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Semangat N asionaldari Bandung
-

EREBAKNYA tindak kekerasan dan
dekadensi
moral
berkaitan dengan aksi-aksi
radikalisme, teror, serta menurunnya mental dan karakter
bangsa saat ini, tidak terlepas
dari arus global dan kurangnya
perhatian dan kepedulian tiga
unsur penentu kebijakan dalam
pemerintahan ''Tri Tangtu di
Buana" terhadap sendi-sendi
kepentingan umurn masyarakat.
Aksi-aksi radikalisme, misalnya, muncul karena tidakterpuaskannya keinginan individu
maupun sekelompok anggota
masyarakat berkaitan dengan
pemberdayaan dan kesejahteraan hidup masyarakat selama
ini. Kemunduran mental, moral, karakter, dan kepribadian
bangsa, menimbulkan keprihatinan masyarakat Jawa Barat
untuk berkiprah mengembalikan keteguhan, kebulatan, dan
keikhlasan menjalankan empat
pilar kerangka Indonesia, yang
menjadi dasar yakni Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945,
Bhinneka Tunggal Ika, dan

M

-NKRI atas prakarsa, gagasan
dan rumusan Brigadir Jenderal
Dr H Anton Charliyan, MPKN,
dkk, melalui deklarasi "National Spirit of Bandung".
Andai kita menerawang ke
masa lampau, nunjauh di abad
ke-ia Masehi saat Mpu Prapanea dan Mpu Tantular menggoreskan penanya lewat gubahannya Nagara Kretagama dan
Sutasoma sebagaimana diungkap oleh Gun Soekano, putra
Herlina Sumodihardjo dalam
pidatonya berkenaan dengan
pelurusan Pancasila, tidak terlepas dari sendi-sendi dasar Pancasila yang dirumuskan ayahnya Koesno Sastrodihardjo.
Berkaitan dengan nilai-nilai
luhur kearifan Pancasila terkuak pula lewat naskah-naskah
Sunda buhun abad XVI Masehi
yang berjudul Carita Parahiyangan, Fragmen Carita Parahiyangan,
Siksakandang
Karesian, dan Sanghyang Raga Dewata yang mengungkap
kearifan lokal masyarakat Sunda masa itu berkaitan dengan
nilai-nilai Pancasila yang sarat
-dengan petatah petitih, ajaran,

1(lIplng

Humas

dan pedoman hidup yang sesuai dengan dasar-dasar masyarakat Sunda pada zamannya.
Naskah-naskah dimaksud menorehkan danmengungkap kehidupan masyarakat yang subur makmur gemah ripah lohjinawi, tata tentrem kerta raharja yang teraih dengan baik,
karena pemimpin masa itu telah mampu ngretakeun urang
reya (memberdayakan dan menyejahterakan orang banyak)
dan ngretakeun bumi lamba
(memberdayakan dan menyejahterakan alam dunia). ''Tri
Tangtu di Buana" masa itu benar-benar menjiwai dan menjalankan segala sesuatu yang digariskan dalam kepemimpinannya.
.
Deklarasi National Spirit of
Bandung, Ahad 14 Oktober
2012 di UPI Bandung bukan
tanpa alasan. Bandung yang
berkelindan erat dengan sejarah
dirumuskannya Pancasila oleh
Ir Soekarno memiliki alasan
yang kuat atas mengemukanya
deklarasi Nasional Spirit tersebut. Andai kita simak, Deklarasi _
National Spirit of Bandung,
yang dibacakan oleh Wakapolri
Komjen Pol Drs H Nanan
Sukarna dan diucap ulang olehseluruh hadirin, mengacu kepada empat pilar Indonesia, yakni
Pancasila,
Undang-Undang
Dasar 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan NKRI.
Deklarasi National Spirit of
Bandung yang dirumuskan oleh .

Unpad

2012

Brigjen Dr H Anton Charliyan,
MPKN, Prof Dr Hj Nina Herlina Lubis, MS, dkk. yang diberi
nama Catursatyakreta Indonesia adalah 1) Kami menyadari
bahwa kekuatan bangsa Indonesia ditopang oleh nilai-njlai
dasar yang bersumber pada
Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945. Oleh karena itu, kami menolak segala pikiran, gerakan, dan tindakan yang berteritangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 2) Kami menyadari bahwa keragaman budaya bangsa telah menjadi
identitas dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, kami bertekad untuk mengarahkan kekayaan dan kearifan budaya
bangsa bagi penguatan identitas
nasional dan karakter yang berwawa san kebangsaan; 3) Kami
bertekad untuk memupuk kemitraan dan kepeduliaan sosial,
sehingga tercipta kebersamaan
yang menjadi kekuatan dalam
menjaga bangsa dan negara untuk melawan semua musuh
bersama yaitu korupsi, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, SARA, radikalisme, dan
segala bentuk tindak kekerasan;
4) Kami menyadari bahwa semua suku bangsa dan semua
bangsa, berkedudukan sama
clan sederajat. Oleh karena itu,
kami bertekad untuk menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun interna-

sional, yang akan melahirkan
perdamaian dunia.
Deklarasi tersebut mengacu
kepada tiga pilar yang menjadi
dasar deklarasi, yakni keaga-.
maan, nasionalisme, dan kepedulian sosial. Nilai keagamaan
dimanifesitaskan dengan peluncuran mushafUmul Kitab Suci
Alquran, yang berukuran 5 x 7
meter, terbuat dari kulit (sapi)
dengan iluminasi khas Sunda.
Nasionalisame diimplementasikan dengan pembagian miniatur Garuda Pancasila, sedangkan kepedulian sosial tampak
pada pembagian santunan untuk anak -anak yatim.
Mengacu pada Catursatyakreta Indonesia, andai dikaitkan dengan kearifan lokal, dapat dicerna bahwa ikrar itu berusaha menjaga dan mempertahankan keutuhan bingkai-bingkai pilar kearifan budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalin keselarasan dan
keharmonisan kebulatan silih
asih, silih asah, dan silih asuh,
dalam keragaman kelembagaan
maupun pranata-pranata sosial
masyarakat, sesuai dengan peran dan fungsi yang diembannya, demi memperkokoh nasiopalisme Indonesia, di samping
mewujudkan kepeduliaan sosial
demi tercapainya negara yang
tatatengtrem
kerta raharja
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Semoga kiprah masyarakat
Bandung ini diikuti oleh daerah
lairinya di Indonesia. ***
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