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A) DEMOKRASI 

Istilah „demokrasi‟ berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno 

pada abad ke-5 SM.  Kata „demokrasi‟ berasal dari dua kata, yaitu demos yang 

berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat 

diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai 

pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, arti dari demokrasi 

adalah RAKYAT BERKUASA atau government or rule by the people.  Demokrasi 

berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu 

negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) 

atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Demokrasi muncul 

sebagai suatu program dan sistim politik yang konkret baru pada akhir abad ke-19. 

Tetapi sebetulnya ia sudah mulai berkembang di Eropa Barat dalam abad ke-15 

dan ke-16.  

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga 

kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan 
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dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam 

peringkat yang sejajar satu sama lain.  Kesejajaran dan independensi ketiga jenis 

lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling 

mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. 

Sementara menurut kamus, demokrasi adalah : “Pemerintahan oleh rakyat 

dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh 

mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.”  

 

Dalam ucapan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan “DARI 

RAKYAT, OLEH RAKYAT DAN UNTUK RAKYAT.”  Demokrasi juga bisa dimaknai 

sebagai bentuk masyarakat yang menghargai-hak-hak asasi manusia secara sama, 

menghargai kebebasan dan mendukung toleransi, khususnya terhadap 

pandangan-pandangan kelompok minoritas. Walaupun telah muncul dan 

berkembang namun pada saat itu belum banyak negara yang menggunakan 

demokrasi.  Keadaan tersebut sangatlah berbeda dengan sekarang dimana sekitar 

119 negara menggunakannya.  Bila melihat angka tersebut maka sekitar 62% 

negara di dunia telah menganggap demokrasi sebagai sistim politik yang paling 

ideal bagi negara mereka.   

 

a.1 Aliran Demokrasi 

Dalam demokrasi terdapat dua aliran yang dianggap paling penting. 

Pertama adalah Demokrasi Konstitusionil, dimana kekuasaan pemerintahannya 

terbatas, sebuah Negara Hukum, dan yang bersifat rule of law.  Kedua adalah 

„Demokrasi‟ Marxisme-Leninisme dimana kekuasaan pemerintahannya tidak boleh 

dibatasi, serta bersifat totaliter.  Aliran yang pertama merupakan pengertian 

demokrasi yang kita kenal secara umum sekarang ini. 

 

 Demokrasi Konstitusionil  

Ciri khas dari demokrasi ini adalah pemerintah yang demokrasi adalah 

pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak 

sewenang-wenang terhadap warga negaranya.  Karenanya, pembatasan kekuasaan 

pemerintah diatur dalam sebuah konstitusi (Constitutional Government). 

Pembatasan kekuasaan atas pemerintah tersebut mengacu pada pendapat Lord 
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Acton “Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely,” (Manusia 

yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, 

dan manusia yang memiliki kekuasaan tidak terbatas pasti akan 

menyelahgunakannya). 

 

Perkembangan Demokrasi Konstitusionil 

Demokrasi dipilah menjadi dua model, yang pertama, demokrasi langsung 

(direct democracy), yakni suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat 

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga 

negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.  Kedua, demokrasi tidak 

langsung (indirect democracy atau representative democracy), yakni suatu bentuk 

pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan 

oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Keputusan yang dibuat melalui pemilihan diambil tidak oleh seluruh warga 

negara, namun oleh warga yang melakukan pemilihan.  Namun, tidak semua warga 

negara diijinkan untuk memilih atau memiliki hak pilih.  Banyak negara demokrasi 

hanya memberikan hak memilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, 

biasanya sudah berumur 18 tahun.  

 

Demokrasi Konstitusionil Abad ke-19 

Bercirikan Negara Hukum Klasik 

 Ciri dari masa ini adalah, cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan 

pemerintah ialah dengan suatu konstitusi, baik bersifat naskah, atau tidak bersifat 

naskah.  Konstitusi yang bersifat naskah atau undang-undang dasar yang dibuat 

menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara, 

agar kekuasaan eksekutif berimbang dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-

lembaga hukum.   

Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich menyebutkan 

konstitusionalisme adalah “Pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang 

diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa 

pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang 

diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan,”   
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Produk – Produk 

1. Unsur-Unsur Rechsstaat (Klasik) 

Friedsrich Julius Stahl, Immanuel Kant (1724-1804) 

- Hak-hak manusia 

- Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak tersebut 

(trias politica) 

- Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan 

- Peradilan administrasi dan perselisihan  

 

2.  Rule of Law (Klasik) 

AV. Dicey (1724-1804) 

- Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law) 

- Kedudukan yang sama dimata hokum (equality before of law) 

- Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-

keputusan peradilan.  

 

Demokrasi Konstitusionil Abad ke-20 

Rule of Law yang Dinamis 

Ciri dari masa ini adalah, pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan 

rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif mengatur kehidupan ekonomi 

dan sosial.  Negara semacam itu dinamakan welfare state (negara kesejahteraan) 

atau social service state (negara yang memberi pelayanan kepada rakyat). 

 

1. Produk – Produk  

Rule of Law (Dinamis) 

International Commision of Jurist (1965) 

- Perlindungan konstitusionil 

- Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 

- Pemilihan umum yang bebas 

- Kebebasan untuk menyatakan pendapat 

- Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi 

- Pendidikan kewarganegaraan.  

 



 

 

 

 5 

a.2 Demokrasi di Indonesia 

Perkembangan system demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut 

sejak kemerdekannnya.  Namun secara garis besar, perkembangan demokrasi di 

Indonesia terbagi atas tiga fase, antara lain : 

a. Masa Republik Indonesia I (1945 s/d 1959) = Adalah masa demokrasi 

(konstitusional) yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai, 

karenanya masa ini dinamakan masa Demokrasi Parlementer. 

b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) = Adalah masa Demokrasi 

Terpimpin, dimana peran presiden sangat dominan dan peran partai 

politik terbatas.  Masa ini oleh ahli politik disebut sebagai masa 

penyimpangan demokrasi konstitusionil. 

c. Masa Republik Indonesia III (1965 -     ) = Adalah masa demokrasi 

pancasila yang merupakan demokrasi konstitusionil yang menonjolkan 

sistem  presidensiil. 

 

 Demokrasi Pancasila 

Sejak lahirnya Orde baru tahun 1966, kehidupan demokrasi di Indonesia 

mulai baik kembali di mana lembaga-lembaga demokrasi mulai berfungsi, seperti 

adanya Pemilu, Sidang-sidang DPR, baik di pusat maupun di daerah, dan MPR 

telah melaksanakan fungsinya dengan nyata.  Sehingga bangsa Indonesia 

melaksanakan suatu demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila 

musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan, karena setiap keputusan dalam 

musyawarah hendaknya dapat dicapai dengan mufakat. Tetapi bila tidak tercapai 

mufakat, maka pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan 

suara. 

MISAL :  pemilihan kepala desa, pemilihan ketua kelas. pemilihan-pemilihan 

tersebut jika dilaksanakan dengan baik maka sesuai dengan pelaksanaan 

demokrasi pancasila. 

 

 Keunggulan Demokrasi Pancasila  

Demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 memiliki 

keunggulan tertentu, diantaranya :  
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1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat 

dalam semangat kekeluargaan.  

2. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.  

3. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas 

kepentingan pribadi dan golongan.  

  

 Pelaksanaan Demokrasi Pancasila 

Demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong 

royong sehingga dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila berarti kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

dengan kesadaran keagamaan yang disertai semangat toleransi yang tinggi, saling 

menghormati sesame umat beragama, serta dituntut untuk memberikan apa yang 

menjadi haknya kepada setiap orang. Di samping itu kerakyatan juga dilandasi 

oleh integritas, identitas, kepribadian dan stabilitas nasional serta tidak hanya di 

bidang politik saja, melainkan di bidang ekonomi dan sosial budaya.  

Namun dalam pelaksanaannya Orde baru tidak konsekuen terhadap 

Pancasila dan UUD 1945. Sehingga akibatnya terjadi ketidakseimbangan 

kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan masih jauh dari cita-cita 

demokrasi dan kemerdekaan. Hal lain yang merupakan akibat dari Orde Baru tidak 

konsekuen terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah terjadinya sistem kekuasaan 

yang berpusat pada lembaga kepresidenan, penyalahgunaan wewenang dan 

jabatan, kehidupan yang menumbuhkan budaya KKN, korupsi, dan lain-lain. 

 

B) IDIOLOGI 

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan 

oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan "sains tentang 

ide". Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara 

memandang segala sesuatu. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk 

menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem 

pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada 

masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit 
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setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan 

sebagai sistem berpikir yang eksplisit.(definisi ideologi Marxisme). 

 

Berikut pengertian ideologi menurut sejumlah ahli, antara lain : 

 

WIKIPEDIA INDONESIA : Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau aqidah 

'aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-

aturan dalam kehidupan.  

 

DESTERTT DE TRACY : Ideologi adalah studi terhadap ide – ide/pemikiran tertentu.  

 

RENE DESCARTES : Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia.  

 

MACHIAVELLI : Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh 

penguasa.  

 

THOMAS H : Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah 

agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya.  

 

FRANCIS BACON : Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep 

hidup.  

 

KARL MARX : Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan 

kesejahteraan bersama dalam masyarakat.  

 

NAPOLEON : Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rival–rivalnya.  

 

MUHAMMAD MUHAMMAD ISMAIL : Ideologi (Mabda‟) adalah Al-Fikru al-asasi al-

ladzi hubna Qablahu Fikrun Akhar, pemikiran mendasar yang sama sekali tidak 

dibangun (disandarkan) di atas pemikiran pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar 

ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa dan mau 

kemana alam, manusia dan kehidupan ini yang dihubungkan dengan asal muasal 

penciptaannya dan kehidupan setelahnya?  

 

DR. HAFIDH SHALEH : Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide 

berupa konsepsi rasional (aqidah aqliyah), yang meliputi akidah dan solusi atas 

seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai 

metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, 

metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.  

 

TAQIYUDDIN AN-NABHANI : Mabda‟ adalah suatu aqidah aqliyah yang melahirkan 

peraturan. Yang dimaksud aqidah adalah pemikiran yang menyeluruh tentang 
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alam semesta, manusia, dan hidup, serta tentang apa yang ada sebelum dan 

setelah kehidupan, di samping hubungannya dengan Zat yang ada sebelum dan 

sesudah alam kehidupan di dunia ini. Atau Mabda‟ adalah suatu ide dasar yang 

menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, dan hidup. Mencakup dua bagian 

yaitu, fikrah dan thariqah. 

 

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ideologi (mabda‟) adalah :   

”PEMIKIRAN YANG MENCAKUP KONSEPSI MENDASAR TENTANG 

KEHIDUPAN DAN MEMILIKI METODE UNTUK MERASIONALISASIKAN 

PEMIKIRAN TERSEBUT BERUPA FAKTA, METODE MENJAGA PEMIKIRAN 

TERSEBUT AGAR TIDAK MENJADI ABSURD DARI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN 

YANG LAIN DAN METODE UNTUK MENYEBARKANNYA,”  

 

b.1 Sekulerisme 

Istilah sekularisme pertama kali digunakan oleh penulis Inggris bernama 

George Holoyake pada tahun 1846. Walaupun istilah yang digunakannya baru, 

namun konsep sekularisme pada dasarnya telah ada sepanjang sejarah. Holyoake 

menggunakan istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya yang 

mendukung tatanan sosial terpisah dari agama, tanpa merendahkan atau 

mengkritik sebuah kepercayaan beragama.  Sebagai seorang agnostik, Holyoake 

berpendapat bahwa, "Sekularisme bukanlah argumen melawan Kekristenan namun 

terpisah dari itu. Sekularisme tidak mengatakan bahwa tidak ada tuntunan atau 

penerangan dari ideologi lain, namun memelihara bahwa ada penerangan dan 

tuntunan di dalam kebenaran sekular, yang kondisi dan sanksinya berdiri secara 

mandiri dan berlaku selamanya. Pengetahuan sekular adalah pengetahuan yang 

didirikan di dalam hidup ini, berhubungan dengan hidup ini, membantu 

tercapainya kesejahteraan di dunia ini, dan dapat diuji oleh pengalaman di dunia 

ini," 

Sementara itu, Barry Kosmin dari Institut Pengkajian sekularisme di dalam 

Masyarakat dan Budaya membagi sekularisme mutakhir menjadi dua jenis, 

sekularisme keras dan sekularisme lunak.  Menurutnya, "Sekularis keras 

menganggap pernyataan keagaaman tidak mempunyai legitimasi secara 

epistemologi dan tidak dijamin baik oleh agama dan pengalaman." Namun, dalam 

pandangan sekularisme lunak, pencapaian kebenaran mutlak adalah mustahil dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Holoyake&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1846
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oleh karena itu, toleransi dan skeptisme harus menjadi prinsip dan nilai yang 

dijunjung dalam diskusi antara ilmu pengetahuan dan agama. 

Sekularisme dalam pengunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah 

ideologi yang menyatakan bahwa SEBUAH INSTITUSI ATAU BADAN HARUS 

BERDIRI TERPISAH DARI AGAMA ATAU KEPERCAYAAN. Sekularisme dapat 

menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan 

dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta 

tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk 

kepada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang 

politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, 

dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan. 

 

 Sekularisme dalam kehidupan bernegara 

Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan 

antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi 

keterikatan antara pemerintahan dan agama negara, menggantikan hukum 

keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil 

dengan dasar agama. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi 

hak-hak kalangan beragama minoritas. Sekularisme, seringkali dikaitkan dengan 

Era Pencerahan di Eropa, dan memainkan peranan utama dalam perdaban barat. 

Prinsip utama Pemisahan gereja dan negara di Amerika Serikat, dan Laisisme di 

Perancis, didasarkan dari sekularisme. Negara-negara yang dikenal menerapkan 

idiologi sekular di antaranya adalah Kanada, India, Perancis, Turki, dan Korea 

Selatan, walaupun tidak ada dari negara ini yang bentuk pemerintahannya sama 

satu dengan yang lainnya. 

 

 Masyarakat Sekular 

Dalam kajian keagamaan, masyarakat dunia barat pada umumnya di 

anggap sebagai sekular. Hal ini dikarenakan kebebasan beragama yang hampir 

penuh tanpa sanksi legal atau sosial, dan juga karena kepercayaan umum bahwa 

agama tidak menentukan keputusan politis. Tentu saja, pandangan moral yang 

muncul dari tradisi kegamaan tetap penting di dalam sebagian dari negara-negara 

ini. Sekularisme juga dapat berarti ideologi sosial. Di sini kepercayaan keagamaan 
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atau supranatural tidak dianggap sebagai kunci penting dalam memahami dunia, 

oleh karena itu dipisahkan dari masalah-masalah pemerintahan dan pengambilan 

keputusan. Sekularisme tidak dengan sendirinya adalah Ateisme, banyak para 

Sekularis adalah seorang yang religius dan para Ateis yang menerima pengaruh 

dari agama dalam pemerintahan atau masyarakat. Sekularime adalah komponen 

penting dalam ideologi Humanisme Sekular. 

 

 Pendukung vs Penentang Sekularisme 

Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh 

sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekularisasi 

adalah hasil yang tak terelakan dari Pencerahan yang karenanya orang-orang 

mulai beralih kepada ilmu pengetahuan dan rasionalisme dan menjaduh dari 

agama dan takhyul. Sementara Penentang sekularisme melihat pandangan diatas 

sebagai arogan, mereka membantah bahwa pemerintahan sekular menciptakan 

lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya, dan bahwa pemerintahan 

dengan etos keagamaan adalah lebih baik. Penentang dari golongan Kristiani juga 

menunjukan bahwa negara Kristen dapat memberi lebih banyak kebebasan 

beragama daripada yang sekular. 

Komentator modern mengkritik sekularisme dengan mengacaukannya 

sebagai sebuah ideologi anti-agama, ateis, atau bahkan satanis. Walaupun tujuan 

utama dari negara sekular adalah untuk mencapai kenetralan di dalam agama, 

namun beberapa membantah bahwa hal ini juga menekan agama. Beberapa 

sekularis menginginkan negara mendorong majunya agama (seperti pembebasan 

dari pajak, atau menyediakan dana untuk pendidikan dan pendermaan) tapi 

bersikeras agar negara tidak menetapkan sebuah agama sebagai agama negara. 

Pada masalah pajak Liberalisme klasik menyatakan, negara tidak dapat 

"membebaskan" institusi beragama dari pajak karena pada dasarnya negara tidak 

punya kewenangan untuk memajak atau mengatu agama.  Hal ini mencerminkan 

pandangan bahwa kewenangan duniawi dan kewenangan beragama bekerja pada 

ranahnya masing-masing dan ketika mereka tumpang tindih seperti dalam isu nilai 

moral, kedua-duanya tidak boleh mengambil kewenangan, namun hendaknya 

menawarkan sebuah kerangka yang dengannya masyarakat dapat bekerja tanpa 

menundukkan agama di bawah negara atau sebaliknya. 
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b.2 Kapitalisme 

Kapitalisme mempunyai pengertian sebagai perbuatan individu-individu 

yang besar yang melibatkan kontrol terhadap sumber-sumber finansial uang luas 

dan menghasilkan kekayaan kepada seseorang sebagai suatu hasil dari spekulasi, 

peminjaman uang, dan perusahaan komersial. Kapitalisme juga dapat berarti 

sebagai suatu sistem perekonomian, yang terletak pada suatu organisasi dari para 

penerima upah bebas secara legal, dengan suatu tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan uang, dari para pemilik modal dan agen-agennya.  

Sederhananya adalah,   

Kapitalisme merupakan usaha pencarian keuntungan, dan keuntungan yang 

dapat diperbaharui untuk selamanya, dengan usaha kapitalistis yang 

dilakukan secara terus menerus.  

Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa 

melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.  Demi prinsip 

tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna 

keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki 

definisi universal yang bisa diterima secara luas. Beberapa ahli mendefinisikan 

kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada abad ke-16 

hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa 

dimana sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu 

badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik 

pribadi, terutama barang modal, seperti tanah dan manusia guna proses 

perubahan dari barang modal ke barang jadi.  

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem 

perniagaan yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan 

sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya 

dipandang sebagai suatu pandangan hidup yang menginginkan keuntungan 

belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa adanya pengubahan 

menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Di 

dalam sistem kapitalis, kepemilikan barang produksi dipegang oleh individual 

bukan negara. Pertimbangan dari ini adalah : 
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- Pertama, kepemilikan dari barang produksi berarti mempunyai kekuasaan 

atas kehidupan orang lain maka dari itu kepemilikan seharusnya dibagi 

kepada beberapa pihak bukan hanya satu pihak saja.  

- Kedua, kemajuan teknologi yang merupakan faktor penting dalam bisnis 

dapat lebih mudah diraih apabila tiap orang memikirkan bisnisnya sendiri 

dengan mengingat bahwa ia mempunyai niat untuk melakukan itu. 

Prinsip Laissez Faire (menentang campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian kecuali diperlukan) sangat dijunjung tinggi dalam 

kapitalisme. 

Kebebasan individu merupakan hal paling utama dalam demokrasi liberal. 

Karena itu, Amerika Serikat sebagai negara penganut demokrasi liberal dan yang 

mempunyai strata sosial dimana WASP (White Anglo-Saxon Protestant) merupakan 

kelas sosial yang paling atas telah menjadi negara paling depan dalam perihal 

kapitalisme.  

 

b.3 Liberalisme 

Libelarisme muncul di Eropa abad ke 17, memuncak pada abad ke 19 dan 

tenggalam pada abad ke 20. Istilah liberalisme berasal dari kata LIBERALES (bahasa 

Spanyol), yaitu nama partai pada abad ke-19 yang memperjuangkan pemerintahan 

konstitusional untuk Spanyol. Waktu itu masyarakat Eropa ingin berontak terhadap 

kehidupan politik, budaya serta agama yang cenderung absolut. Masyarakat ingin 

membebaskan diri dari belenggu absolutisme yang diciptakan golongan 

bangsawan dan agamawan. Liberalisme dapat diartikan paham KEBEBASAN, yaitu 

paham yang menghendaki kebebasan individu, sebagai titik tolak dan sekaligus 

tolok ukur dalam interaksi sosial.  Pengertian tersebut dapat dipahami dari konteks 

kelahirannya di Eropa.  

Menurut paham liberal, individu mempunyai kedudukan sangat 

fundamental, maka kebebasan individu harus dijamin.  Sebagai reaksi terhadap 

kondisi zamannya, liberalisme mulanya berorientasi pada kebebasan politik, 

kemerdekaan agama dan ekonomi. 

- Pada kehidupan agama, liberalisme dimulai pada masa Renaisanse yang 

memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja/agama.  
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- Pada kehidupan ekonomi, liberalisme menentang monopoli atau campur 

tangan pemerintah dalam berusaha, dengan kata lain menuntut ekonomi 

bebas. 

- Pada kehidupan politik melahirkan pengertian tentang negara yang 

demokrasi. Pada bidang politik penganut ajaran liberalisme 

menginginkan adanya pembatasan kekuasaan negara. Monarki absolut 

dianggap tidak relevan. Dalam bidang ini liberalisme berkaitan dengan 

demokrasi.  

Semboyan kaum libertarian : Laisser Faire, Laisser Passer, Le Monde Va De 

Lui- Meme". (Produksi bebas, perdagangan bebas, hukum kodrat kalau akan 

menyelengarakan harmoni dunia). Liberalisme merupakan antitesis dari sistem 

perdagangan yang menggunakan sistem merkhantilisme. Pedagang besar sering 

disebut borjuis, mereka ingin memperoleh kebebasan dalam melakukan usaha. 

Pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. 

Mereka menyatakan bahwa pemerintahan yang paling baik seharusnya paling 

sedikit ikut campur dalam bidang ekonomi. Pandangan ini dikemukakan oleh 

ADAM SMITH yang menyatakan, hukum pasar akan diatur oleh “invisible hands”.  

Negara menurut paham liberalisme tradisional fungsinya sebagai penjaga 

malam. Dalam sistem liberalisme peluang tumbuhnya sistem kapitalisme sangat 

besar. Sejak timbulnya kapitalisme dan kemenangan paham liberalisme, 

imperialisme barat berubah menjadi imperialisme modern.  Adapun ciri-ciri 

imperialisme modern adalah, (1. Daerah jajahan sebagai pensuplai bahan baku; (2. 

Masyarakat jajahan sebagai sasaran penjualan hasil produksi. Dalam hubungannya 

dengan perkembangan nasionalisme di negara Asia – Afrika, liberalisme 

memberikan gambaran kontradiktif dari bangsa penjajah (Eropa pada waktu itu). 

Hal ini berarti di satu sisi mendengungkan kebebasan, namun di daerah jajahan 

sama sekali tidak memberi kebebasan pada bangsa yang dijajah. 

 

 Kaum Libertarian 

Bagi kaum liberal, pada awalnya kapitalisme dianggap menyimbolkan 

kemajuan pesat eksistensi masyarakat berdasarkan seluruh capaian yg telah 

berhasil diraih. Bagi mereka, masyarakat pra-kapitalis adalah masyarakat feodal 

yang penduduknya ditindas. Bagi John Locke, filsuf abad 18, kaum liberal ini 
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adalah orang-orang yg memiliki hak untuk “hidup, merdeka, dan sejahtera”. 

Orang-rang yang bebas bekerja, bebas mengambil kesempatan apapun, bebas 

mengambil keuntungan apapun, termasuk dalam kebebasan untuk 'hancur', bebas 

hidup tanpa tempat tinggal, bebas hidup tanpa pekerjaan. Kapitalisme 

membanggakan kebebasan seperti ini sebagai hakikat dari penciptaannya. dan 

dalam perjalanannya, kapitalisme selalu menyesuaikan dan menjaga kebebasan 

tersebut. Misalnya masalah upah pekerja, menurut konsepsi kapitalis, semua 

keputusan pemerintah atau tuntutan publik adalah tidak relevan. 

 

b.4 Sosialisme 

Sosialisme adalah ideologi yang menjadi dasar dari komunisme. Seringkali 

mereka berdua dibahas secara bersamaan. Tetapi sebetulnya banyak hal dari dua 

ideologi ini yang berbeda bahkan pada hal yang fundamental.  Sosialisme muncul 

sebagai sebuah bentuk kepedulian sosial dari beberapa cendekiawan seperti 

Robert Owen di Inggris, Saint Simon dan Fourier dari Perancis.  Mereka tergerak 

ketika melihat kondisi buruh di Eropa pada permulaan abad ke-19 yang sangat 

menyedihkan.  Sayangnya, semua teori mereka tidak dibarengi dengan tindakan 

dan konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi perbaikan tersebut. Ini 

menyebabkan orang-orang menyebut mereka sebagai kaum Sosialis Utopis. 

Setelah itu muncullah KARL MARX dari Jerman. Ia pun mengecam keadaan 

ekonomi dan sosial di sekelilingnya, tetapi menurutnya perubahan harus dilakukan 

secara radikal dan menyeluruh. Marx menyusun teori sosial yang menurutnya 

didasari hukum-hukum ilmiah sehingga pasti akan terlaksana. Ia menamakan 

ajarannya Sosialisme Ilmiah.  Bersama Friedrich Engels, ia menerbitkan berbagai 

karangan, diantaranya yang paling terkenal adalah Manifesto Komunis dan DAS 

KAPITAL.  Dalam menjelaskan perkembangan masyarakat, Marx banyak 

dipengaruhi oleh gagasan Filsuf Jerman George Hegel mengenai dialektika (thesis, 

antithesis, dan synthesis).  

Pertentangan kelas merupakan faktor penggerak sejarah dan akan berakhir 

apabila telah terbentuk masyarakat tanpa kelas yang dinamakan masyarakat 

komunis. Beberapa penentang aliran Marx menganggap ini adalah suatu hal yang 

aneh. Masyarakat dimana tidak ada eksploitasi, penindasan dan paksaan dicapai 

dengan cara revolusi (pemaksaan) dimana kaum buruh menggulingkan kekuasaan 
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kaum pemilik modal. Marx juga menyebutkan mengenai masa transisi yaitu masa 

diktatur proletariat. Setelah kaum buruh mengambil kekuasaan, untuk menuju 

masyarakat komunis atau tanpa kelas perlu diktator revolusioner dari kaum 

proletar. Bagi Marx, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi telah tercipta dalam 

masyarakat komunis. 

Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran 

dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan. Titik 

berat paham ini pada masyarakat bukan pada individu sebagai suatu aliran 

pemikiran/paham tidak dapat dilepaskan dari pengaruh “liberalisme”. Inti dari 

paham sosialisme adalah suatu USAHA UNTUK MENGATUR MASYARAKAT SECARA 

KOLEKTIF. Artinya semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak 

demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat 

manusia yang bukan sekedar untuk memperoleh kebebasan, tetapi manusia harus 

saling tolong-menolong. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan sosial dan 

penghapusan kemiskinan. Ciri ini merupakan salah satu faktor pendorong 

berkembangnya sosialisme. Hal ini ditandai dengan penentangan terhadap 

ketimpangan kelas-kelas sosial yang terjadi pada negara feodal. 

Sosialisme yang kita kenal sekarang ini timbul sebagian besar sebagai reaksi 

terhadap liberalisme abad ke 19. Pendukung liberalisme abad ke 19 adalah kelas 

menengah yang memiliki industri, perdagangan dan pengaruh mereka di 

pemerintahan besar akibatnya kaum buruh terlantar.  Mereka (para sosialis) 

percaya bahwa nilai-nilai baru yang  ada di masyarakat akan berkembang dengan 

sangat baik ketika terjadi pemerataan ekonomi setiap manusia yang hidup di suatu 

daerah dengan tidak adanya  kelas-kelas di masyarakat.   

 

 Sosialisme Utopis 

Adalah sebuah istilah untuk mendefinisikan awal mula pemikiran sosialisme 

modern. Para sosialis utopis tidak pernah benar-benar menggunakan ini untuk 

menyebut diri mereka; istilah "Sosialisme Utopis" awalnya diperkenalkan oleh Karl 

Marx dan kemudian digunakan oleh pemikir-pemikir sosialis setelahnya, untuk 

menggambarkan awal kaum sosialis intelektual yang menciptakan hipotetis masa 

datang dari penganut paham egalitarian dan masyarakat komunal tanpa semata-

mata memperhatikan diri mereka sendiri dengan suatu cara dimana komunitas 
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masyarakat seperti itu bisa diciptakan atau diperjuangkan. Kata utopia sendiri 

diambil dari kisah pulau Utopia karangan Thomas Moore.  Karena Sosialisme 

utopis ini lebih merupakan sebuah kategori yang luas dibanding sebuah gerakan 

politik yang spesifik, maka sebenarnya sulit untuk mendefinisikan secara tepat 

istilah ini.  

 

 Sosialisme Utopis dalam Kultur Modern 

Salah satu yang paling terkenal adalah United Federation of Planets yang 

dilukiskan pada kisah Star Trek - The Next Generation. Tidak ada kekurangan, tidak 

ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit atau ketidakpedulian di 

dunia; semua orang bekerja untuk kemajuan bagi semua umat manusia, bukan 

bagi kekayaan dirinya sendiri, sesuai dengan ketetapan federasi. 

 

b.5 Komunisme 

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan 

ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-

19, yang mana mereka itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan 

buruh. Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan Marxisme. Komunisme 

adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi 

ini berasal dari pemikiran LENIN sehingga dapat pula disebut "MARXISME-

LENINISME". Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari peran Partai 

Komunis. Logikanya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal 

dengan proletar, namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil jika 

bernaung di bawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai 

think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan 

oleh Politbiro. Inilah yang menyebabkan komunisme menjadi "tumpul" dan tidak 

lagi diminati. 

Komunisme sebagai ANTI KAPITALISME menggunakan sistem sosialisme 

sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. 

Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran 

rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi pada rakyatnya, 

dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme. Secara umum komunisme 

sangat membatasi agama pada rakyatnya, dengan prinsip agama dianggap candu 
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yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran 

yang rasional dan nyata. 

 

 Karl Marx 

Lahirnya ideologi komunisme tidak bisa dipisahkan dari peran seorang 

filsuf, pakar ekonomi politik dan teori kemasyarakatan dari Prusia, Karl Heinrich 

Marx.  Karl Marx lahir dalam keluarga Yahudi progresif di Trier, Prusia, (sekarang di 

Jerman). Ayahnya bernama Herschel, keturunan para rabi, meskipun cenderung 

seorang deis, yang kemudian meninggalkan agama Yahudi dan beralih ke agama 

resmi Prusia, Protestan aliran Lutheran yang relatif liberal, untuk menjadi 

pengacara. Herschel pun mengganti namanya menjadi Heinrich. Marx sering 

dijuluki sebagai bapak dari komunisme, Marx merupakan kaum terpelajar dan 

politikus. Ia memperdebatkan bahwa analisis tentang kapitalisme miliknya 

membuktikan bahwa kontradiksi dari kapitalisme akan berakhir dan memberikan 

jalan untuk komunisme. Gagasan Marx mendapat tanggapan paling besar dari 

negara yang industrinya baru setengah berkembang (tidak seperti keadaan di 

sekeliling Marx) yaitu Rusia. Lenin menjadi tokoh yang memperbaharui ajaran Marx 

hingga menjadi Marxisme – Leninisme atau komunisme.  

Modifikasi dilakukan oleh Lenin karena teori Marx ditujukan kepada 

masyarakat yang industrinya telah maju, sedangkan industri Rusia belum begitu 

maju pada saat itu. Beberapa perbedaan antara pandangan Lenin dengan Marx 

antara lain : 

- Pertama, Marx menganggap remeh petani tetapi Lenin tidak,  

- Kedua, menurut Marx partai haruslah besar dan dipimpin oleh orang-

orang komunis yang pintar tetapi Lenin beranggapan bahwa partai cukup 

yang kecil saja tetapi terdiri dari orang-orang revolusioner profesional 

- Ketiga, Marx beranggapan bahwa Kapitalisme akan menemui ajal pada 

puncak perkembangannya dan akan digantikan oleh masyarakat komunis 

sedangkan Lenin beranggapan bahwa imperialisme dapat 

memperpanjang nyawa kapitalisme.  

Selain itu Lenin juga memberi nama “sosialisme” kepada “tahap pertama 

masyarakat komunis”-nya Marx. Tampaknya dari sinilah timbul persepsi bahwa 

sosialisme indentik dengan komunisme. 
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b.6 Fasisme 

Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan 

memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah SUATU SIKAP 

NASIONALISME YANG BERLEBIHAN.  Kata fasisme diambil dari bahasa Italia, fascio, 

sendirinya dari bahasa Latin, fascis, yang berarti seikat tangkai-tangkai kayu. Ikatan 

kayu ini lalu tengahnya ada kapaknya dan pada zaman Kekaisaran Romawi dibawa 

di depan pejabat tinggi. Fascis ini merupakan simbol daripada kekuasaan pejabat 

pemerintah. Pada abad ke-20, fasisme muncul di Italia dalam bentuk Benito 

Mussolini. Sementara itu di Jerman, juga muncul sebuah paham yang masih bisa 

dihubungkan dengan fasisme, yaitu Nazisme pimpinan Adolf Hitler.  Nazisme 

berbeda dengan fasisme Italia karena yang ditekankan tidak hanya nasionalisme 

saja, tetapi bahkan rasialisme dan rasisme yang sangat sangat kuat. Saking kuatnya 

nasionalisme sampai mereka membantai bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih 

rendah. Adapun unsur-unsur pokok dalam ideologi fasisme : 

 Ketidakpercayaan pada kemampuan nalar  

Keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatic adalah sesuatu yang 

sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. Terutama 

pemusnahan nalar digunakan dalam rangka “tabu” terhadap masalah 

ras, kerajaan atau pemimpin. 

 Pengingkaran derajat kemanusiaan  

Manusia tidaklah sama, justru pertidaksamaanlah yang mendorong 

munculnya idealisme mereka. Bagi fasisme, pria melampaui wanita, 

militer melampaui sipil, anggota partai melampaui bukan anggota 

partai, bangsa yang satu melampaui bangsa yang lain dan yang kuat 

harus melampaui yang lemah. Jadi fasisme menolak konsep persamaan 

tradisi yahudi-kristen (dan juga Islam) yang berdasarkan aspek 

kemanusiaan, dan menggantikan dengan ideology yang 

mengedepankan kekuatan. 

 Kode prilaku yang didasarkan pada kekerasan dan kebohongan  

Negara adalah satu sehingga tidak dikenal istilah “oposan”. Jika ada 

yang bertentangan dengan kehendak negara, maka mereka adalah 

musuh yang harus dimusnahkan. Dalam pendidikan mental, mereka 

mengenal adanya indoktrinasi pada kamp-kamp konsentrasi. Setiap 
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orang akan dipaksa dengan jalan apapun untuk mengakui kebenaran 

doktrin pemerintah. Hitler konon pernah mengatakan, bahwa 

“kebenaran terletak pada perkataan yang berulang-ulang”. Jadi, bukan 

terletak pada nilai obyektif kebenarannya. 

 Pemerintahan oleh kelompok elit  

Pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu 

keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika ada pertentangan pendapat, 

maka yang berlaku adalah keinginan si-elit. 

 Totaliterisme  

Asisme bersifat total dalam meminggirkan sesuatu yang dianggap 

“kaum pinggiran”. Hal inilah yang dialami kaum wanita, dimana mereka 

hanya ditempatkan pada wilayah 3 K yaitu: kinder (anak-anak), kuche 

(dapur) dan kirche (gereja). Bagi anggota masyarakat, kaum Fasis 

menerapkan pola pengawasan yang sangat ketat. Sedangkan bagi kaum 

penentang, maka totaliterisme dimunculkan dengan aksi kekerasan 

seperti pembunuhan dan penganiayaan. 

 Rasialisme dan imperialisme  

Dalam suatu negara kaum elit lebih unggul dari dukungan massa dan 

karenanya dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. Dalam 

pergaulan antar negara maka mereka melihat bahwa bangsa elit, yaitu 

mereka lebih berhak memerintah atas bangsa lainnya. Fasisme juga 

merambah jalur keabsahan secara rasialis, bahwa ras mereka lebih 

unggul dari pada lainnya, sehingga yang lain harus tunduk atau dikuasai. 

Dengan demikian hal ini memunculkan semangat imperialisme. 

 Menentang hukum dan ketertiban internasional  

Fasisme mengangkat perang sebagai derajat tertinggi bagi peradaban 

manusia. 

 

b.7 Zionisme 

Zionisme dan organisasi semisalnya yang menjadi cikal bakal kelahiran 

rezim ilegal Israel di tanah Palestina, adalah sebuah gerakan ideologi rasialis, 

sementara agama hanya dijadikan sebagai alat untuk mendukung merealisasikan 

cita-citanya.  Karena itu, wajar jika kaum Zionis tidak pernah menghargai bangsa 
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Arab khususnya Palestina, termasuk mereka yang beragama Yahudi.  Sejak berdiri 

di negeri Palestina, Rezim Zionis telah melakukan berbagai macam kezaliman 

terhadap bangsa Palestina. Zionisme terbentuk dari berbagai pemikiran, ideologi 

dasar, organisasi politik dan sebuah proyek sosial, dengan mencanangkan dua hal 

yang menjadi cita-citanya. Yaitu, kembali ke negeri yang dijanjikan dan 

membangun umat Yahudi. Kaum Zionis sejak sekitar 100 tahun lalu, ketika ide 

pemikiran Zionisme mulai digulirkan berusaha keras untuk mewujudkannya. Hal 

terbesar yang telah mereka lakukan adalah mendirikan sebuah rezim 

pemerintahan di negeri Palestina dengan nama Israel tahun 1948. Lahirnya rezim 

ini diawali dengan perang yang menyengsarakan rakyat Palestina. Ratusan ribu 

warga Palestina tewas, terluka dan terusir dari negeri mereka. Semua itu terjadi di 

depan mata negara-negara adidaya dan sesuai dengan rencana dan skenario yang 

telah bersama-sama mereka susun.  

Berdasarkan skenario tersebut, Zionis harus menjadi yang terkuat di 

kawasan. Untuk itu, segala sarana baik alat-alat militer maupun pengaruh politik 

regional dan global harus diperbantukan untuk Israel. Di saat itulah, rakyat 

Palestina yang tanpa penolong dipaksa mengungsi keluar dari tanah leluhur 

mereka.  Kisah keterusiran warga Palestina dari negeri mereka juga berusaha 

disamarkan oleh kaum Zionis. Dengan mendistorsi fakta sejarah, mereka 

mengatakan bahwa orang-orang Palestina tersebut meninggalkan negeri ini 

karena terbujuk oleha jakan para penguasa Arab dan non Arab yang menawarkan 

perlindungan di luar Palestina.  Dengan kata lain, orang-orang Zionis berusaha 

mengesankan bahwa negeri Palestina adalah negeri tanpa penghuni, sehingga 

langkah mendirikan negara bernama Israel di negeri ini dapat dibenarkan.  

Para pemimpin Rezim Zionis Israel dan para pemikirnya tidak pernah 

mengakui adanya bangsa bernama Palestina yang hidup di sana. Sebab, jika 

mengakuinya, rezim ini harus memberikan hak-hak kepada orang-orang Palestina 

sesuai dengan ketentuan internasional. Jika keberadaan rakyat Palestina diakui, 

berarti Israel harus pula mengakui gerakan perlawanan yang dilakukan para 

pejuang bangsa ini dalam rangka merebut kembali hak-hak mereka. Hal ini tentu 

saja bertentangan dengan prinsip dasar ideologi zionisme. Ideologi zionis 

menyatakan bahwa bangsa Yahudi adalah “BANGSA PILIHAN” dan Bani Israil lebih 

unggul dari manusia yang lain. Lebih dari itu, kaum zionis merasa berhak 
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melakukan kekejaman atas bangsa lain. Idiologi rasis ini masuk ke dalam agenda 

dunia di akhir-akhir abad ke sembilan belas oleh THEODOR HERZL (1860-1904), 

seorang wartawan Yahudi asal Austria.   

Herzl dan teman-temannya membuat propaganda menjadikan kaum Yahudi 

sebagai ras terpisah dari Eropa. Pemisahan ini tidak akan berhasil jika mereka 

masih hidup “serumah” dengan masyarakat Eropa. Karena itu, membangun tanah 

air kaum Yahudi menjadi sangat penting. Theodor Herzl, sang pendiri zionisme, 

mulanya memilih Uganda. Kemudian Sang Zionis memutuskan untuk memilih 

Palestina. Alasannya, Palestina dianggap sebagai “tanah air kaum Yahudi” dan 

“tanah yang dijanjikan Tuhan”. Inilah pangkal mula kenapa tanah Palestina terus 

dibanjiri air mata dan darah sampai saat ini.  

 

___________________________ 
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