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Bi smilkthi r rahmanir rahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarakatuh,
Salam sejahterabagi kita semua,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota f)ewan
PerwakilanRakyat yang saya hormati,
SaudaraKetua, para Wakil Ketua, dan para Anggota LembagalembagaNegara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Pimpinan Perwakilan Badanbadan dan OrganisasiInternasional,
se-Bangsadan se-TanahAir,
Saudara-saudara
Hadirin yang saya muliakan,
sekalilagi, memanjatkanpuji dan
Marilah kita bersama-sama,
hanyaatasrahmatdan karuniakarena
SWT,
Allah
ke
hadirat
syukur
ParipurnaDPR RI, untuk
Rapat
Nya, kita dapat menghadiri

mengawaliPembukaanMasa Persidangan
PertamaTahun Sidang
200712OO8.Saya ingin menggunakan kesempatan yang
membahagiakan dan insya Allah penuh berkah ini, untuk
menyampaikanucapan terima kasih kepada Dewan, yang telah
memberikankesempatan
kepadasayauntuk.menyampaikan
Pidato
Kenegaraan
dan Keterangan
Pemerintah
Atas RAPBN Tahun2008,
besertaNota Keuangannya.
Saudara-saudara
se-Bangsadan se-Tanahair,
Hadirin yang saya muliakan,
Sungguh merupakankebahagiaanbagi saya, pada hari ini
dapat kembali menyampaikan Pidato Kenegaraan, untuk
pesan-pesan
menyampaikan
sayakepada.
seluruhrakyatdi penjuru
tanahair. Insya Allah, besokkita akan memperingatidetik-detik
ProklamasiKemerdekaan
bangsakita yang ke-62. Pada saat-saat
yang bersejarahini, patutlah kita melakukanrefleksi, seraya
mengucapkanterima kasih dan memberikanpenghormatanyang
setinggi-tingginya
kepadasegenappejuangbangsa, yang berjuang
demi tegaknyanegerikita. Peljuangan
yangdilalui dengantetesan
darah dan air mata, serta diplomasi yang tiada henti.
Di hari yang membahagiakan
ini, sekali lagi, saya ingin
menyampaikanungkapanrasa hormat dan penghargaanyang
setinggi-tingginyakepada para perintis dan pejuang, serta
ProklamatorKemerdekaanbangsa,Bung Karno dan Bung Hatta,
yang telah mengantarkanbangsakita ke alam kemerdekaan.Rasa
hormatdan penghargaan
yang ringgi,sayasampaikan
pula kepada
para Presidenpendahulusaya yakni Dr. Ir. Soekarno,Jenderal
Besar Soeharto, Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, KH. Abdurrahman
Wahid, dan Ibu Megawati SoekarnoPutri yang telah memberikan
pemikiran,sumbangsih,dan darma baktinyahingga negarakita
mengalamikemajuansepertisekarangini. Sayayakin dan percaya,
para pendahulu kita telah berbuat yang terbaik, dengan segala
tantangandan persoalanyang dihadapinya.Mari kita hormatijasajasa dan pengabdiannya,pada tempat yang paling terhormat.

yangbaik ini, sayamengajakseluruhrakyat
Padakesempatan
Indonesia di mana saja berada, untuk memaknai kemerdekaan
denganbersama-sama
membangun
bangsadan negarake arahyang
lebih baik. Mari kita tumbuhkankembaliikatankebangsaan,
dari
segenapanak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan
kebudayaan.Mari kita kukuhkan kembali kebersamaandalam
bingkai; Bhinneka Tunggal lka.
Saudara-saudara
se-Bangsadan se-Tanahair,
Hadirin yang sayamuliakan,
Tidak dapatdipungkiri,dalamperjalanansejarahbangsa,kita
telah mengalami berbagai cobaan dan ujian. Sejak Proklamasi
Kemerdekaantanggal l7 Agustus 1945, kita harus menghadapi
perjuanganbersenjatamelawantentarakolonial yang ingin kembali
menjajah bangsa kita. Kita pun harus menghadapibangsa kita
sendiri,yangingin memisahkan
diri dari NegaraKesatuanRepublik
Indonesia.Lima puluh tahunyang lalu, ketika usia negarakita baru
menginjakduabelastahun,padatanggall7 Agustus1957, Presiden
Soekamo berkata; "...Hati kita kadang-kadangberdebar-debar.
Akan tenggelnmkahkita sebagaiakibat tahun 1957 ini? Atau akan
tetap tegakkah kita sebagai negara?" Hal itu diucapkanbeliau,
mengingat situasi politik dan keamanannegara kita waktu itu
menghadapitantanganyangberat.Bahkandi bagianlain dari pidato
itu, Bung Karnojuga mengatakan,
bahwasebagiankalangandunia
meramalkan,Indonesiamulai runtuh (lnd.onesiais breaking up),
dan juga dikatakan sebagaisatu bangsayang sedangambruk (a
nation in collapse).
Sepuluhtahun yang lalu, awal dari krisis dahsyatyang
menimpa diri kita, kecemasan,kegamangan,dan
pertanyaanpertanyaan
semacam
itu inunculkembali.Kita mengalami
tantangan
yang berat. Rakyat kita seakan-akankehilanganpegangan,dan
kehilanganjati diri sebagaisebuahbangsayang bermartabal.
Kerusuhan,kekerasan,
dan permusuhan,
hampirrnewamaikeseharian
kita. Apalagi,situasiduniajuga penuhgejolakdan ketidakpastian.

Hantamanterhadapekonomi kita, sungguhamat hrat. Ketika itu,
ada kecemasanbesar, disertai kegamangan,disorientasi,dan
pesimismerakyat kita. Bahkansebagiankalangandunia meramalkan
Indonesiaakanmengalamidisintegrasibangsa,dan kemudianruntuh.
Alhamdulillah, denganpenuh rasa syukur ke hadirat Allah
SWT, berkat perjuangan,ketabahan,dan keuletan kita sebagai
bangsa').
kita dapat melalui berbagaigejolak dan badai krisis itu
denganbaik. Hari ini, kita bersama-sama
menyaksikannegarakita,
Indonesia,masihtetap tegakberdiri; dari SabangsgmpaiMerauke;
dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita telah membuktikanbahwa
kecemasanbangsa kita pada tahun 1957, tidak terbukti. Lima
puluh tahunkemudian,Indonesiamasihtegakberdiri sebagaisebuah
'bangsa.Krisis besar yang
lerjadi sejak 10 tahun yang lalu, juga
dapat kita lampaui denganselamat.Marilah kita buktikan, sepuluh
tahun; lima puluh tahun dari sekarangini, bahkan sampai kapan
pun, insya Allah, Negara kita bukan hanya tetap tegak berdiri,
tetapi juga akan semakin maju dan sejahtera.
Saudara-saudara
se-Bangsadan Se-tanahair.
Hadirin yang saya muliakan,
Saya ingin menyegarkaningatan kita akan kerangkadasar
dalam kehidupanbernegara.Ada empatpilar utamayang menjadi
nilai dan konsensusdasar yang selamaini menopangtegaknya
Dasar
RepublikIndonesiatercinta,yaitu Pancasila,Undang-Undang
1945, NegaraKesatuanRepublik Indonesia(NKRI), dan Bhinneka
Tunggal lka. Sepanjangperjalanansejarahbangsakita, selalu ada
saja ujian terhadap pilar-pilar utama kehidupanbernegara.Dalam
era globalisasidan era transformasinasionaldewasaini, kembali
kita menghadapitantanganterhadapempatpilar utamaitu. Terhadap
rongronganitu, pertama-tama
kita harusmenegaskan
bahwaPancasila
sebagaidasarnegara,sebagaifalsafahdan pandanganhidup bangsa,
sudahfinal.
Pancasilaadalah ideologi nasional bangsa kita, dan dasar
Negara Republik Indonesia.Pancasilaadalah falsafah bangsa;
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pandanganhidup bangsa(way of hJe),sertaperekat
wehhanchaung,
dan pemersatubangsakita. Kita masih ingat, pada tahun 1998 di
awal reformasi, awal perubahan besar negeri kita, Majelis
Rakyat (MPR) ketika itu, telah mengeluarkan
Permusyawaratan
TAP MPR Rl Nomor XVIII/MPR/I998 yang mencabutTAP MPR
dan Pengamalan
Nomor II/MPR/1978tentangPedomanPenghayatan
Pancasila
(P4)
yang
eksplisit,
menetapkan
secara
sekaligus,
Pancasila
mengajak
yang
saya
sebagaiDasarNegara.Padakesempatan baik ini,
kepada seluruh komponen bangsa, marilah kita hidupkan' kita
amalkan, dan kita pegang teguh Pancasilasebagaidasar negara
kita.
DasarNegaraRepublikIndonesia
PembukaanUndang-Undang
Tahun 1945, yang memuat cita-cita, tujuan nasional, dan dasar
negara, juga harus kita pertahankan.Bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), juga sudah final, dan tidak dapat
.digantikandengan bentuk negara yang lain. Di tengah'tengah
keragamanbangsakita yang majemuk, selokaBhinneka Tunggal
/&a harus terus kita aktualisasikan,sebagaikeniscayaankehidupan
bangsayang beragamsuku, agama,bahasa,dan budaya.Kita harus
tetap bersatu, bertekad bulat, dan mengukuhkanpersatuandan
kesatuanbangsa.
Memang, kita tidak ingin Pancasiladan UllD 1945 kita
sakralkan,karenamemangkeduanyatidak perlu disakralkan'Namun,
pemikiran untuk menggantiPancasiladengan ideologi dan dasar
negaralain, ataupununtuk mengubahPembukaanUUD 1945 yang
merupakanruh dan jiwa dari konstitusi kita, tentulah tidak akan
kita berikan tempat dalam kehidupanbernegarakita
se-Bangsadan se-TanahAir,
Saudara-saudara
Hadirin yang sayamuliakan,
Dalam kurun waktu 62 tahun, kita juga mengalamimasa
pasangsurut dari kehidupanpolitik dan demokrasi.Kita pernah
mengalami dan menjalankan demokrasi liberal, demokrasi
parlementer,demokrasiterpimpin, dan demokrasiyang dibangun

oleh sistem otoritarian. Ternyata semuanyaitu, memunculkan
persoalan-persoalannya
sendiri. Dalam era reformasi sekarangini,
demokrasi makin mekar. Kebebasanfurnbuh, dan hak-hak asasi
manusiamendapatkanpenghormatanyang tinggi. Tantanganbaru
yang kita hadapi adalah,bagaimanakita semua menggunakan
kebebasanini secaratepat, penuh manfaat,penuh tanggungjawab
dan disertaiakhlaqyang baik. Kita tentutidak ingin menggunakan
kebebasanyang tatrpa balas, karena akan mengganggutatanan
kehidupanyang tenteramdan harmonis.Marilah kita abdikan
demokrasidan kebebasanini untuk menjawabkepentinganrakyat,
untuk mengatasipermasalahan
rakyat, dan untuk memDangun
kesejahteraanrakyat.
Ke depan, kita harus terus menerus membangundan
mengembangkan
kehidupanbermasyarakat,
berbangsa
dan bemegara
secara harmonis dan seimbang,dalarir mana demo(rasi dan
kebebasanmakin hidup, disertai kepatuhankepadapranatahukum
(rule of /cw), toleransi, serta erika dan aturan main yang kita
sepakatibersama.Dengandemikian,kita akan benar-benarmenuju
kehidupan demokrasi yang mapan, yang memberikan ruang
brtemunya berbagaielemendemokrasisecaraharmonis.Kita berikan
ruang bagi kebebasan,
disertiritanggungjawab untuk menggunakan
kebebasanitu secarakonstruktif.Kita berikanruangbagi kebebasan
berbicaradisertaitanggungjawab untuk menggunakan
etiket dalam
berbicara;kebebasan
persdisertaitanggungjawab untuk menyiarkan
berita yang akurat dan obyektif; serta kebebasanberkumpul dan
berunjukrasadisertaitanggungjawab untuk melaksanakannya
secara
tertib.
Kedaulatandan keutuhannegara merupakankepentingan
nasionalyang tidak dapatdikompromikan.Upayauntuk menegakkan
kedaulatandan keutuhannegara,kita laksanakandenganberbagai
cara.Mulai dari pendekatan
yangpaling lunak hinggayang paling
keras.Pengalaman
sejarahkita di dalammenanganipermasalahan
ancaman kedaulatandi dalam negeri, berbagai ragam cara dan
pendekatankira lakukan. Dalam era demokrasidan reformasi
sekarangini, sejauh mungkin kita menggunakancara-carayang
l0

pendekatan
keadilan
damaidan persuasif,denganrnengedepankan
keadilan,
dan kesejahteraan.
Aspirasidaerahuntuk mendapatkan
pemerataan
pembangunan,
sertawewenangyang lebih luas untuk
mengaturdaerahnyasendiri,kita tanggapisecarapositif dengan
menerapkansistemdesentralisasi
dan otonomidaerah,telmasuk
otonomiyang luas untuk ProvinsiPapua,PapuaBarat dan Aceh.
Namun, sekali lagi, negaraakan tetap tegas,bahwa tidak ada
yang
ruangbagi siapapununtuk melakukangerakanseparatisme
mengancamkedaulatandan keutuhannegara.
Kita juga harustegardan lentur menghadapiarus sejarah
baru yang sangatdahsyatdan tidak dapat kita hindari: yakni
globalisasi,dengansegaladampakpositif dan negatifnya.Bangsa
kita tidak boleh terlindasoleh gelombangsejarahini. Sebaliknya,
bangsakita harus dapat memanfaatkandan meraih berbagai
peluang yang timbul dari globalisasi. Untuk itu, kita harus
tinggi,
menjadibangsayang unggul,bangsayang berdaya-saing
bangsayang inovatif dan kreatif.Bangsakita juga haruskembali
berada di garis terdepandalam upaya membangunkemitraan
global (global partnership). Kemitraan global ini mutlak
diperlukan, agar umat manusia dapat keluar dari berbagai
tantanganyang silih berganti:kesenjangan,
kemiskinan,ketidakadilan, penindasan,konflik, bencanaalam, penyakit menular,
terorisme,perubahaniklim, dan lain sebagainya.
se-Bangsadan se-TanahAir.
Saudara-saudara
Hadirin yang saya muliakan.
Pemerintahanhasil PemilihanUmum 2004 telah berlangsung
hampir tiga tahun. Sejak awal, saya telah menetapkanPeraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan
Jangka MenengahNasional (RPJM) 2004-2009.Dalam RPJM
nasionalkita, yaitu
Nasional,tercantumtiga agendapembangunan
yang
agendamenciptakanIndonesia
aman dan damai; agenda
menciptakanIndonesiayang adil dan demokratis;dan agenda
meningkatkankesejahteraan
rakyat.
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