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Menyongsong Revolusi Mental 
Oleh. Jat Jat Wirijadinata 

 
Salah satu agenda kerja Presiden ke-7 yaitu Presiden Ir. Djoko Widodo yang  

tenar dengan sebutan Jokowi pada masa kampanye adalah “Revolusi Mental”. 
Sesungguhnya hal ini sudah tepat sebagai sebuah strategi, namun setelah 
pemerintahan berjalan sampai saat ini, belum ada program-program yang jelas untuk 
operasionalisasinya. Ada beberapa pemikiran yang perlu menjadi dasar dalam hal ini 
yaitu seperti pada paparan dibawah ini: 
1. Hidup bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, syarat dengan dasar-

dasar yang dipenuhi oleh pelbagai nilai luhur suatu bangsa. Nilai-nilai yang 
dianut akan menjadi landasan mental model seseorang dan mental model 
tersebut baik sengaja ataupun tidak akan tercermin dalam setiap perilaku 
hidupnya. 

2. Untuk mewujudkan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat 
yang mensejahterakan kehidupan suatu bangsa, maka nilai-nilai luhur diatas 
harus dipatuhi oleh segenap unsur yang ada didalamnya baik oleh aparatur, 
maupun kelompok publik seperti kelompok vested interest group, represented 
group, rational chooser, service user, maupun kelompok citizen pada umumnya. 
(Frederickson, 1997). 

3. Salah satu sistem nilai yang memiliki daya tekan yang kuat untuk mewujudkan 
perilaku bernegara, berpemerintahan yang baik (good Governance) dan 
menciptakan masyarakat madani adalah hukum dalam arti rechtsnorm. Hukum 
dapat dengan nyata dipaksakan untuk dipatuhi. 

4. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang para penguasa, maka perlu rambu 
yang kuat agar tujuan hukum tetap dapat terjamin, dan tujuan hukum seperti 
dikemukakan teori etis  (etische theory) adalah keadilan, menurut teori etis 
adalah untuk kemanfaatan (utilities theory), menurut teori positivisme/legal 
positivism theory adalah untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Gustaf 
Radbruch ketiga tujuan hukum tersebut disebut sebagai ”tiga dasar hukum”. 
Adapun fungsi hukum dengan demikian adalah sebagai fungsi pengaturan, 
control, pembangunan dan rekayasa sosial. 

5. Indonesia  sebagai Negara hukum yang demokratis sebagaimana ditetapkan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945, memiliki dasar pokok hukum dan sumber 
hukum Pancasila. Unsur-unsur pokok Negara hukum Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 memiliki unsur-unsur pokok sebagai 
berikut:  
a. Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara;  
b. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945;  
c. Kekuasaan berdasarkan konstitusi atau UUD 1945;  
d. Persamaan kedudukan di hadapan hukum;  
e. Peradilan yang bebas dan mandiri. 
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6. Setelah Indonesia menikmati kemerdekaan selama 70 tahun, maka telah banyak 

produk-produk hukum yang dihasilkan untuk mengatur perilaku Negara, 
pemerintahan maupun masyarakat dan tentu saja ini semua harus ditaati penuh 
kedisiplinan. 

 
Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa mental model yang ada, 

belumlah menunjang, hal ini ternyata dengan banyaknya perilaku yang merupakan 
pelanggaran terhadap berbagai aturan mulai dari pelanggaran yang terkecil sampai 
kepada pelanggaran yang besar, mulai dari sebutan Negara korup, Negara darurat 
narkoba, kerusakan lingkungan yang massif, tingginya tuntutan masyarakat terhadap 
kinerja birokrasi yang dianggapnya sangat rendah dalam memberikan pelayanan 
publik dan pelayanan berbagai bidang lainnya. 

Bahwa disiplin pegawai di Indonesia merupakan persoalan serius, dari segi 
kualitas kerja, kuantitas kerja, tingkat kelambatan, biaya, dan sebagainya, hal ini 
sering didasari oleh sikap dan perilaku sebagian besar pegawai  yang bekerja asal-
asalan, sikap tidak berfikir dan berperilaku futuristic, malas membaca peraturan, dan 
sebagainya.  

Ini hanya fenomena yang nampak dan mungkin sudah merupakan issue-issue 
yang harus cepat ditanggapi dengan urgen/serius, rasional agar persolan ini tidak 
tumbuh menggurita yang siap melilit dan melahap seluruh tatanan nilai mulia 
kehidupan bangsa yang kita cintai. Upaya pemerintah atas permasalahan diatas 
dikalangan aparatur telah dikelurkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan telah 
diimplementasikan pada tahun 2011, sampai saat ini berart isudah berjalan 4 tahun 
lamanya.  

Bahwa peraturan ini mengatur tentang 17 kewajiban dan 15 larangan, lengkap 
dengan ketetapan hukuman atas pelanggarannya. Padatahun 2014 telah pula 
dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara  (ASN) yang menegaskan bahwa keharusan penerapan merit 
system dalam manajemen ASN.  

Pelaksanaan peraturan dan undang-undang ini jelas membutuhkan komitmen, 
konsistensi, dan konsekuensi yang tinggi dari para pimpinan tertinggi sampai dengan 
pimpinan operasional dan para pelaksana. Di sisi lain, sudah banyak diberitakan 
dalam berbagai media massa bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum 
dipraktekkan secara baik dan adil, pelaksanaan fungsi pejabat pimpinan yang 
berwenang masih lemah baik peranannya sebagai desainer, guru, pelayan. Berperan 
sebagai guru, tidak hanya mengajarkan cara metode atau sistem kerja yang efisien, 
ekonomis, dan efektif saja melainkan pula mencegah bawahan untuk berbuat salah, 
berani menanggung risiko atas pelaksanaan fungsinya.  
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Dalam hal kepemimpinan, sudah pula diajarkan nilai-nilai luhur dari Ki 

HajarDewantoro (Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri 
Handayani), sedangkan kepemimpinan Nabi Muhammad S.A.W. bercirikan sifat-sifat 
shiddik (benar), fathonah (cerdas dan berwibawa), amanah (dapat dipercaya), tablig 
(memberikan atau menyampaikan, menyiarkan).  

Terhadap pelbagai pencegahan kesalahan, sebagai Negara demokrasi maka 
perlu perhatian keharusan berfungsinya kontrol sosial dengan syarat bahwa tingkat 
pendidikan masyarakat harus tinggi. Dalam jangka pendek penertiban terhadap 
tindakan indisipliner dalam pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan yang masih 
terbatas perlu dilakukan dengan ketat, maka dalam jangka menengah perlu 
diprioritaskan pembebasan penuh biaya pendidikan sampai dengan tingkat 
perguruan tinggi, sehingga bangsa Indonesia menjadi rakyat yang cerdas, bebas dari 
kemiskinan, pemerintah tidak selalu harus repot mengatasi gelandangan, 
kekumuhan, perdagangan manusia, penderitaan siksaan para TKW yang terpaksa 
harus mencari nafkah di negara lain dan masalah-masalah sosial lainnya, para orang 
tua bebas dari kepusingan yang berulang setiap tahun untuk mencari dana 
pendidikan yang sangat mahal. 

Akhirul kata, dapat disimpulkan bahwa: 
1) Revolusi mental harus dimulai dari disiplin dan ketaatan untuk menjalankan 

tujuan Negara hukum beserta pelaksanaan fungsinya, dengan komando 
kepemimpinan transformasional, kepemimpinan Ki HajarDewantara(Ing Ngarso 
Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani), kepemimpinan 
Nabi Muhammad S.A.W. pemimpin yang dipilih dan dipercaya yaitu yang 
memiliki sifat shiddik (kebenaran), fathonah (cerdas dan berwibawa), amanah 
(dapat dipercaya), tablig (memberikan atau menyampaikan, menyiarkan). 

2) Perlunya mewujudkan iklim yang kondusif untuk terwujudnya Good Governance, 
terintegrasinya Negara, pemerintah, masyarakat termasuk didalamnya dunia 
usaha.  

3) Adanya akuntabilitas politik, hukum, managerial, profesionalisme serta moral 
dan etika serta nilai-nilai luhur lainnya. 

4) Disadari bahwa merubah sikap dan kebiasaan memerlukan waktu lama akan 
tetapi masih ada harapan untuk berhasil tahap demi tahap, akan tetapi bila tidak 
segera dimulai sudah pasti gagal. 
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