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Pertama-tama mengucapkan terima kasih atas dinamika wacana yang terjadi di

masyarakat atas peran Paguyuban Pasundan (PP) dalam kancah perpolitikan nasional

saat ini. Hal itu, antara lain sebagaimana direpresentasikan oleh tulisan Kang Iip

D.Yahya (IDY) dan Kang Ijang Faisal (IF) di harian ini beberapa waktu yang lalu.

Tuntutan peran politik PP yang lebih bernas, juga kerap terjadi sepanjang perjalanan

sejarah 100 tahun terakhir ini. Hal ini sangat wajar bila dilihat dari akar kesejarahan

PP, yang bercorak perjuangan eksistensi masyarakat sunda pada kehidupan budaya

dalam konteks yang luas, sebagaimana yang dilansir oleh IDY dalam tulisannya. Bagi

PP sendiri, kiprahnya dalam dunia pendidikan, ekonomi, hukum, dan berkesenian

pada hakekatnya merupakan perjuangan politik ki-Sunda yang berdimensi internal dan

eksternal. Walaupun banyak pihak sering meminta lebih dari itu, diantaranya harapan

PP memasuki ranah politik dalam konotasi kekuasaan sebagaimana yang di

“gugat”oleh IF.

PP tidak mungkin apolitis dalam pengertian kedua, oleh sebab itu jauh-jauh hari

sebelum kampanye pileg tahun ini, mendorong para kadernya untuk terlibat aktif

dalam perhelatan politik melalui partai manapun. Lebih jauh dari itu, secara gamblang

menyodorkan lima (5) nama yang dianggap layak untuk terlibat dalam tampuk

kepemimpinan nasional, yakni Ginandjar Kartasasmita, Akhmad Heryawan, TB

Hasanudin, Rhoma Irama, dan Jumhur Hidayat. Walau tidak sedikit para pemangku

kepentingan menanyakan kemunculan nama-nama tersebut yang terkesan ujug-ujug.

Terutama kemunculan nama Rhoma Irama.Tetapi kami jelaskan bahwa itu merupakan

hasil “konvensi budaya” yang dilakukan setelah mengamati wacana publik melalui

media massa. Maka saat merebak wacana “Rhoma Effect” pada hasil pileg PKB baru

lalu, bagi kalangan internal PP itu sama sekali bukan kejutan.

Sejujurnya PP lebih tertarik untuk terlibat dalam kancah berfikir politik pada artian

luas. Maka berkaitan dengan itu, seluruh PP menghormati dan mengucapkan selamat

kepada seluruh caleg dari partai manapun yang telah dinyatakan syah sebagai wakil

rakyat dan daerah, khususnya pada caleg terpilih yang memiliki keperdulian terhadap
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pelestarian dan pengembangan budaya dan masyarakat Sunda; dari manapun ia

berasal. Bagi PP hasil itu bukan kebetulan, namun hasil proses kerja budaya yang

melibatkan kinerja intelektual dan emosional masyarakat pemilih sebagai refleksi

kebutuhan jaman. Masalah penting selanjutnya, adalah bagaimana hasil kerja yang

lalu menjadi modal utama dalam proses perubahan budaya yang lebih substansial ke

depan. Dan masyarakat Sunda, serta budayanya, berperan penting di dalam perubahan

itu (ngigeulkeun jaman) melaui wakil-wakilnya.

Berkaitan dengan itulah, maka dalam rapat yang diadakan 23/4 yang lalu, diputuskan

sikap politik, setelah melihat kondisi masyarakat khususnya pasca reformasi yang

telah berjalan 16 tahun terakhir ini. Sikap itu adalah. Pertama, Agar UUD 1945 hasil

amandemen ditinjau kembali, karena pada beberapa bagian penting konstitusi kita

telah menciptakan potensi keadaan yang mengancam paham dasar kehidupan

berbangsa dan bernegara, yakni hilangnya faham kebersaman atas dasar

kekeluargaan. Demokrasi barat berdasar pada liberalisme dan individualisme telah

meracuni kearifan budaya nasional yang berciri silih asih, asah, dan asuh. Sehingga

kini berkembang budaya pragmatisme, hedonisme, dan transaksionalisme yang

mengancam budaya luhur secara masif. Kedua, pentingnya penguatan Pancasila

sebagai ideologi negara melalui kehadiran metodologi yang mendorong lahirnya

kompatibilitas produk perundang-undangan yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai

Pancasila itu sendiri. Pemerintah yang akan datang seyogyanya proaktif untuk

menyusun metodologi yang dimaksud agar ideologi bangsa benar-benar bisa hadir

dalam setiap kebijakan pembangunan. Ketiga, penyehatan kehidupan ekonomi

nasional melalui upaya mengembalikan marwah demokrasi ekonomi sebagaimana

yang dicita-citakan para pendiri bangsa, yakni ekonomi nasional yang berkarakter

Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Pasal 33 UUD 45 amandemen (baca UUD 2002) telah

memberi ruang tak berbatas untuk penguasaan sumberdaya nasional untuk

kepentingan luar dan meninggalkan ketidakadilan yang cukup dalam. Konsideran dari

konstitusi baru itu, menampung paham liberalisme, dengan ciri yang menonjol, pada

pengutamaan pemodal kuat. Pemempatan modal sebagai “sentral-substansial” sngat

keliru, karena seharusnya yang berposisi sebagai sentral-substansial itu adalah rakyat.

Saat ini tidak bisa membedakan lagi mana yang penting bagi negara dan yang



menguasai hidup orang banyak; dengan kepentingan pemilik modal. Efisiensi

ekonomi telah mengusir rakyat kita dari tanah tumpah darahnya sendiri, yang pada

akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hanya bersifat fatamorgana.

Keempat, perlu adanya kerja kolektif bangsa untuk membenahi kerancuan sistem

pendidikan nasional yang selama ini membuat kemandegan dan keterasingan generasi

muda kita dalam lingkungannya. Pendidikan agar dijadikan titik sentral dalam

pembangunan nasional/daerah. Realitas pendidikan saat ini sudah sangat berkarakter

kapitalisme dan bertandar pada faham barat. Dalam artian, liberalisme pendidikan

telah menciptakan kolonialisme baru (dominasi hegemoni, ideologi dialektika,

materialisme, atheis dan sekularistik) yang membuat peserta didik asing dengan

budaya dan cita-cita bangsanya sendiri. Kelima, agar pemerintahan baru menjadikan

komite pemberantasan korupsi (KPK) lebih kuat lagi. Saat ini faktor-faktor etika dan

moral yang secara langsung maupun tidak langsung ditunjukan oleh para elit politik,

seperti pemerintah beserta birokrasinya, serta terakhir adalah mentalitas pengusaha

Indonesia; sudah tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Penguatan KPK seyogyanya

sejalan pula dengan upaya reformasi sistem penegakan hukum secara luas, sehingga

ke depan upaya pemberantasan korupsi menjadi agenda bersama para penegak hukum

dalam membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa. Keenam, menghimbau

segenap warga PP di seluruh wilayah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri,

untuk tampil aktif mendorong putra-putri bangsa terbaik yang mampu menyelesaikan

masalah bangsa untuk memimpin bangsa ini lima tahun mendatang, dengan

mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terjaganya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan sikap politik PP di atas, tentu tidak akan memuaskan semua pihak, terutama

yang menghendaki PP tampil sebagai boldozer untuk kepentingan yang lebih praktis.

Alasan legal normatif sebagaimana diungkap IDY memang menjadi kendala, namun

lebih dari itu harus disadari bersama, perjuangan budaya merupakan perjalanan

panjang yang harus menembus lapisan-lapisan waktu sehingga membutuhkan daya

tahan yang kuat, dan nafas yang panjang, serta kerja kolektif yang disusun secara

sistimatis di atas kepatutan, dan kearifan budaya. Senyatanya pula masyarakat Sunda

sendiri tidak statis atau terus bergerak linear. Gerakanya cenderung ekplosif dan



malahan akseleratif seiring dengan keterbukaan informasi yang cepat. Malah kadang-

kadang di luar jangkauan pemikiran kelompok elit sekalipun. Cag ah.


