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lmpian Soekarno, Refleksi untuk Bangsa
lndonesia saat ini mengalami ki'rs

multidimensi vang &sebabkan cleh

tekanan globalisasi dan ideologi asing'

Kegagalan dalam mengelola potensi
kei-raiemukan dan pluralitas di In-
doneiia dxpat menleblbken ber5ag:i
ketegangan, permusuhrn dan konrijk

vane tidal*. birujung pengkal. Sepen:
yrn[ dik trkr., Semuel r2010:-11\ hil:
ditinieu deri aspek seiarah. potensi
kondk di Nusantara telah tergambar-
ken seiak iaman Hindia Belanda bah-
.ua "*^sy^.ak t Hindia sudah dipecah
melalui rekayasa identitas primordial
para penduduknva".

Pada akhirnya siruasi 1'ang mem-
budaya ini disedari oleh 5ukarno
sebagai oelopor nasionalisme. Su-

krrr,"o prn iebagai pendiri bangsa

mengxmati betapa bangsa Indonesia
yarglterdiri dari berbagai suku, etnis.
da.ikep.rc^y"an amat mudah diadu

domba^oleh pemerintah kolonial Be-
landa. Politik itu dikenal dengan isti-
1ah divide'et impera. Bela4da dengan
mudah memecah belah yaitu menge-
lompokkan suku-suku dan memisah-
kannya setelah itu membuat mereka
salins membenci saru sama lain.

Peier Kasenda sejarawan Indonesia
menqatakan bahwa da-iam Pandang-
an S6ekarno, bangsa merdeka adalah

bangsa vang komposisinva multietnis
daninuitirasial teiepi terikat pada ke-

setian terhadap tanah airnya dan ber-
sedia beriuang demi kemerdekaan.

Jejak Sang InsPirator
Sebagai bapak bagi bangsa Indo-

:::l:.. Soekarno tidak hanYa menjadi
rerajrr. namun juga inspirasi bagi

i^.in::: Indonesil. Ia telah meng-
g,-r..i."q dunia dengan ide-ide yang

lr. :ei:: revolu.ioner untuk mencip-
irur :crd:mbian abadi dan keadil-
,n .o,irl bagi seluruh bangsa di du-
nia. Hal ini lelah digelorakan dalam
pidrtonva lang berjudul To Build
The \\orld .\ \erv, 5t, tahun silam
di Geduns PBB. Nerv York, Ameri-
ka Serikat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa
gaq.l:an Soek;rno Ieng orisinil pun
Jiidopsi oleh Fidel Castro salah sa-

tunva ialah daulat berdikari bidang
politik, ekonomi dan berkePriba-
dian dalam bidang budal'a. Delam
ha1 1ain, Soekarno merasa bahwa
kemerdekaan yang diraih bangsa

Indonesia juga dapat dirasakhn oleh

bangsa-bangsa Arab, make imPian-
nva"diwuiuikan dalam Konferensi
Asia-Afri'ka yang perdana diseleng-
qarakan di Bandung. Karena jiwa
5.rr..,tr, jasanya pun diabadikan
menjadi nama pahlawan di luar
negeri.

Sd^h trru ciri khas Penting Yang
perlu dipegang 'teguh oleh bang-
ia Indonesia saat ini ialah ideologi
bangsa yang dira.ncangnya bersama

dengan para bapak bangsa Yairu
Paniasila. Ddam Pidato hari lahir
Pancasila, Soekarno berharaP bisa

menggapai cita-cita mulia bangsa

I.rdoi-r*esl^ menjadi masyarakat adil
dan makmur. Unruk mewujudkan
iru pemerintah Jokowi Pun mela-

kukan berbagai gerakan Yang men-
dukung pelaksanaan Pancasila di
segala bidang kehidupan. Beberapa
diintaranva ialah membentuk sebu-

ah lembafia unruk mensosialisasikan
nilai-nilJ Pancasiia yang didirikian
tahun 2077 mela.lui PerPres Nomor
54 tahun 2017 ya\a Unit Kerja Pre-
siden Pembinaan Ideologi Pancasila
(UKP-PIP). Selain itu, hari lahir
Pancasila dapat diperingati setiap

tahun sebagai hari kenegaraan.
Menghadirkan ImPian

Hadirnya impiin Soekarno Pada
diskursus ruang publik diharapkan
unruk'menjadi sibuah bagian d:ri
kemaiuan peradaban bangsa Indo-
nesia. Impian Soekarno tersebut
dapat diiadikan penpluh di tengah

opini dan *acrna Yang berkernbang
saat ini. Dengan menghadirkan Pe-
mikiran Soekarno dalam ruang Pub-
Iik tentunya besar impian bangsa In-
donesia unruk men.jadi negara Yang
maiu. Dari sinilah, Pengetahuan
rakyat Indonesia mendapatkan kon-
tinjuitas.terhadap irnpian Soekarno
akan bangsa Indonesia.

Impian Soekarno tentanq keacil-
an sosial juga tidak k:la-h renLni:i1 a

untuk dih;irkan. Ha] te:selu: cr-

karenakan masih tingginlla tingkat
kesenjangan ekonomi di Indonesia'
Selain itu pembangunan infrastruk-
rur yang dilakukan Pemerintah se-

karans ;lenimbulkan implikasi Yang
besar 6aei keadilan sosia-1. Kehadkan
oe*barri-unan insfrastuktur terse-

tut baga'ikan dua sisi mata uang, di
satu sis-i dapat mewujudkan keadilan

sosial, di sanl sisi juga dapat mem-
perlebar kesenjangan sosial. Meng-
hadirkan impian Soekarno Pada
ruanq publik merupakan hal penting
karen, di, tidak dimiliki oleh saru

golongan dan kaum tertenru saja.

Impian Soekarno adalah rePresen-
trri d"ri keinginan raklat Indone-
sia yang tidak ingin terjadi sebuah

penindasan.^ Kita pun mamPu mewujudkan
impian Soekarno dengan mereflek-
sikan sega.la peristiwa besar yang
dilakukannya untuk negara. Di masa

sekarang ini tak pelak bangsa Indo-
nesia se-perti kaCa yang retak Un-
ruk itu, perialanan hiduP Soekarno
dan pe-iki.rnnya daPat dijadikan
sebagai pegangan kemba-li unruk

-enipet.iai pelsrruat bangsa dan
pengilolartt kemajemukan bangsa.

Impian Soekarno untuk memPersa-
ruI<an.berbagai perbedaan yang ada

di Indonesia meruPakan hal Yang
harus selalu dijadikan pelajaran oleh
['ai]g;a Indonesla.
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