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AGkMA DAM KCAHANAN FlsASIONAL: Perana~ Aaama 
DaEarn Menoererat Xnteqmsi  asi ion sf-) 

O!eh : Drsckeri ~ y d i n * ' ~  

Sesuei dengan permlntaan Direktur Pernbinaan Perguruan 

1 1  Tinggf Aaama Islam D~rektorat Jendral Pemb~naan Kelernbaqaan - 

I pelatlhan calon dosen pendidlkan Agama Islam pada Perguruan 
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Tinggi Urnurn yang cdiselenggarakan pada tanggal 17 s.d 26 

Agsma Islam Depauternert Agama Republik indowsla Jakarta, meialui 

sumtnya No. E !II/?P.Q1Q/3/995/209!! tzygal  18 Agustus 2000 

periha! Mahon ksedipn menjadi pcmakalah/n~r~sum!xr dalam 

Bukininggi. Disusunlah makalah ini dengwn judul Aq;tnm d@n 

Na.~hmal judui ini cukup r n e ~ r i k  unttlk dibahas clan didisk~~siitan 

tewbrna 01~17 para peserta pelatihan yang berkiprsh dalam bidarrg 

tentang peranan agama dalm Integrasi Nasional dan kaitannya 
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dengan Ketahanan Nas~onal. Sqarah membuktnkan bahwa masalah : 1 agama terutama cii ifictonesia tidak bisa dilepaskan dari masalah 

akademik dan ~ s u i  pula dengan kondisi Indonesia akhir-akhir ini. 

negara, karena agarna juga rnengajxk~n konsep persatuan dan 

iviakalah ini sesuai dengan jdu i  akan mencob membahas 

kesatuan, yang b%ql pendiri Ftepubiik ini rncrup31mn kansep yang 

palins pokok dalarn perjuangan memperofeh kemerdeksan dan juga 
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dalam rnenaisi kerrerdekaan Indonesia. 3emiMan pula Ketahanan 

Nx!ona! kds ibn  kegletan dan ketanggvhan dalarn rnenghadapi 

i34rbgai mcamnn, tantangan, hnrnh.?tan, c?an ganggum ysng 
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' 1  rnengernbangkan kekuatan nasionai dalarn rnenghadapi dan 

rnungliin dstaanq dari luar dan dari dalam baik yang lafiqsung rnaugun 

tidal< !angscmg, &!am ha! ini rncnrpakan bahaya terhadap bangs2 

11  
/ I  
I 

I I 

4 

baik yang datang dari luar maupun dad dalam yang langsung 

mcllputi q e n a o  a s g k  kehidupan nasional yang tertntcgrasi beds\ 

keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemarnpuan 

rnaupun tidak iangrung untuk mjarn in  icjenEta5, integritns, 

kelangsunoan - hidu:, bnc% dan ne93r3 setta peeuzngan rnencawi 

tujuan nasronzlnya. Bf?ngan demrklan pada hakekamya kctahanan 

hidupnya rnenuju k~jayaan bangsa ban nqa ra  (Yuwono lW7: 45). 

Kctahanan Nasionai memilikl bsbtraoa ciri utama yaitu: 

I! 2. Difokuskan untuk memprtahankan kcfangsungan hidup dan 
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rnengernbanqkm kehidupan. 
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3. Keia!~aoa;l nasional Ciwujudkin sekpai kondisi dinarnik bancis3 

y3ng bcrisi keuletan dan ke'angguhan b3ngrl untck 

rnm~srn&~gFan kekuatan. 

4. Ketaha~an Nasiona! tidak hanva untuk pertahanan, tctapi untuk 

rnclrrghacdap! AT!%, baik yang datang dari ll~ar ataupcrn dari 

dabm, bak yang Imqsung ataupurl ti632 iar%~wr~g. 

5. Didsmrkzn pada met=& ASTAGATPSI 

6, 1Wawasan Nasionat mengarahkan ketahanan Nasianal 

7. Pol? Umum OptsratIf Ketahanan Nasional harus dtdasarl olei-r 

%!sfah near3 dan !%wasan Nasional, dilzksnzkan secara 

~ a l i m k  &n pragmaok dengan cikap percaya kepada d~ri sendm. 

Ketahanan Nasionaf merniliki azas-azas yaitu; 

1. Kesejzbteraan Oan karnanan 

2. Kompehen~if intraml - ataau u)NF1 menyeluv~h 

3. Mawas kedalam dan mawas keluar 

a. Mawas ke dalarn 

Ketahnnm PJasionel krtujuan menumbuhkan hakekat, sifst 

dan kondisi kehidupn nasional berdasarkan nibi-niiai 

kemandirian yang psoprsionat untuk meningkatkan kuatitas 

tieretan kenandirian bang- untuk memiiiki cia11 

rnencernbmgbn .. daya saing. Hal ini tldak berart! bahwz 

Ketahanan N2sronai mengandung srkap isolzri atau 

nasiona!isme xmoit. 

b. Mawas Keiuar 

Untuk, mmcnah~d?pi -.I d?n rnmaaa+i M darnpal. l i~kunoan - st r i l~o i  + 



!uar negen' dalarn ran~ka meneiima kenvatam adanya saling 

interakl clan keteqaot!!ngan dcngan dunia Intenssimal, maka 

myan mengernbzngkan kpcuatan nasional v3ng rnemSerikaq 

dampak kluar ctalsm bentuli daya saing. 

Ketahanan N2siunal rnempunyai Sifat-sikt yaib: 

I. Manunggai 

2. Dinamis 

3. MandIri 

1 intcorasi sehingqa ia juga mcrmkan aqama ys;7~! anti disintcqrasi. 
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4. Kewl bawaan 

5. Menqutamakan konsultasf dan kerjasama 

Ketahanan Nasional Indonesia rnele'puti: Ketahanan Idiotogi , 

K~tehanan Poiitik, Ket?hnnan F~onomi, Ketaha~m Sminl Puclaya dan 
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Pengeman integrasi dan CisintPgnsi tidak te*ztas hany3 pa& 

keFlir;l! lozn mli tik atau d u n  n.zsiorla1 saja narnun, juga 



rneniaku~ SP!UN~ a~ue!: kehidupan manusia, d m  rnalahan 

menczku:, segah a s p k  epsistensia! yr?p ada di a!am serncstz (A. 

Pzt7.ntw : WF7; 53). iC0~5(7p intmmqi - dalam pengertian I rhm 

rncrnptinmi intensitas sdernikiarl rum sehingqa kadanq-katar;~ 
t_!d?k t.Prdapat pwbedaan antara mah!uk m?ti dsrs mahluk hir':~p, 

karena semw adaiah nlrshluk tu%n. 

Dalam slsh satu h ~ d i s  dapat dikutip b~hwa apabila proses 

disintegnsl dalam mavarakat telah sampai kcpada tingkat yann d 

tldak dapat di tolwillagi maka harta ysng paling baik yang dimiiikl 

orang adalah seekor domba yang digembalakan dl puncak-puncak 

bt~krt dmgan rnaksud rncn~auhkan d ~ n  dan masy~rakat manusla yang 

kacau, artinya eda keharusan untuk mnjaga inttgrasi diri dalem 

menghadapl disintegrasi masyarakat (Nasr. 1975; A. Rahrnan 1987; 

43). Kmyi%?an ir?i d a p t  dicontofa dad t!ndartan NaSI Vuhammad 

SAW yana pemma setelah t;'h di Madinah adalah menahtegrssikacan 

unsur-umur yanq betemgen dan sating krs~l is i t ' t  yan3 merupa kan 

bzgim d n i  kota Ner!jn.:'h cj~ngarl daeraFt sekeiiiirqnya, 

Muhammad SAW rnenqtliiarkan s u o t ~  piaoan unhik seluruh 

rawat )/an(! kcisikan penplasm yang pasti tentmg b?k. dan 

kewajihan di ki4anrpn aran(j-orang isiam darl h8k ifan kevvajilsrl 

crzngorang Yahudi yang ad3 d! sekitamya. P ~ d a  awalnya didarong 

oleh warak gerzkan yang bdak tertaha~kan Yahud~ menerima piagam 

tersebut dencan gembi ra. Dokumen ini menurut tatatan sejarah 

Islam tersimpan dengan baik datarn sejarah Ibnu Hipiam. PJagam in[ 

mernperli9atkan kebessrm N?Si WuF?ammsc! SAW ynng 



I ses~nootihnya - .  bukan hania pa& zanannya abn te%pi s2~an jan~  

1 rnasa. Fuhammad SAVI! sebagai tokoh dan nqarawan ticlak ingin 

m~runfubkm jaring~n masyaraicat: yang ads a i m  tetapi sehagai 

negarawan rnerniliki kelruasaan yang tidal; daoat ditarldingi yaitu 

cmrang yang dfsuafx ma% dis!ntegrzsl yang hebt d m  tjdak dapst 

tertotctny i ~ j i  dengan t?a98n-bah%n dengar1 sistem kenegarai'ari yang 

dikrikzn kepadany-a cleh khsn sehingga iaia mernb~ngun se5ush 

n q a %  pesemakmuran b~rdasarkan kernanusfaan yzng universa!. 

t )skn seJ~m17 Istam scrlanjutnva &pat d~jctlaskan bahwa proses : I  

11 peyuasa mana =fa yang mengernbil kekuasaan clengan kekerassn 
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dalan? masysrakat adalah kewa3i5an yang harus bi!akukar? kaum 

Cislnteg~asi dalarn Dunia Islam te!ah me~jadi sedemikain 

mencekamnya schlngga Ai G9arair bevendapat bahwa patuh bepada 

rn~clirnin demi rnenieqa - - aaama - itu spty(9-i. Bagi A1 Ghazafi kehidupan 

rnempertahankan modal maka keuntungan dapat saja menjadi 

kudmn (A. Fahrnsn PQ7;  192). 

kemerdckan dica~ai timbul prbedaan-perkdaan masing-masing 

" a t  I C?rr?tl tcruerns Ci iuar pulau jaws semenrara itu muncul pula 



keefiaan kepada kepemimpinan nasional rnengendur yzng 

:i 1 I d!aklbat!an oleh 'id34 berimbanpnya pembangunan pusat dan 

I disintqrasi b a n p .  Renyztaan in: d a p t  di!:ot;kai: b ~ h v i ~  
It 

I 

ants-3 3aw5 dan lua: Jswa. (-rtz 1973: 78) Dari persoalan di a= 

nasionzlismc d m  gztrjtismc Indonesia hsnya rnampu untuk menaustr J 
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dapzt dlnyatakan bahwa apa pun penyebaSnya maka yang amat 

rlsional . masalah Ini muncu! karma kr5agal a lmn yzng 

integrasl nasional yang pad2 akimya ketahanan nasional a b n  dapat 

1 1  

I kekuatan i35117~~, akan tetapi tldak rnampu untuk; n~ernatr-l Irttegrasi 

' 1  : dikernukakan ole4 pwa ahh, antam latn dlkaakan bahwa rnasalah in1 

II  I kksiotan dcnran perkclaan suku yang sam~ai sekarang masih 

dipmdang sebagai faktcr dominan yang sering juga disebut dengan 

.; 11 prlrnodie!irve, sernentm itu s e o r m ~  - phii laig Ftith menfe!xkaqny? 



Integrasi merupalcan masalah pnting dafam ajsran I(;tam, 

ir~tegr-asi harts terjabi ddl$~r~ Biri rr~anusia ~ehirlgga ia aka1 mmjcldi 

pribadi y3ng ctuh. Intearxi termanifestasi dalam alam semesta ban 

lugs harus menladl ajaran pokok datam ajaran kebldupan umat 

manusia seeing~a semua manusia berszudara atas daxr- 

b:ernanusiaan. Prcses intqra~i  dj Intionesi~! haws diuhr dad pc!uanq 

?jaran I c i m  u n ~ ~ 4  mem~n!fesnrikan clfrinya C'?ZV m~~yaraL:x ~ R R  

mcsncxrlihatkan ktlebihen ajarannye untuk kemntiryan mequsia. 

Fernahaman yang tepat tentang Islam dapat mengernba~ 

jceu~ggukm ajqr3rl Idarn schinaaa - - d72y;a': rnern51~hkan kept~e.7 dunia 

bahwa mclaksanabn @arm Islam bukacar, s j a  baik untitk umot Islam 

ctan juga &ik. utuk umat manusia v3ng pada gftirannyct ajaran Islam 

akan mcnjarli pentirlg dalam rnenmpkkan Kehf.lnnaar! Nasional. 
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