  mampu 

melakukan perumusan kebijakan yang konsisten dengan kepentingan politik 

nasional  dalam hal  demokratisasi,  juga diharapkan sensitif  terhadap ekses-

ekses negatif dari kebijakan tertentu yang sesungguhnya tidak perlu diteruskan 

karena dianggap tidak konsisten dan melukai rasa keadilan masyarakat umum. 

Karena akumulasi ekses-ekses dari penerapan kebijakan yang kurang tepat, 

apabila ditanggapi secara kurang sensitif, dapat menimbulkan efek negatif bagi 

pembangunan  politik  dan  kemerosotan  kualitas  HAM.  Misalnya,  masalah 

penggusuran  dan  pengambil  alihan  hak  atas  tanah  untuk  proyek 

pembangunan secara kurang selektif, dapat menimbulkan ekses politik negatif 

yang berkelanjutan apabila tidak ditangani  secara ekstra hati-hati.  Kalangan 

profesional dalam masyarakat dapat BERKARYA memainkan peran sebagai 

pemberi masukan alternatif bagi pemerintah. 

Hal  yang  juga sangat  penting  untuk  menjadi  kebijakan nasional  bagi 

peningkatan  KEKARYAAN dalam masyarakat  adalah  merumuskan agenda 

kerja yang relevan bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia,  sebagai 

bagian  sangat  penting  bagi  berhasilnya  konsolidasi  demokrasi  kita  dalam 

jangka panjang. Karena tanpa adanya hukum yang berwibawa dan dihormati 

semua lapisan masyarakat,  maka tidak mungkin terbangun masyarakat sipil 

yang kokoh dan pemerintah yang kuat. Semua demokrasi maju yang kita kenal 

saat ini, semuanya merupakan juga negara yang berdasarkan hukum. Apabila 

hukum  runtuh,  demokrasi  akan  runtuh.  Kita  tidak  ingin  masuk  ke  dalam 

golongan negara yang gagal (failed state) karena tidak mampu menegakkan 

supremasi hukum.

Demikianlah,  semoga  Allah  Yang  Maha  Kuasa  memberi  rahmat  dan 

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

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta,                2006 

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas

H. Paskah Suzetta

7


	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
	SAMBUTAN
	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
	Pada Acara Temu Muka dan Diskusi
	Pertama-tama perkenankan saya secara tulus mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridha Nya sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara Pada Temu Muka dan Diskusi  ”PERAN KEKARYAAN DALAM MASYARAKAT DALAM MEMBANTU PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA”.  

