
94. BENTUK BELA NEGARA 
 
Pengantar 
Negara adalah super body rumah yang kita huni bersama keluarga. Dalam Negara kita, 
semua memiliki hak dan kewajiban untuk membelanya. Tentu saja, bentuk pembelaan 
tersebut disesuaikan dengan kadar masing-masing. Yang kecil mempunyai hak dan 
kewajiban kecil, yang besar mempunyai hak dan kewajiban yang jauh lebih besar. 
Pemain papan atas melaksanakan pembelaan negara di level atas, begitu pula sebaliknya.  
Sebelumnya melanjutkan membaca, silakan  lihat terlebih dahulu halaman Negeri 
Khayangan dan Natar Bangsa Manusia. Sekarang, mari kita tarik ke kondisi riil. 
 
“Negara” di Dalam Negara 
Dengan menggunakan kacamata besar, terlihat adanya sepuluh buah “negara” di dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Perhatikan gambar berikut : 
 
 

 
 
Masing-masing “negara” memiliki rakyat tersendiri, memiliki rakyat yang berbeda. 
Dalam hal ini, hendaknya Anda tidak terjebak dalam issu SARA (suku, agama, dan ras) 
sebab semuanya telah luruh dengan Dasar Negara Indonesia, INDONESIA. 
“Negara-negara” yang ada dalam NKRI tersebut tak ubahnya dengan tangan-tangan Ibu 
Pertiwi. Masing-masing tangan mempunyai hak dan kewajiban yang setara, sesuai 
dengan level masing-masing. Masalah level, silakan lihat Noto Nusa (-ntara). Hak dan 
kewajiban tersebut sudah barang tentu sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 atau yang dijabarkan dalam pasal-pasal pada batang tubuhnya.  
Memang, tidak semua “negara” yang ada dalam NKRI muncul ke permukaan karena 
terlalu dominannya kepentingan sesaat /politik. Bahkan yang sudah ada pun ada yang 
sempat dimandulkan (lihat nasib Dewan Pertimbangan Agung sebagai negara advis). 
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Oknum Dominan 
Pada setiap “negara” terdapat oknum dominan. Sebagai contoh, pada “negara” eksekutif 
maka presiden adalah tokoh dominan. Pada “negara” militer maka tentara yang dominan. 
Pada “negara” pendidikan maka guru yang dominan. Pada “negara” rakyat maka 
rakyatlah yang dominan, dan begitu seterusnya. Hanya saja, ketika semua urusan mentok 
di presiden karena selain sebagai oknum dominan di eksekutif  juga sebagai kepala 
negara maka mandullah semuanya. Sebab, presiden menjadi batas paling kiri dan batas 
paling kanan.  
Padahal, seharusnya, ketika kepala negara berada di batas paling kiri maka TUHAN 
YME sebagai batas yang paling kanan. Dengan begitu, semua berjalan sesuai koridor 
hidup manusia berbudi, manusia yang beradab, dan manusia yang bermartabat.  
Dengan begitu, kisah “raja” berparlemen berakhir. “Raja” berparlemen adalah oknum 
dominan bukan raja, tetapi seperti raja karena mendominasi orang banyak. Atau, oknum 
yang ada dan nyaris selalu muncul di semua lini kehidupan. Atau, orang pintar 
menyebutnya one man show sehingga seakan-akan sudah tidak ada orang lain lagi. 
Perhatikan gambar berikut :  
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Hanya Ada Satu Komando 
Padanan kata ketaatan adalah loyal. Adalah sebuah keharusan bagi bawahan untuk loyal 
kepada pimpinan. Adalah sebuah keharusan bagi rakyat untuk taat kepada 



pemerintahnya. Masalahnya, para pemimpin juga manusia. Mereka pun tak luput dari 
salah. Oleh karena itu, para pemimpin tidak boleh menuntut taat buta dari para 
bawahannya. Pemerintah pun tidak bisa serta merta menuntut taat buta dari rakyatnya. 
Bawahan yang kritis hendaknya tidak dipandang sebagai saingan, bawahan bukanlah 
musuh bagi para atasan. Mereka bukanlah ancaman. Begitu pula halnya dengan rakyat 
yang kritis. Justru kekritisan mereka perlu dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang 
optimal serta meminimalisir jatuhnya korban. Mereka dapat dipandang sebagai 
penyeimbang peri kehidupan. Dengan begitu, bandul keadilan akan mendekati tegak. 
 
Untuk itu, sebagai rambu-rambu bagi bawahan adalah mereka harus taat total kepada 
para atasan sepanjang  tidak disuruh melakukan sesuatu yang melanggar aturan agama 
yang dianut oleh para bawahan. Sebab, di situ ada resiko dosa. Misalnya, menolak 
dengan halus ketika ada tekanan untuk menyuap atasan.  
 
Pertanyaannya sederhana, sebagai bawahan sudah taatkah Anda kepada pemimpin Anda? 
Sebagai rakyat, sudahkah Anda taat kepada pemerintah? Sebagai pemimpin, sudahkah 
Anda memberikan keteladanan kepada bawahan Anda? Sebagai pemerintah, sudahkah 
Anda memberikan perintah yang layak dikerjakan oleh  rakyat Anda? Kalaupun kemarin-
kemarin keliru dalam memberikan perintah atau salah perintah atau salah menafsirkan 
perintah, itu wajar. Namanya juga manusia yang tak luput dari salah. Namun jangan 
khawatir, masih ada kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan 
 
Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pemimpin-pemimpin tandingan. 
Orang pintar biasa menyebut mereka sebagai oposan. Memang, tidak ada larangan untuk 
berserikat dan berkumpul. Namun, jika berserikat dan berkumpulnya tersebut lantas 
membuat lemah yang sudah ada karena sudah baku dan diformalkan, adakah gunanya? 
Untuk itu, semua yang telah telanjur bercerai-berai harus segera kembali pulang ke 
rumah masing-masing. Sekali lagi, lihat Negeri Khayangan. Jangan diterus-teruskan 
kebiasaan saling mencederai! Menduakan pemimpin jelas bukanlah tindakan yang benar. 
 
Terus terang, saya salut dengan ketaatan ala militer. Mereka hanya taat pada satu 
komando yang datang dari atasannya. Dengan begitu, gerak langkah mereka bisa padu 
dan seirama. Setahu saya, di militer tidak ada organisasi setara di dalam organisasi, di 
sana tidak ada “sarang laba-laba” --tidak ada ceritanya militer menangkap nyamuk.  
 
Masih menurut saya, tidak ada salahnya jika contoh baik tersebut di bawa ke institusi 
lain. Silakan tarik ke ranah agama, ranah pendidikan, ranah uang dan ranah-ranah yang 
lain. Dengan begitu, yang namanya Persatuan Indonesia tidak hanya mampu mengikat 
jasat, namun juga mengikat jiwa.  
 
Mencotoh kedisiplinan militer bukan berarti militerisasi dengan mengenakan atribut 
militer yang disipilkan. Yang dicontoh dari mereka adalah ketaatan para bawahan kepada 
para atasannya. Atau, lihat perilaku saudara-saudara kita yang muslim saat mereka sholat 
berjamaah. Ketika imam bertakbir, makmum bertakbir. Ketika imam berdiri, semua 
makmum berdiri. Ketika imam sujud, makmum pun sujud. Ketika imam duduk, makmum 
juga duduk. Ketika imam salam, makmum pun bersegera salam. Tidak berjalan sendiri-



sendiri, tidak semaunya sendiri-sendiri. Ingat, hanya ada satu komando, dan komando 
tertinggi datang dari Kepala Negara, yang saat ini ada di tangan Presiden. 
 
Jika bisa seperti itu, maka terlalu mudah untuk bisa keluar dari jebakan global maupun 
keluar dari himpitan krisis multi dimensi. Untuk itu, sudah saatnya bagi bangsa ini untuk 
belajar mentaati perintah dari para pemimpinnya, dan (sekali lagi) pemimpin tertinggi 
adalah Kepala Negara. Dengan catatan, perintahnya tidak salah. Dengan catatan, “salah” 
benar, kepentingan negara harus dibela.  
 
Oleh karena itu, “kartu-kartu mati” yang dipegang oleh para pemimpin harus segera 
dibuang dan segera diganti. Lepaskan kacamata yang Anda terima dari guru Anda. Gara-
gara kacamata itu, Anda salah melihat --maaf.  
 
Jer Basuki Mawa Bea 
Bahwa jer basuki mawa bea (Jawa) yang jika diterjemahkan bebas berarti jika 
menginginkan suatu kenikmatan maka harus ada biaya yang dikeluarkan, itu pasti. 
Pertanyaannya adalah, siapa yang seharusnya mengeluarkan biaya untuk menemukan 
negara itu sendiri? Rakyat negara ataukah negara sendiri? Rakyat negara memang 
membutuhkan negara. Tetapi, tanpa negara, rakyat pun dapat melanjutkan hidupnya.  
 
Bagaimana halnya dengan negara? Dapatkah negara melanjutkan hidupnya tanpa rakyat 
pendukungnya? Tanpa pendukung, cepat atau lambat negara akan ambruk dengan 
sendirinya.  
 
Padahal, oknum dominan yang bersembunyi di balik baju raja berparlemen terlalu sering 
mengatasnamakan negara untuk menutupi kepentingannya --merengkuh kekuasaan dalam 
genggaman tangannya, mengumpulkan kekayaan untuk diri pribadi /kelompoknya 
/golongannya, dan yang semakna dengan itu.  
 
Oleh karena itu, demi negara ini, para raja berparlemen harus berpikir ulang dan rakyat --
dari segala komponen -- pun harus berpikir ulang. Apakah akan diteruskan kisah dari satu 
krisis ke krisis berikutnya? Apakah akan diteruskan cerita pilu bailout dari satu bank ke 
bank berikutnya? Apakah akan diteruskan pembasmian orang-orang tak berdosa karena 
ber -isme lain dari satu generasi ke generasi berikutnya? Masih kurangkah air mata yang 
tumpah sejak Proklamasi? Masih kurangkah harta rakyat yang dikorbankan? Masih 
kurangkah nyawa prajurit yang dikorbankan? Ah, seharusnya saya tidak bertanya ... 
 
Oleh karena itu, untuk menemukan negara yang telah disepakati dengan nama 
INDONESIA ini maka negara sendirilah yang membiayai. Artinya, untuk menemukan 
INDONESIA yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
dibiayai oleh INDONESIA sendiri. Jadi bukan uang saya, bukan pula uang Anda.  
 
Sedangkan cara yang digunakan INDONESIA untuk membiayai rakyat agar dapat 
menemukan dirinya adalah dengan merefisi bilangan rupiah. Dengan kata lain, refisi 
uang bukan sekadar ganti desain uang. Sebab, mengganti desain uang tidak berpengaruh 
pada pendapatan rakyat --sekadar ganti aransemen, bukan ganti lagu, apa gunanya. 



 
Pertanyaannya sederhana, sudah yakinkah diri Anda untuk mencintai INDONESIA 
sebagai tanah air kita, bangsa kita, negara kita, bahasa kita, teknologi kita, seni budaya 
kita, dan ... kita? Sesungguhnya, INDONESIA masih ada di ujung bibir.  
 
Jika Anda merasa saya bohongi, silakan buka peta Indonesia. Gugusan kepulauan yang 
membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai Talaud itu adalah NKRI, 
sedangkan I -nya sendiri belum ada. Padahal, dulu yang diperjuangkan mati-matian 
adalah I --INDONESIA. Atau, lihat sistem yang Anda pelajari selama menuntut ilmu 
 
Guru sini dengan ilmu sana sering mencampur-adukkan antara Indonesia dengan Jawa, 
dengan Sumatera, dengan Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, Papua, dan yang lain. 
Padahal, tanah INDONESIA hanya seluas 10% dari NKRI, tidak lebih. Artinya, 10% dari 
luas masing-masing pulau di NKRI diperuntukkan bagi INDONESIA. Riilnya, 10% dari 
tanah Jawa untuk INDONESIA, 10% dari tanah Sumatera untuk INDONESIA, dan 
begitu seterusnya, sampai pulau-pulau yang terkecil. Nah, ke sanalah rakyat Indonesia 
yang tersingkir dari kemerdekaan yang mereka perjuangkan mendapatkan ganjaran dari 
negara. Dengan begitu, presiden benar-benar orang asli dari Indonesia. (Bersambung). 
 
Bentuk Bela Negara 
Dalam hal ini, kita harus bisa membedakan antara pekerjaan yang merupakan kewajiban 
dengan bentuk pembelaan terhadap negara. Kewajiban yang merupakan tuntutan 
pekerjaan tidak dapat serta-merta dikelompokkan dalam bentuk bela negara. Sebab, 
dalam pekerjaan sudah terdapat pendapatan. Sedangkan pendapatan itu sendiri diperoleh 
dari si pemberi kerja. Tentang besaran pendapatan tersebut tergantung pada peraturan 
yang berlaku dan atau /kesepakatan di antara mereka. 
 
Sudah menjadi pemahaman umum bahwa para pembela negara INDONESIA tidaklah 
mengharapkan imbalan. Mereka ikhlas tanpa pamrih. Apalagi, guru sini dengan ilmu sana 
sering mengutip pendapat orang besar dari seberang yang menyatakan bahwa ”Jangan 
kau tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang telah kau 
berikan kepada negaramu”. Memang tidak ada yang salah dengan ajaran tersebut.  
 
Namun, juga tidak salah jika pertanyaan dibalik. ”Negara, jangan kau tanya lagi, apa 
yang telah diberikan rakyat kepadamu. Tetapi bertanyalah, apa yang telah kau berikan 
kepada rakyatmu. Apakah sudah murah sandang, pangan? Apakah keadilan? Apakah 
kesejahteraan? Apakah kesehatan? Apakah ketenteraman? Atau yang lain, yang semakna 
dengan itu? Padahal, rakyat secara ”keseluruhan” sudah mendarmabaktikan harta, air 
mata, kehormatan, darah, dan bahkan jiwa raga mereka korbankan untuk melahirkanmu. 
 
Keikhlasan berkorban bagi negara adalah jalan untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. 
Di kemudian hari, keikhlasan tersebut disalahgunakan oleh orang lain. Padahal, pada saat 
tenaga, pikiran, dan segala kemampuan diperlukan negara justru mereka berada pada 
posisi skeptis atau bahkan apatis. Hanya ketika tujuan besar sudah berada di depan mata, 
tanpa malu-malu mereka mengklaim mempunyai hak yang sama untuk menikmati. 
Padahal, ketika negara dalam kesulitan untuk hidup, mereka cuek bebek ... 



 
INDONESIA yang saya bicarakan dalam semua tulisan dalam blog ini berbeda dengan 
Indonesia yang Anda kenal. INDONESIA yang saya tuturkan adalah Indonesia yang bisa 
membalas budi. INDONESIA yang saya ceritakan adalah Indonesia yang dewasa.  
 
Bela negara bisa dilihat secara mikro dan makro sesuai dengan ”negara” masing-masing 
elemen kehidupan. Secara mikro, implementasi bela negara diwujudkan oleh setiap 
elemen kehidupan dalam bentuk pembelaan terhadap tempat di mana kaki berdiri dan di 
mana nafkah sebagai belanja hidup didapat. Ini berarti, akan adanya perlawanan pada 
setiap intervensi yang datang dari ”negara” lain. 
 
Dengan bahasa sederhana dapat dinyatakan bahwa menentukan pilihan hidup adalah hak. 
Namun, setelah menjatuhkan pilihan maka di situ ada kewajiban yang harus ditunaikan. 
Menunaikan kewajiban hidup sebagai manusia yang bermartabat pada tempat kaki 
berpijak itulah bentuk bela negara secara mikro ditunjukkan.  
 
Secara makro, bentuk bela negara diwujudkan dengan kemampuan menggerakkan semua 
elemen pendukung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang 
adil, makmur, aman, tenteram, rukun, damai, bahagia, dan sejahtera. Dengan demikian, 
pengambilan keputusan dilakukan dengan mufakat bulat sehingga tidak ada 
tempat untuk lari dari tanggung jawab. 
 
Contoh bentuk bela negara sebagai berikut:  
 
No. ”Negara” Aktor Dominan Bentuk Bela Negara 
1. Eksekutif Presiden 1. Meningkatkan derajat 

kesejahteraan umum 
2. Mendistribusikan tenaga 

kerja  
3. Menjaga stabilitas 

ketersediaan sandang, 
pangan, dan papan 

2. Pertahanan dan 
Keamanan 

Militer 1. Mempertahankan dan 
mengamankan ”negara” 
dari intervensi ”negara” 
lain 

2. Menyuarakan kepentingan 
militer pada parlemen 

3. Mengeliminir elemen 
radikal bebas negatif 

3. Pendidikan Guru 1. Mencerdaskan peri 
kehidupan bangsa 

2. Memanusiakan manusia 
Indonesia dengan ilmu 
Indonesia 1) 

4. Agama Imam 1. Mempersatukan umat 



sesuai agama yang dianut 
dalam satu wadah 2) 

2. Meningkatkan kualitas 
keimanan umat 

3. Mengelola dana umat 
5. Ilmu Ilman 1. Menggali dan 

mengatualisasikan ilmu-
ilmu lokal 

2. Mengangkat ke permukaan 
nasional dan atau /dunia 
ilmu-ilmu lokal dengan 
memberikan sentuhan akhir

6. Uang Rupidin 3) Menjaga kehormatan /stabilitas 
rupiah dengan tidak 
melacurkannya 
 

7. Hukum Hakim 1. Menegakkan keadilan 
Tuhan YME di muka bumi 
sesuai dengan dasar negara, 
INDONESIA 

2. Menghukum yang salah, 
membebaskan yang benar 

8 Kontrol 
(keuangan) 

Pemeriksa Keuangan 1. Melaporkan hasil 
pemeriksaan keuangan 
”negara” kepada NEGARA 

2. Mengawasi ”lalu lintas” 
rupiah 

9. Advis  Penasihat Memberikan nasihat baik diminta 
maupun tidak diminta kepada 
lembaga lain yang setara. Masalah 
diterima atau ditolak, bukan 
menjadi tanggung jawabnya. 

1. Pamong Alam Melestarikan /menjaga 
/memberdayakan alam 

2. Pamong Pedagang Menjual produk-produk dalam 
negeri 

3.Pamong Transportasi Menggunakan sarana transportasi 
Indonesia --jika sudah ada 

4. Pamong Komunikasi Menguasai dan memperlancar arus 
komunikasi dari hulu sampai ke 
hilir 

5. Pamong Industri Menciptakan industri yang 
berbasis kearifan lokal 5)

10.  Rakyat 4)

6. Pamong Seni Budaya Menggali, melestarikan, dan 
mengatualisasikan budaya luhur 
bangsa 6)



7. Pamong Jasa Murni Melaksanakan wajib pertahanan 
dan keamanan ”negara” rakyat 7)

8. Pamong Jasa Korp  
    Militer 

Melaksanakan wajib pertahanan 
dan keamanan ”negara” militer  8)

9. Pamong Jasa Korp  
    Sipil 

Melaksanakan wajib pertahanan 
dan keamanan ”negara” sipil 9)  

10. Pamong Rakyat X Menjembatani kepentingan rakyat 
dengan kepentingan sipil /militer 

 

Catatan : 

1) Ilmu Indonesia adalah ilmu warisan nenek moyang bangsa Indonesia 

2) Sekat-sekat yang dibuat oleh manusia dalam satu agama HARUS dibuang dengan begitu umat akan makin kuat 

3) Rupidin adalah nama ”kecil /lain” Presiden Bank Indonesia 

4) Lihat Natar Manusia Indonesia 

5) Kearifan lokal, contoh: katanya, bohong itu dosa. Lihat jam tembok /jam tangan. Katanya, 1 hari = 24 jam. Di situ, tidak 

ada lambang bilangan 24, yang ada hanya 12. Jadi, bohongkan? Revolusi Industri Jilid II dimulai dari membetulkan jam 

tembok /jam tangan. Katanya, cinta Indonesia. Lihat perabot elektronik dalam rumah, produk mana? Lihat kendaraan yang 

hilir mudik di jalan raya, produk mana? Memang, semua bisa diatur ... dan hasil dari ”semua bisa diatur” sudah telanjang di 

depan mata. Padahal, katanya produsen alat-alat tersebut pernah menjajah Indonesia 

6) Harus ada batas yang tegas antara kesenian /kebudayaan Indonesia dengan kesenian /kebudayaan daerah. Memang, 

Indonesia kaya dengan kesenian /kebudayaan daerah. Tetapi, Indonesia sendiri belum memiliki sebuah kesenian 

/kebudayaan pun. Mulailah dengan menciptakan tarian khas Indonesia, yaitu Tarian Raja Garuda. Kelak, tarian ini hanya 

diperagakan pada saat pelantikan kepala negara. Sedangkan untuk pelantikan kepala negeri dan atau /menyambut tamu 

asing ”cukup” dengan Tarian Garuda. Dengan begitu, garuda tidak hanya diam dan menempel di dinding ... 

7) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan wajib rakyat 

8) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan Wajib Militer 

9) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan Wajib Sipil 

 
Bentuk bela negara seperti yang tertera di atas hanyalah contoh dalam garis besar. Anda 
dapat menerjemahkan dalam rincian yang lebih luas dan dalam. Yang jelas, semua harus 
bermain di kuadran masing-masing --lihat Negeri Khayangan-- sehingga tidak saling 
bertubrukan. Yang jelas, yang dinilai adalah actionnya bukan yang dikatakan. 
  
Penutup 
Pada akhirnya, dapat diketahui bahwa bentuk bela negara bagi Warga Negara Indonesia 
dapat muncul dalam berbagai macam bentuk. Oleh karena itu, jika semua elemen dapat 
bergerak dengan satu komando, InsyaAllah, membumikan cita-cita Proklamasi, 17 
Agustus 1945 lebih cepat dari memijat buah tomat. Masalahnya, siapa yang masih mau 
belajar membela negara Indonesia di saat sudah merasa INDONESIA? 
Wallahualam. 
 
 


