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Ringkasan Laporan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi Strategis (Stranas) 
Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa Dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Abstrak 

Keadaan bangsa dewasa ini yang dihadapkan dengan globalisasi dan tantangan internal memerlukan suatu 
strategi nasional untuk memperkuat wawasan kebangsaan untuk terus berjuang dalam kompetisi dunia, 
namun tetap memegang teguh rasa nasionalisme dan budaya Indonesia yang luhur. Oleh karena itu, 
Bappenas melakukan koordinasi dari tingkat nasional sampai menghimpun ide dan data ke beberapa 
daerah untuk memaksimalkan dokumen strategi nasional dan membuat program-program yang sesuai di 
dalam rencana aksi nantinya. Kekayaan budaya Bali dan pelajaran dari Ambon berhasil menambah luas 
makwa wawasan kebangsaan.  

1. Latar Belakang 

Proses konsolidasi demokrasi selama 17 tahun telah mengubah Indonesia secara 
fundamental. Sejumlah pencapaian sudah tercatat sebagai prestasi bangsa Indonesia, termasuk 
perubahan-perubahan struktural dalam sistem penyelenggaraan pemilu dan perbaikan proses 
politik serta hubungan-hubungan kelembagaan.  Praktek-praktek politik pun sudah berhasil 
dikelola pada tingkat yang stabil dan damai, tanpa menimbulkan banyak ekses yang merusak 
dasar-dasar konsensus kita berbangsa dan bernegara. Namun demikian, seiring dengan 
keberhasilan demokrasi dalam bidang politik, dewasa ini Indonesia masih dihadapkan pada 
realitas cukup tingginya ketidakpahaman pada nilai-nilai asasi demokrasi baik dikalangan 
masyarakat, dan lembaga-lembaga demokrasi maupun birokrasi.  

Selanjutnya, era modern dengan globalisasi dan teknologi telah melahirkan perubahan 
mendasar pada tataran geo politik dan geo strategis negara-negara di dunia, tak terkecuali 
Indonesia. Di antara perubahan mendasar tersebut adalah muncul dan berkembangnya gagasan 
dan gerakan yang bersumber dari ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 
dasar ideologi nasional Pancasila, sebagai sumber utama pembangunan karakter bangsa dan 
negara Indonesia (nation and character building). Jika fenomena kekerasan ini dibiarkan 
berkembang, Indonesia akan dihadapkan pada pengikisan eksistensinya sebagai sebuah negara 
bangsa (nation state) yang dibangun di atas landasan tradisi kebangsaan yang religious, toleran 
dengan berkebudayaan gotong royong dan musyawarah. Fenomena kekerasan dan dorongan 
untuk melahirkan ideologi di luar Pancasila telah merongrong unsur-unsur pokok pembentuk 
wawasan kebangsaan atau cara pandangnya sebagai upaya meneguhkan kembali eksistensinya 
sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat dan bermartabat.  

Gejala pengikisan nilai-nilai kebangsaan juga tengah terjadi secara gradual berupa sikap 
egoisme kelompok yang berlebihan, memaksakan kehendak dalam menyalurkan pandangan dan 
keinginan, bahkan sikap-sikap tidak toleran dalam berwacana di kalangan kaum terpelajar telah 
menjadi pemandangan sehari-hari Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan semakin terkikisnya 
nilai-nilai budaya musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Ini 
menunjukan adanya persoalan wawasan dan pengikisan karakter kebangsaan dan jati diri bangsa 
Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila. 

Berbagai upaya penyemaian demokrasi, pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter 
bangsa telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak melalui pendidikan politik dan 
kewarganegaraan (civic education) maupun sosialisasi wawasan kebangsaan oleh berbagai pihak 
baik pemerintah, parpol dan masyarakat sipil. Namun demikian, program edukasi ini belum 
membuahkan hasil yang optimal. Beragam upaya ini masih jauh tenggelam ditengah hiruk pikuk 
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berdemokrasi yang lebih mengutamakan  proses-proses transaksional dan kepentingan jangka 
pendek belaka. 

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan 
kesadaran terhadap sistem nasional (national system) yang bersumber dari dasar negara 
Pancasila dan Konsensus dasar bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasia, 
UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan karakter bangsa secara umum 
adalah gambaran dari keseluruhan kebiasaan, perilaku, perasaan, kecenderungan, pandangan, 
pemikiran, motif dan standar, kepercayaan, gagasan, harapan dan aspirasi dari setiap individu 
warga negara yang memiliki kesamaan dengan mayoritas warga negara lainnya. Agregasi 
karakter-karakter tersebut yang pada umunya disematkan kepada suatu bangsa sebagai karakter 
bangsa. Hubungan erat karakter bangsa dengan wawasan kebangsaan seperti pikiran dan 
kepribadian, wawasan bangsa adalah cara berpikir yang menghasilkan cara berperilaku 
(karakter). 

Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan 
pembangunan nasional negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam Pembukaan 
Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial. 

Oleh karenanya, Bappenas berkoordinasi degan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 
Rakyat (Kemenko Kesra) dan berbagai Pihak terkait memandang perlu untuk menyusun 
“Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka 
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa” yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan 
berbagai upaya pencegahan munculnya permasalahan kebangsaan di Indonesia, secara terarah 
dan terpadu.  

Pada tahun 2015, Bappenas sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, telah menyusun 
Draf “Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Strategi nasional ini diharapkan dapat menjadi 
pedoman bagi upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari warga 
bangsa, yakni ideologi yang mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita 
nasionalnya. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan menemukan kembali alasan untuk 
tetap bersama-sama sebagai bangsa, berdasarkan kesamaan nilai-nilai kesejarahan, geopolitik, 
sosio kultural, dan kesamaan cita-cita, antara lain seperti yang dideklarasikan pada para pemuda 
pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selanjutnya, dalam pelaksanananya, Strategi Nasional 
ini secara detail akan dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) yang berdurasi waktu tahunan. 

Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) – Bappenas sebagai institusi pemerintah  
yang tugas pokoknya menyusun perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan 
komunikasi, pada tahun 2016 akan menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Tahunan Strategi 
Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 
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2. Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dalam Strategi Nasional ini adalah meningkatkan 
pemahaman dan penerapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi seluruh warga negara 
dengan sasaran sebagai berikut: 
1) Meningkatnya sikap saling menghargai perbedaan baik antar agama atau inter agama dengan 

menekankan prinsip-prinsip keberagaman dan kebangsaan dari nilai-nilai spiritual religious 
yang ada di berbagai agama untuk direvitalisasi sebagai nilai-nilai budaya nasional yang 
mendorong persatuan kesatuan 

2) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan tertatanya sistem 
keamanan nasional 

3) Terlaksananya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bagi semua 
komponen bangsa yang berbasis pada pengembangan nilai-nilai dan kearifan lokal yang 
sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional 

4) Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi yang berkeadaban (civilized democracy) 
5) Tertatanya sistem distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkeadila 

 
2.1. Output 

Keluaran dari kegiatan penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan 
dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan berupa dokumen 
Strategi Nasional yang secara komprehensif dan berkelanjutan terdiri dari : draft Strategi 
Nasional yang sudah terkoordinasi dan terfinalisasi, hasil pertemuan dengan mitra serta daerah 
dan stakeholder kebangsaan lainnya dalam mengevaluasi draft Stranas, pertemuan dan diskusi 
dengan Narasumber dalam rangka penguatan program-program Stranas, hasil diseminasi serta 
masukan dari K/L mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan kinerja 
kegiatan koordinasi Bidang Politik dan Komunikasi.  

Outcome yang diharapkan dari kegiatan penyusunan Strategi Nasional Pemantapan 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah terbitnya dokumen hukum Strategi Nasional 
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan 
dan Kesatuan sehingga dapat dijalankan Program-program turunan dari Strategi Nasional ini. 
Untuk melihat outcome yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Strategi Nasional 
ini, tampak dalam dokumen Strategi Nasional yang siap disahkan dan diimplementasikan.  
 

2.2 Manfaat  

Hasil Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional 
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan 
dan Kesatuan Bangsa ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan 
atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya, 
khususnya untuk sub-bidang politik dalam negeri.  

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat 
Terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, maupun masyarakat luas. 
 

2.3 Ruang Lingkup 
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Ruang lingkup kegiatan Strategi Nasional dalam rangka penguatan persatuan kesatuan 
bangsa adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki dan menyempurnakan rencana program/ Strategi Nasional Pemantapan 
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang merupakan penjabaran dari RPJMN 
2015-2019 dengan mitra kerja Direktorat Politik dan Komunikasi dan pihak terkait 
lainnya; 

2. Menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan 
dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

3. Menyelenggarakan pertemuan dengan K/L mitra kerja, pemerintah daerah, dan 
melakukan FGD dengan narasumber dalam rangka konsultasi publik untuk evaluasi 
pemantapan program dalam Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa; 

4. Menyelenggarakan pertemuan dengan stakeholders dan melakukan diskusi dengan para 
narasumber bersaman akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, OMS, dan lainnya 
dalam mematangkan program serta draft Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

5. Meminta masukan/ feedback dari para mitra kerja K/L, OMS, donor, dan pihak lainnya 
mengenai kinerja kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 

3. Metodologi 

Metode untuk melakukan penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan Kesatuan adalah : 

1. Koordinasi penyempurnaan draf Stranas  
2. Konsul Publik di tingkat pusat 
3. Konsultasi Publik ke daerah - Bali dan Ambon 
4. Wrap up  

Koordinasi penyempurnaan stranas dilakukan sebagai upaya memperbaiki draft stranas yang 
telah disusun sebelumnya. Koordinasi dilakukan dengan beberapa kali FGD dan pertemuan-
pertemuan. Setiap FGD dan pertemuan dihadiri oleh tim tenaga ahli dari UIN Jakarta, Ditpolkom 
Bappenas dan PTDDA UNDP. Dalam beberapa pertemuan, koordinasi melibatkan mitra kerja 
dengan kementrian lain, diantaranya Kemenko PMK, KemenkoPolhukam, Kemendagri, 
Kemenag dan Kemenkoinfo 

Konsultasi publik di tingkat nasional dilaksanakan di Bappenas pada tanggal 28 Oktober 
2015. Konsultasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan berbagai stakeholder 
terhadap draft Stranas yang telah disusun, baik dari unsur kementrian dan lembaga pemerintah, 
NGO maupun unsur masyarakat lain,. Jumlah peserta yang hadir sekitar 120. Jumlah tersebut 
terdiri dari berbagai unsur internal Bappenas, Kementrian dan Lembaga yang menjadi mitra 
kerja Ditpolkom, NGO seperti NU, Muhammadiyah, PGI, GKI, Matakin, GMNI, HMI, PMII, 
dsb (lihat daftar hadir).   

Konsultasi publik di tingkat daerah dilakukan untuk menjaring masukan dari pimpinan 
SKPD terkait, NGO lokal , tokoh masyarakat dan agama, serta akademisi. Kegiatan tersebut 
dilakukan hanya di  dua provinsi yaitu Maluku dan Bali. Konsultasi di Maluku dilaksanakan 
pada 24 November 2015 di Ambon, tepatnya di gedung Infokom dengan Surat Tugas Nomor 
/Dt.2.3/08/2015. Sementara konsultasi di Bali dilaksanakan pada 4 Desember 2015 di Kantor 
Kesbangpol Provinsi Bali. Pada kedua kegiatan tersebut jumlah peserta yang adalah sekitar 80 
pada masing-masing kegiatan. 
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Hasil dari ketiga kegiatan tersebut kemudian disempurnakan dalam kegiatan wrap up 
yang dilaksanakan di Bandung pada 13-15 Desember 20015. Dalam kegiatan tersebut, seluruh 
tim ahli dari UIN Jakarta, PTDDA UNDP dan Bappenas hadir dan berpartisipasi secara aktif. 
Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mendatangkan pembahas dari Universitas Maranata.  
3.2 Metode Pelaksanaan Kajian 

Metode pelaksanaan kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan FGD, In Depth 
Interview, dan review dokumen-dokumen ilmiah maupun sejarah.  

 

3.3 Data 

 Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari narasumber dari 
akademisi, pemerintahan, LSM/Ormas, dan masyarakat luas. 

4. Hasil Kajian dan Analisis 

4.1. Koordinasi Penyempurnaan Draft Stranas 

Seperti dijelkaskan di atas, koordinasi penyempurnaan draft Stranas dilakasanakan dalam 
beberapa pertemuan baik di Bappenas, PTDDA maupun di UIN Jakarta. Koordinasi tersebut 
sangat penting dilakukan karena pada draft sebelumnya komposisi isu pencegahan konflik 
masih sangat dominan. Draft Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
pada awalnya merupakan drfat yang diadopsi dari dua sumber penting, yaitu hasil sarasehan 
Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Ditpolkom Bappaneas bekerjasama dengan 
UNDP dan UIN Jakarta pada tahun 2014, dan hasil penelitian LIPI tentang Pencegahan Konflik 
di Indonesia. Karena berasal dari dua sumber yang berbeda, maka draft stranas yang ada 
sebelumnya mengkombinasikan dua tema, yaitu wawasan kebangsaan-karakter bangsa, dan 
pencegahan konflik. 

Dalam pertemuan-pertemuan koordinasi penyempurnaan draft tersebut, salah satu hasil 
penting adalah diambilnya keputusan untuk mengurangi proporsi isu pencegahan konflik, 
sehingga tema wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menjadi lebih dominan. Dalam 
hubungannya dengan keputusan tersebut, sebagian besar isi dari draft yang telah ada harus 
direkonstruksi.  

Pada Salah satu pertemuan koordinasi, disepakati bahwa format rekonstruksi mengikuti 5 
sila dalam Pancasila yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan dan Keadila, Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.  Format baru tersebut 
disepakati setelah melalui diskusi yang sangat panjang yang secara garis besar berisi dua hal, 
yaitu: Pertama, perubahan paradigma berfikir tentang Wasbang dan Karbang. Dalam konteks 
itu, tim ahli menawarkan sebuah paradigma atau alur pikir bahwa Wasbang dan Karbang secara 
ideal harus dikembailkan kepada kondisi ketika para founding father merumuskan Indonesia 
sebagai sebuah nation tahun 1945. Pada saat itu Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terdiri 
dari berbagai macam suku dan agama memliki berbagai kesamaan dalam sejarah, budaya, 
geografi dan cita-cita, sehingga terbentuklah sebuah bangsa. Namun, mulai tahun 1950 an, 
feodalisme militerisme dan KKN menggerogoti keadaan tersebut. Dalam tahun-tahun 
berikutnya, globalisasi, eco citizenship dan ethno nasionalisme ikut memnggogoti wawasan dan 
karakter bangsa Indonesia, sehingga muncul-muncul faham baru baik yang berbasis bada 
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ideologi kapitlis maupun fundamentalisme agama. Karena keadaan tersebut, sampai saat ini 
keutuhan NKRI terancam dan Indonesia berada krisis karakter dan mental. Selain paradigma 
tersebut, diusulkan juga menggunaka pendekatan Talcot Parson tentang sistem sosial, di mana 
terdapat sistem budaya, sosial, kepribadian dan biologis. Hubungan keempat unsur tersebut 
bersifat cybernetic atau saling menguatkan.  

Berdasarkan alur fikir di atas dengan wadah struktur pendekatan Talcott Parson, maka 
disepakati format garis besar Wasbang dan Karbang yang baru dengan lima strategi sbb: 

Strategi 1: Peningkatan toleransi intra dan antar umat beragama 
Strategi 2: Peningkatan Perlindunagn HAM 
Strategi 3: Aktualisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal 
Strategi 4: Peningkatan Kualitas Kehidupan demokrasi 
Strategi 5: Penataan sisitem kemandiarian ekonomi yang berkeadilan 
 

Kelima strategi tersebut kemudian diturunkan dalam program jangka panjang, menengah 
dan pendek. Dalam masing-masing program di bagi dalam 3 aspek, yaitu aspek regulasi, aspek 
sistem dan mekanisme dan aspek SDM. Masing-masing aspek tersebut berikutnya akan 
diturunkan dalam renaksi dan kegiatan 

 
4.2. Konsultasi Publik Nasional 
 

Konsultasi publik pada tingkat nasional diselenggaran dalam bentuk seminar membedah 
drfat Stranas yang telah disusun oleh tim. Seminar dibuka oleh Deputi Bidang Polhukanham, 
Bapak Ir. Rizky Ferianto, MA. Hadir sebagai pembicara, direktur Polkom Bapak Drs. Wariki 
Sutikno, MCP, Asdep Koordinasi Wasbang Kemenko Polhukam Bapak Drs, Kusneidi, MA, 
anggota Pokja revolusi mental Kemenko PMK Bapak Ahmad Mukhlis Yusuf, Akademisi Prof 
Dr. Komaruddin Hidayat dan Dr. Yudi Latief. 

Dalam pembukaannya, Bapak Deputi menekankan pentingnya stranas yang lebih 
implementatif, karena sudah banyak pertemuan serupa yang diselenggarakan sebelumnya, 
sehingga seminar yang dilaksanakan oleh tim stranas harus lebih maju dari sebelumnya. Hal itu 
disebabkan karena masalah krisis kebangsaan adalah persoalan yang sudah sangat mendesak 
diselesaikan untuk memperbaiki keadaan bangsa.  Sementara itu, dalam paparannya tentang draft 
Stranas, Direktur Polkom mengatakan bahwa acara sengaja dilaksanakan bertepatan dengan hari 
peringatan sumpah pemuda karena ingin menghargai perjuangan generasi muda 87 tahun yang 
lalu dalam membangun cikal bakal lahirnya NKRI. Selanjutnya, dalam mengawali presentasinya, 
beliau juga mengatkan bahwa dalam perjalannya bangsa Indonesia sudah menghadapi berbagai 
erosi rasa kebangsaan. Proses ini tidak bisa taken for granted. Dalam terminologi sistem sosial, 
wasbang sebagai pendekatan kultural harus menghadapi realitas sosial yang lain yang bisa 
memperkuat dan memperlemah. Mislanya di perbatasan: infrastruktur yang buruk bisa membuat 
buruknya rasa kebangsaan. Ada interaksi yang saling mempengaruhi. Globalisasi juga dapat 
menyebabkan erosi entitas kebangsaan. Oleh sebab itu, perlu strategi khusus untuk 
mengupayakan penguatan kebangsaan, karena setiap bangsa di dunia berkomitmen dan 
memperjuangkan kepentingan bangsanya lebih dulu, sehingag mungkin akan ada perang 
antarkepentingan antarbangsa ini. Kita tidak boleh lengah dalma realitas ini agar tidak hancur. 

Dalam merespond paparan Direktur Polkom, Bapak Kusnaedi mengatakan bahwa dalam 
implementasi pancasila butuh kerjasama dari semua komponen bangsa. Ideologi pancasila tidak 
pernah ditolak, namun tidak diperhatikan di masa reformasi, untuk itu perlu didudukkan kembali 
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sebagai ideologi bangsa, dan merevitalisasi nilai pancasila di tingkat pendidikan dasar hingga 
tinggi, dsb. Kita harus mampu menciptakan SDM yang tangguh, sehingga SDA mampu 
memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, dan perlu berhubungan baik dengan negara lain. 
Sementara itu Prof Komaruddin memberikan beberapa masukan penting. Menurutnya, posisi 
pancasila sebagai pengikat keindonesiaan semakin kokoh, indikasi: tidak ada pertentangan 
ideologis antarparpol. Concern berikutnya, kebhinnekaan jangan berhenti pada apresiasi 
recognisi antropologis. Kebhinnekaan harus diwujudkan pada capaian yang iconic, pemerataan 
identitas budaya, ekonomi yang tersebar, jangan terpusat di Jawa. Yang terjadi, selama ini 
desentralisasi menimbulkan ironi. Masih ada sentimen klasik yang irasional, sehingga yang 
menjadi pejabat daerah harus putra daerah dsb. Revolusi mental harus diadopsi oleh parpol. Inti 
demokrasi adalah mencari putra terbaik. Namun saat ini parpol masih ribut secara horisontal. 
Sehingga revolusi mental harus diterapkan di parpol, yang selama ini sangat dominan 
menentukan agenda nasional. Tdak jauh berbeda dengan proif Komar, Dr. Yudie lateif juga 
memberikan pandangan yang sangat penting. Menurutnya, merumuskan jati diri harus 
dilakaukan dengan benar. Di dalam manusia terdapat public self dan private self. Manusia 
indonesia memiliki tingkat spiritualitas, ketahanan emosional yang tinggi. Seluruh hal yang 
bersifat kolektif saat ini mengalami dekadensi, mulai dari parpol sampai ke ormas keagamaan 

Secara keseluruhan, kegiatan konsulasi publik yang dikemas dalam seminar nasional 
berjalan dengan lancar. Tim Bappenas bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan tersebut, 
dengan menyediakan tempat, mengundang pembicara dan undangan. Sementara tim ICCE- UIN 
Jakarta dan PTDDA UNDP menyiapkan bahan dan substansi dari kegiatan, terutama konten 
draft Stranas yang dipresentasikan dan fromat acara, serta merangkup berbagai masukan. Dalam 
acara tesebut ICCE UIN Jakarta juga menjadi moderator  
 
4.3. Konsultasi Publik di Ambon dan Bali 
   

Seperti dijelaskan di atas, konsultasi publik di Ambon dan Bali dilakukan dalam rangka 
menjaring masukan dari daerah terhadap drft stranas. Konsultasi publik tersebut sangat dipenting 
karena proses yang seimbang top down dan buttom up harus dilalui, sehingga perspektif daerah 
harus dipertimbangkan. Ambon dipilih karena provinsi Maluku merupakan perwakilan Indonesia 
Timur yang masyarakatnya plural, secara geografis terdiri dari kepulauaun dan beberapa kali 
mengalami ancman disintegrasi dan konflik sosial. Oleh sebab itu, pengalaman mereka terhadap 
kondisi geografis dan penyelsailan terhadap konflik menjadi penting. Sementara itu, Bali dipilih 
karena kerukunan umat beragama di provinsi tersebut relatif baik karena adanya Forum 
Kerukunan Umat Beragama yang memililki peran sangat kuat. 
 Dalam konsultasi publik di Ambon, peserta yang datang berjumlah sekitar 60 orang, 
sementara di Bali sekitar 40 orang. Hadir sebagai pembicara di Ambon, Kabusdit Bidang Politik 
dalam Negeri Bappenas Drs. Indrajaya M,Sc, dengan pembahas  Prof. Dr. Toni Paraela, 
Akademisi dari Universitas Pattimura, Kabid III Kesbangpol Maluku Dr. Abidin Waroko dari 
IAIN Pattimura, dan A Ubaidillah dari UIN Jakarta sebagai Moderator. Sementara itu, di Bali, 
hadir sebagai pembicara adalah Kasubdit Bidang Politik Dalam Negeri Bappenas Drs. Indrajaya 
M,Sc dengan pembahas Kabid Bidang Politik Kesbangpol Bali, I Ketut Kute, Dekan FISIP 
Udayana Bapak Suka Arjawa, dan ketua FKUB Bali Bapak Ngurah Swastha serta A Ubaidillah 
sebagai moderator. Peserta pada masing-masing kegiatan terdiri dari SKPD yang relevan, NGO, 
dan kakdemisi. Secara ringkas, beberapa poin yang disampaikan dalam kedua acara tersebut 
adalah sbb: 
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Ambon 

a. Universitas harus merespon kebinekaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk 
membentuk struktur kognitif/pengetahuan masyarakat yang mendorong imajinasi 
mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.  

b. Struktur dan kurikulum harus mencerimnakan respon terhadap kebinekaan. Ilmu 
eksak terasa sangat kurang dalam merespon budaya dan kebinakaan. 

c. Out put pendidikan harus merefleksikan/ memiliki cara pandang yang tepat 
sebagai orang Maluku dan sebagai orang Indonesia.  

d. Crosscutting identity dalam masyarakat yang berbeda-beda harus 
ditanamkan.Perlu ketrampilan bergaul dengan masyarakat yang berbeda sebagai 
refleksi dari kebinekaan 

e. mekanisme ketahanan diri yang built in dalam masyarakat. Self defense dalam 
masyarakat sangat penting dalam wasbang karbang.  

 
 
 
 Bali 

a. Satu-satunya faktor pemersatu dari Indonesia adalah Pancasila. 
b. Kelemahan dari Pancasila adalah tidak ada satupun kata Pancasila dalam UUD 

1945. 
c. Apabila ada amandemen lagi, penting agar Pancasila dimasukkan dalam UUD 

1945. 
d. Selain itu, Pancasila adalah visi dan misi dari bangsa Indonesia. Visi itu adalah cita-

cita atau tujuan yang ingin dicapai. Sementara misi adalah strategi untuk mencapai 
visi tersebut. 

e. Masalah kualitas demokrasi adalah demokrasi kita seolah-olah terburu-buru, 
terlebih lagi dengan mengadopsi demokrasi ala Barat. Sehingga faedah dari 
demokrasi tersebut belum tercapai dengan maksimal. Contoh yang buruk: ketika 
pilkada, pasangan kandidat malah fokus saling menjelek-jelekkan satu sama lain. 

 

4.4. Wrap Up Kegiatan Koordinasi 
 
Wrap up dilaksanakan untuk menyempurnakan draft stranas berdasarkan masukan-

masukan dari konsultasi publik. Seperti dijelaskan di atas, acara tersebut dihadiri oleh seluruh 
tim draft stranas baik dari Bappenas, UIN Jakarta maupun UNDP. Kegiatan tersebut sangat 
penting karena hasil dari masukan konsultasi publik dan daerah yang relevan harus di komodir, 
sehingga draft stranas semkin kaya dengan berbagai perspektif.  

Dalam kegiatan tersebut, banyak hal yang menjadi poin perbaikan. Akan tetapi secara 
sederhana masukan-masukan dari konsultasi publik di akomodir dalam program kerja yang 
merupakan turunan dari strategi-strategi yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, dalam kegiatan 
tersebut setiap poin dalam program kerja di bahas dan diskusikan secara serius, sehingga banyak 
penambahan maupun pengurangan pada setiap poin. 
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5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

5.1. Kesimpulan  

Dalam uraian-uran bab-bab sebelumnya, hampir seluruh kegiatan yang direncanakan 
berjalan dengan baik, mulai dari rapat-rapat koordinasi hingga wrap up. Namun, harus diakui 
bahwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut pembahasan disominasi pada draft utama stranas, 
sehingga belum menyentuh rencana aksi dan konsultasi rencana aksi dengan mitra KL. Hal itu 
disebabkan karena keterbatasan waktu dan pembahsan draft stranas yang membutuh waktu lebih 
panjang dari yang direncanakan. Oleh sebab itu, penyusunan draft stranas ini memberikan 
beberapa lesson learnt dan rekomendasi. Adapun yang menjadi lesson learnt dalam kegiatan ini 
adalah: 

1. Pembahsan drfta stranas perlu sebuah alur berfikir baik dan hati-hati, sehingga 
menghasilkan sebuah draft lebih fokus dan konsisiten 

2. Pandangan multi stakehoklders, baik pusat maupun daerah sangat diperlukan 
sehingga drfat yang telah disusun menjadi lebih komprehensive dan 
mengakomodasi berbagai aspirasi 

3. Penyusunan harus lebih implementatif, sehingga memilki manfaat dan 
memudahkan pencapaian outcome maupun tujuan yang diharapkan 

4. Koordinasi, kerjasama dan sinergi semua pihak yang terlibat sangat diperlukan, 
sehingga menghasilkan sebuah draft maupun dokumen yang baik   

5.2 Rekomendasi 

1. Penyempurnaan rencana aksi Strategi Nasional Pemantapan Wawasan  
Kebangsaan dan Karakter Bangsa harus dilanjutkan dengan pembahsan rencana 
aksi nasional dan pembahsan drfat perpres, karena ketiga hal tersebut 
merupakan satu kesatuan yang saling terkait. 

2. Pertemuan dan konsultasi dengan mitra KL harus segera direalisasikan, 
sehingga implemetasi draft stranas ini bisa berjalan dengan baik 

Sosialisasi dan diseminasi draft stranas harus dilakukan dengan melibatkan unsur lokal baik dari 
pemerintah maupun masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Proses  konsolidasi  demokrasi  selama  17  tahun  telah  mengubah  Indonesia  secara 

fundamental. Sejumlah pencapaian sudah tercatat sebagai prestasi bangsa Indonesia, termasuk 

perubahan‐perubahan struktural dalam sistem penyelenggaraan pemilu dan perbaikan proses 

politik  serta  hubungan‐hubungan  kelembagaan.    Praktek‐praktek  politik  pun  sudah  berhasil 

dikelola pada  tingkat yang stabil dan damai,  tanpa menimbulkan banyak ekses yang merusak 

dasar‐dasar  konsensus  kita  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  demikian,  seiring  dengan 

keberhasilan  demokrasi  dalam  bidang  politik,  dewasa  ini  Indonesia masih  dihadapkan  pada 

realitas  cukup  tingginya  ketidakpahaman  pada  nilai‐nilai  asasi  demokrasi  baik  dikalangan 

masyarakat, dan lembaga‐lembaga demokrasi maupun birokrasi.  

Selanjutnya, era modern dengan globalisasi dan teknologi telah melahirkan perubahan 

mendasar  pada  tataran  geo  politik  dan  geo  strategis  negara‐negara  di  dunia,  tak  terkecuali 

Indonesia.  Di  antara  perubahan  mendasar  tersebut  adalah  muncul  dan  berkembangnya 

gagasan dan gerakan yang bersumber dari  ideologi radikal yang bertentangan dengan prinsip‐

prinsip dasar ideologi nasional Pancasila, sebagai sumber utama pembangunan karakter bangsa 

dan negara  Indonesia  (nation and  character building).  Jika  fenomena  kekerasan  ini dibiarkan 

berkembang, Indonesia akan dihadapkan pada pengikisan eksistensinya sebagai sebuah negara 

bangsa (nation state) yang dibangun di atas landasan tradisi kebangsaan yang religious, toleran 

dengan berkebudayaan gotong  royong dan musyawarah. Fenomena kekerasan dan dorongan 

untuk melahirkan  ideologi di  luar Pancasila  telah merongrong unsur‐unsur pokok pembentuk 

wawasan kebangsaan atau cara pandangnya sebagai upaya meneguhkan kembali eksistensinya 

sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat dan bermartabat.  

Gejala pengikisan nilai‐nilai kebangsaan juga tengah terjadi secara gradual berupa sikap 

egoisme  kelompok  yang  berlebihan, memaksakan  kehendak  dalam menyalurkan  pandangan 

dan keinginan, bahkan sikap‐sikap tidak toleran dalam berwacana di kalangan kaum terpelajar 

telah  menjadi  pemandangan  sehari‐hari  Indonesia.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  semakin 
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terkikisnya  nilai‐nilai  budaya musyawarah  dan  kekeluargaan  yang menjadi  identitas  bangsa 

Indonesia. Ini menunjukan adanya persoalan wawasan dan pengikisan karakter kebangsaan dan 

jati diri bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam Pancasila. 

Berbagai  upaya  penyemaian  demokrasi,  pemantapan  wawasan  kebangsaan  dan 

karakter  bangsa  telah  banyak  dilakukan  oleh  berbagai  pihak melalui  pendidikan  politik  dan 

kewarganegaraan  (civic  education)  maupun  sosialisasi  wawasan  kebangsaan  oleh  berbagai 

pihak  baik  pemerintah,  parpol  dan masyarakat  sipil.  Namun  demikian,  program  edukasi  ini 

belum membuahkan  hasil  yang  optimal.  Beragam  upaya  ini masih  jauh  tenggelam  ditengah 

hiruk  pikuk  berdemokrasi  yang  lebih  mengutamakan    proses‐proses  transaksional  dan 

kepentingan jangka pendek belaka. 

Wawasan  kebangsaan merupakan  cara  pandang  bangsa  Indonesia  dalam  mengelola 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan 

kesadaran  terhadap  sistem  nasional  (national  system)  yang  bersumber  dari  dasar  negara 

Pancasila dan Konsensus dasar bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasia, 

UUD  NRI  1945,  NKRI  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika.  Sedangkan  karakter  bangsa  secara  umum 

adalah gambaran dari keseluruhan kebiasaan, perilaku, perasaan, kecenderungan, pandangan, 

pemikiran, motif dan standar, kepercayaan, gagasan, harapan dan aspirasi dari setiap  individu 

warga  negara  yang  memiliki  kesamaan  dengan  mayoritas  warga  negara  lainnya.  Agregasi 

karakter‐karakter  tersebut  yang  pada  umunya  disematkan  kepada  suatu  bangsa  sebagai 

karakter bangsa. Hubungan erat karakter bangsa dengan wawasan kebangsaan seperti pikiran 

dan  kepribadian, wawasan  bangsa  adalah  cara  berpikir  yang menghasilkan  cara  berperilaku 

(karakter). 

Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  dalam 

Rangka Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa merupakan  upaya  untuk mewujudkan 

tujuan  pembangunan  nasional  negara  Republik  Indonesia  yang  tertuang  secara  jelas  dalam 

Pembukaan  Undang‐undang  Dasar  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan 

seluruh  tumpah  darah  Indonesia  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan 

kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
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Oleh karenanya, Bappenas berkoordinasi degan Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum dan Keamanan  (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat  (Kemenko  Kesra)  dan  berbagai  Pihak  terkait  memandang  perlu  untuk  menyusun 

“Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  dalam  rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa” yang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan 

berbagai upaya pencegahan munculnya permasalahan kebangsaan di Indonesia, secara terarah 

dan terpadu.  

Pada tahun 2015, Bappenas sesuai dengan amanat RPJMN 2015‐2019, telah menyusun 

Draf “Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Strategi nasional  ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman  bagi  upaya  internalisasi  nilai‐nilai  Pancasila  ke  dalam  kehidupan  sehari‐hari warga 

bangsa,  yakni  ideologi  yang  mempersatukan  bangsa  Indonesia  dalam  mencapai  cita‐cita 

nasionalnya. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan menemukan kembali alasan untuk 

tetap bersama‐sama sebagai bangsa, berdasarkan kesamaan nilai‐nilai kesejarahan, geopolitik, 

sosio  kultural,  dan  kesamaan  cita‐cita,  antara  lain  seperti  yang  dideklarasikan  pada  para 

pemuda pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selanjutnya, dalam pelaksanananya, Strategi 

Nasional  ini secara detail akan dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) yang berdurasi waktu 

tahunan. 

Direktorat Politik dan Komunikasi (Ditpolkom) – Bappenas sebagai  institusi pemerintah  

yang  tugas  pokoknya menyusun  perencanaan  pembangunan  nasional  di  bidang  politik  dan 

komunikasi,  pada  tahun  2016  akan  menyusun  Rencana  Aksi  (Renaksi)  Tahunan  Strategi 

Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

1.2 .TUJUAN DAN SASARAN 

Kegiatan penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa  dalam  Rangka  Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa  ditujukan  untuk 

memfasilitasi  program  Civil  Engineering  dimana  pembentukan  kebangsaan  dibangun  dan 

difasilitasi  sepenuhnya  oleh Negara.  Sebagai  negara  besar  yang  terbentuk  karena  keinginan 
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bersama  dan  bukan  karena  kesamaan  ras  dan  atau  kesamaan  latar  belakang,  Indonesia 

dibangun  dari  semangat  dan motivasi militansi  yang  harus  secara  terus menerus  dibangun. 

Melalui  program‐program  yang  dibangun  secara  simultan  di  dalam  Strategi  Nasional 

Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  ini  diupayakan  tersusun  rencana 

pembangunan bidang politik dan komunikasi yang sinergis, terpadu, berkesinambungan, serta 

adanya kesesuaian antara RKP 2014 dengan RPJMN 2010‐2014 dan RKP 2015 dengan RPJMN 

2015‐2019. 

Tujuan  yang  hendak  dicapai  dalam  Strategi  Nasional  ini  adalah  meningkatkan 

pemahaman  dan  penerapan wawasan  kebangsaan  dan  karakter  bangsa  bagi  seluruh warga 

negara dengan sasaran sebagai berikut: 

6) Meningkatnya  sikap  saling  menghargai  perbedaan  baik  antar  agama  atau  inter  agama 

dengan menekankan prinsip‐prinsip  keberagaman dan kebangsaan dari nilai‐nilai  spiritual 

religious yang ada di berbagai agama untuk direvitalisasi sebagai nilai‐nilai budaya nasional 

yang mendorong persatuan kesatuan 

7) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan tertatanya sistem 

keamanan nasional 

8) Terlaksananya  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  bagi  semua 

komponen  bangsa  yang  berbasis  pada  pengembangan  nilai‐nilai  dan  kearifan  lokal  yang 

sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional 

9) Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi yang berkeadaban (civilized democracy) 

10) Tertatanya sistem distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkeadilan 

 

Hasil  Kegiatan  Koordinasi  Penyusunan  Rencana  Aksi  (Renaksi)  Strategi  Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan 

dan Kesatuan Bangsa ini selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan 

atau umpan balik dalam perencanaan program/kegiatan dan penganggaran tahun berikutnya, 

khususnya untuk sub‐bidang politik dalam negeri.  

Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat 

Terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, maupun masyarakat luas. 
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1.3 .RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang  lingkup kegiatan Strategi Nasional dalam rangka penguatan persatuan kesatuan 

bangsa adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki  dan  menyempurnakan  rencana  program/  Strategi  Nasional 

Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  yang  merupakan 

penjabaran  dari  RPJMN  2015‐2019  dengan  mitra  kerja  Direktorat  Politik  dan 

Komunikasi dan pihak terkait lainnya; 

2. Menyusun  Rencana  Aksi  (Renaksi)  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan 

Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  dalam  Rangka  Memperkuat  Persatuan  dan 

Kesatuan Bangsa. 

3. Menyelenggarakan  pertemuan  dengan  K/L  mitra  kerja,  pemerintah  daerah,  dan 

melakukan FGD dengan narasumber dalam  rangka konsultasi publik untuk evaluasi 

pemantapan  program  dalam  Strategi  Nasional  Pemantapan Wawasan  Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa; 

4. Menyelenggarakan pertemuan dengan  stakeholders dan melakukan diskusi dengan 

para narasumber bersaman  akademisi,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama, OMS, dan 

lainnya  dalam  mematangkan  program  serta  draft  Strategi  Nasional  Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

5. Meminta  masukan/  feedback  dari  para  mitra  kerja  K/L,  OMS,  donor,  dan  pihak 

lainnya mengenai kinerja kegiatan koordinasi yang telah dilaksanakan selama  tahun 

2015 

 

1.4 KELUARAN 

Keluaran  dari  kegiatan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan berupa 

dokumen  Strategi  Nasional  yang  secara  komprehensif  dan  berkelanjutan  terdiri  dari  :  draft 

Strategi  Nasional  yang  sudah  terkoordinasi  dan  terfinalisasi,  hasil  pertemuan  dengan mitra 

serta  daerah  dan  stakeholder  kebangsaan  lainnya  dalam  mengevaluasi  draft  Stranas, 

pertemuan  dan  diskusi  dengan  Narasumber  dalam  rangka  penguatan  program‐program 
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Stranas, hasil diseminasi serta masukan dari K/L mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya 

untuk peningkatan kinerja kegiatan koordinasi Bidang Politik dan Komunikasi.  

Outcome  yang  diharapkan  dari  kegiatan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah terbitnya dokumen hukum Strategi Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan 

dan Kesatuan  sehingga dapat dijalankan Program‐program  turunan dari Strategi Nasional  ini. 

Untuk melihat outcome yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Strategi Nasional 

ini, tampak dalam dokumen Strategi Nasional yang siap disahkan dan diimplementasikan.  

 

1.5 RENCANA PELAPORAN 

Laporan pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional ini didahului oleh: 

Bab I  Pendahuluan  yang  menjelaskan  latar  belakang,  permasalahan,  tujuan,  dan  sasaran, 

ruang  lingkup  kegiatan  dari  pelaksanaan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Bab II  Kerangka  pelaksanaan  yang  menjelaskan  terkait  metodologi  yang  digunakan  serta 

langkah ataupun proses maupun tahapan penyusunan Strategi Nasional yang dilakukan 

Bab III  Hasil  pelaksanaan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa yang berisikan pembahasan dari koordinasi yang  telah dilakukan 

oleh Direktorat Politik dan Komunikasi selama tahun 2015 

Bab IV  Penutup  mencakup  lesson  learn  dari  proses  koordinasi  serta  rekomendasi  untuk 

kegiatan lanjutan Strategi Nasional ini ke depan. 
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BAB II 

METODOLOGI 

Metode  untuk  melakukan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan Kesatuan adalah : 

1. Koordinasi penyempurnaan draf Stranas  

2. Konsul Publik di tingkat pusat 

3. Konsultasi Publik ke daerah ‐ Bali dan Ambon 

4. Wrap up  

Koordinasi penyempurnaan  stranas dilakukan  sebagai upaya memperbaiki draft  stranas  yang 

telah  disusun  sebelumnya.  Koordinasi  dilakukan  dengan  beberapa  kali  FGD  dan  pertemuan‐

pertemuan.  Setiap  FGD  dan  pertemuan  dihadiri  oleh  tim  tenaga  ahli  dari  UIN  Jakarta, 

Ditpolkom  Bappenas  dan  PTDDA UNDP.  Dalam  beberapa  pertemuan,  koordinasi melibatkan 

mitra  kerja  dengan  kementrian  lain,  diantaranya  Kemenko  PMK,  KemenkoPolhukam, 

Kemendagri, Kemenag dan Kemenkoinfo 

Konsultasi publik di tingkat nasional dilaksanakan di Bappenas pada tanggal 28 Oktober 

2015. Konsultasi tersebut dilaksanakan dalam rangka menjaring masukan berbagai stakeholder 

terhadap  draft  Stranas  yang  telah  disusun,  baik  dari  unsur  kementrian  dan  lembaga 

pemerintah, NGO maupun unsur masrakat lain,. Jumlah peserta yang hadir sekitar 120. Jumlah 

tersebut terdiri dari berbagai unsur internal Bappenas, Kementrian dan Lembaga yang menjadi 

mitra kerja Ditpolkom, NGO seperti NU, Muhammadiyah, PGI, GKI, Matakin, GMNI, HMI, PMII, 

dsb (lihat daftar hadir).   

Konsultasi publik di  tingkat daerah dilakukan untuk menjaring masukan dari pimpinan 

SKPD  terkait, NGO  lokal  ,  tokoh masyarakat  dan  agama,  serta  akademisi.  Kegiatan  tersebut 

dilakukan hanya di  dua provinsi yaitu Maluku dan Bali. Konsultasi di Maluku dilaksanakan pada 

24  November  2015  di  Ambon,  tepatnya  di  gedung  Infokom  dengan  Surat  Tugas  Nomor 

/Dt.2.3/08/2015. Sementara konsultasi di Bali dilaksanakan pada 4 Desember 2015 di Kantor 

Kesbangpol Provinsi Bali. Pada kedua kegiatan tersebut  jumlah peserta yang adalah sekitar 80 

pada masing‐masing kegiatan. 
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Hasil dari ketiga kegiatan  tersebut  kemudian disempurnakan dalam kegiatan wrap up 

yang dilaksanakan di Bandung pada 13‐15 Desember 20015. Dalam kegiatan tersebut, seluruh 

tim  ahli  dari UIN  Jakarta,  PTDDA UNDP  dan  Bappenas  hadir  dan  berpartisipasi  secara  aktif. 

Dalam kegiatan tersebut, panitia juga mendatangkan pembahas dari Universitas Maranata.  

 

2.1 PELAKSANA KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini dilakukan secara swakelola dan. Penanggung jawab 

dari  kegiatan  koordinasi  strategis  ini  adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,   dan  

Keamanan dengan  masa  tugas  12  (dua belas) bulan. Kegiatan penyusunan Strategi Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa ini dilaksanakan oleh Direktorat Politik 

dan  Komunikasi  Bappenas  bekerjasama  dengan  ICCE  UIN  Jakarta  serta  UNDP.  Adapun 

pembagian tugas dalam kerjasama ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bappenas  bertugas memfasilitasi  pelaksanaan penyusunan  Strategi Nasional  Pemantapan 

Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  dengan  mengkoordinasikan  penyusunan 

Stranas  dengan  Program‐program  di  dalamnya  kepada mitra  kerja Direktorat  Politik  dan 

Komunikasi  

2. ICCE  UIN  bertugas  melakukan  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dengan mengedepankan  koordinasi dan diskusi dengan 

berbagai  pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan  program  Strategi  Nasional  ini  untuk 

menghasilkan  Strategi  Nasional  yang  dapat  diimplementasi  dengan  baik  dan  berhasil 

memantapkan  wawasan  kebangsaan  dan  karakter  bangsa  dan  memperkuat  persatuan 

kesatuan bangsa 

3. UNDP  yang  bertugas  memfasilitasi  dan  mengkoordinasi  kegiatan  penyusunan  Strategi 

Nasional  Pemantapan Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  termasuk  pertemuan 

dengan  mitra  pemerintah  daerah  serta  narasumber  dalam  mengevaluasi  dan 

mendiseminasi  penyusunan  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan 

Karakter Bangsa  
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2.2 WAKTU PELAKSANAAN 

Penyelenggaran penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan Kesatuan Bangsa  ini dilakukan selama 

12 (dua belas) bulan di Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

BAB III 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN  

STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA 

 

3.1. KOORDINASI PENYEMPURNAAN DRAFT STARANAS 

Sepanjang  tahun  2015,  koordinasi  penyempurnaan  draft  Stranas  dilaksanakan  dalam 

beberapa  pertemuan  baik  di  Bappenas,  kantor  PMU  PTDDA,  maupun  di  UIN  Jakarta. 

Koordinasi  tersebut  sangat  penting  dilakukan  untuk meredefinisi  konsep  draft  sebelumnya 

yang  komposisi  isu  dominannya  adalah  pencegahan  konflik.  Draft  Stranas  Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada awalnya merupakan draft yang diadopsi dari 

dua  sumber  penting,  yaitu  hasil  sarasehan Wawasan  Kebangsaan  yang  dilaksanakan  oleh 

Ditpolkom Bappanas bekerjasama dengan UNDP dan UIN Jakarta pada tahun 2014, dan hasil 

penelitian  LIPI  tentang  Pencegahan  Konflik  di  Indonesia,  yang  menyimpulkan  terdapat  7 

permasalahan  utama  bangsa.  Karena  berasal  dari  dua  sumber  yang  berbeda, maka  draft 

stranas  yang  sebelumnya mengombinasikan dua  tema,  yaitu wawasan  kebangsaan‐karakter 

bangsa, dan pencegahan konflik. 

Dalam  pertemuan‐pertemuan  koordinasi  penyempurnaan  draft  tersebut,  salah  satu 

hasil penting adalah diambilnya keputusan untuk mengurangi proporsi isu pencegahan konflik, 

sehingga  tema  wawasan  kebangsaan  dan  karakter  bangsa menjadi  lebih  dominan.  Dalam 

hubungannya dengan keputusan tersebut, sebagian besar  isi dari draft yang telah ada harus 

direkonstruksi.  

Pada Salah satu pertemuan koordinasi, disepakati bahwa format rekonstruksi mengikuti 

5 sila dalam Pancasila yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, 

Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat  kebijaksanaan  dalam 

Permusyawaratan dan Keadila, Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia.  Format baru tersebut 

disepakati setelah melalui diskusi yang sangat panjang yang secara garis besar berisi dua hal, 

yaitu: Pertama, perubahan paradigma berfikir tentang Wasbang dan Karbang. Dalam konteks 

itu,  tim  ahli menawarkan  sebuah  paradigma  atau  alur  pikir  bahwa Wasbang  dan  Karbang 

secara  ideal  harus  dikembailkan  kepada  kondisi  ketika  para  founding  father merumuskan 
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Indonesia sebagai sebuah nation tahun 1945. Pada saat  itu Indonesia sebagai sebuah bangsa 

yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama memliki berbagai kesamaan dalam sejarah, 

budaya,  geografi  dan  cita‐cita,  sehingga  terbentuklah  sebuah  bangsa. Namun, mulai  tahun 

1950 an, feodalisme militerisme dan KKN menggerogoti keadaan tersebut. Dalam tahun‐tahun 

berikutnya,  globalisasi, eco  citizenship dan ethno nasionalisme  ikut memnggogoti wawasan 

dan karakter bangsa Indonesia, sehingga muncul‐muncul faham baru baik yang berbasis bada 

ideologi kapitlis maupun  fundamentalisme agama. Karena keadaan tersebut, sampai saat  ini 

keutuhan NKRI terancam dan  Indonesia berada krisis karakter dan mental. Selain paradigma 

tersebut,  diusulkan  juga  menggunaka  pendekatan  Talcot  Parson  tentang  sistem  sosial,  di 

mana  terdapat  sistem  budaya,  sosial,  kepribadian  dan  biologis.  Hubungan  keempat  unsur 

tersebut bersifat cybernetic atau saling menguatkan.  

Berdasarkan alur fikir di atas dengan wadah struktur pendekatan Talcott Parson, maka 

disepakati format garis besar Wasbang dan Karbang yang baru dengan lima strategi sbb: 

Strategi 1: Peningkatan toleransi intra dan antar umat beragama 

Strategi 2: Peningkatan Perlindunagn HAM 

Strategi 3: Aktualisasi nilai‐nilai budaya nasional dan lokal 

Strategi 4: Peningkatan Kualitas Kehidupan demokrasi 

Strategi 5: Penataan sisitem kemandiarian ekonomi yang berkeadilan 

 

Kelima strategi  tersebut kemudian diturunkan dalam program  jangka panjang, menengah 

dan pendek. Dalam masing‐masing program di bagi dalam 3 aspek, yaitu aspek regulasi, aspek 

sistem  dan  mekanisme  dan  aspek  SDM.  Masing‐masing  aspek  tersebut  berikutnya  akan 

diturunkan dalam renaksi dan kegiatan 

 

3.2 KONSULTASI PUBLIK NASIONAL  

Konsultasi publik pada tingkat nasional diselenggarakan dalam bentuk seminar nasional 

untuk membedah draft Stranas yang telah disusun oleh tim. Seminar nasional ini dilaksanakan 

bertepatan dengan hari peringatan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2016. Seminar 
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nasional Stranas ini mengundang K/L, OMS, dan akademisi untuk menjadi peserta aktif dalam 

memberi masukan secara langsung maupun tertulis lewat emaill kepada tim penyusun.  

Seminar nasuional ini dibuka oleh Deputi Bidang Polhukanham, Bapak Ir. Rizky Ferianto, 

MA. Direktur Polkom Bapak Drs. Wariki Sutikno, MCP sebagai penanggung jawab harian turut 

hadir untuk mempresentasikan draf awal Stranas Wasbang Karbang. Selain itu turut pula hadir 

narasumber dari pemerintah dan akademsi untuk melengkapi paparan dari sisi masing‐masing 

yaitu:   Asdep Koordinasi Wasbang Kemenko Polhukam Bapak Drs, Kusneidi, MA dan anggota 

Pokja  revolusi mental Kemenko PMK Bapak Ahmad Mukhlis Yusuf. Sedangkan akademsinya 

adalah  Prof  Dr.  Komaruddin  Hidayat  dari  UIN  Jakarta  dan  Dr.  Yudi  Latief  dari  Universitas 

Pancasila. 

 

 

Foto: narasumber Seminar Nasional pada tanggal 28 Oktober 2015 
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Dalam  pembukaannya,  Bapak  Deputi  menyatakan  bahwa  sudah  pernah 

menyelenggarakan acara serupa sebelum kabinet kerja terbentuk. Bappenas saat ini ingin maju 

dengan membuat stranas wasbang bersama menko polhukam dan menko PMK. Bapak Deputi 

menambahkan bahwa kondisi di lapangan, masalah kebangsaan sudah menjadi hal yang sangat 

tragis dan tererosi dengan kebutuhan yang mendesak misalnya, bidang ekonomi: belum punya 

landasan strategi ekonomi yang jelas ke arah mana? Pancasila, Neolib atau sosialis kah?  

Harapan  kepada  K/L  dan  narsum  dalam  seminar  nasional  ini  adalah  memberikan 

masukan bagaimana  kita menyusun program wasbang menekankan pentingnya  stranas  yang 

lebih  implementatif,  karena  sudah  banyak  pertemuan  serupa  yang  diselenggarakan 

sebelumnya,  sehingga  seminar  yang  dilaksanakan  oleh  tim  stranas  harus  lebih  maju  dari 

sebelumnya.    

 

3.2.1 Presentasi Draf Strategi Nasional Wasbang & Karbang 

Selanjutnya pada paparan draf Stranas  yang dipresentasikan oleh Direktur Politik dan 

Komunikasi,  Bappenas,  Wariki  Sutikno.  Menurutnya,  acara  seminar  nasional  ini  sengaja 

diselenggarakan di hari Sumpah Pemuda, sekaligus untuk menghargai perjuangan 87 tahun lalu, 

sebagai  cikal  bakal  dan dorongan  kuat  untuk  lahirnya NKRI. Menurutnya,  lahirnya  bangsa  di 

belahan bumi, biasanya dibagi menjadi 3 arah: schisism (Belgia, Yunani); integrasi (US, UK); fusi 

dari  berbagai  kalangan  dan  suku  bangsa(Indonesia).    Dalam  perjalannya  bangsa  ini  sudah 

menghadapi berbagai erosi rasa kebangsaan.  

Dalam  terminologi  sistem  sosial,  wasbang  sebagai  pendekatan  kultural  harus 

menghadapi  realitas  sosial  yang  lain  yang  bisa memperkuat  dan memperlemah. Mislanya  di 

perbatasan:  infrastruktur yang buruk bisa membuat buruknya  rasa kebangsaan. Ada  interaksi 

yang saling mempengaruhi. Globalisasi juga dapat menyebabkan erosi entitas kebangsaan.  

Oleh  karena  itu,  perlu  strategi  khusus  untuk mengupayakan  penguatan  kebangsaan, 

karena  setiap  bangsa  di  dunia  berkomitmen  dan  memperjuangkan  kepentingan  bangsanya 

lebih  dulu,  sehingag mungkin  akan  ada  perang  antarkepentingan  antarbangsa  ini.  Kita  tidak 

boleh  lengah dalma  realitas  ini agar  tidak hancur. Dari perdebatan  selama  ini, akhirnya kami 

berkesimpulan:  bahwa  draft  stranas  ini  harus  kembali  ke  pancasila  sebagai  alat  teropong 



14 
 

kebangsaan.  Di  masing‐masing  sila,  kita  temukan  isu  dasar  yang  ingin  kami  kembangkan 

menjadi  satu  program  yang  dalam  proses  perencanaan  dan  penganggaran  secara  sistematis 

akan dimasukkan, yaitu: 

‐ Sila pertama: isu yang krusial dalam konteks kebangsaan adalah masalah intoleransi.  

‐ Sila kedua: perlindungan HAM  

‐ Sila ketiga: ancaman disintegrasi bangsa  

‐ Sila keempat: masalah kualitas demokrasi, perwakilan  menuurt  IDI, peningkatan 

demokrasi kita masih prosedural.  

‐ Sila kelima: kesenjangan sosial, baik antarkelompok maupun kesenjangan regional.  

 
Oleh  sebab  itu,  perlu  strategi  khusus  untuk  mengupayakan  penguatan  kebangsaan, 

karena  setiap  bangsa  di  dunia  berkomitmen  dan  memperjuangkan  kepentingan  bangsanya 

lebih  dulu,  sehingag mungkin  akan  ada  perang  antarkepentingan  antarbangsa  ini.  Kita  tidak 

boleh lengah dalma realitas ini agar tidak hancur. 

 

3.2.2 Tanggapan Asisten Deputi Wasbang, Kemenko Polhukam 

Dalam merespond paparan Direktur Polkom, Bapak Kusnaedi mengatakan bahwa dalam 

implementasi pancasila butuh kerjasama dari semua komponen bangsa. Ideologi pancasila tidak 

pernah  ditolak,  namun  tidak  diperhatikan  di  masa  reformasi,  untuk  itu  perlu  didudukkan 

kembali sebagai  ideologi bangsa, dan merevitalisasi nilai pancasila di tingkat pendidikan dasar 

hingga  tinggi, dsb. Kita harus mampu menciptakan SDM yang  tangguh, sehingga SDA mampu 

memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, dan perlu berhubungan baik dengan negara lain. 

Sementara  itu Prof Komaruddin memberikan beberapa masukan penting. Menurutnya, posisi 

pancasila  sebagai  pengikat  keindonesiaan  semakin  kokoh,  indikasi:  tidak  ada  pertentangan 

ideologis  antarparpol.  Concern  berikutnya,  kebhinnekaan  jangan  berhenti  pada  apresiasi 

recognisi antropologis. Kebhinnekaan harus diwujudkan pada capaian yang iconic, pemerataan 

identitas  budaya,  ekonomi  yang  tersebar,  jangan  terpusat  di  Jawa.  Yang  terjadi,  selama  ini 

desentralisasi menimbulkan  ironi. Masih  ada  sentimen  klasik  yang  irasional,  sehingga  yang 

menjadi pejabat daerah harus putra daerah dsb. Revolusi mental harus diadopsi oleh parpol. 

Inti  demokrasi  adalah  mencari  putra  terbaik.  Namun  saat  ini  parpol  masih  ribut  secara 
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horisontal.  Sehingga  revolusi  mental  harus  diterapkan  di  parpol,  yang  selama  ini  sangat 

dominan menentukan agenda nasional.  

 

3.2.3 Desain Revolusi Mental – Tim Pokja Revolusi Mental – Kemenko PMK 

Akhmad mukhlis Yusuf, anggota Pokja Revolusi Mental – Kemenkjo PMK menambahkan 

bahwa revolusi mental adalah mengubah state of mind. Indonesia memiliki kekhasan  memiliki 

pesantren,  budi  utomo,  dan muhammadiyah. Menuju  revolusi mental membutuhkan  proses 

yang  panjang  dimulai  dari  ketaatan  pada  rules,  ketika  rules  ditaati  maka  entry  point  bisa 

mengalami  internalisasi  dan  pembudayaan.  Selanjutnya,  kepemimpinan  berbasis  nilai  akan 

menentukan ketaatan pemilih. Apakah kita sudah memperlihatkan kepempinan  ini. Sudah ada 

perencanaan mengenai revolusi mental di Bappenas Sudut pandang change management:  Ini 

adalah mengenai membangun sense of crisis terlebih dahulu. It takes two to tango.  

Apakah mental kita  sudah kembali kepada apa yang ditetapkan para  founding  fathers 

kita?  Revolusi mental  dimulai  dari  perubahan  pola  pikir.  Berani  hidup,  bukan  berani mati. 

Kerangka  pikir  revolusi  mental  yang  sudah  dibuat  Bappenas,  oleh  Pokja  Revolusi  Mental 

kemudian  dikelompokkan menjadi  3  rumpun  nilai,  agar mudah  dikomunikasikan:  integritas, 

etos kerja, gotong royong.  Indonesia semakin kalah prestasi dari negara ASEAN  lain di cabang 

olahraga  beregu,  mungkin  ini  cerminan  menurunnya  nilai  gotong  royong.  Delapan  prinsip 

revolusi mental perlu diturunkan agar menjadi gerakan.  

Manajemen perubahan, selalu dimulai dengan adanya sense of crisis untuk membangun 

koalisi  dan membagun  visi menguatkan  kerelawanan  akhirnya  bertindak  nyata menghadapi 

hambatan untuk mengapresiasi keberhasilan jangka pendek dan mempercepat dan menjadikan 

critical mass diinstitusionalisasi. 

Usulan  visi  Gernas  Revolusi  Mental  ialah  terwujudnya  penyelenggara  negara  dan 

masyarakat  indonesia yang berintegritas dan beretos kerja dnegan  semangat gotong  royong. 

Hambatan eksekusi kebijakan dan strategi adalah hambatan manajerial. 
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3.2.4 Pendapat dan Masukan Akademisi – Prof. Kommarudin Hidayat 

Sementara  itu  Prof.  Komarudin  Hidayat  mengatakan  bahwa  kita  harus  apresiasi 

perjalanan bangsa. Setiap bangsa diikat oleh collective memory, ada yang dialami langsung ada 

yang ditanamkan melalui pendidikan.  Jika tidak ditanamkan melalui pendidikan maka memori 

ini akan semakin tipis dan berimplikasi kepada wasbang.  

Apa pengikat kita sebagai bangsa? Memori sebagai bangsa yang tidak mau dijajah, dan 

cita‐cita  sebagai  bangsa  yang  merdeka  ini  yang  harus  diingat.  Pancasila  jika  ditelusuri  ke 

belakang akan membawa kita kepada cita‐cita bangsa. Khawatirnya, generasi muda kita  tidak 

lagi memiliki soft ware ini sehingga ikatan bisa semakin kendor.  

Berbeda  dengan  ikatan  di  Bangsa  Iran  atau  Turki,  yang  mayoritasnya  homogen. 

Indonesia,  sebagai  bangsa  adalah  sebuah  imagination  in  the  future.  Akar  kita  bukan  akar 

tunggang  namun  akar  serabut  pada  setiap  etnis.  Posisi  kita  yang  secluded  dari  dunia  luar 

menjadikan ancaman kita bukan militer namun budaya, ekonomi, politik. Militer  tidak berani 

karena dihadang oleh lautan dan militansi rakyat kita. Ikatan kita adalah collective memory, dan 

ini adalah pancasila.  Jika  tidak ada pancasila,  tidak akan ada  Indonesia.  Jika pancasila hilang, 

maka kita akan menjadi Yugoslavia atau Sovyet.   Namun  jika Pancasila tidak menjadi karakter, 

bangsa kita akan menjadi bangsa kerumunan.  

Dengan satu bahasa, sebagai rumah budaya yang mengikat, ada plus dan minus. Daerah 

tidak punya lagi tulisan jurnal daerah, tulisan daerah tidak lagi ada. Sisi positifnya, kita semakin 

mengindonesia.  Bahasa  Indonesia  adalah  bahasa  yang  sangat  egaliter,  yang  sejalan  dengan 

semangat  modernisasi.  Bahasa  melayu  tepat  dipilih  karena  tidak  memicu  konflik  dan 

kecemburuan antara Jawa dan Sunda yang merupakan etnis terbesar. Ini bukti bahwa dari dulu 

bangsa kita sudah toleran.  

Contohnya, orang Muslim punya andil menyatukan Indonesia melalui perdagangan. Jika 

ada  gerakan  islam  yang  keras di  Indonesia, maka  ini  ahistoris bahkan  anti‐historis. Mengapa 

pancasila bergulat pada tataran ideologi untuk waktu yang lama? Karena Indonesia negara yang 

besar  dan  luas,  butuh  pemikiran  yang  besar  dan waktu.    Posisi  pancasila  sebagai  pengikat 

keindonesiaan semakin kokoh, indikasi: tidak ada pertentangan ideologis antarparpol.  
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Concern  berikutnya,  kebhinnekaan  jangan  berhenti  pada  apresiasi  recognisi 

antropologis. Kebhinnekaan harus diwujudkan pada capaian yang iconic, pemerataan identitas 

budaya, ekonomi yang tersebar, jangan terpusat di Jawa. Yang terjadi, selama ini desentralisasi 

menimbulkan  ironi. Masih ada  sentimen klasik yang  irasional,  sehingga yang menjadi pejabat 

daerah harus putra daerah dsb.  

Revolusi  mental  harus  diadopsi  oleh  parpol.  Inti  demokrasi  adalah  mencari  putra 

terbaik. Namun  saat  ini parpol masih  ribut  secara horisontal. Sehingga  revolusi mental harus 

diterapkan di parpol, yang selama ini sangat dominan menentukan agenda nasional.  

Bagaimana agar Nusantara secara kelembagaan terwujud? Sekarang ini muncul generasi 

hibrida yang semakin mengindonesia. Generasi baru yang memorinya tidak terikat pada etnis, 

tidak  lagi  punya  ikatan  emosional  dengan  kampung  halaman.  Ada  beberapa  pendikan  yang 

wawasan agenda keindonesiaannya masih rendah. Misalnya di kalangan anggota DPR RI yang 

berasal dari daerah.  

Pancasila adalah suatu kesatuan. Namun masih ada egosektoralisme.   Misalnya hanya 

menekankan  kepada  Ketuhanan  namun  menindas  kemanusiaan,  dan  sebaliknya.  Pancasila 

mengajarkan  kebertuhanan  yang melahirkan komitmen kemanusiaan.  Semua pemuka agama 

lahir  sebagai  pembebas.  Agama  awalnya  selalu  menjadi  kekuatan  pembebas.  Artinya: 

Kebertuhanan  selalu memihak  kepada  kemanusiaan  .  Etos  ini  yang  harus  ditekankan  dalam 

pancasila. Ciri kemanusiaan : keadilan, menempatkan sesuatu kepada tempatnya.   

Lembaga  pendidikan  menjadi  sangat  penting  untuk  menyusun  strategi  kurikulum. 

Pendidikan akan membentuk habit dan karakter. Penyebabnya adalah  language carries culture. 

Maka dalam konteks pembelajaran pancasila dalam pelajaran matematika adalah benar dikali 

salah  jadi  salah,  salah  dikali  salah  jadi  benar.  Hal  ini masih  belum  terjadi.  Pelajaran  agama 

seharusnya  silabusnya  disusun  dengan  mengedepankan  ilmu  pengetahuan,  kemudian 

kerja/harta, dan baru kemudian  ritual. Sekarang giliran kita, kita harus malu kepada generasi 

pemuda 1928 jika kita tidak berbuat sesuatu. Mereka tidak ada yang profesor atau doktor. 
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3.2.5 Pendapat Cendikiawan – Yudie Latif 

Dr.  Yudie  latif  juga  memberikan  pandangan  yang  sangat  penting.  Menurutnya, 

merumuskan jati diri harus dilakaukan dengan benar. Di dalam manusia terdapat public self dan 

private self. Manusia indonesia memiliki tingkat spiritualitas, ketahanan emosional yang tinggi. 

Seluruh hal yang bersifat kolektif  saat  ini mengalami dekadensi, mulai dari parpol  sampai ke 

ormas keagamaan 

Cara pikir pembangunan manusia di Indonesia saat ini masih sesat, seharusnya didasari 

pemikiran  untuk  memanusiakan  manusia  kemajuan  Eropa  dan  China  saat  ini  diawali  dari 

pendidikan yang menekankan kepada manusia. Bekal kita: collective memory, pancasila, nilai 

kebudayaan  dan  keagamaan merumuskan  jati  diri  harus  dilakaukan dengan  benar. Di  dalam 

manusia terdapat public self dan private self.  

Manusia  indonesia  memiliki  tingkat  spiritualitas,  ketahanan  emosional  yang  tinggi.  

Seluruh hal yang bersifat kolektif  saat  ini mengalami dekadensi, mulai dari parpol  sampai ke 

ormas keagamaan. Kolektivitas  Indonesia dibagi menjadi dua, yang  seperti FPI dkk; dan yang 

sifatnya kerumunan, tidak punya responsibility. Parpol pun di  Indonesia sifatnya masih masuk 

dalam kategori kerumunan.   Di dalam kolektivitas yang sakit, kita  ikut  ikut.   Kolektivitas yang 

ingin dibangun adalah yang berbasis civic, yang memiliki responsibility, citizen yang active dan 

engaged, merasa memiliki civic duty dan civic obligation.  

 Pendidikan  dan  kebudayaan  yang  paling  lemah  selama  ini  kita  tidak  pernah 

mengajarkan  civic  intelligent,  atau  kecerdasan  kewargaan.  Ada  civic  intelligent  quotion  yang 

mulai  digulirkan  di  India.  Indonesia  butuh  quotion  ini  karena  kita masyarakat  yang  plural.  

Collectivitas civic  lebih besar daripada total penjumlahan kebaikan pribadi.   Butuh kecerdasan 

civic, yang bisa dibangun dengan wawasan kebangsaan dan komitmen kebangsaan.  Wawasan 

kebangsaan:  cara  pandang  apa  yang  membuat  bangsa  itu,  apa  yang  membentuk  sebuah 

bangsa. Ada 4 :  

1. kesamaan  collective memory  –  kesejarahan,  untuk  itu  perlu  pengajaran  sejarah, 

yang merupakan akar tunggang dari collective memory. Selama ini pelajaran sejarah 

hanya  hapalan  tanggal,  bukan  moral  of  the  story.  Apa  yang  bisa  diambil  dari 

peristiwa  ini.  Jika  kita  ingin membunuh  suatu bangsa, maka musnahkan  collective 
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memorynya. Jabar : pusat perkebunan teh, kina, dan kopi. Sementara sementara di 

Jateng  dan  Jatim  adalah  perkebunan  tebu.  Yudhi  mengarang  buku  :  mata  air 

keteladanan Pancasila.  

2. kesatuan geopolitik – laut dan daratnya terkoneksi, etnis dan rasnya juga terkoneksi.  

3. faktor  sosial  budaya  –  bhinneka  tunggal  ika.  Bagaimana  ini  diperdalam  dan 

diperluas? Bagaimana caranya  (meniru amerika): perlu ditekankan bahwa di dalam 

diri orang aceh, di situ ada unsur papua.  

4. komitmen. Harus memiliki basis nilai yang disepakati bersama  (pancasila), memiliki 

tujuan – visi misi,  bersama (pembukaan UUD 45).  

 

Secara  keseluruhan,  kegiatan  konsulasi  publik  yang  dikemas  dalam  seminar  nasional 

berjalan dengan  lancar. Tim Bappenas bertanggung  jawab atas keseluruhan kegiatan tersebut, 

dengan menyediakan tempat, mengundang pembicara dan undangan. Sementara tim ICCE‐ UIN 

Jakarta  dan  PTDDA UNDP menyiapkan  bahan  dan  substansi  dari  kegiatan,  terutama  konten 

draft  Stranas  yang  dipresentasikan  dan  fromat  acara,  serta  merangkup  berbagai  masukan. 

Dalam acara tesebut ICCE UIN Jakarta juga menjadi moderator  

 

3.3 KONSULTASI PUBLIK DI AMBON DAN BALI   

Konsultasi publik di Ambon dan Bali dilakukan dalam  rangka menjaring masukan dari 

daerah terhadap draft stranas. Konsultasi publik tersebut sangat dipenting karena proses yang 

seimbang  top  down  dan  bottom  up  harus  dilalui,  sehingga  perspektif  daerah  harus 

dipertimbangkan.  Ambon  dipilih  karena  provinsi  Maluku  merupakan  perwakilan  Indonesia 

Timur yang masyarakatnya plural,  secara geografis  terdiri dari kepulauaun dan beberapa kali 

mengalami  ancaman  disintegrasi  dan  konflik  sosial.  Oleh  sebab  itu,  pengalaman  mereka 

terhadap kondisi geografis dan penyelesaian terhadap konflik menjadi penting. Sementara itu, 

Bali dipilih  karena  kerukunan umat beragama di provinsi  tersebut  relatif baik  karena  adanya 

Forum Kerukunan Umat Beragama yang memililki peran sangat kuat dan menjadi daerah yang 

paling terkena globalisasi namun adat dan budaya lokalnya masih kental berjalan beriringan. 
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3.3.1 Konsultasi Publik Ambon 

  Konsultas  publik  di Ambon  dilaksanakan  pada  tanggal  24 November  2015  di Gedung 

Infokom Provinsi Maluku. Dalam konsultasi publik ini, peserta yang datang berjumlah sekitar 60 

orang, sementara di Bali sekitar 40 orang. Hadir sebagai pembicara di Ambon, Kabusdit Bidang 

Politik dalam Negeri Bappenas Drs.  Indrajaya M,Sc, dengan pembahas   Prof. Dr. Toni Paraela, 

Akademisi dari Universitas Pattimura, Kabid III Kesbangpol Maluku Dr. Abidin Waroko dari IAIN 

Pattimura, dan A Ubaidillah dari UIN Jakarta sebagai Moderator.  

Pada  sesi  pertama,  Kasubdit  Politik  Dalam  Negeri  Bappenas  mempresentasikan  daf 

stranas dan hasil seminar nasional kepada peserta. Menurutnya, proses konsolidasi demokrasi 

telah merubah banyak hal dalam pola politik dan  sosiologis masyarakat. Berbagai  tantangan 

dan krisis, seperti dalam  intoleransi, ham, penegakan hukum, dan  lain sebagainya. Globalisasi 

dapat menjadi peluang dan ancaman sekaligus.Menguatnya peran‐peran swasta yang memiliki 

kekuasaan lebih besar dari Negara. 

 

 

Foto: Para Narasumber Konsultasi Publik Stranas di Ambon 
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Pelaksanaan pendidikan wasbang karbang masih sektoral, belum terintegrasi. Nilai‐nilai 

Pancasila  sebagai  nilai  dasar  wasbang  dan  karbang,  yang  harus  menjadi  rujukan  dalam 

mencapai cita‐cita bangsa. 

Stranas diamanatkan dalam RPJMN, dengan alur pikir masalah intoleransi, pelanggaran 

HAM,  ancaman  disintegrasi,  kualitas  demokrasi,  kesenjangan  ekonomi,  yang  diperbaiki  oleh 

strategi‐strategi  dalam  stranas.  Pendekatan  stranas  ada  tiga  yaitu  aspek  regulasi,  sistem 

mekanisme dan SDM.Prinsip Stramas harus berbasis wilayah, berbasis komunitas, kearifan lokal 

dan sinergi antara pemerintahan dengan swasta dan masyarakat, berbasis data. Stranas akan 

dirumuskan  ke  dalam  Program  dan  Renaksi,  kegiatan‐kegiatan  yang  akan  mendukung 

terlaksananya Stranas 

 

3.3.1.1 Tanggapan Akademisi – Prof. Toni Pariella, Universitas Pattimura 

Perubahan  lingkungan  yang  massif  dan  memerlukan  respon  yang  demikian  tanggap 

dalam persatuan  kesatuan bangsa.  Secara politik, negara  kesatuan  republik  Indonesia,  tetapi 

secara  sosiologis  belum  selesai,  karena  setiap  orang  terikat  oleh  kultur masing‐masing,  dan 

tidak mudah melepaskan kulturnya untuk menjadi  Indonesia. Peran akademisi harus memiliki 

kepekaan  terhadap  realitas  kemajemukan  di  Indonesia,  dan  kebutuhan  akan  persatuan 

kesatuan  di  tengah  kebhinekaan. Diperlukan  kemampuan menstimulasi  kepekaan  realitas  di 

universitas dan akademisi sebagai unit yang mengemban  tanggung  jawab politik kebangsaan, 

sehingga  diharapkan  bisa  menyumbangkan  pemikiran  dan  realitas  yang  nyata  untuk 

membangun wasbang karbang demi persatuan kesatuan. 

Persatuan dan kesatuan memerlukan stabilitas sosial dan keamanan di berbagai daerah, 

bagaimana masyarakat  mempersepsikan  nasionalisme  kebangsaannya  itu menjadi  indikator 

penting  atas  perwujudan  dari  semangat  kebangsaan mereka  di  daerah Masyarakat Maluku 

adalah  masyarakat  multikultur,  baik  agama,  ras,  suku  dan  lainnya.  Kebhinekaan  Maluku 

menjadi  fakta  sosial,  yang  secara  nyata  muncul  dalam  kehidupan  sehari‐hari,  dan  telah 

berpengalaman  dalam  interaksi  perbedaan,  tapi  akan  jadi  berbeda,  jika  dimaknai  persatuan 

kesatuan diperluas mencakup bangsa  Indonesia.  Sebab,  itu berarti memerlukan  kemampuan 

imajinatif yang tidak sekedar tentang Maluku, tapi tentang Indonesia. 
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Universitas  dan  akademisi  selalu  berada  di  dalam  ruang  sosial  yang  harus  ikut 

mendorong  terjadinya  kohesi  sosial, bersifat  fungsional persatuan  kesatuan baik  secara  lokal 

maupun nasional. Proses  transformasi dalam mengembangkan masyarakat plural, merupakan 

tugas  universitas  dan  akademisi  dengan  mengembangkan  ruang‐ruang  publik  yang  bisa 

merekatkan  entitas masyarakat  yang  berbeda.  Persoalannya  adalah  apakah  universitas  atau 

akademisi  punya  agenda  yang  selaras  dengan  wasbang,  karbang  dan  persatuan  Indonesia. 

Sayangnya,  banyak  struktur  dan  konten  kurikulum  belum  mendukung  atau  merespon 

kebutuhan ini, belum mengabaikan pembentukan wasbang dan karbang, terutama di kalangan 

eksakta. Profil output  selain memiliki  kemampuan  akademik,  tetapi  juga harus memiliki  cara 

pandang  yang  benar  dari  kelokalan  dan  keindonesiaannya. Wawasan  ke‐Indonesiaan  harus 

mengatasi wawasan  ke‐lokal‐an  nya  supaya menghasilkan  persatuan  kebangsaan  yang  lebih 

baik.  Crosscutting  Identity/  Multiple  Identity,  penting  dimanfaatkan  oleh  Universitas  dan 

akademisi,  karena  di Universitas  dilakukan  pendidikan  nilai,  yang  bisa membantu  terjadinya 

pembentukan nilai, dan ini harus direncanakan.  

Peran  akademisi  yang  melampaui  universitas,  bisa  menjadi  kanal  dalam 

mengembangkan  gagasan  kebangsaan,  dan  harus  menjadi  interaksi  yang  seimbang  antara 

kampus dengan masyarakat. Stranas ini diharapkan melahirkan mekanisme ketahanan diri yang 

built  in  di  dalam  masyarakat,  sehingga  tidak  perlu  ada  lagi  tokoh‐tokoh  yang  harus 

mengarahkan  dan  menggurui,  karena  masyarakat  sudah  memiliki  ketahanan  diri  untuk 

membangun persatuan dan kesatuannya. 

 

3.3.1.2 Peran Kesbangpol Provinsi Maluku Dalam Wawasan Kebangsaan 

Wawasan  kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  sebagai  perekat  persatuan  kesatuan 

berdasarkan 4 konsensus bangsa, dan Kesbangpol  selalu dan  senantiasa melakukan kegiatan‐

kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan wasbang‐karbang di berbagai daerah di Maluku. 

Kesbangpol  Maluklu  telah  bekerjasama  dengan  Lemhanas  RI  dalam  kegiatan 

Pemantapan wasbang dan  juga dengan Ditjen Pothan dalam melaksanakan kader bela negara, 

Kesbang  berperan  selain  turun melakukan  sosialisasi,  juga  berkoordinasi  dengan  pusat  yang 
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akan melaksanakan  wawasan  kebangaan.  Sejauh  ini  telah  dilaksanakan  sosialisasi‐sosialisasi 

kepada Kesbangpol Kabupaten dan OMS tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. 

 

3.3.1.3 Tanggapan Dr. Abidin Wakano – FKUB ‐ Dosen IAIN Ambon 

Maluku sebagai salah satu pulau pertama yang didatangi penjajah ke Indonesia, dijajah 

oleh  berbagai  bangsa  dan  negara,  yang  lebih  banyak  disbanding  wilayah  lain  di  Indonesia. 

Struktur  kurikulum  yang  ada  tidak menggambarkan  gambaran  tentang Maluku,  baik  dalam 

proses pembelajaran, yang tidak menggambarkan kondisi yang ada di wilayah masing‐masing. 

Pembangunan paradigm bangsa dalam pendidikan kita, masih berfokus pada tanah, dan tidak 

mengembangkan cara pandang kemaritiman yang melekat kuat di Maluku.  

Maluku  adalah  archipelago,  ribuan  pulau,  dengan  berbagai  masyarakat  adat,  serta 

banyak  kepercayaan.  Pembangunan Desa,  yang  dicirikan makmur melalui  subsidi  beras  dsb, 

yang mencerabut  karakter  lokal, dan  lahir  struktur pemerintahan desa  yang menghancurkan 

masyarakat adat, dan memunculkan krisis‐krisis  terhadap nilai dan cara pandang masyarakat, 

yang memicu lahirnya politik label.  

Ormas  di  Maluku  sangat  variatif,  selain  ormas  keagamaan,  budaya,  sub  etnik  dan 

berbasis  pada  kampong masing‐masing,  problem:  solidaritas  orang Maluku  terdistorsi,  yang 

pertama  kampong,  agama,  kemudian  sub  etnik  baru  daerah  Maluku  Tantangan  ethno 

nasionalisme yang menjadi tantang ke‐Maluku‐an dan ke‐Indonesiaan. Ormas ditunggangi oleh 

kepentingan‐kepentingan politik praktis, yang menjadi pengawal doktris, sehingga ormas tidak 

dinamis, dan tidak melakukan transformasi Lembaga‐lembaga pemerintah mengalami masalah 

akibat  kebijakan‐kebijakan  nasional  yang  telah  mengeliminir  masyarakat2  adat.  Meski 

demikian, ormas  juga bisa menjadi media dalam membangun wasbang karbang. Pengalaman 

akibat konflik diakui  juga merupakan bagian dari peran ormas dalam memperbaiki hubungan 

antar agama. 
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3.3.1.4 Kesimpulan Konsultasi Publik Ambon 

Setelah  pemaparan  bahan  dari  narasumber  dan  diskusi  dengan  [peserta  yang  hadir, 

maka poin‐poin kesimpulan dari konsultasi publik di Ambon adalah sebagai berikut: 

f. Universitas harus merespon kebinekaan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk 

membentuk  struktur  kognitif/pengetahuan  masyarakat  yang  mendorong 

imajinasi mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.  

g. Struktur dan kurikulum harus mencerimnakan respon terhadap kebinekaan. Ilmu 

eksak terasa sangat kurang dalam merespon budaya dan kebinakaan. 

h. Out  put  pendidikan  harus  merefleksikan/  memiliki  cara  pandang  yang  tepat 

sebagai orang Maluku dan sebagai orang Indonesia.  

i. Crosscutting  identity  dalam  masyarakat  yang  berbeda‐beda  harus 

ditanamkan.Perlu ketrampilan bergaul dengan masyarakat yang berbeda sebagai 

refleksi dari kebinekaan 

j. mekanisme ketahanan diri yang built  in dalam masyarakat. Self defense dalam 

masyarakat sangat penting dalam wasbang karbang.  

k. Perlunya  memeperkuat  kultur  lokal  dan  secara  bersamaan  mempertahankan 

karakter Indonesia/nasional. 

l. Implikasinya  akan  ada  loyalitas  ganda,  yaitu  loyalitas  pada  kultur  lokal  dan 

loyalitas pada kultur nasional 

m. Universitas harus menyediakan ruang publik yang  inklusif yang bisa merekatkan 

masyarakat yang berbeda. 

n. Karakter  kepulauan  dan  kemaritiman  harus  diperhatikan  sebagai  ruang  sosial‐

politik  dan  ekonomi  masyarakat  (Maluku).  Pendekatan  kontinental  harus  di 

rubah 

o. Pembangunan berbasisi kepuluan harus diperhatikan 

p. Keterlibatan  putra  daerah  yang  lebih  jauh  dalam  wasbang  dan  karbang 

didperlukan (implementasi) 

q. Keterwakilan/akomodasi aspirasi daerah diperlukan dalam kebijakan nasional 
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r. Rasa  keadilan  dalam  pembangunan  harus  di wujudakan bagi masyarakat  yang 

plural (Maluku) 

s. Pembangunan  nasional  harus mempertimbangkan  kontribusi  sosial  dan  politik 

lokal terhadap pemerintah pusat/nasional. Tidak hanya mempertimbangkan luas 

wilayah, jumlah penduduk dan potensi ekonomi lokal yang ada.  

3.4 Konsultasi Publik di Bali 

Konsultasi  Publik  di  Bali  dilaksanakan  pada  tanggal  4  Desember  2015  di  kantor 

Kesbangpol Provinsi Bali. Hadir sebagai pembicara adalah Kasubdit Bidang Politik Dalam Negeri 

Bappenas Drs.  Indrajaya M,Sc dengan pembahas Kabid Bidang Politik Kesbangpol Bali,  I Ketut 

Kute, Dekan  FISIP Udayana Bapak  Suka Arjawa, dan  ketua  FKUB Bali Bapak Ngurah  Swastha 

serta A Ubaidillah sebagai moderator. Peserta pada masing‐masing kegiatan  terdiri dari SKPD 

yang relevan, Anggota DPRD Bali, NGO, dan akademisi.  

 

 

Foto: Narasumber Konsultasi Publik di Bali 
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3.4.1 Presentasi Draf Stranas – Direktorat Politik dan Komunikasi, Bappenas 

Proses  konsolidasi  demokrasi  telah  merubah  banyak  hal  dalam  pola  politik  dan 

sosiologis  masyarakat.  Berbagai  tantangan  dan  krisis,  seperti  dalam  intoleransi,  ham, 

penegakan  hukum,  dan  lain  sebagainya.  Globalisasi  dapat  menjadi  peluang  dan  ancaman 

sekaligus. Menguatnya peran‐peran swasta yang memiliki kekuasaan  lebih besar dari Negara. 

Pelaksanaan pendidikan wasbang karbang masih sektoral, belum terintegrasi  

Nilai‐nilai  Pancasila  sebagai  nilai  dasar  wasbang  dan  karbang,  yang  harus  menjadi 

rujukan dalam mencapai cita‐cita bangsa. Stranas diamanatkan dalam RPJMN, dengan alur pikir 

masalah  intoleransi, pelanggaran HAM, ancaman disintegrasi, kualitas demokrasi, kesenjangan 

ekonomi, yang diperbaiki oleh strategi‐strategi dalam stranas. 

Pendekatan  stranas  terdapat  tiga  aspek  yaitu:  aspek  regulasi,  sistem mekanisme  dan 

SDM.  Prinsip  harus  berbasis  wilayah,  berbasis  komunitas,  kearifan  lokal  dan  sinergi  antara 

pemerintahan dengan swasta dan masyarakat, berbasis data. 

Oleh  karena  itu,  diperlukan  respon  negara,  salah  satunya  adalah  rancangan  stranas 

pemantapan wasbang dan karbang. Stranas akan dirumuskan ke dalam Program dan Renaksi, 

kegiatan‐kegiatan  yang  akan  mendukung  terlaksananya  Stranas  Pengembangan  nilai‐nilai 

wasbang‐karbang,  termasuk  metode  pelaksanaannya,  antar  lembaga  belum  terintegrasi. 

Lembaga  tersebut di antaranya kemendikbud, polhukam, kemdagri, kemenag,  lemhanas, dan 

lain‐lain. Esensi Stranas adalah penguatan kembali internalisasi nilai‐nilai pancasila sebagai nilai 

dasar wasbang dan karbang 

3.4.1.1 Peran Kesbangpol Provinsi Bali Dalam Wawasan Kebangsaan 

Wasbang  tumbuh  sebagai  pengalaman  seseorang  yang  merupakan  akumulasi  dari 

proses tataran sistem  lainnya, seperti sub sistem sosial, ekonomi, maupun politik. Suhu politik 

saat  ini  akan  mempengaruhi  sistem  ekonomi  dan  lainnya.  Oleh  karena  itu  pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan harus dilandasi oleh partisipasi masyarakat dalam proses politik. 

Bali merupakan salah satu contoh di mana keharmonisan umat beragama dapat terjaga 

dengan  baik.  Beberapa  nilai‐nilai  dalam masyarakat mulai  pudar,  seperti  contohnya  gotong‐
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royong.  Saat  ini  ada  6  daerah  di  Bali  yang  akan melaksanakan  pilkada.  Ada  permasalahan, 

namun kecil dan dapat diantisipasi. 

Pendidikan wasbang  baru  akan  berhasil  apabila melibatkan  guru,  tokoh masyarakat, 

serta pejabat pemerintah. Berbagai permasalahn bangsa yang harus diatasi: kemiskinan, konflik 

bernuansa  SARA,  tawuran  pelajar,  narkoba,  HIV/AIDS,  integrasi  bangsa,  dsb.  Salah  satu 

permasalahan  bangsa  yang  mendesak  untuk  diatasi  adalah  kemiskinan.  Di  Bali,  sudah  ada 

program  Bali Mandara  yang  cukup  berhasil mengurangi  kemiskinan.    Permasalahan  lainnya 

adalah konflik bernuansa SARA. Konflik‐konflik bernuansa SARA di Bali selalu dapat diselesaikan 

dengan baik.  

Beberapa solusi untuk memantapkan wawasan kebangsaan antara lain: 

‐ ajaran keluarga untuk mendidik anak dengan baik dan tanpa kekerasan 

‐ memaksimalkan peran guru sebagai pendidik 

 

3.4.1.2 Pokok Pikiran Akademisi Universitas Udayana – Dr. Suka Arjawa 

Satu‐satunya  faktor  pemersatu  dari  Indonesia  adalah  Pancasila.  Kelemahan  dari 

Pancasila adalah  tidak ada  satupun kata Pancasila dalam UUD 1945.Apabila ada amandemen 

lagi, penting agar Pancasila dimasukkan dalam UUD 1945. Selain  itu, Pancasila adalah visi dan 

misi dari bangsa  Indonesia. Visi  itu adalah cita‐cita atau  tujuan yang  ingin dicapai. Sementara 

misi adalah strategi untuk mencapai visi tersebut. 

Masalah  kualitas  demokrasi  adalah  demokrasi  kita  seolah‐olah  terburu‐buru,  terlebih 

lagi dengan mengadopsi demokrasi ala Barat. Sehingga faedah dari demokrasi tersebut belum 

tercapai dengan maksimal. Contoh yang buruk: ketika pilkada, pasangan kandidat malah fokus 

saling menjelek‐jelekkan satu sama  lain. Kita masih harus banyak belajar untuk berdemokrasi 

lebih baik.  

Masalah  konflik  sosial  adalah  agama  menjadi  pedang  bermata  dua  di  Indonesia. 

Keberagamannya  di  satu  sisi  bisa menjadi  sebuah  keindahan. Namun  di  sisi  lain,  juga  sering 

menjadi  sumber  konflik.  Salah  satu  langkah  untuk  menghindarinya  adalah:  menghapuskan 

kolom agama di KTP. Langkah  lainnya adalah memberikan kuliah tentang berbagai keragaman 

agama di perguruan‐perguruan tinggi di Indonesia.  
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Ancaman  disintegrasi  adalah  Bentuk  otonomi  daerah  jauh  lebih  hebat  dari  bentuk 

federal. Dalam  sistem otonomi daerah, pemerintah pusat  itu  sebagai pengawas, pemerintah 

daerah  sebagai  manajer,  dan  masyarakat  sebagai  sumber  daya  yang  dapat  diberdayakan. 

Pemerintah  pusat  harus  memberikan  pendampingan,  dan  menyediakan  bantuan  untuk 

mengembangkan  setiap  daerah.  Pembangunan  integrasi  bangsa  harus  dilandasi  oleh 

pembangunan  setiap daerah  sesuai karakteristiknya masing‐masing dalam kerangka kesatuan 

bangsa. 

Nilai‐nilai yang dapat dipakai  sebagai pemantapan wasbang � Globalisasi  justru dapat 

berperan  dalam  penguatan  kearifan  lokal.  Contoh:  salah  satu  kearifan  lokal  di  Bali  yang 

menyimpan tali pusar dan dipercaya dapat digunakan ketika sakit. Ternyata setelah diteliti oleh 

ilmuwan‐ilmuwan  asing,  ternyata memang  sel‐sel  tersebut  dapat  bermanfaat menjadi  obat. 

Banyak  sekali kearifan  lokal dari berbagai daerah di  Indonesia yang dapat diaktifkan kembali 

sebagai budaya nasional.  

Aspek sumber daya manusia adalah perhatikan UU Np. 6 tahun 2014. Kalau UU ini dapat 

diimplementasikan  dengan  baik,  maka  Indonesia  bisa  menjadi  satu‐satunya  negara  yang 

makmur karena desa. 

3.4.1.3 Pandangan OMS – FKUB Bali – Ngurah Swastha 

Membicarakan  karakter  dan  wawasan  kebangsaan  penting  dilakukan,  karena  akan 

menjadi  tonggak  pembangunan  Indonesia. Gagal  dalam  pemantapan wasbang  dan  karbang, 

maka pembangunan akan terhambat oleh berbagai konflik dan permasalahan sosial lainnya.  

Beberapa  masalah  dalam  wasbang  dan  karbang  yang  dituliskan  Ketua  FKUB  Bali  di 

dalam makalahnya  adalah  sebagai  berikut.  Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  sekarang  ini 

lebih banyak hanya sebagai slogan dan  jargon politik saja. Kemudian menyebabkan  lunturnya 

nasionalisme, patriotisme, dan rasa cinta tanah air 

Bangsa Indonesia semakin terkotak‐kotak dalam kelompok agama dan suku. Demokrasi 

yang  kebablasan.  Penyelenggaraan  demokrasi  saat  ini  bukanlah  demokrasi  Pancasila. 

Demokrasi  ala  barat  saat  ini  tidak  sesuai  dengan  karakter  bangsa  Indonesia.  Selain  itu 

menimbulkan banyak masalah seperti money politic, politik anarki, dsb.  
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Demokrasi  tersebut menghasilkan  sistem  pemilu  dan  pemilukada  yang  rumit, mahal, 

dan menimbulkan banyak masalah. Sehingga outputnya adalah anggota DPR, DPR, dan kepala 

daerah  yang  jelek.  Kebanyakan  rakyat  Indonesia  tidak  paham  akan  hakekat  dan makna Hak 

Asasi  Manusia.  Kebebasan  pers  yang  kebablasan.  Kebebasan  pers  saat  ini  sering  tanpa 

tanggungjawab  serta  tanpa memerhatikan moral dan etika Demokrasi  tanpa moral dan etika 

Ekonomi  bebas  yang  belum mencerminkan  ekonomi  kerakyatan.  Pemerataan  ekonomi  akan 

semakin  jauh  dari  keadilan.  Sistem  hukum  dan  penegakan  hukum  yang  semakin  lemah. 

Pengaruh jaman semakin individualis, hedonis, materialis, machiavelis 

Berbagai kelompok masyarakat dan suku bangsa bertekad untuk bergabung dalam satu 

negara, selain karena faktor sejarah, geografis dan geopolitik, sosiolkultural, kesamaan cita‐cita, 

juga tidak kalah pentingnya adalah karena kebutuhan atas kepentingan supaya  lebih kuat dan 

supaya mendapat perlindungan. Negara Kesatuan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal  Ika adalah 

kontrak  sosial  atau Perjanjian Bangsa berdirinya Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Untuk 

menjaga kerukunan,  sebagai bangsa  Indonesia  tidak perlu kita membanding‐bandingkan  satu 

agama dengan yang lainnya. 

 

3.5 Wrap Up ‐  Koordinasi Penyusunan Draf Stranas Selama Tahun 2015 

Wrap  up  dilaksanakan  untuk menyempurnakan  draft  stranas  berdasarkan masukan‐

masukan dari konsultasi publik di Bandung. Seperti dijelaskan di atas, acara  tersebut dihadiri 

oleh  seluruh  tim  draft  stranas  baik  dari  Bappenas,  UIN  Jakarta  maupun  UNDP.  Kegiatan 

tersebut sangat penting karena hasil dari masukan konsultasi publik dan daerah yang relevan 

harus di komodir, sehingga draft stranas semakin kaya dengan berbagai perspektif.  

Di  dalam  kesempatan  ini,  tim  penyusun  draf  Stranas  juga  mengundang  Pendeta 

Leonardus  dari  Pusat  Kajian  Kebhinekaan  ‐ Universitas Maranatha  untuk memberi masukan 

kepada  draf  Stranas.  Selain  itu,  sebagian  dari  tim  juga  melakukan  wawancara  mendalam 

kepada Wakil Rektor  I Unpad, Dr. Arry Bainus untuk meminta masukan dan kritikannya untuk 

penyempurnaan sebelum draf akhir dan laporan koordinasi tahun 2015 ditulis.   

 

 



30 
 

3.5.1 Masukan Pusat Kajian Khebinekaan, Universitas Maranatha – Pendeta Leonardus 

Banyak  orang  memiliki  penafsiran  yang  berbeda  tentang  pancasila.  Pemaknaan 

terhadap  pancasila  pada masa  orde  baru  (p4),  agak  otoriter  namun memberikan  kerangka 

pemikiran  yang  jelas  tentang  pancasila.    Secara  substantif  GBHN  sangat  terlepas  dari 

pemaknaan  yang  lain. Pancasila  dahulu  adalah  asas  tunggal  namun  selakarang menjadi pilar 

yang dapat diartikan bahwa pilar berarti bukan satu‐satunya yang menjadi dasar. Sebaikanya 4 

pilar  tetap  dimasukan  dan  bukan  hanya  pancasila  karena  berguna  untuk  mempertegas 

penyelesaian konflik ataupun dengan masalah disintegrasi bangsa. 

Kalau menjalankan 4 pilar berarti sebenarnya  tidak perlu ada previlage yang diberikan  

bagi daerah tertentu di Indonesia. Kalau hanya pancasila, maka harus diberikan batasan dalam 

ruang  lingkup,  namun  jika  tidak  berarti  dapat memasukan  4  pilar.  Status  intoleransi  saat  ini 

hanya didasarkan by kasus. Namun yang paling mendesak adalah bagaimana pola pikir orang 

terkait  intoleransi  perlu  diubah.  Pernyataan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang maha  Esa  perlu 

diperjelas. 

Strategi  1,  poin  1,  bila  dillakukan  akan menjadi  langkah  yang  tidak  popular.  Contoh. 

Penafsiran peraturan SK 2 menteri, diartikan hanya pada aparat pusat namun didaerah  tidak 

dilaksanakan di tingkat pemda.  Konflik dimulai dengan cara berpikir setiap orang yang berbeda.  

Disiyalir, para radikalis muncul dilingkungan pendidikan, sehingga harus segera dipikirkan cara 

implementasi pada lingkungan pendidikan sehingga dapat dilakukan dideteksi dini pencegahan 

potensi konflik.  

Strategi 1, poin 4: Perlu mempromosikan role model dalam hal keagamaan akan bagus 

di  satu  sisi namun  akan bertabrakan dalam hubungan HAM. Orang dengan  SDM  yang bagus 

akan menghasilkan peningkatan kualitas hidup terkait toleransi. 

Strategi  2,  poin  2  aspek  regulasi:  peraturan  dibuat  namun  tidak  ada  institusi  yang 

mampu mengeksekusi dalam hal reward and punishment. Pendidikan HAM penting agar pola 

pikir orang dapat  fix dan klik serta dapat berpengaruh mengurangi  intoleransi yang  tertanam 

pada pola pikir. Internalisasi nilai‐nilai pancasila, harus dipikirkan baik. Sedapat mungkin harus 

dibangun  kurikulum.  Internalisasi  pancasila  dan  HAM  dapat  dibuat  dalam  hal‐hal  informal, 

kreatif dan menarik. Kita belum pandai memainkan  isu  (mengedepankan good news). Terkait 
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aparat  keamanan, perlu dipikirkan  caranya  agar  aparat  tidak menggunakan  status nya untuk 

mengintimidasi  masyarakat.  Perlu  dipikirkan  bagaimana  menjadikan  parpol  tidak  berbasis 

tokoh namun berbasis pendidikan. 

Masalah  intoleransi,  mungkin  dapat  disetujui  bahwa  kita  salah  memahami  Binekha 

Tunggal  Ika. Bukan tidak boleh meniadakan dialog agama, namun tetap di bina karena kontak 

dengan  dengan  komunitas  berbeda  akan  menumbuhkan  sikap  dan  pola  pikir  intoleransi. 

Konsep transaksional bukan suatu keharusan namun tetap harus mempertimbangkan metode 

yang  digunakan.  Perlu  diingat  bahwa  jangan  sampai  stranas  ini  terjebak  seperti  revolusi 

mental”Pak  Jokowi” yang menekankan etika public, karena etika public  tidak akan  terbentuk 

bila etika pribadi tidak dibentuk yang tentu tidak akan menyelesaikan masalah. 

Pendekatan dengan anak muda,  sedapat mungkin mengurangi  formalitas.   Diperlukan 

cara untuk mengintegrasikan dengan  stranas pada  setiap  kalangan,  sampai pada masyarakat 

tingkat bawah. Terkait pengimplementasian pada ASN, memang sangat penting agar stranas ini 

dapat  diiplementasilan bagi ASN. Harus  bisa mendata ASN,  kemudian  dipetakan  dan  berapa 

banyak  yang masih memiliki mindset  keliru  sehingga  dapat  diberikan  treatment  yang  tepat.  

Masyarakat saat ini telah terbentuk untuk melihat hasil daripada proses sehingga stranas yang 

perlu didefinisikan menjadi mudah dipahami dan diimplementasikan. 

3.5.2 Pendapat Akademisi Unpad – Dr. Arry Bainus 

Pancasila  sebagai  landasan  perumusan  Strategi  Nasional  Wawasan  dan  Karakter 

Kebangsaan  (Waskarbang)  sudah  tepat. Metode pembelajaran Pancasila perlu digali  lagi agar 

ditemukan  metode  yang  tepat,  mengingat  generasi  sekarang  adalah  generasi  yang  kritis. 

Landasan Wasbang tetap Pancasila yang perlu diperbaharui cara dan metode pembelajarannya.  

Metode pembelajaran dengan mengajak peserta ajar untuk turun  lapangan dan diskusi 

bisa  diadaptasi  untuk menimbulkan  rasa  afeksi. Wasbang  harus  ditempatkan  bukan  sekedar 

sebagai  romantisme  kepahlawanan  di  masa  lalu  saja,  tetapi  juga  bagaimana  melahirkan 

karakter kepahlawanan di masa depan.  

Karakteristik masyarakat  Indonesia yang cenderung  localize harus direvitalisasi dengan 

cara‐cara seperti rotasi penempatan kerja bagi aparatur Negara. Nation dan character building 
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tidak  akan  tercipta  tanpa Peng‐Indonesia‐an. Masalah  kebangsaan bukan  hanya  teori,  tetapi 

juga praktis.  

Di  tengah‐tengah  tantangan  globalisasi,  corak  nasionalisme  harus  dapat  beradaptasi. 

Toleransi  harga  mutlak  untuk  Indonesia,  karena  secara  fitrah  Indonesia  sudah  dilahirkan 

beragam. Konsiliasi bagi permasalahan mayoritas‐minoritas dan perbedaan nilai‐nilai yang ada 

di masyarakat  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu,  baru  kemudian  dapat  berbicara mengenai 

nasionalisme.  

Wasbang  perlu  dibangun  dengan  corak  kebersamaan  tanpa  harus  menghilangkan 

keberagaman yang ada di Indonesia. Paradigma pembelajaran dan para pengajar perlu dirubah 

agar konsep wasbang dan bela negara dapat tersampaikan secara efektif. Pasal 30 UUD 1945. 

Masalah  Bela Negara  perlu  dilihat  dari  dua  sisi,  soft  dan  hard. Wasbang  bisa  dimasukan  ke 

dalam software bagi Bela Negara. Pramuka bisa dioptimalkan untuk Bela  

Negara karena sudah memiliki unsur pengajaran yang  lengkap. Leadership dan Political 

System  yang  kuat  perlu  dibangun  sebagai  pondasi  agar  tidak  goyah menghadapi  perubahan 

pola kepemimpinan. Pembenahan parpol perlu dilakukan secara simultan, bukan hanya sekedar 

pembenahan kaderisasi 

3.5.3 Kesimpulan Wrap Up 

Dalam kegiatan  tersebut, banyak hal yang menjadi poin perbaikan. Akan  tetapi secara 

sederhana masukan‐masukan  dari  konsultasi  publik  di  akomodir  dalam  program  kerja  yang 

merupakan  turunan  dari  strategi‐strategi  yang  telah  dirumuskan.  Oleh  karena  itu,  dalam 

kegiatan  tersebut  setiap  poin  dalam  program  kerja  di  bahas  dan  diskusikan  secara  serius, 

sehingga banyak penambahan maupun pengurangan pada setiap poin.  
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BAB IV 

KESIMPULAN  

Dalam  uraian‐uran  bab‐bab  sebelumnya,  hampir  seluruh  kegiatan  yang  direncanakan 

berjalan dengan baik, mulai dari rapat‐rapat koordinasi hingga wrap up. Namun, harus diakui 

bahwa  dalam  kegiatan‐kegiatan  tersebut  pembahasan  disominasi  pada  draft  utama  stranas, 

sehingga belum menyentuh rencana aksi dan konsultasi rencana aksi dengan mitra KL. Hal  itu 

disebabkan karena keterbatasan waktu dan pembahsan draft  stranas yang membutuh waktu 

lebih panjang dari yang direncanakan. Oleh sebab itu, penyusunan draft stranas ini memberikan 

beberapa lesson learnt dan rekomendasi. Adapun yang menjadi lesson learnt dalam kegiatan ini 

adalah 

5. Pembahsan drfta stranas perlu sebuah alur berfikir baik dan hati‐hati, sehingga 

menghasilkan sebuah draft lebih fokus dan konsisiten 

6. Pandangan multi  stakehoklders, baik pusat maupun daerah  sangat diperlukan 

sehingga  drfat  yang  telah  disusun  menjadi  lebih  komprehensive  dan 

mengakomodasi berbagai aspirasi 

7. Penyusunan  harus  lebih  implementatif,  sehingga  memilki  manfaat  dan 

memudahkan pencapaian outcome maupun tujuan yang diharapkan 

8. Koordinasi, kerjasama dan sinergi semua pihak yang terlibat sangat diperlukan, 

sehingga menghasilkan sebuah draft maupun dokumen yang baik   

Rekomendasi 

3. Penyempurnaan  rencana  aksi  Strategi  Nasional  Pemantapan  Wawasan  

Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  harus  dilanjutkan  dengan  pembahsan 

rencana aksi nasional dan pembahsan drfat perpres, karena ketiga hal tersebut 

merupakan satu kesatuan yang saling terkait. 

4. Pertemuan  dan  konsultasi  dengan  mitra  KL  harus  segera  direalisasikan, 

sehingga implemetasi draft stranas ini bisa berjalan dengan baik 

5. Sosialisasi  dan  diseminasi  draft  stranas  harus  dilakukan  dengan melibatkan 

unsur lokal baik dari pemerintah maupun masyarakat.  
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LAMPIRAN 

DRAF STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN  KARAKTER 

BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 

(17 Desember 2015) 

 

I. PENDAHULUAN 

Globalisasi  teknologi  telah melahirkan  perubahan mendasar  pada  tataran  geo  politik 

dan  geo  strategis  negara‐negara  di  dunia,  tak  terkecuali  Indonesia.  Diantara  perubahan 

mendasar  tersebut  yang  tengah  dihadapi  Indonesia  dewasa  ini  adalah  muncul  dan 

berkembangnya gagasan dan gerakan yang bersumber dari ideologi radikal yang bertentangan 

dengan prinsip‐prinsip dasar ideologi nasional Pancasila, sebagai sumber utama pembangunan 

karakter  bangsa  dan  negara  Indonesia  (nation  and  character  building).  Jika  fenomena 

kekerasaan  ini  dibiarkan  berkembang,  Indonesia  akan  dihadapkan  pada  pengikisan 

eksistensinya  sebagai  sebuah  negara  bangsa  (nation  state)  yang  dibangun  diatas  landasan 

tradisi  kebangsaan  yang  religius,  toleran  dengan  berkebudayaan  gotong  royong  dan 

musyawarah.  Fenomena  kekerasaan  global  dalam  bungkus  ajaran  agama  dan  ideologi  inilah 

yang tengah merongrong unsur‐unsur pokok pembentuk wawasan kebangsaan Indonesia yang 

belum pernah  terjadi  sepanjang  sejarah perjalanan bangsa  Indonesia. Merespon ancaman  ini 

Indonesia  harus merevitalisasi  wawasaan  kebangsaan  atau  cara  pandangnya  sebagai  upaya 

meneguhkan  kembali  eksistensinya  sebagai  sebuah  negara  dan  bangsa  yang  berdaulat  dan 

bermartabat. 

Wawasan  kebangsaan merupakan  cara  pandang  bangsa  Indonesia  dalam  mengelola 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan 

kesadaran  terhadap  sistem  nasional  (national  system)  yang  bersumber  dari  dasar  negara 

Pancasila dan Konsensus dasar bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, 

UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.  

Konsensus dasar bangsa  tidak bisa dilepaskan dari empat unsur yang membentuknya, 

adalah:  1)  Sejarah,  yakni  kesadaran  akan  kesamaan  sejarah  sebagai  sebuah  bangsa  yang 

mengalami  nasib  sebagai  anak  jajahan  yang  menjadikan  kesamaan  nasib  sebagai  hasrat 

bersama  untuk mendirikan  sebuah  negara merdeka.  2)  Geo‐Politik,  yakni  kesadaran  bangsa 

atas  tempat atau  tanah dimana mereka  tinggal bersama,  sebagai  sebuah kesatuan geopolitik 

yang melatari kekuatan politik sebelumnya, yakni dua kerajaan besar Nusantara Sriwijaya dan 

Majapahit.  3)  Sosiokultural,  yakni  kesadaran  akan  persamaan  sejarah  dan  geopolitik  yang 

mentakdirkan  kemajemukan  budaya,  tradisi,  bahasa,  nilai  serta  keyakinan  manusia  yang 

menempati  gugusan  pulau‐pulau,  dengan  saling  keterpautan  dan  persamaan  yang mengikat 

satu dengan  lainnya. Salah satu pengikat tersebut adalah Bahasa Melayu yang telah berperan 

sebagai  bahasa  komunikasi  (lingua  frangka)  beragam  kelompok  etnis  kepulauan  nusantara 

selama  berabad‐abad.4)  Kesamaan  Cita‐Cita,yakni  semangat  Sumpah  Pemuda  yang menjadi 
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spirit  hidup  dalam  memupuk  persatuan  dan  kesatuan  di  kalangan  tokoh  perjuangan  dan 

pemuda  rakyat.  Keterpautan  unsur  sejarah,  geo‐politik,  dan  sosiokultural  menjadi  unsur 

fundamental  yang  disadari  oleh  para  tokoh  kebangsaan  Indonesia  untuk  dijadikan  modal 

pemersatu dan semangat perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Modal alamiah ini 

semakin  menemukan  aktualitasnya  disaat  kolonialisme  semakin  menistakan  kemanusiaan 

bangsa  Indonesia yang puncaknya melahirkan Peristiwa Sumpah Pemuda  tanggal 28 Oktober 

1928.  

Sumpah  Pemuda merupakan  tekad membangun  kesadaran  kolektif  bangsa  Indonesia 

untuk bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu: Indonesia.Peristiwa ini merupakan tonggak 

sejarah baru bagi  fondasi bangunan persatuan  Indonesia sekaligus sebagai deklarasi kelahiran 

entitas sebuah bangsa.Semangat persatuan kesatuan  ini menemukan momentumnya pada 17 

Agustus 1945. Sumpah menjadi  Indonesia yang tetap bersatu bermetamorfosis menjadi tekad 

mengukir  cita‐cita  bersama  untuk mendirikan  sebuah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. 

Cita‐cita  bersama  itu  dirumuskan  dalam  pergumulan  pemikiran  para  tokoh  bangsa  yang 

berakhir sehari setelah kemerdekaan dengan disahkannya Pancasila dalam sidang Badan Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Karakter Bangsa secara umum adalah   gambaran dari keseluruhan kebiasaan, perilaku, 

perasaan,  kecenderungan,  pandangan,  pemikiran, motif  dan  standar,  kepercayaan,  gagasan, 

harapan  dan  aspirasi  dari  setiap  individu  warga  negara  yang  memiliki  kesamaan  dengan 

mayoritas  warga  negara  lainnya.  Agregasi  karakter‐karakter  tersebut  pada  umumnya 

disematkan  kepada  suatu  bangsa  yang  secara  mayoritas  berada  di  sebuah  kawasan  yang 

dijelaskan  secara  politik.Keterkaitan  karakter  dengan  wawasan  kebangsaan  tampak  seperti 

hubungan  antara  pemikiran  dan  tindakan.  Wawasan  kebangsaan  merupakan  rujukan  nilai 

dalam  berkarakter,  dan  Pancasila  merupakan  rujukan  nilai  serta  orientasi  karakter  bangsa 

Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pernyataan Soekarno pada acara pengukuhan Gelar 

Doktor Honoris  Causa  atas  dirinya  di Universitas Gajah Mada,    19  September  1952,  bahwa 

Pancasila sebagai corak dan karakternya bangsa Indonesia.  

Pernyataan Bung Karno  tersebut, menunjukkanrujukan atau acuan dalam membangun 

kenpribadian  atau  karakter  nasional  (nation  character  building)  adalah  karakter‐karakter 

adiluhung,  baik  kolektif  maupun  individu,  yang  bersumberkan  dari  nilai‐nilai  dasar  negara 

Pancasila. Kepribadian nasional yang bersumber dari nilai‐nilai Pancasila  inilah, dingatkan oleh 

Bung  Karno,  yang menjadi  cap  atau  corak    kepada  segala  angan‐angan  dan  segala  kelakuan 

manusia Indonesia (Salim, 1984: 98).  

Sedangkan  pengertian  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa  adalah  suatu  keadaan  yang 

menjadi  tekad  bangsa  Indonesia  untuk  tetap menjaga  dan mempertahankan  persatuan  dan 

kesatuan  tanah  air,  bangsa,  bahasa,  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang 

berdasarkan Pancasila.     
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II. PANCASILA DAN MASALAH‐TANTANGAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER 

BANGSA 

Hingga usia tujuh puluh tahun  Indonesia merdeka  implementasi Wawasan Kebangsaan 

dan  Pembangunan  Karakter  bangsa  yang  bertumpu  pada  aktualisasi  nilai‐nilai  Pancasila 

mengalami  pasang  surut.    Hal  ini  karena  sejak masa  pemerintahan Orde  Lama, Orde  Baru, 

hingga Orde Reformasi, Pancasila tidak pernah sepi tantangan, bahkan ancaman yang lahir dari 

lingkungan geo politik dan geo strategis yang dinamis terus terjadi sepanjang era pemerintahan 

nasional.  Dalam  menghadapi  beragam  tantangan  dan  ancaman  tersebut,  Pancasila  telah 

mengalami  pasang  surut  dari  fungsinya  yang  ideal  sebagai  kompas  penuntun  rumah  besar 

Indonesia. 

Agar Pancasila tetap menjadi “bintang petunjuk” Indonesia, ia harus terus didinamiskan 

melalui  upaya‐upaya  reaktualisasi  dalam  rangka menjawab  tuntutan  perkembangan  jaman. 

Sebagai  ideologi  terbuka  Pancasila  dengan  cita  idealnya  harus  dijadikan  inspirasi  untuk 

menyelesaikan  berbagai  persoalan  bangsa  Indonesia  hari  ini  dan  mendatang.  Tantangan 

terhadap cita ideal kelima sila Pancasila tersebut diuraikan dibawah ini. 

Sebagai cerminan dari budaya spiritual manusia yang menempati kepulauan nusantara 

sejak berabad‐abad silam, Indonesia secara sepakat didasarkan pada Ketuhanan. Bagi Soekarno 

Ketuhanan adalah prinsip utama dalam membangun bangsa, yaitu sebuah bangsa yang percaya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperadaban  luhur, dan saling menghargai satu dengan yang 

lainnya. Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno berkata bahwa  “Hendaknja negara Indonesia 

ialah  negara  jang  tiap‐tiap  orangnja  dapat menjembah  Tuhannja  dengan  tjara  jang  leluasa. 

Segenap rakjat hendaknja ber‐Tuhan setjara kebudajaan, ja'ni dengan tiada "egoisme‐agama". 

Dan hendaknja Negara Indonesia satu Negara jang bertuhan!”. 

Dengan  prinsip  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  pendiri  bangsa  Indonesia  bermaksud 

membangun  Indonesia  bukan menjadi  negara  agama,  tetapi  juga  bukan  negara  yang  tanpa 

agama. Hal ini berarti perbedaan agama dan keyakinan merupakan sesuatu yang harus dihargai 

dan  negara  harus menjamin  kebebasan  setiap  warganya  dalam menjalankan  keyakinannya. 

Ketuhanan  harus  dijadikan  sebagai  inspirasi  dalam  membangun  karakter  bangsa  yang 

lebih   toleran dan beradab. Oleh sebab  itu, dalam menyikapi perbedaan,  toleransi dan dialog 

harus  dikedepankan  dibandingkan  cara‐cara  kekerasan  dan  pemaksaan  terhadap  keyakinan 

lain.  

Penghayatan dan pengamalan sila Ketuhanan secara benar, tidak akan melahirkan sikap‐

sikap  tidak  toleran,  esklusif  bahkan  radikal  yang  menimbulkan  tindakan  kekerasan  yang 

mengatasnamakan  sebuah  keyakinan.  Sikap‐sikap  ini  sesungguhnya  sangat  bertentangan 

dengan ajaran  setiap agama yang  tidak membenarkan  tindakan kekerasan yang  tidak  sejalan 

nilai‐nilai  kemanusiaan.  Dengan  demikian,  negara  harus  selalu  hadir  dalam  memberikan 

perlindungan  keagamaan  kelompok  minoritas  dalam  bentuk  apapun,  seperti  pengamanan 
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terhadap  tempat‐tempat  ibadah  dan  penegakan  regulasi  yang  baik  dalam  menjalankan 

kebebasan beragama. 

Sebagai penggali Pancasila, Bung Karno berulang kali mengatakan dan memberi tekanan 

makna toleransi bagi setiap warga negara  Indonesia yang dimaknai kehidupan beragama yang 

berbudaya dimana masing‐masing pemeluk agama hendaknya mengembangkan sikap toleransi 

dan  saling  menghargai  pemeluk  agama  dan  keyakinan  yang  berbeda  dengan  dirinya.  Sila 

pertama Pancasila ini juga menekankan karakter negara dan bangsa Indonesia sebagai kesatuan 

masyarakat  yang  berkarakter  religius  dimana  negara  berdasarkan  nilai‐nilai  Ketuhanan  yang 

menjamin setiap agama dan keyakinan dapat berkembang secara wajar. Berdasar sila pertama 

inipulalah Indonesia secara tegas bukanlah sebuah negara sekuler, yang terlepas dari nilai‐nilai 

religi yang merupakan pancaran  tradisi bangsa  Indonesia yang kental dengan nuansa  religius. 

Terkait  dengan  hubungan  antara  negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  posisi 

agama di dalamnya, proklamator Muhammad Hatta secara tegas mengatakan bahwa Indonesia 

didirikan  bukan  berdasarkan  pemisahan  antara  agama  dan  negara, melainkan  berdasarkan 

pemisahan  antara  urusan  negara  dan  agama.  Hal  ini,    menurut  Bung  Hatta,  dilaksanakan 

dengan tujuan supaya agama tidak dijadikan sekedar alat kekuasaan semata. 

Fenomena  intoleransi,  sikap  eksklusif  dan  radikalisme  berwajah  agama  yang  saat  ini 

terjadi  jelas bukan cerminan karakter yang diharapkan oleh bangsa  Indonesia. Dalam konteks 

aktualisasi  sila  Ketuhanan,  karakter  bersama  yang  harus  di  bangun  adalah  sikap  saling 

menghargai  antar  pemeluk  agama  satu  dengan  yang  lainnya  sebagai  sesama  ciptaan  Tuhan 

Yang  Maha  Esa,  toleransi,  kerukunan,  kebersamaan.   Sikap  dan  tindakan  kekerasan  yang 

bersumber dari sikap merasa keyakinannya paling benar bertentangan dengan nilai‐nilai yang 

terkandung  dalam  sila  Ketuhanan  yang Maha  Esa  baik  di  kalangan  sesama  pemeluk  sebuah 

agama maupun  di  antara  umat  agama  lain.  Sikap  dan  semangat  egoisme  keagamaan  sudah 

sepatutnya dihentikan dan kembali menginternalisasi cita‐cita bersama sebuah bangsa dengan 

membangun keharmonisan hubungan antara manusia dengan menjadikan perasaan ketuhanan 

merupakan  perasaan  kebersamaan.  Sehingga  keharmonisan  beragama  dapat  termanifestasi 

dalam  kehidupan  sehari‐hari  dalam wujud  karakter  bangsa  Indonesia  yang manusiawi,  cinta 

persatuan, gemar bermusyawarah dan gotong royong serta komitmen terhadap keadilan. 

Egoisme  dan  eksklusivisme  beragama  dapat  pula  menjadi  ancaman  serius  bagi 

kemanusiaan dan persatuan nasional,  yang menjadi esensi dari  cita‐cita  ideal  sila  kedua dan 

ketiga. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersusun atas tiga ide besar, yaitu: kemanusian 

(manusia),  keadilan,  beradab.  Kemanusiaan  merujuk  kepadamanusia  sebagai  makluk  yang 

kompleks, yang  tidak sekedar mahluk  rasional,  tetapi  juga pribadi sosial yang memberi  ruang 

bagi  pribadi  lain  untuk  membuat  dirinya  sebagai  manusia  penuh.  Sebagai  mahluk  sosial, 

manusia memiliki  dimensi  relasional,  dimana  setiap manusia  pada  hakikatnya  adalah  sama. 

Tidak  ada  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah  dalam martabatnya.  Kehadiran manusia  lain 

menjadi penuh makna. Kehadiran orang lain mencukupi atau bahkan “memenuhi” kekurangan 
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dari “aku” dalam diri manusia  itu. Maka sudah menjadi kodratnya bahwa manusia pasti selalu 

ada untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat. 

Keadilan   sebagai  suatu  keadaan   yang  tidak  berat  sebelah  harus  berpegang  pada 

kebenaran. Keadilan  sebagai  situasi dimana pikiran dan perasaan dikendalikan oleh akal budi 

manusia itu sendiri. Artinya, sikap hidup seorang manusia yang adil diatur oleh sistem akal budi 

yang  merupakan  tempat  kebijaksanaan  sejati.  Sedangkan  Beradab  sama  artinya  dengan 

berbudaya. Manusia  yang  beradab  berarti manusia  yang  tingkah  lakunya  selalu  dijiwai  oleh 

nilai‐nilai  kebudayaan.  Indonesia  telah  hidup  dengan  beragam  budaya  jauh  sebelum  kata 

“Indonesia” ada. Setiap kebudayaan ini punmemiliki beragam nilai yang sangat mempengaruhi 

kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia.  Kristalisasi  nilai‐nilai  positif  budaya  inilah 

yang  kemudian  melahirkan  Pancasila.  Karena  Pancasila  adalah  pandangan  hidup  bangsa 

Indonesia, maka  setiap warga negara hendaknya menjalankan nilai‐nilai budaya bangsa  yang 

terkristalkan dalam Pancasila. 

Dengan  demikian,  Kemanusiaan  Yang Adil  dan  Beradab  adalah  suatu  kesadaran  akan 

hakekat manusia  sebagai  pribadi  yang membutuhkan  pribadi  lain  sehingga  pribadi  tersebut 

berlaku  bijaksana  terhadap  dirinya  dan  sesama  serta  selalu  digerakkan  oleh  nilai‐nilai  luhur 

yang terkandung dalam Pancasila. Perilaku yang diharapkan yang sesuai dengan Sila Kedua  ini 

adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban 

asasi  setiap manusia,  tanpa membeda‐bedakan  suku,  keturunan,  agama,  kepercayaan,  jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai 

sesama manusia,    saling  tenggang  rasa  dan  tepa  selira,  sikap  tidak  semena‐mena  terhadap 

orang  lain, selain   merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dalam ranah  ini 

mengembangkan  sikap  hormat  menghormati  dan  bekerjasama  dengan  bangsa  lain  dalam 

rangka  membangun  peradaban  dunia  yang  lebih  bermartabat  menjadi  keniscayaan  dari 

implementasi sila kedua Pancasila.   

Pendidikan HAM yang berbasis pada nilai‐nilai kemanusiaan pada  sila kedua Pancasila 

dapat menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat 

ini. Melalui kebijakan dan program pendidikan yang  lebih mengutamakan penghormatan dan 

perlindungan  hak‐hak  dasariah  manusia  diharapkan  Indonesia  dapat  mengimplementasikan 

nilai‐nilai kemanusian dan keadilan sebagaimana  tersurat dalam sila kedua Pancasila. Dengan 

demikian,   korelasi antara  implementasi nilai‐nilai ketuhanan dan kemanusiaan  ibarat dua sisi 

mata  uang  yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu  dari  yang  lainnya.  Kesatuan  yang  tidak  bisa 

dipisahkan  antara  sila  pertama  dan  kedua  Pancasila  ini  pernah  dipertegas  oleh  proklamator 

Indonesia Muhammad Hatta,  “Kedua‐duanya, Ketuhanan Yang Maha Esa dan Perikemanusiaan 

adalah  dasar moral  bagi  bangunan  negara  Republik  Indonesia.  Dasar moral  adalah  tuntutan 

kemustian,  yang  harus  diikuti  oleh  orang‐orang  yang  bertanggungjawab”.  Lebih  lanjut  Hatta 

mengatakan,  “Pemerintah  negara  yang  berpedoman  dengan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  dan 
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Prikemanusiaan, dengan sendirinya menuju akan terselenggarakannnya cita‐cita keadilan sosial 

dalam masyarakat.” 

Setelah  kemerdekaan,  semangat  persatuan  tidak  sebatas  pada  kesatuan  wilayah, 

bangsa,  dan  bahasa,  untuk  mencapai  cita‐cita  kemerdekaannya  Indonesia  harus  menuju 

kesatuan warga negara  Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta “salah satu sendi 

pula daripada negara RI ialah Persatuan Indonesia. Dasar ini tidak saja mengenai kesatuan tanah 

air  dan  kesatuan  bangsa  dan  adanya  suatu  bahasa  persatuan,  melainkan  mengenai  juga 

kesatuan kewargaan negara.” 

  Untuk menuju kepada kesatuan Indonesia, beberapa langkah harus ditempuh: pertama, 

tidak  menjadikan  sila  Persatuan  Indonesia  hanya  sebagai  jargon,  tetapi  diimplementasikan 

dalam  bentuk  kebijakan  dan  melibatkan  semua  komponen  bangsa;  kedua,  menyelesaikan 

kasus‐kasus  konflik  secara  simultan  dan  komprehensif;  ketiga, mencegah  terjadinya  konflik 

dengan deteksi dini potensi  konflik di masyarakat, misalnya  tentang perebutan  sumber daya 

alam, fragmentasi politik, dan keragamaan yang dimiliki.  

Langkah‐langkah menuju  persatuan  Indonesia membutuhkan  sistem  kepemerintahan 

yang  kuat  dan  demokratis  sebagaimana  yang  diamanatkan  sila  keempat.  Demokrasi model 

Barat  yang  mendapatkan  tempatnya  di  Indonesia  sejak  Era  Reformasi  kembali  menjadi 

tantangan untuk kedua kalinya bagi eksistensi sila keempat Pancasila. Jika era 1950an diskursus 

demokrasi liberal dengan Pancasila berujung dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1958, di Era 

Reformasi  ini pergumulan antara keduanya berahir dengan perubahan mendasar pada sistem 

ketatanegaraan  nasional  yang  sejalan  dengan  prinsip‐prinsip  universal  demokrasi.  Pemilihan 

Umum yang diikuti oleh banyak partai politik dan pemilihan pimpinan nasional maupun daerah 

yang  bersifat  langsung  serta  hadirnya  lembaga‐lembaga  kenegaraan  seperti  Mahkamah 

Konstitusi  dan  komisi‐komisi  nasional  telah menjadi  petanda  penting  dari  proses  demokrasi 

yang berjalan sepanjang Era Reformasi.  

 Namun  demikian,  demokrasi  yang  berjalan  sepanjang  Era  Reformasi  ini  masih 

menyisakan ketidaksempurnaan, yakni belum mampu memujudkan demokrasi ekonomi. Tentu 

saja  hal  ini  bertolak  belakang  dengan  cita  ideal  sila  keempat  Pancasila,  Kerakyatan  yang 

dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna hikmah dan 

kebijaksanaan mengandung pengertian dua keadilan yaitu   politik dan sosial‐ekonomi, seperti 

digambarkan dari pernyataan Bung Hatta. Menurut Wakil Presiden Pertama ini, “Demokrasi kita 

bukan  demokrasi  politik  saja,  demokrasi  kita  bercorak  sosial.  Tujuannya  yang  terakhir  ialah 

kemerdekaan  manusia  dari  segala  tindasan.  Jalan  kesitu  antara  lain  ialah  memberikan 

kesempatan kepada tiap‐tiap orang‐seorang yang telah dewasa dan kepada golongan penduduk 

besar dan kecil, untuk menentukan nasib sendiri.” Pernyataan  ini sekaligus sebagai gambaran 

keyakinan  Bung  Hatta  akan  kesesuaian  prinsip‐prinsip  universal  demokrasi  yang  berlaku  di 

dunia dengan tradisi gotong royong Indonesia.  
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Keyakinan  Buang  Hatta  diatas  dapat  dirujuk  pada  kritiknya  terhadap  kemandegan 

demokrasi  di  era  Orde  Lama.  Dalam  pernyataannya  Bung  Hatta  mengatakan,  “Apabila 

pemerintahan demokrasi   kita sampai sekarang tidak sempurna jalannya, banyak menyimpang 

dari  dasarnya,  itu  bukanlah  kesalahan  demokrasi,  melainkan  kesalahan  orang‐orang  atau 

golongan  yang menjalankannya.  Seperti  sudah  acapkali  saya  ucapkan:  demokrasi  tidak  akan 

berjalan baik, apabila tidak ada rasa tanggung jawab. Demokrasi dan tanggungjawab adalah dua 

serangkai  yang  tidak  dapat  dipisah‐pisah.Sebagaimana  hak  dan  kewajiban  adalah  dua  segi 

daripada  keutuhan  yang  satu,  demikian  pula  pemerintahan  demokrasi  dan  tanggung  jawab 

adalah dua segi timbal balik daripada tuntutan moral.” 

Dari ungkapan Bung Hatta di atas, secara  filosofis demokrasi yang hendak diwujudkan 

dalam kerangka sila keempat Pancasila adalah demokrasi etis yang didasarkan pada nilai‐nilai 

Ketuhanan,  Kemanusiaan  yang  dalam  aktualisasinya  wajib  menjunjung  setinggi‐tingginya 

prinsip  kedaulatan  rakyat  dalam  semangat  permusyawaratan  yang  dipimpin  oleh  hikmah 

kebijaksanaan dimana kebebasan politik harus bersinergi dengan kesejahteraan ekonomi dan 

segala  keputusan  publik  tidak  didikte  oleh  kelompok  mayoritas,  tetapi  dipimpin  oleh 

hikmah/kebijaksanaan yang dimulyakan daya‐daya rasionalitas deliberatif serta kearifan setiap 

warga negara tanpa diskriminasi (Latif, 2010). 

Untuk mencegah  penyelewengan  demokrasi  dari  koridor  etisnya,  upaya  internalisasi 

nilai‐nilai  ideal  demokrasi  dalam  sila  keempat  Pancasila  mutlak  dilakukan  dengan  tetap 

memelihara prinsip‐prinsip demokrasi universal yang sudah teruji sebagai sebuah sistem politik 

yang  lebih  baik  dari  sistem manapun  yang  pernah  ada  di  dunia.  Terkait  dengan  asumsi  ini 

Pancasila sebagai ideologi negaraharus menjadi landasan etika praktik berdemokrasi dan politik 

di  Indonesia.  Untuk mengembalikan  peran  dan  arti  penting  Pancasila  di  era  demokrasi  ini, 

Pancasila  seyogyanya  dijadikan  sebagai  komponen  penting wacana  publik  (public  discourse), 

sebagai upaya menghindarkan pengalaman masa lalu dimana tafsir dan implementasi Pancasila 

yang didominasi oleh segelintir elit dan diklaim sebagai hasil tafsir oleh kelompok tertentu. 

Absennya  keseimbangan  antara  kebebasan  politik  dan  kesejahteraan  ekonomi  dalam 

berdemokrasi  saat  ini  pada  akhirnya  berdampak  pada  ketidak  adilan  dalam  banyak  hal, 

khususnya  ketidak  adilan  ekonomi  sebagaimana  tersuratpada  sila  kelima  Pancasila,  Keadilan 

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.Keadilan sosial Indonesia merupakan tujuan utama dalam 

sejarah pembentukan bangsa  Indonesia. Keadilan sosial bukanlah prinsip yang berdiri sendiri; 

tetapi  keadilan  hampir  selalu  dibarengi  dengan  kemakmuran,  karena  dua  kondisi  tersebut 

sangat berkaitan dan saling menunjang. Dalam sidang  Badan Penyelidik Usaha‐usaha Persiapan 

Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  1  Juni  1945,  Soekarno  mengatakan  bahwa  “  Kalau  kita 

mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi 

hidup,  yakni  politiek‐economische  democratie  yang  mampu  medatangkan  kesejahteraan 

sosial”.  Dalam  pidato  itu,  Soekarno  mencita‐citakan  terwujudnya  bangsa  Indonesia  yang 

sejahtera dan adil, sesuatu yang menurutnya sulit dicapai oleh demokrasi Barat pada saat itu.  
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Prinsip  keadilan  dan  kesejahteraan  dapat  diterjemahkan  melalui  pemerataan 

pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama dan latar belakang 

apapun. Untuk mencapai tujuan  itu, negara harus mampu meningkatkan kesejahteraan setiap 

warganya, membebaskan mereka dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.  

Secara  garis  besar  pernyataan  Bung  Hatta  tentang  esensi  Pancasila  dapat  menjadi 

kesimpulan  dari  sifat  kesatuan  saling mengikat  dari  kelima  sila  dalam  Pancasila.  Bung Hatta 

mengatakan,  “…  Pancasila  itu  terdiri  atas  dua  fondamen.  Pertama,  fondamen  moral  yaitu 

Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Kedua,  fondamen  politik  yaitu  perikemanusiaan,  persatuan 

Indonesia, demokrasi dan keadilan  sosial. Dengan meletakkan dasar moral di atas diharapkan 

oleh  mereka  yang  memperbuat  pedoman  negara  ini  supaya  negara  dan  pemerintahnya 

memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran 

serta persaudaraan keluar dan kedalam. Dengan politik pemerintah yang berdasarkan   kepada 

moral  yang  tinggi  diharapkan  tercapainya‐‐‐seperti  tertulis  di  dalam  Pembukaan  itu–  “suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia”. Jika cita‐cita  ideal Pancasila yang diuraikan oleh 

Dwi  Tunggal  Soekarno‐Hatta  ini  dapat  diwujudkan, maka  persatuan  dan  kesatuan  Indonesia 

niscaya akan menjadi kenyataan. 

Bersandar pada paparan cita dan realita tantangan Pancasila diatas, kiranya mendesak 

untuk  dilakukan  langkah‐langkah  strategis,  sistematis,  dan  berkelanjutan  untuk  menjadikan 

Pancasila sebagai prinsip, nilai, dan orientasi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang 

kemudian  menjadi  acuan,  orientasi,  dan  tujuan  pembangunan  nasional  dalam  rangka 

membangun  kesadaran  warga  negara  Indonesia  yang  memiliki  empat  unsur  wawasan 

kebangsaan  dan  berkarakter  yang  bersumber  pada  Pancasila:  religius,  humanis,  patriotik, 

demokratis, dan hidup sejahtera dalam keadilan dan persatuan.  

Seluruh nilai dan karakter dinamis dan adiluhung dalam Pancasila ini dapat dirumuskan 

kedalam  sebuah  Strategi  Nasional  Pemantapan Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa 

dalam  Rangka Memperkuat  Persatuan  Kesatuan  Bangsa.  Rumusan  dan  langkahstrategis  ini 

merupakan usaha  sistematis,  terukur dan berkelanjutan dalam  rangka menghindari ancaman 

disintegrasi Indonesia.  

 

 

III. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan  yang  hendak  dicapai  oleh  Stranas  ini  adalah meningkatkan  pemahaman  dan 

penerapan  wawasan  kebangsaan  dan  karakter  bangsa  bagi  seluruh  warganegara,  dengan 

sasaran sebagai berikut: 

1) Meningkatnya  sikap  saling  menghargai  perbedaan  baik  antar  agama  atau  inter  agama 

dengan menekankan prinsip‐prinsip keberagaman dan kebangsaan dari nilai‐nilai spiritual‐

religius yang ada di berbagai agama untuk direvitalisasi sebagai nilai‐nilai budaya nasional 

yang mendorong persatuan kesatuan 



44 
 

2) Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan dan tertatanya sistem 

keamanan nasional  

3) Terlaksananya  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  bagi  semua 

komponen  bangsa  yang  berbasis  pada  pengembangan  nilai‐nilai  dan  kearifan  lokal  yang 

sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional  

4) Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi yang berkeadaban (civilized democracy)  

5) Tertatanya sistem distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkeadilan    

 

IV. STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DALAM 

RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 

Sebagai  sebuah  ideologi  inklusif dan modern, Pancasila  selama  ini belum  sepenuhnya 

diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan dan program pemerintah.Kesimpulan  ini tampak dari 

degradasi wawasan  kebangsaan dan  karakter bangsa  yang berpotensi menjauhkan  Indonesia 

dari cita‐cita idealnya sebagai sebuah bangsa yang kuat dan bermartabat. Indikasi degradasi ini 

termanifestasi ke dalam beberapa bentuk, antara lain: 

(1) Sikap  intoleransi  antar dan  intra  umat  beragama  yang  ditandai  dengan munculnya  isme‐

isme yang cenderung eksklusif dan tidak toleran 

(2) Pelanggaran HAM dan ketidakberdayaan hukum terhadap kelompok tertentu  

(3) Ancaman disintegrasi bangsa dalam bentuk primordialisme politik dan pemahaman sempit 

kebangsaan 

(4) Capaian kualitas demokrasi yang belum maksimal 

(5) Kesenjangan sosial ekonomi dan konflik perebutan sumber daya ekonomi 

Kelima  tantangan  bangsa  di  atas  merupakan  persoalan  yang  perlu  diatasi.  Apabila 

permasalahan tersebut dibiarkan, dapat dipastikan persatuan kesatuan bangsa serta kesatuan 

wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia akan semakin rapuh. Oleh karena  itu diperlukan 

upaya nyata yang bersinergi, terkoordinasi, terkomunikasi, terintegrasi, dan berkelanjutan yang 

ditujukan  untuk memantapkan  nilai‐nilai  kebangsaan melalui  Strategi  Nasional  Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. 

Konsep  Strategi Nasional  Pemantapan Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter Bangsa  ini 

merupakan upaya untuk menjaga serta memastikan semangat persatuan dan kesatuan dalam 

menghadapi  tantangan globalisasi, serta merupakan  tawaran perubahan paradigma aksi yang 

ditujukan  untuk  mencapai  tiga  kedaulatan  Indonesia  (Trisakti  Indonesia):  berdaulat  secara 

politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. 
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Upaya  pemantapan  wawasan  kebangsaan  dan  karakter  bangsa  dalam  rangka  memperkuat 

persatuan  dan  kesatuan  bangsa  dilaksanakan melalui  berbagai  strategi  nasional  pemecahan 

akar masalah yang menghambat atau mereduksi dan menyebabkan  rapuhnya persatuan dan 

kesatuan bangsa, yaitu: 

1) Peningkatan toleransi intra dan antar umat beragama 

2) Peningkatan perlindungan HAM 

3) Aktualisasi nilai‐nilai budaya nasional dan lokal 

4) Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi 

5) Penataan sistem kemandirian ekonomi yang berkeadilan  

 

A. Strategi Pemantapan Wasbang dan Karbang 

1. Strategi‐1: Peningkatan toleransi intra dan antar umat beragama 

Munculnya  faham  radikalisme dan  isme‐isme  lain yang cenderung eksklusif dan  tidak  toleran 

merupakan  tantangan  kerukunan hidup beragama  saat  ini. Kekerasan  atas namaagama  yang 

masih muncul perlu menjadi perhatian bersama sehingga di masa‐masa mendatang  Indonesia 

tidak  dibebani  masalah  tersebut.  Keragaman  agama  dan  keyakinan  perlu  disikapi  dengan 
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mengedepankan  kesamaan  bukan  perbedaan.Strategi  Peningkatan  toleransi  dan  saling 

menghargai  sesama  umat  beragama  merupakan  strategi  yang  diupayakan  untuk 

mengedepankan kesamaan yang ada dalam setiap agama di  Indonesia, demi mempersatukan 

komponen‐komponen  bangsa  sebagaimana  yang  telah  dilakukan  para  pendiri  bangsa.  Jika 

strategi  ini  tidak  dilakukan,  kekerasan  atas  nama  agama  dan  pemaksaan  keyakinan  tertentu 

pada  kelompok  lain  bisa  terus  berlangsung,  padahal  cita‐cita  membangun  Indonesia  yang 

beradab  tidak dapat dilepaskan dari agama yang memuliakan manusia dalam keyakinananya. 

Beberapa program yang dibentuk untuk mendukung Strategi ini, adalah: 

 

Program Jangka Menengah 

A. Aspek Regulasi  

1) Memperbaiki dan/atau meniadakan peraturan perundang‐

undangan  yang bersifat diskriminatif dan intoleran 

2) Penguatan  peraturan  perundangan  dan  regulasi  dalam 

penanggulangan terorisme 

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme. 

1) Pemetaan dan  identifikasi nilai‐nilai dasar  termasuk nilai‐

nilai yang berasal dari agama dan kepercayaan yang ada di 

Indonesia  untuk  memperkuat  rasa  persaudaraan, 

toleransi, karakter dan wawasan kebangsaan 

2) Pembuatan dan penyempurnaan peta potensi kerawanan 

dan  potensi  konflik  umat  beragama  dan  penganut 

kepercayaan di tingkat nasional dan daerah 

3) Pendidikan multikultural yang berbasis pada penghargaan 

dan  pengakuan  (recognition)  terhadap  perbedaan 

tradisi/adat budaya  

4) Menguatkan  peran  forum‐forum  keagamaan  dan  lintas 

keagamaan  dalam membangun  toleransi  antar  dan  intra 

agama 

5) Pengembangan  metode  penanganan  konflik  sosial  yang 

berbasis keagamaan 

6) Mengembangkan  metode  alternatif  dalam  Internalisasi 

nilai‐nilai Pancasila yang sejalan dengan toleransi intra dan 

antar umat beragama 
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C. Aspek Kapasitas SDM 

1) Memantapkan  sistem  pendidikan  nasional  yang  berorientasi  pada  pembangunan 

karakter manusia  Indonesia  (nation  and  character  building)  yang  bertakwa  kepada 

Tuhan YME, toleran, dan berkeadaban tinggi 

2) Meningkatkan daya deteksi dini dan cegah dini aparatur dalam menangkal ancaman 

ideologi radikal dari dalam dan luar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

3) Meningkatkan  peran  dan  kapasitas  aparatur  pemerintah  dalam  pengawasan  dan 

evaluasi  aparatur  pemerintah  terhadap  berbagai  peraturan  daerah  yang  dinilai 

diskriminatif 

4) Mempromosikan individu dan atau lembaga role model dalam kerukunan agama 

Program Jangka Panjang 

A. Aspek Regulasi  

1) Memantapkan  empat  konsensus  nasional,  yaitu  Pancasila,  UUD  1945,  NKRI  dan 

Bhinneka  Tunggal  Ika untuk menangkal  ancaman  ideologi‐ideologi  yang berdasarkan 

keagamaan 

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Memantapkan peran organisasi masyarakat dalam upaya mempertahankan nilai‐nilai 

keberagamaan bagi kemajuan bangsa  

 

C. Aspek Kapasitas SDM 

1) Internalisasi nilai‐nilai karakter bangsa yang religious dan toleran di kalangan aparatur 

pemerintah, generasi muda dan masyarakat luas 

2) Memantapkan pengetahuan masyarakat  tentang pentingnya mempertahankan nilai‐

nilai keberagaman bagi kemajuan bangsa 

 

2. Strategi‐2: Peningkatan perlindungan HAM 

Pelanggaran  HAM  dan  ketidaksamaan  masyarakat  di  depan  hukum  merupakan  persoalan 

kemanusiaan yang sedang terjadi di  Indonesia. Sistem hukum yang belum memenuhi keadilan 

bagi  masyarakat  dapat  menjadi  pemicu  terjadinya  gangguan  terhadap  keamanakan  dan 

ketertiban masyarakat. Berbagai upaya perbaikan dan reformasi di bidang hukum sudah cukup 

banyak  dilakukan  baik  dari  segi  aturan  hukum,  aparatur  penegak  hukum  dan  pembangunan 

budaya  hukum  masyarakat.  Namun,  masih  banyak  permasalahan  yang  menjadi  pekerjaan 

rumah yang harus dibenahi saat ini dan ke depan, yaitu pertama, masih banyak aturan hukum 

yang  berlaku  saat  ini,  yang  mengacu  kepada  aturan  hukum  jaman  kolonial  Belanda,  yang  

memiliki  semangat  dan  ideologi  yang  berbeda  dengan  cita‐cita  dan  tujuan  bangsa  Indonesia 

merdeka. Kedua, materi atau  substansi hukum yang ada masih banyak yang  tumpang  tindih, 

saling bertentangan, terdistorsi, serta masih  lebih mencerminkan hukum sebagai produk  tarik 
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menarik kepentingan politik. Dengan kata lain, substansi hukum, institusi atau lembaga hukum, 

serta  budaya  hukum masyarakat  belum mendukung  dan menjadi  solusi  terhadap  dinamika 

sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiga,  sistem dan  lembaga peradilan  yang 

berlaku saat  ini masih memiliki celah bagi munculnya praktek peradilan yang korup. Lembaga 

peradilan  masih  menjadi  lembaga  yang  tidak  selalu  bisa  diakses,  dan  mahal  bagi 

masyarakatkarena  keterbatasan  pengetahuan  hukum  dan  mekanisme  peradilan.  Keempat, 

masih  terdapat  beberapa  wilayah  terpencil  yang  belum  terjangkau  oleh  aparatur  penegak 

hukum. Kelima, pada aspek budaya hukum masyarakat, perilaku masyarakat atau kultur hukum 

masyarakat  kurang  menunjukkan  sikap  penghargaan,  harapan  dan  apresiasi  yang  positif 

terhadap penegakan hukum, baik norma atau substansi maupun lembaga‐lembaga hukumnya. 

Hal  ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak 

hukum dan proses penegakan hukum yang seringkali terdistorsi oleh praktek‐praktek yang tidak 

baik seperti korupsi, suap, dan nepotisme. Keenam, peradilan yang ada masih belum membuka 

ruang  pengakuan  yang  lebar  dan  sinergi  yang  baik  bagi  upaya  penyelesaian  kasus  secara 

informal, seperti penyelesaian secara adat di  tingkat desa, dan penyelesaian alternatif di  luar 

pengadilan  yang  bisa  mengakomodir  cara‐cara  penyelesaian  kasus  sengketa  yang  muncul 

karena  perkembangan  dinamika  ekonomi  dan  sosial  budaya.  Kondisi  ini menjadikan  beban 

berat bagi  lembaga peradilan dengan banyaknya perkara yang harus ditangani di pengadilan 

dan menumpuknya tunggakan perkara di pengadilan yang harus diselesaikan. 

Strategi Pembenahan Sistem Hukum dalam Mewujudkan nilai‐nilai Keadilan dan Kemanusiaan 

merupakan  upaya memperbaiki  sistem  hukum  yang  adil  yang  sesuai  dengan  dinamika  dan 

kebutuhan sosial masyarakat. Beberapa program untuk mendukung strategi tersebut adalah: 

 

Program Jangka Menengah 

A. Aspek Regulasi  

1) Memperkuat peraturan perundangan terkait HAM 

2) Menuntaskan perbaikan  substansi hukum KUHAP, KUHP dan Undang‐undang  terkait 

lainnya, KUHPerdata dan KUHAPerdata yang terkait dengan HAM  

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Menyusun mekanisme reward bagi masyarakat yang membantu penegakan HAM  

2) Mengembangkan  metode  alternatif  dalam  Internalisasi  nilai‐nilai  Pancasila  yang 

sejalan dengan tuntutan nilai‐nilai HAM universal 

3) Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur hukum dalam penegakan HAM  

4) Penguatan kelembagaan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa  

5) Mempromosikan  individu dan  atau  lembaga  role model  yang menjalankan nilai‐nilai 

HAM  
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C. Aspek Kapasitas SDM 

1) Pendidikan sadar HAM bagi masyarakat, kelompok muda, perempuan dan kelompok 

minoritas  

2) Peningkatan pemahaman nilai‐nilai HAM bagi SDM di setiap lembaga negara 

 

Program Jangka Panjang: 

A. Aspek Regulasi  

1) Memantapkan peraturan perundangan untuk menjamin perlindungan HAM   

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis nilai‐nilai HAM 

2) Peningkatan kapasitas lembaga perlindungan HAM 

 

C. Aspek Kapasitas SDM 

1) Meningkatkan budaya hukum dan penghargaan HAM dalam masyarakat 

 

 

3. Strategi‐3 : Aktualisasi nilai‐nilai budaya nasional dan lokal 
Disintegrasi Bangsa  saat  ini  tengah mengancam  Indonesia, gelombang arus  informasi  sebagai 

ekses dari globalisasi telah mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia, terutama ketika 

rakyat  Indonesia  didera  apatisme  terhadap  kondisi  politik  dan  ekonomi.  Dorongan  untuk 

memunculkan  ideologi baru atau memunculkan primordialisme politik bisa menjadi ancaman 

bagi  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  untuk  itu  diperlukan  penguatan  paradigma  berbangsa 

melalui  Revitalisasi  Pendidikan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa.  Fakta  dan 

fenomena  yang  berkembang  saat  ini menunjukkan  bergesernya  nilai  etika  dalam  kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam perilaku yang lebih mengedepankan nilai‐nilai 

individualisme,  pragmatisme  dan  liberalisme  yang  berlebihan  sehingga menggerus  nilai‐nilai 

gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, persatuan dan kesatuan yang merupakan nilai‐

nilai dasar bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia.  

Strategi Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa merupakan strategi 

yang  akan merumuskan  national  interest  dan  national  system,  ini  penting  dilakukan  untuk 

menciptakan manusia Indonesia yang bertanggung jawab atas bangsanya dengan berakar pada 

nilai‐nilai budaya nasional dan menghargai keberagaman. Beberapa program perlu dilakukan, 

seperti: 
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Program Jangka Menengah 

A. Aspek Regulasi 

1) Memantapkan konsep kebudayaan nasional yang berbasis kebhinekaan dan toleransi 

2) Menyusun peraturan perundangan tentang  budaya nasional 

3) Perumusan  undang‐undang  yang  berkenaan  dengan  perlindungan  dan  pengakuan 

hak‐hak masyarakat adat dan kelompok minoritas 

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari 

dalam dan luar untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa 

2) Membangun  pusat‐pusat  pendidikan  kebudayaan  yang  bertitik  berat  pada 

internalisasi nilai‐nilai cinta tanah air 

3) Pengembangan substansi pendidikan kebudayaan dan karakter bangsa di  lingkungan 

pendidikan formal dan informal di semua jenjang pendidikan 

4) Peningkatan  peran media massa  dalam mempromosikan  nilai‐nilai  kebangsaan  dan 

persatuan 

5) Pemetaan  dan  identifikasi  nilai‐nilai  dasar  termasuk  nilai‐nilai  yang  berasal  dari 

kebudayaan‐kebudayaan yang ada di Indonesia untuk memperkuat harga diri bangsa, 

karakter dan wawasan kebangsaan serta daya saing bangsa. 

6) Harmonisasi  dan  kompilasi  konsep‐konsep  pembangunan  budaya,  karakter  bangsa 

dan wawasan kebangsaan dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah 

7) Evaluasi dan revisi kebijakan, paradigma, sistem dan diseminasi model pembelajaran 

nilai‐nilai persatuan pada jalur pendidikan formal dan non formal 

8) Mengembangkan  metode  alternatif  dalam  Internalisasi  nilai‐nilai  Pancasila  yang 

sejalan dengan aktualisasi nilai‐nilai budaya nasional dan lokal  

9) Perumusan  kurikulum  pendidikan  kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  yang 

merespon  kebhinekaan  sebagai  rakyat  Indonesia  (terutama  untuk  jurusan‐jurusan 

eksakta) 

10) Pendidikan  nilai  dan  keterampilan  yang  mendorong  terbentuknya    crosscutting 

identity demi mewujudkan persatuan dan kesatuan  

11) Penyusunan  buku‐buku  ajar  yang  berbasis  pada  karakter  masyarakat  lokal  untuk 

membangun imajinasi tentang Indonesia 

12) Penyusunan  buku‐buku  sejarah  yang  berbasis  nilai  untuk membangun  pesan moral 

dari  sejarah  sebagai  bagian  dari  upaya  membangun  memori  kolektif  wawasan 

kebangsaan masyarakat  
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C. Aspek Kapasitas SDM  

1) Penguatan  kapasitas  masyarakat  tentang  mekanisme  deteksi  dini  dan  cegah  dini 

dalam  menangkal  ancaman  dari  dalam  dan  luar  untuk  menjaga  persatuan  dan 

kesatuan bangsa 

2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pertahanan Indonesia 

3) Meningkatkan  peran  dan  kapasitas  pengawasan  dan  evaluasi  terhadap  berbagai 

peraturan daerah yang dinilai diskriminatif.  

4) Menyelenggarakan pendidikan multikultural dalam rangka persatuan 

5) Pengembangan  sistem  reward  yang  mendukung  munculnya  generasi  yang  lebih 

berorientasi pada persatuan 

 

Program Jangka Panjang  

A. Aspek Regulasi 

1) Pengarusutamaan wawasan dan karakter dalam pembangunan nasional  

 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Membangun  visi  dan misi  kebudayaan  nasional  untuk  transformasi mental  bangsa 

yang berdaya saing kuat.  

2) Memperkuat  sinergitas,  koordinasi,  komunikasi,  dan  integrasi  program  pemantapan 

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa  

3) Penguatan dan penyempurnaan sistem  deteksi dini terhadap berbagai hal yangdapat 

mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. 

4) Penggalian  dan  pelembagaan  budaya  dan  nilai‐nilai  luhuruntuk  memperkuat 

kebudayaan dan karakter nasional  

5) Pembenahan  sistem  dan  tata  kelola  pemerintahan  serta  kebijakan  agar  konsisten 

dengan nilai‐nilai ideal budaya dan karakter bangsa 

6) Pembenahan sistem rekrutmen dan pengembangan kapasitas kepemimpinan sehingga 

menghasilkan para pemimpin yang menjadi teladan bagi masyarakat 

 

C. Aspek Kapasitas SDM  

1) Membangun  manusia  Indonesia  yang  memiliki  visi  yang  kuat,  mandiri,  dan  dapat 

berdiri sejajar dengan bangsa lain 

2) Meningkatkan jiwa  persatuan dan kesatuan sebagai  bangsa Indonesia yang memiliki 

rasa percaya diri  dalam menghadapi tantangan dinamika globalisasi serta persaingan 

ekonomi pasar bebas 

3) Memberdayakan  dan  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang  pentingnya 

mempertahankan nilai‐nilai keberagaman bagi kemajuan bangsa 
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4) Internalisasi nilai‐nilai persatuan di kalangan aparatur pemerintah, generasi muda dan 

masyarakat luas  

 

4. Strategi 4 : Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi 

Demokrasi telah melahirkan berbagai perubahan dan citra positif Indonesia di mata dunia, salah 

satunya adalah menempatkan  Indonesia  sebagai negara demokrasi peringkat ketiga dunia  (a 

successful  showcase  of  democracy  in  the  largest Muslim  country  in  the world  and  the  third 

largest democracy  in  the world). Namun demikian, di balik  keberhasilan demokrasi  tersebut, 

masih dijumpai permasalahan yang berpotensi menghambat masa depan demokrasi Indonesia, 

yang  jika  tidak  dibenahi  dengan  segera,  dapat  melemahkan  kedaulatan  politik  bangsa. 

Tingginya angka  iliterasi demokrasi di masyarakat, pers dan penyelenggara negara merupakan 

salah  satu  masalah  demokrasi  yang  menyebabkan  demokrasi  dipahami  sebatas  kebebasan 

berekspresi dan  sebatas prosedural politik  semata,  sehingga pemberitaan media massa  lebih 

berorientasi  pasar dan  tidak  bersandarkan  pada  prinsip  pemberitaan  yang  berimbang  (cover 

both  sides). Praktik politik demokrasi bahkan masih  sarat dengan  suap  (money politics)  yang 

ditopang oleh semangat monopoli dan oligarki politik yang menghambat bagi pemerataan dan 

kesempatan  politik  bagi  rakyat  kebanyakan.  Lembaga‐lembaga  demokrasi  belum  berfungsi 

secara  maksimal.  Sebagai  konsekwensi  langsung  dari  masih  kuatnya  praktik  politik  yang 

oligarkis,  maka  fungsi  lembaga‐lembaga  demokrasi  yang  seharusnya  memperjuangkan  dan 

menyuarakan  aspirasi  rakyat  malah  berlaku  sebaliknya.  Ini  masih  diperburuk  dengan  Pola 

Birokrasi  yang  patologis.  Permasalahan  utama  birokrasi  dan  tata  kelola  sebagaimana  yang 

disebut  LIPI masih mengabaikan  kepentingan  umum  dalam  proses  perencanaan,  perumusan 

dan  pelaksanaan  kebijakan mengindikasi  lemahnya  pemahaman  birokrat  terhadap  nilai‐nilai 

demokrasi dan kebangsaan pada umumnya. Meski demikian, gerakan‐gerakan perbaikan yang 

digagas pemerintah untuk membangun good and  clean governance atau Reformasi Birokrasi 

perlu  didukung  dengan  strategi‐strategi  yang  dapat menguatkan  gerakan  pemerintah  dalam 

memperbaiki  sistem  demokrasi  Indonesia  yang  didasarkan  pada  empat  konsensus  nasional 

Indonesia.Strategi Pembenahan  kehidupan demokrasi melalui  tata  kelola pemerintahan  yang 

baik merupakan salah satu strategi yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia 

yang berdasarkan pada Pancasila dan konsensus nasional. Adapun program‐program di dalam 

strategi ini, adalah: 

 

Program Jangka Menengah  

A. Aspek Regulasi 

1) Perbaikan peraturan perundangan bidang Politik 

2) Perbaikan  peraturan  pembiayaan  partai  politik  dan  kampanye  partai  politik  dalam 

pemilu melalui APBN/D dan non APBN/D.  
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B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Penguatan  lembaga‐lembaga demokrasi (negara dan masyarakat) di tingkat pusat dan 

daerah1 

2) Evaluasi  atas  kebijakan dan  peraturan pemerintah  yang  tidak  sejalan dengan  prinsip 

dan norma demokrasi 

3) Membangun kemitraan antara pemerintah, CSO, dunia usaha dan media massa dalam 

penguatan demokrasi 

4) Pembangunan kelembagaan  litbang yang mendukung pelaksanaan demokrasi di pusat 

dan daerah 

5) Penguatan organisasi partai politik, kaderisasi,  rekruitmen dan pengelolaan keuangan 

partai untuk membentuk partai politik modern. 

6) Pengembangan dialog publik  tentang demokrasi dan wasbang di  tingkat masyarakat, 

swasta, dan aparatur negara 

7) Mengembangkan metode alternatif dalam Internalisasi nilai‐nilai Pancasila yang sejalan 

dengan kualitas kehidupan demokrasi 

8) Perumusan Pendidikan kewarganegaraan yang melahirkan mekanisme ketahanan diri 

yang built in di dalam masyarakat 

9) Pengembangan  dialog  kewarganegaraan  di  Lembaga  pendidikan  tinggi  untuk 

mendorong terjadinya kohesi sosial 

 

C. Aspek Kapasitas SDM 

1) Pengintegrasian  nilai‐nilai wawasan  kebangsaan  dan    pendidikan  budi  pekerti  dalam 

pendidikan demokrasi (civic education) 

2) Penyusunan gagasan/konsep Democracy Trust Fund (dana abadi demokrasi/DAD) 

3) Pelaksanaan  pendidikan  politik  untuk  kalangan  perempuan,  pemuda,  pelajar,  dan 

organisasi  kemasyarakatan  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  dalam  proses 

pembuatan kebijakan publik 

4) Pendidikan  demokrasi  di  lembaga  pendidikan  formal,  non‐formal  dan  informal 

(keluarga, asosiasi profesi dan organisasi sosial)  

5) Sosialisasi dan  internalisasi Pendidikan Demokrasi  yang  terintegrasi dengan nilai‐nilai 

wasbang dan budi pekerti di  lingkungan CSO,  swasta, media, dan birokrasi  (TNI/Polri 

dan PNS) 

6) Penanaman  nilai‐nilai  demokrasi  dan  kewarganegaraan  bagi masyarakat  di  kawasan 

perbatasan negara dan kelompok marginal 

7) Mempromosikan  individu  dan  atau  lembaga  role model  yang menjalankan  nilai‐nilai 

demokrasi Pancasila 

                                                            
1Termasuk partai politik 
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8) Keterlibatan putra daerah dalam pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan karakter 

bangsa 

 

 

Program Jangka Panjang  

A. Aspek Regulasi 

1) Menyusun Undang‐Undang tentang rekonsiliasi nasional  

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 

1) Penyempurnaan  sistem  dan  model  internalisasi  demokrasi  di  lembaga  pendidikan 

formal dan informal 

2) Pembentukanlembaga  Democracy  Trust  Fund  (Dana  Abadi  Demokrasi)    di  tingkat  

daerah (provinsi dan kab/kota) 

3) Mengembangkan model pelaksanaan demokrasi lokal  

4) Menyusun model representasi kemajemukan dalam konteks penguatan konsep negara‐

bangsa Indonesia  

 

 

5. Strategi 5: Penataan Sistem Kemandirian Ekonomi yang Berkeadilan  

Kesenjangan  dan  kemiskinan merupakan  dua  persoalan  yang  saat  ini  sedang  di  hadapi  oleh 

bangsa    indonesia.  Indeks  Gini  dan  angka  kemiskinan memperlihatkan  trend  kenaikan  dari 

tahun ke  tahun. Kesenjangan, baik  Jawa‐luar  Jawa, kota‐desa,  tengah‐pinggir, dan sebagainya 

disebabkan karena dominasi kelompok  tertentu  terhadap  sumber ekonomi dan  sumber daya 

alam.  Sebagai  akibatnya,  hanya  segelintir  kelompok  yang  menikmati  pembangunan  dan 

melimpahnya  sumber  daya  alam,  sementara  sebagian  besar  masyarakat  lain  sulit  untuk 

mendapatkan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Kesenjangan  dan  ketimpangan 

pembangunan sosial ekonomi tersebut antara lain disebabkan oleh persoalan struktural seperti 

tumpang tindih peraturan perundang‐undangan antar sektor dan penguasaan sektor ekonomi 

formal dan informal oleh satu kelompok tertentu. Hal lain, persaingan penguasaan sumber daya 

ekonomi  tersebut  telah  membawa  dampak  terjadinya  eksploitasi  sumber  daya  alam  dan 

infrastruktur  ekonomi  yang  ada  secara  berlebihan  dan  merusak  lingkungan,  yang  pada 

gilirannya  dapat  memunculkan  ketegangan  antar  kelompok  dalam  masyarakat.  Berbagai 

persoalan  tersebut,  jika  tidak  ditangani  dan  dikelola  dengan  baik  maka  kecenderungan 

kerusakan sumber daya alam dan habisnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan 

akan  semakin meningkat mengingat masih  tingginya  ketergantungan  ekonomi  pada  industri 

ekstraktif yang belum diikuti dengan upaya peningkatan nilai produksi, peningkatan kesadaran 

serta  upaya  pendayagunaan  sumber  daya  ekonomi  terbarukan,  dan  sumber  daya  ekonomi 

kreatif. Strategi Penataan Sistem Ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing bertujuan untuk 
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memperbaiki  situasi‐situasi  yang dapat menimbulkan  kesenjangan ekonomi menjadi  semakin 

lebar. Strategi ini akan didukung oleh program‐program sebagai berikut: 

 

Program Jangka Menengah 

A. Aspek Regulasi 
1) Memperkuat  kebijakan  afirmatif  bagi  kelompok  ekonomi  marginal  terhadap  akses 

ekonomi  

2) Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA di tingkat nasional 

dengan lokal 

3) Penyempurnaan  dan  penguatan  peraturan  dan  kebijakan  pembangunan  daerah 

tertinggal, kepulauan dan daerah perbatasan. 

4) Penyempurnaan perundang‐undangan tentang masyarakat adat dan hak ulayat. 

B. Aspek Sistem dan Mekanisme 
1) Penguatan kelembagaan pada tingkat desa sebagai implementasi UU No. 6 Tahun 2014 

tentang Desa, khususnya dalam hal peningkatan ekonomi desa dan warga desa.  

2) Pembuatan peta dasar one map Indonesia 

3) Memperkuat  prioritas  pembangunan  untuk wilayah  luar  Jawa  dan  daerah  tertinggal, 

kepulauan dan perbatasan yang berbasis regional  

Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan antarwilayah 

4) Mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan antarwilayah 

5) Mengembangkan metode alternatif dalam Internalisasi nilai‐nilai Pancasila yang sejalan 

dengan Penataan Sistem Kemandirian Ekonomi yang Berkeadilan 

6) Peta potensi wilayah (lokal) untuk penguatan ekonomi masyarakat 

7) Pembangunan  ekonomi  yang  berbasis  pada  kemaritiman  sebagai  ruang  ekonomi  dan 

sosial politik masyarakat kepulauan 

8) Pembangunan  nasional  yang  mempertimbangkan  kontribusi  sosial  dan  politik  lokal 

terhadap  pemerintah  pusat/  nasional,  dengan  tidak  hanya  mempertimbangkan  luas 

wilayah, jumlah penduduk dan potensi ekonomi lokal yang ada 

C. Aspek Kapasitas SDM 
1) Memperkuat kapasitas SDM dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kemaritiman 

2) Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan hukum terkait sengketa dan konflik SDA 

3) Mempromosikan  individu dan atau  lembaga role model yang berbasis pada kreativitas 

dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa 

Program Jangka Panjang  

A. Aspek Regulasi: 

1) Pemantapan regulasi dan kebijakan SDA 
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B. Aspek Sistem dan Mekanisme: 
1) Penguatan kelembagaan pengelolaan SDA 

2) Pemantapan Sistem Jaminan Sosial Nasional 

3) Membentuk  jaringan  dan  pemberdayaan  CSR  untuk  daerah‐daerah  miskin  dan 

tertinggal  

C. Aspek Kapasitas SDM: 

1) Meningkatkan kualitas SDM untuk berpartisipasi dalam pengelolaan SDA 
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Notulensi	Seminar	Nasional		
Strategi	 Nasional	 Pemantapan	 Wasbang	 dan	 Karakter	 Bangsa	 dalam	
Rangka	Memperkuat	Persatuan	dan	Kesatuan	Bangsa		
SG	1‐5,	28	Oktober	2015		
Pukul	09:00	–	12:00	WIB		

1. Deputi	Bidang	Polhukhankam:		
‐ sudah	pernah	menyelenggarakan	acara	serupa	sebelum	kabinet	kerja	

terbentuk		
‐ sekarang	 ingin	 maju	 dengan	 membuat	 stranas	 wasbang	 bersama	

menko	polhukam	dan	menko	kesra		
‐ kita	harus	lebih	implementatif	daripada	pertemuan	sebelumnya		
‐ stranas	harus	bisa	dilaksanakan	dengan	strategi	yang	telah	disusun		
‐ kondisi	 di	 lapangan,	 masalah	 kebangsaan	 sudah	 menjadi	 hal	 yang	

sangat	tragis	dan	tererosi	dengan	kebutuhan	yang	mendesak		
‐ misalnya,	bidang	ekonomi:	belum	punya	landasan	strategi	ekonomi	ke	

arah	mana?	Pancasila,	Neolib	atau	sosialis?		
‐ Kali	 ini	narsum	dan	K/L	dapat	memberikan	masukan	bagaimana	kita	

menyusun	program	wasbang		
	

2. Sesi	Diskusi	Panel:		
a. Pak	Wariki:		
‐ acara	 sengaja	 diselenggarakan	 di	 hari	 Sumpah	 Pemuda,	 sekaligus	

untuk	menghargai	perjuangan	87	 tahun	 lalu,	 sebagai	 cikal	bakal	 dan	
dorongan	kuat	untuk	lahirnya	NKRI		

‐ lahirnya	 bangsa	 di	 belahan	 bumi,	 biasanya	 dibagi	 menjadi	 3	 arai:	
schisism	 (Belgia,	 Yunani);	 integrasi	 (US,	 UK);	 fusi	 dari	 berbagai	
kalangan	dan	suku	bangsa(Indonesia).		

‐ Dalam	perjalannya	bangsa	 ini	sudha	menghadapi	berbagai	erosi	rasa	
kebangsaan.	Proses	ini	tidak	bisa	taken	for	granted.		

‐ Dalam	 terminologi	 sistem	 sosial,	 wasbang	 sebagai	 pendekatan	
kultural	 harus	 menghadapi	 realitas	 sosial	 yang	 lain	 yang	 bisa	
memperkuat	 dan	 memperlemah.	 Mislanya	 di	 perbatasan:	
infrastruktur	 yang	 buruk	 bisa	 membuat	 buruknya	 rasa	 kebangsaan.	
Ada	 interaksi	 yang	 saling	 mempengaruhi.	 Globalisasi	 juga	 dapat	
menyebabkan	erosi	entitas	kebangsaan.		

‐ Perlu	 strategi	 khusus	 untuk	 mengupayakan	 penguatan	 kebangsaan,	
karena	 setiap	 bangsa	 di	 dunia	 berkomitmen	 dan	 memperjuangkan	
kepentingan	 bangsanya	 lebih	 dulu,	 sehingag	 mungkin	 akan	 ada	
perang	 antarkepentingan	 antarbangsa	 ini.	 Kita	 tidak	 boleh	 lengah	
dalma	realitas	ini	agar	tidak	hancur.	

‐ Dari	perdebatan	selama	ini,	akhirnya	kami	berkesimpulan:		
‐ Kembali	 ke	 pancasila	 sebagai	 alat	 teropong	 kebangsaan.	 Di	 masing‐

masing	 sila,	 kita	 temukan	 isu	 dasar	 yang	 ingin	 kami	 kembangkan	
menjadi	 satu	 program	 yang	 dalam	 proses	 perencanaan	 dan	
penganggaran	secara	sistematis	akan	dimasukkan.		

‐ Sila	 pertama:	 isu	 yang	 krusial	 dalam	 konteks	 kebangsaan	 adalah	
masalah	intoleransi.		

‐ Sila	kedua:	perlindungan	HAM		
‐ Sila	ketiga:	ancaman	disintegrasi	bangsa		
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‐ Sila	keempat:	masalah	kualitas	demokrasi,	perwakilan		menuurt	IDI,	
peningkatan	demokrasi	kita	masih	prosedural.		

‐ Sila	 kelima:	 kesenjangan	 sosial,	 baik	 antarkelompok	 maupun	
kesenjangan	regional.		

‐ Ini	adalah	inti	dari	pandangan	stranas	wasbang	ini.	Pancasila	sebagai	
dasar	yang	fundamental	dalam	melihat	masalah	kebangsaan.		

‐ Nilai‐nilai	 fundamental	 dan	 nilai‐nilai	 instrumental	 penting	
diperhatikan.	Nilai	instrumental		misalnya:	kerja	keras		

‐ Seminar	ini	terbuka	bagi	masukan,	untuk	memperkaya	rumusan	final	
stranas.		

‐ 	
b. Drs	Kusnaedi‐	Asdep	Koordinasi	Wasbang,	Kemenko	Polhukam:		
‐ sebagai	bentuk	implementasi		
‐ implementasi	 pancasila	 butuh	 kerjasama	 dari	 semua	 komponen	

bangsa		
‐ output	yang	diharapkan	:	ketahanan	nasional	yang	tangguh	di	bidnag	

ekososbudhankam		
‐ ideologi	pancasila	 tidak	pernah	ditolak,	namun	 tidak	diperhatikan	di	

masa	reformasi,	untuk	itu	perlu	didudukkan	kembali	sebagai	ideologi	
bangsa,	dan	merevitalisasi	nilai	pancasila	di	tingkat	pendidikan	dasar	
hingga	tinggi,	dsb.		

‐ Upaya	bela	negara	merupakan	kehormatan	bagi	warga	negara.		
‐ Kita	 harus	 mampu	 menciptakan	 SDM	 yang	 tangguh,	 sehingga	 SDA	

mampu	 memberikan	 manfaat	 yang	 besar	 bagi	 rakyat,	 dan	 perlu	
berhubungan	baik	dengannegara	lain.		

‐ Nasionalisme	 diharapkan	 dapat	 tumbuh	 dalam	 taman	 sari	
internasionalisme.		

‐ Kemenko	Polhukam	merencanakan	rapat	koordinasi	kesatuan	bangsa	
5	Nov	2015		

‐ Jokowi	 dan	 JK	 telah	 menetapkan	 visi	 misi	 dan	 nawa	 cita,	 dan	 telah	
mencanangkan	 gerakan	 nasional	 revolusi	 mental,	 yang	menekankan	
pada	karakter	bangsa	berdasarkan	pancasila	dan	UUD	1945.		

‐ Perlu	mulai	dari	diri	sendiri,	lalu	meluas	ke	keluarga,	masyarakat	dan	
bangsa.		

‐ “Karena	persatuan	 itu,	 kita	 tetap	menjadi	 bangsa	 yang	merdeka	dan	
bermartabat”	(Joko	Widodo,	14	Agustus	2015)		
	

c. Ahmad	Mukhlis	Yusuf,	anggota	Pokja	Revolusi	Mental	–	Kemenko	PMK		
‐ revolusi	mental	adalah	mengubah	state	of	mind,	se	
‐ indonesia	 memiliki	 kekhasan	 	 memiliki	 pesantren,	 budi	 utomo,	

muhammadiyah		
‐ proses	 yang	 panjang	 dimulai	 dari	 ketaatan	 pada	 rules,	 ketika	 rules	

ditaati	 maka	 entry	 point	 bisa	 mengalami	 internalisasi	 dan	
pembudayaan.	 Kepemimpinan	 berbasis	 nilai	 akan	 menentukan	
ketaatan	pemilih.	Apakah	kita	sudah	memperlihatkan	kepempinan	ini.		

‐ Sudah	ada	perencanaan	mengenai	revolusi	mental	di	Bappenas		
‐ Sudut	 pandang	 change	 management:	 Ini	 adalah	 mengenai	

membangun	sense	of	crisis	terlebih	dahulu.	It	takes	two	to	tango.		
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‐ Apakah	mental	kita	sudah	kembali	kepada	apa	yang	ditetapkan	para	
founding	fathers	kita?		

‐ Di	ruangan	ini	kita	ingin	membangkitkan	kembali	mental	itu.		
‐ Revolusi	 mental	 dimulai	 dari	 perubahan	 pola	 pikir.	 Berani	 hidup,	

bukan	berani	mati.		
‐ Kerangka	 pikir	 revolusi	 mental	 yang	 sudah	 dibuat	 Bappenas,	 oleh	

Pokja	 Revolusi	Mental	 kemudian	 dikelompokkan	menjadi	 3	 rumpun	
nilai,	 agar	 mudah	 dikomunikasikan:	 integritas,	 etos	 kerja,	 gotong	
royong.	 Indonesia	 semakin	 kalah	prestasi	 dari	 negara	ASEAN	 lain	di	
cabang	 olahraga	 beregu		 mungkin	 ini	 cerminan	menurunnya	 nilai	
gotong	royong.		

‐ Delapan	prinsip	revolusi	mental		agar	menjadi	gerakan.		
‐ Manajemen	perubahan,	 selalu	dimulai	dengan	adanya	 sense	of	 crisis	
	membangun	koalisi		membagun	visi		menguatkan	kerelawanan	
	 bertindak	 nyata	 menghadapi	 hambatan	 	 mengapresiasi	
keberhasilan	jangka	pendek		mempercepat	dan	menjadikan	critical	
mass		institusionalisasi		

‐ Usulan	 visi	 Gernas	 Revolusi	 Mental	 :	 terwujudnya	 penyelenggara	
negara	dan	masyarakat	indonesia	yang	berintegritas	dan	beretos	kerja	
dnegan	semangat	gotong	royong.	

‐ Hambatan	 eksekusi	 kebijakan	 dan	 strategi	 adalah	 hambatan	
manajerial.		
	

d. Komaruddin	Hidayat:		
‐ apresiasi	perjalanan	bangsa:		
‐ setiap	 bangsa	 diikat	 oleh	 collective	 memory,	 ada	 yang	 dialami	

langsung	 ada	 yang	 ditanamkan	 melalui	 pendidikan.	 Jika	 tidak	
ditanamkan	melalui	pendidikan	maka	memory	ini	akan	semakin	tipis	
dan	berimplikasi	kepada	wasbang.		

‐ Apa	pengikat	kita	sebagai	bangsa?	Memory	sebagai	bangsa	yang	tidak	
mau	dijajah,	dan	cita‐cita	sebagai	bangsa	yang	merdeka	ini	yang	harus	
diingat.	 Pancasila	 jika	 ditelusuri	 ke	 belakang	 akan	 membawa	 kita	
kepada	 cita‐cita	 bangsa.	 Khawatirnya,	 generasi	 muda	 kita	 tidak	 lagi	
memiliki	soft	ware	ini	sehingga	ikatan	bisa	semakin	kendor.		

‐ Berbeda	dengan	ikatan	di	Bangsa	Iran	atau	Turki,	yang	mayoritasnya	
homogen.	Indonesia,	sebagai	bangsa	adalah	sebuah	imagination	in	the	
future.	 Akar	 kita	 bukan	 akar	 tunggang	 namun	 akar	 serabut	 pada	
setiap	 etnis.	 Posisi	 kita	 yang	 secluded	 dari	 dunia	 luar	 menjadikan	
ancaman	 kita	 bukan	militer	 namun	budaya,	 ekonomi,	 politik.	Militer	
tidak	berani	karena	dihadang	oleh	lautan	dan	militansi	rakyat	kita.		

‐ Ikatan	 kita	 adalah	 collective	 memory,	 dan	 ini	 adalah	 pancasila.	 Jika	
tidak	 ada	 pancasila,	 tidak	 akan	 ada	 Indonesia.	 Jika	 pancasila	 hilang,	
maka	kita	akan	menjadi	Yugoslavia	atau	Sovyet.		

‐ Namun	 jika	 Pancasila	 tidak	 menjadi	 karakter,	 bangsa	 kita	 akan	
menjadi	bangsa	kerumunan.		

‐ Dengan	satu	bahasa,	 sebagai	 rumah	budaya	yang	mengikat,	 ada	plus	
dan	 minus.	 Daerah	 tidak	 punya	 lagi	 tulisan	 jurnal	 daerah,	 tulisan	
daerah	 tidak	 lagi	 ada.	 Sisi	 positifnya,	 kita	 semakin	 mengindonesia.	
Bahasa	 Indonesia	 adalah	 bahasa	 yang	 sangat	 egaliter,	 yang	 sejalan	



	 4

dengan	 semangat	 modernisasi.	 Bahasa	 melayu	 tepat	 dipilih	 karena	
tidak	memicu	konflik	dan	kecemburuan	antara	 Jawa	dan	Sunda	yang	
merupakan	 etnis	 terbesar.	 Ini	 bukti	 bahwa	 dari	 dulu	 bangsa	 kita	
sudah	toleran.		

‐ Orang	 Muslim	 punya	 andil	 menyatukan	 Indonesia	 melalui	
perdagnagan.	Jika	ada	gerakan	islam	yang	keras	di	Indonesia,	maka	ini	
ahistoris	bahkan	anti‐historis.		

‐ Mengapa	pancasila	bergulat	pada	 tataran	 ideologi	untuk	waktu	yang	
lama?	Karena	Indonesia	negara	yang	besar	dan	luas,	butuh	pemikiran	
yang	besar	dan	waktu.		

‐ Posisi	 pancasila	 sebagai	 pengikat	 keindonesiaan	 semakin	 kokoh,	
indikasi:	tidak	ada	pertentangan	ideologis	antarparpol.		

‐ Concern	 berikutnya,	 kebhinnekaan	 jangan	 berhenti	 pada	 apresiasi	
recognisi	antropologis.	Kebhinnekaan	harus	diwujudkan	pada	capaian	
yang	 iconic,	 pemerataan	 identitas	 budaya,	 ekonomi	 yang	 tersebar,	
jangan	 terpusat	 di	 Jawa.	 Yang	 terjadi,	 selama	 ini	 desentralisasi	
menimbulkan	 ironi.	 Masih	 ada	 sentimen	 klasik	 yang	 irasional,	
sehingga	yang	menjadi	pejabat	daerah	harus	putra	daerah	dsb.		

‐ Revolusi	 mental	 harus	 diadopsi	 oleh	 parpol.	 Inti	 demokrasi	 adalah	
mencari	 putra	 terbaik.	 Namun	 saat	 ini	 parpol	 masih	 ribut	 secara	
horisontal.	Sehingga	revolusi	mental	harus	diterapkan	di	parpol,	yang	
selama	ini	sangat	dominan	menentukan	agenda	nasional.		

‐ Bagaimana	 agar	 Nusantara	 secara	 kelembagaan	 terwujud?	 Sekarang	
ini	 muncul	 generasi	 hibrida	 yang	 semakin	 mengindonesia.	 Generasi	
baru	yang	memorinya	tidak	terikat	pada	etnis,	tidak	lagi	punya	ikatan	
emosional	 dengan	 kampung	 halaman.	 Ada	 beberapa	 pendikan	 yang	
wawasan	 agenda	 keindonesiaannya	 masih	 rendah.	 Misalnya	 di	
kalangan	anggota	DPR	RI	yang	berasal	dari	daerah.		

‐ Pancasila	adalah	suatu	kesatuan.	Namun	masih	ada	egosektoralisme.		
Misalnya	 hanya	 menekankan	 kepada	 Ketuhanan	 namun	 menindas	
kemanusiaan,	dan	sebaliknya.		

‐ Pancasila	 mengajarkan	 kebertuhanan	 yang	 melahirkan	 komitmen	
kemanusiaan.	 Semua	pemuka	agama	 lahir	 sebagai	pembebas.	Agama	
awalnya	 selalu	 menjadi	 kekuatan	 pembebas.	 Artinya:	 Kebertuhanan	
selalu	memihak	kepada	kemanusiaan	.	Etos	ini	yang	harus	ditekankan	
dalam	pancasila.	 Ciri	 kemanusiaan	 :	 keadilan,	menempatkan	 sesuatu	
kepada	tempatnya.		

‐ Pemimpin	harus	adil	dan	baik.		
‐ Pelayanan:	 keadilan	 	 Pemimpin	 yang	 tidak	 beriman	 tapi	 adil	

memberikan	 stabilitas	 yang	 lebih	 lama	 dibandingkan	 beriman	 tapi	
tidak	adil.		

‐ Lembaga	pendidikan	menjadi	sangat	penting	untuk	menyusun	strategi	
kurikulum.	 Pendidikan	 akan	 membentuk	 habit	 dan	 karakter.	
Language	carries	culture.		

‐ Maka	 dalam	 konteks	 pembelajaran	 pancasila	 dalam	 pelajaran	
matematika	 =	 benarxsalah	 jadi	 salah,	 salahxsalah	 jadi	 benar.	 Hal	 ini	
masih	belum	terjadi.		
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‐ Pelajaran	 agama	 seharusnya	 silabusnya	 disusun	 dengan	
mengedepankan	 ilmu	 pengetahuan,	 kemudian	 kerja/harta,	 dan	 baru	
kemudian	ritual.		

‐ Sekarang	giliran	kita,	kita	harus	malu	kepada	generasi	pemuda	1928	
jika	kita	 tidak	berbuat	sesuatu.	Mereka	 tidak	ada	yang	profesor	atau	
doktor.		
	

e. Pak	Janiruddin:		
‐ Tema:	 pelembagaan	 nilai‐nilai	 demokrasi	 pancasila	 dalam	 politik	

dalam	negeri		
‐ Demokrasi	 kita	 dari	 awal	 kemerdekaan	 selalu	 disebut	 sebagai	

demokrasi	pancasila,	termasuk	di	orba	dan	reformasi.		
‐ Demokrasi	Pancasila	di	era	orba:		
‐ Secara	 struktural	 demokrasi	 berjalan	 dengan	 benar,	 sehingga	

pemimpin	 terpilih.	 Kemudian	 rakyat	 memberikan	 koreksi	 kepada	
demokrasi	versi	ini.	

‐ Demokrasi	pancasila	di	era	orde	reformasi:		
‐ Pancasila	 seolah	 hilang,	 kebebasan	 politik	 diagungkan	 atas	 nama	

demokrasi	 namun	 disintegrasi	 mengemuka,	 keluhuran	 penasila	
menjadi	 luntur.	 Kebebasan	 banyak	 yang	 melanggar	 hak	 orang	 lain,	
menurut	data	IDI.		

‐ Apa	yang	harus	dilakukan:		
‐ Perlu	 sosialisasi	 tentang	 nilai	 luhur	 pancasila	 kepada	 semua	

komponen,	 dimulai	 dari	 suprastruktur	 politik	 dan	 infrastruktur	
politik.		

‐ Sosialisasi	terus	menerus	dan	berkelanjutan.		
‐ Pemuda	 memiliki	 pandangan	 yang	 jauh	 ke	 depan,	 dibandingkan	

dengan	orang	tua.		
	

f. Yudhi	Latief:		
‐ cara	 pikir	 pembangunan	 manusia	 di	 Indonesia	 masih	 sesat,	

seharusnya	didasari	pemikiran	untuk	memanusiakan	manusia		
‐ kemajuan	 Eropa	 dan	 China	 saat	 ini	 diawali	 dari	 pendidikan	 yang	

menekankan	kepada	manusia		
‐ Bekal	 kita:	 collective	 memory,	 pancasila,	 nilai	 kebudayaan	 dan	

keagamaan	
‐ merumuskan	 jati	 diri	 harus	 dilakaukan	 dengan	 benar.	 Di	 dalam	

manusia	terdapat	public	self	dan	private	self.		
‐ Manusia	 indonesia	 memiliki	 tingkat	 spiritualitas,	 ketahanan	

emosional	yang	tinggi.		
‐ Seluruh	hal	yang	bersifat	kolektif	saat	ini	mengalami	dekadensi,	mulai	

dari	 parpol	 sampai	 ke	 ormas	 keagamaan.	 Kolektivitas	 Indonesia:	
dibagi	menjadi	dua,	yang	didorong	oleh	XXX,	seperti	FPI	dkk;	dan	yang	
sifatnya	kerumunan,	tidak	punya	responsibility.		

‐ Parpol	di	Indonesia		sifatnya	masih	kerumunan.		
‐ Di	dalam	kolektivitas	yang	sakit,	kita	ikut	ikut.		
‐ Kolektivitas	 yang	 ingin	 dibangun	 adalah	 yang	 berbasis	 civic,	 yang	

memiliki	 responsibility,	 citizen	 yang	 active	 dan	 engaged,	 merasa	
memiliki	civic	duty	dan	civic	obligation.		
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‐ Pendidikan	dan	kebud	yang	paling	lemah	selama	ini	kita	tidak	pernah	
mengajarkan	 civic	 intelligent,	 atau	 kecerdasan	 kewargaan.	 Ada	 civic	
intelligent	 quotion	 yang	 mulai	 digulirkan	 di	 India.	 Indonesia	 butuh	
quotion	ini	karena	kita	masyarakat	yang	plural.		

‐ Collectivitas	 civic	 lebih	 besar	 daripada	 total	 penjumlahan	 kebaikan	
pribadi.		

‐ Butuh	 kecerdasan	 civic,	 yang	 bisa	 dibangun	 dengan	 wawasan	
kebangsaan	dan	komitmen	kebangsaan.		

‐ Wawasan	 kebangsaan:	 cara	 pandang	 apa	 yang	membuat	 bangsa	 itu,	
apa	yang	membentuk	sebuah	bangsa.	Ada	4	:		

o kesamaan	 collective	 memory	 –	 kesejarahan,	 untuk	 itu	
perlu	 pengajaran	 sejarah,	 yang	 merupakan	 akar	
tunggang	 dari	 collective	memory.	 Selama	 ini	 pelajaran	
sejarah	hanya	hapalan	tanggal,	bukan	moral	of	the	story.	
Apa	yang	bisa	diambil	dari	peristiwa	 ini.	 Jika	kita	 ingin	
membunuh	 suatu	 bangsa,	 maka	 musnahkan	 collective	
memorynya.	 Jabar	 :	 pusat	 perkebunan	 teh,	 kina,	 dan	
kopi.	 Sementara	 sementara	 di	 Jateng	 dan	 Jatim	 adalah	
perkebunan	 tebu.	 Yudhi	 mengarang	 buku	 :	 mata	 air	
keteladanan	Pancasila.		

o kesatuan	 geopolitik	 –	 laut	 dan	 daratnya	 terkoneksi,	
etnis	dan	rasnya	juga	terkoneksi.		

o faktor	sosial	budaya	–	bhinneka	tunggal	ika.	Bagaimana	
ini	 diperdalam	 dan	 diperluas?	 Bagaimana	 caranya	
(meniru	 amerika):	 perlu	 ditekankan	 bahwa	 di	 dalam	
diri	orang	aceh,	di	situ	ada	unsur	papua.		

o komitmen.	 Harus	 memiliki	 basis	 nilai	 yang	 disepakati	
bersama	 (pancasila),	 memiliki	 tujuan	 –	 visi	 misi,		
bersama	(pembukaan	UUD	45).		
	

3. Sesi	Tanya	Jawab:		
a. Kemenpora		
‐ usulan	 agar	hasil	 seminar	 ini	 dapat	dirumuskan	dan	disosialisasikan	

ke	lapisan	bawah		
‐ banyak	seminar	seperti	ini	dampaknya	belum	terasa	secara	signifikan		
‐ kemenpora	 mengadakan	 latihan	 kepemimpinan	 bela	 negara	 untuk	

mencegah	isu	radikalisme		
b. Kemenkumham	
‐ keteladanan	 harus	 dimulai	 dari	 pimpinan,	 terkait	 pilkada	 misalnya,	

agar	pemimpin	yang	dihasilkan	tidak	seperti	sekarang.		
‐ Prioritas	 pembangunan	 belum	 berfokus	 kepada	 pembangunan	

manusia,	seperti	tercermin	di	dalam	RPJMN.		
c. Bakamla:		
‐ poin	 dari	 Sarasehan	 Kebangsaan	 	 ada	 konsep	 rumah	 besar	

kebangsaan.	Bagus	sekarang	sudah	ada	stranas	wasbang.		
‐ Di	mana	ketahanan	SDM	kita?	Ini	adalah	faktor	kunci	kemajuan	China	

dan	 Korea.	 Indonesia	 memiliki	 SDM	 yang	 besar,	 namun	 tergantung	
pengelolaannya	apakah	ini	bisa	menjadi	kekuatan	atau	beban.		
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‐ Sampai	di	mana	ketahanan	SDA	kita	dikelola	dengan	baik?	Di	negara	
lain,	kita	bicara	soal	produktivitas.	Bagaimana	meningkatkan		

d. PP	Muhammadiyah:		
‐ jika	 ingin	 menyusun	 stranas,	 perlu	 membenahi	 struktur	 yang	

menghubungkan	negara	dan	keluarga		
‐ peran	lembaga	pendidikan	dan	media	massa	menjadi	sangat	penting		
‐ ini	harus	dibenahi		
‐ selama	ini	negara	dan	ormas	di	satu	sisi	negara	meregulasi,	sementara	

ormas	ingin	merebut		
e. Yusuf	Apneg	–	Mahasiswa:		
‐ Apa	 leverage	 factor	 dan	 immediate	 goals	 dalam	 wawasan	

kebangsaan?		
‐ Memory	 kolektif	mana	 yang	harus	 dikedepankan	untuk	menyatukan	

Indonesia	sebagai	bangsa?		
‐ Buku	 Yudhi	 Negara	 Paripurna,	 interpretasi	 yang	 tepat	 untuk	

persatuan	 Indonesia	 sebenarnya	 seperti	 apa?	 Apakah	 harus	 dengan	
opresi	 seperti	 pendidikan	 bela	 negara	 dll?	 Di	 Ciliwung	 ada	 babinsa	
yang	 setiap	 hari	 datang	 untuk	 memastikan	 tidak	 ada	 yang	 buang	
sampah	sembarangan.		
	

4. Jawaban:		
a. Direktur	Polkom:		
‐ yang	diperlukan	untuk	memperbaiki	keadaan:	keteladanan,	condition,		
‐ regulasi	 pemilu:	 ada	 inisiatif	 dari	 Perludem	 untuk	 simplifikasi	

peraturan	 terkait	 kepemiluan	 money	 politics	 juga	 ada	 hitungan	 :	
anggaran	108,000/pemilih		hanya	9	M	dari	2000	T.	ini	sangat	kecil.		

‐ Intinya,	angan	pernah	menyerah	untuk	satu	kebaikan.		
‐ Daerah	 Otonomi	 Baru	 (DOB)	 selalu	muncul	 jelang	 pilkada,	 sehingga	

pasti	 politically	 driven.	 Perubahan	 bisa	 terjadi	 dengan	UU	 baru,	 dan	
bisa	dimulai	dengan	tidak	pesimis	dan	tidak	apatis.		

‐ Potensi	CSO/LSM	di	Indonesia	luar	biasa.	Salah	satu	ide	memperkuat	
CSO	dari	Bappenas	adalah	memperkuat	DTF.		

‐ Stranas	 didesain	 agar	 program	 yang	 dibuat	 lebih	 sistematis,	 dan	
bukan	 membuat	 RPJMN	 baru,	 namun	 akan	 lebih	 	 berfokus	 kepada	
leverage	tertentu.		

	
b. Pak	Mukhlis;		
‐ komunikasi:	 karena	 sense	 of	 crisis	 dan	 sense	 of	 ownership	 sangat	

penting		
‐ proses	 membangun	 budaya	 baru	 dimulai	 dari	 pain,	 seperti	 proses	

yang	 dilakukan	 oleh	 PT	 KAI	 sehingga	 semua	 penumpang	 bisa	 tertib	
seperti	sekarang	dan	malu	sendiri	jika	tidak	mengantri.		

‐ Harus	dimulai	dari	diri	sendiri.		
	

c. Pak	Kusnaidi:		
‐ kita	tidak	bisa	menafikkan	peran	penting	masyarakat	dalam	wasbang	

dan	karbang		
‐ antara	 pemerintah	 dan	 pemda	 harus	 punya	 rel	 yang	 sama,	 dimulai	

dengan	keteladanan,	optimisme	dari	diri	sendiri.		
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‐ Polhukam	 akan	 mendorong	 agar	 segera	 selesai	 stranas	 ini,	 dan	
Polhukam	akan	mengawal	dengan	desk	yang	ada.		

‐ Outputnya	 adalah	 meningkatkan	 ketahanan	 nasional	 dan	 semangat	
membela	negara.		

	
d. Komaruddin	Hidayat:		
‐ pertama,	dulu	ada	satu	central	issue,	yakni	keinginan	untuk	merdeka.	

Seluruh	 Indonesia	 bisa	 padu.	 Namun	 ketika	 telah	 merdeka,	 kita	
melakukan	 konsoldiasi	 birokrasi,	 ideologi	 dan	 institusi,	 masyarakat	
kita	menjadi	cair,	masih	sebagai	kerumunan.	Lebih	loyal	kepada	etnis,	
agama,	dan	kepentingan	ekonomi.		

‐ Bagaimana	 kelompok	 yang	 cair	 ini	 agar	 bergerak	 maju	 dan	 tertata,	
sehingga	 ada	 pemikiran	 untuk	 melahirkan	 leading	 concept	 oleh	
Bappenas	 misalnya,	 sehingga	 ikut	 memberikan	 visi	 yang	
mengarahkan	masyarakat.		

‐ Saat	ini	bukan	hanya	collective	memory		apa	yang	sedang	bermain	
di	 otak	 masyarakat	 saat	 ini	 juga	 harus	 dipikirkan.	 Ini	 harus	 diteliti.	
Maka	menjadi	penting	untuk	memetakan	quick	wins	yang	terukur	dari	
suatu	program?	Pada	tataran	ide,	instrumen,	seperti	apa?		The	value	of	
money	harus	terukur	karena	ini	Bappenas,	bukan	di	kampus.		

‐ Indonesia	saat	ini	tidak	melakukan	brain	drain	maupun	brain	gain.		
	
e. Pak	Janirudin:		
‐ Media	 massa	 dan	 LSM	 harus	 berperan	 melakukan	 perubahan	 sikap	

mental	masyarakat.		
	
f. Yudhi	Latief:		
‐ Tol	 laut	 dibangun	 sebagai	 urat	 nadi	 konektivitas	 kebangsaan	 kita,	

tidak	hanya	sumber	lapangan	kerja.	Dalam	mengembangkan	semangat	
kebangsaan,	 konektvitas	 dan	 social	 intercourse	 menjadi	 sangat	
penting.	 Di	 Indonesia	masih	 banyak	 kantong	 yang	 isolasionasis,	 dan	
pembangunan	masih	berpusat	pada	daratan.		

‐ Demikian	 pula	 membangun	 demokrasi	 yang	 masih	 padat‐uang,	 ini	
mencegah	 orang	 yang	 kompeten	 bisa	 masuk	 ke	 sistem.	 Desain	
pemilihan	 umum	 juga	memakai	 proporsional	 terbuka,	 ini	mencegah	
konsolidasi	 internal	 partai.	 Parpol	 sekarang	 hanya	 soal	memberikan	
tiket,	sisanya	adalah	kepentingan	individu.	Politik	kita	hanya	dibangun	
atas	dasar	kerumunan.	Politik‐nya	ada	tapi	polity‐nya	tidak	ada.	Yang	
harus	 dilakukan	 adalah	 mencari	 bentuk	 botol	 yang	 cocok	 untuk	
“anggur	 tua”	 Indonesia.	 Karena	 jika	 tidak	 ketemu	bentuk	 botol	 yang	
cocok,	 sangat	 mungkin	 kita	 kembali	 kepada	 akar	 budaya	 nenek	
moyang,	yakni	tribalisme	kesukuan.		

‐ Maka	pembangunan	dimensi	manusia	menjadi	sangat	penting.		
	

g. Pak	Ubaid:		
‐ Ketuhanan	adalah	sebagai	pembebas.		
‐ Pembangunan	 harus	 berawal	 dari	 manusia,	 berakhir	 pada	 manusia,	

berwawasan	kebangsaan.		
‐ Civic	intelligent	harus	dikembangkan.		
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‐ Tantangan	 pembangunan	 Indonesia	 adalah	 pentingnya	 menemukan	
“botol”	bernama	Indonesia	yang	sesuai	bagi	entitas‐entitas	primordial.		

	



CATATAN SEMINAR NASIONAL STRATEGI NASIONAL PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN 

DAN KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATAN DAN KESATUAN BANGSA 

28 OKTOBER 2015‐10‐28 RUANG SG 1‐5 BAPPENAS 

 

1. Sambutan Deputi Bidang Polhukhankam : 

‐ Ini seminar yang kedua di Bappenas. Yang pertama dilakukan menjelang kabinet Jokowi 

JK, seminar tsb dalam rangka membuat konsensus bersama tentang wasbang 

‐ Seminar hari ini ingin lebih maju lagi, yaitu dengan membuat strategi nasional wasbang. 

‐ Bappenas bekerjasama dengan Menko PMK dan Menko Polhukam untuk menyusunan 

stranas wasbang 

‐ Hari ini harus lebih implementatif daripada semina yang pertama kali karena wasbang 

yang akan kita terapkan harus bisa diterapkan sesuai dengan strategi ynag telah disusun.  

‐ Wasbang sangat penting untuk kita karena kenyataan sekarang masalah kebangsaan 

sudah menjadi hal yang tererosi dengan kebutuhan yang mendesak. Contoh : di bidang 

ekonomi sampai sekarang kita belum punya landasan strategi ekonomi, apakah akan 

ekonomi pancasila, neolib, atau ekonomi yang sosialis. Kita harus bisa formulasikan 

bagaiman wasbang ke depan.  

‐ Hari ini ada 2 narsum yaitu Pak Yudi Latief dan Pak Komaruddin Hidayat. K/L dapat 

memberi masukan tentang bagaimana menyusun RPJM ke depan.  

2. Diskusi Panel dengan 6 narasumber.  

3. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas : Strategis Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan 

bangsa 

‐ Seminar ini sengaja dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Sumpah Pemuda 

‐ Sebagai sebuah bangsa, tidak bisa taken for granted, tapi harus dibina dan diupayakan, 

atau dipupuk agar tidak kering dan tidak mati.  

‐ Desakan dan tekanan dari luar juga bisa menimbulkan erosi wasbang. Globalisasi 

membawa peluang tapi juga sekaligus membawa tantangan.  

‐ Oleh karena itu perlu strategi untuk penguatan kebangsaan.  

‐ Sila pertama Pancasila, isu yang sangat krusial saat ini adalah intoleransi 

‐ Sila kedua isu yang krusial adalah Masalah perlindungan HAM 

‐ Sila 3 : isu yang paling krusial adalah ancaman disintegrasi bangsa 



‐ Sila 4 tentang demokasi : isu : kualitas demokrasi . Di dalam pengukuran IDI tahun 2014 

ada peningkatan tapi peningkatkannya lebih ke prosedural daripada substansi. Oleh 

karena itu kualitas demokrasi perlu mendapat perhatian 

‐ Sila 5 : isu kesenjangan sosial, baik antar kelompok atau antar regional.  

‐ Pancasila menjadi dasar untuk melihat persoalan2 kebangsaan.  

‐ Di dalam ilmu sosial ada nilai fndamental dan nilai instrumental.  

‐ Kami belum menemukan kesimpulan yang mantap tentang nilai‐nilai instrumental, 

misalnya kerja keras, dll. Untuk mencapai nilai tertentu perlu nilai instrumental.  

‐ Nilai‐nilai yang kami sajikan dalam dokumen stranas wasbang masih lebih pada nilai2 

fundamental yaitu Pancasila sebagai faslsah bangsa. Tapi jika menurut seminar ini nilai2 

instrumental perlu dimasukkan, maka akan kami masukkan dalam dokumen stranas 

wasbang.  

‐ Nantinya setelah stranas akan ada Tim Koordinasi yang diharapkan akan dipimpin oleh 

Wapres sehingga diharapkan kegiatan2 karbang dan wasbang bisa lebih efektif 

dilembagakan.  

4. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Perikehidupan Bangsa Indonesia, Drs. Kusnaidi, 

Kemenko Polhukam  

‐ Implementasi nilai Pancasila adalah di kehidupan masyarakat.  

‐ Bagi penyelenggara negara, implementasi nilai pancasila harus terlihat dalam 

pembuatan kebijakan.  

‐ Perlu kajian dan penyempurnaan peraturan perundangan agar substansinya tidak 

terlepas dari pancasila 

‐ Di bidang politik, perlu demokrasi yang berkeadilan yang sesuai dengan pancasila 

‐ Partisipasi sebaiknya bottom up 

‐ Ketahanan nasional di bidang ekonomi : pengamalan pancasila tidak bisa dilepaskan dari 

UUD pasal 33. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan.  

‐ Ancaman terhadap kedaulatan negara semakin banyak, tidak hanya dari luar tapi juga 

dari dalam.  

‐ Perlu relasi dengan bangsa lain untuk membangun dunia yang lebih baik. Oleh karena itu 

nasionalisme indonesia diharapkan tumbuh berkembang dalam taman sari 

internasionalisme.  

5. Dr. Ahmad Muklis Yusuf, Pokja Revolusi Mental, Kemenko PMK. Pemantapan Revolusi 

Mental Bagi Peningkatan Kedaulatan Martabat Bangsa : Tantangan Implementasi untuk 

Menjadi Gerakan.  



‐ Mental revolution is about changing state of mind. Classic proverb : every revolution 

starts in the mind.  

‐ Masyarakat sudah sadar tentang kebangsaan jauh sebelum ada negara Indonesia.  

‐ Di Manila, orang2 rindu pada jagoan, sehingga memilih Joseph Estrada.  

‐ Kepemimpinan berbasis nilai akan sangat menentukan integritas seorang pemimpin. 

‐ Koordinator kebijakan revolusi mental : Bappenas. Koordinator pelaksanaan revolusi 

mental : Kemenko PMK.  

‐ Revolusi Mental adalah upaya mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang 

berorientasi yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. 

‐ Revolusi Mental : mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi 

pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Inodnesia menjadi bangsa besar dan mampu 

berkompetisi dengan bangsa‐bangsa lain di dunia. Sumber : Bappenas 

‐ Nilai‐Nilai Esensial Revolusi Mental : integritas, etos kerja, gotong royong 

‐ Sense of Crisis, membangun konsorsium atau koalisi, menguatkan kerelawanan, 

bertindak nyata mengatasi hambatan. 

‐ Akan ada Inpres tentang Revolusi Mental. Diharapkan 9 Deember bisa dideklarasikan 

bersamaan dengan peringatan hari Anti Korupsi.  

‐ Usulan Visi Grakan Nasional Revolusi Mental : Terwujudnya penyelenggara negara dan 

masyarakat Indonesia yang berintegritas dan beretoskerja dengan semangat gotong 

royong.  

‐ Usulan misi Gerakan Nasional Revolusi Mental : memperkuat nilai, menegakkan aturan, 

mempraktekkan nilai, ...., melibatkan masyarakat.  

‐ Yang sedang kita tekankan adalah Indeks Persepsi Korupsi berkurang 30% dan Indeks 

Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik.  

‐ Hambatan Eksekusi Keijakan dan Strategi : Hambatan manajemen, hambatan resorce 

‐ Indikator Revolusi Mental akan dilihat dari Indeks Kepuasan Pelayanan Publik dan 

Partisipasi publik dalam umpan balik terhadap pelayanan publik.  

 

6. Komarudin Hidayat  

‐ Mengapresiasi perjalanan bangsa Indonesia.  

‐ Sebuah bangsa diikat oleh collective memory. Oleh sebagian orang, memory ini dijalani 

langsung, tapi ada juga yang mendapatkan memory yang dtanamkan lewat pendidikan. 

Jika TIDAK DITANAMkan maka bisa hilang.  



‐ Memory yang hilang tentang perjalanan bangsa akan mengurangi wawasan kebangsaan. 

‐ Apa memory yang akan mengikat kita? 

‐ Somehow nasionalisme kita dipicu oleh adanya imperialisme.  

‐ Kesamaan memory tentang bangsa kita yang tidak mau dijajah harus terus dihidupkan, 

jika tidak maka kita bisa kehilangan cita2 bersama.  

‐ Mmeory itu disarikan menjadi cita2 bersama yang kemudian menjadi Pancasila. Ada 

cita2 bersama untuk maju.  

‐ Pancasila layaknya gunung es yang harus ditelusuri pemahamannya. Saya kuatir generasi 

muda sekarang tidak memahami hal ini. Jika tidak ada collective memory tentang hal ini, 

ikatan bangsa kita akan semakin kendor.  

‐ Bangsa adalah imagination of the future. Akar Indonesia adalah akar serabut berupa 

etnis2 di Indonesia. Untuk tidak ada ancaman militer dari luar.  

‐ Ikatan kita adalah Pancasila. Tanpa Pancasila tidak akan ada Indonesia.  

‐ Jika Pancasila tidak berfungsi, maka Indonesia bisa seperti Ygoslavia. 

‐ Tapi jika Pancasila tidak mnjadi karakter, maka Indonesia akan menjadi kerumunan.  

‐ Bahasa adalah rumah budaya. Bahasa itu mengingat. Masyarakat yang bahasanya/vocab 

luas maka ilmunya luas, pikirannya akan luas, tidak terbatas.  

‐ Sekarang orang Jawa mulai berkurang yang paham huruf Jawa. Plusnya adalah kita 

semakin mengIndonesia karena diikat oleh satu bahasa Indonesia.  

‐ Bahasa Indonesia itu egaliter. Bahasa Jawa dan Sunda itu hierarkis sekali. Bahasa yang 

egaliter menunjukkan kemanusiaan.  

‐ Gerakan yang anti toleransi sangat tidak nusantara.  

‐ Bahasa Pesisir yang digunakan pedagang juga egaliter. Jika tidak egaliter maka 

dagangannya tidak akan laku.  

‐ Pancasila lama bergulat di ideologi karena bangsa indonesia sangat besar sehingga 

butuh waktu.  

‐ Saat ini posisi Pancasila sebagai pengikat bangsa makin kokoh. Indikasi : 1) parpol tidak 

lagi bertengkar tentang ideologi, 2) contoh negara lain yang pecah memberi wawasan 

agar kita tidak seperti mereka,  

‐ Kebhinnekaan jangan berhenti pada apresiasi antropologi. Kebhinnekaan harus 

diimplementasikan pada penyebaran hasil2 yang iconic di setiap wilayah, jangan 

terpusat di Jakarta. Desentralisasi menimbulkan ironi. Ada yang bagus tapi kemudian 

ada sentimen klasik dan tidak rasional semacam “putra daerah”. Desentralisasi 

kemudian dipolitisasi dengan isu2 etnis.  



‐ Demokrasi idenya adalah menjaring kader dan putra terbaik.  

‐ Saat ini muncul generasi hibrida yang semakin meng‐Indonesia. Kampus telah 

melahirkan saya sebagai orang Indonesia. Kampus membuat pergaulan saya 

mengindonesia. Saat ini ada generasi hibrida yang tidak lagi punya ikatan emosional 

dengan kampung halaman karena mereka lahir di Jakarta.  

‐ Bayangkan anggota DPR yang pergaulannya di tingkat daerah lalu terlibat mengatur 

kebijakan di tingkat nasional. Mereka perlu punya helicopter view untuk bisa melihat 

Indonesia dari atas.  

‐ Pancasila adalah persatuan. Tidak dilihat per sila. 

‐ Ada yang menggunakan dalih agama untuk menekan kemanusiaan. 

‐ Kemanusian di Indonesia ada sisi spiritualitasnya.  

‐ Adil : memberikan sesuatu kepada yang berhak. Menempatkan sesuatu pada tempatnya  

‐ Pilihlah pemimpin yang adil karena akan memberikan yang baik untuk rakyatnya. Soal 

iman adalah soal dia dan Tuhannya. Pemimpin beragama tapi tidak adil maka akan 

berantakan negaranya.  

‐ Pendidikan akan memberi dampak untuk karakter. 

‐ Ilmu  kerja  ritual 

‐ Installment pertama pada anak2 adalah agar mereka punya etos keilmuan.  

7. Pak Janirudin SH MSi, Kemenko Polhukam. Pelembagaan Nilai‐Nilai Demokrasi Pancasila 

dalam Kehidupan Politik Dalam Negeri 

‐ Pancasila menjadi dasar bagi demokrasi di Indonesia 

‐ Demokrasi Pancasila : bebas menyampaikan pendapat, tapi juga menghargai pendapat 

orang lain.  

‐ Hak memilih di daerah : masih lebih ke demokrasi sepotong roti, lebih ke kepentingan 

hari ini, buka kepentingan dalam jangka panjang.  

‐ Pengawasan yang dilakukan DPRD masih kecil sehingga masukan belum banyak dilihat 

oleh pemda.  

‐ Penyelenggara pemerintahan harus terlebih dahulu diberikan pelembagaan demokrasi.  

8. Pak Yudi Latief : 

‐ Selama ini pembangunan tidak menjadikan manusia sebagai tujuan. Manusia menjadi 

subordinasi pembangunan fisik. Infrastruktur sekolah jembatan pabrik dll adalah untuk 

mendukung kemanusiaan, bukan untuk makin merendahkan kemanusiaan. 



‐ Wawasan dan karakter bangsa bukanlah ornamen pembangunan  tapi adalah 

jantungnya pembangunan.  

‐ Sapere aude : berani menjadi diri sendiri 

‐ Sejarah, sosialisme ala cina, dan konfusianisme.  

‐ Indonesia : sejarah, pancasila, dan nilai2 spiritualistas.  

‐ Jati diri perlu dirumuskan secara benar.  

‐ Dimensi kedirian yang bersifat personal, manusia Indonesia tidak defisit/tidak buruk. IQ 

orang Indonesia kompetitif.  

‐ Kedirian spiritual/SQ, manusia Indonesia sangat spiritual 

‐ Kecerdasan emosional : manusia Indonesia punya ketabahan emosional yang sangat 

besar. Pada titik kritis Indonesia, ketabahan emosional ini menjadi jaket pengamanan. 

Ketabahan untuk menghadapi kemiskinan.  

‐ Dimensi publik kita justru sedang sakit karena tidak memperhatikan aspek kolektif. 

Parlemen dan ormas keagamaan kita sedang sakit.  

‐ Kolektivitas di Indonesia di drive oleh 2 hal : kasuistik, dan kerumunan (tidak punya 

responsibility). Parpol bersifat kerumunan. Kelompok2 di Indonesia semakin 

mendehumanisasi manusia. Di dalam kolektivitas yang sakit, maka kita akan ikut sakit 

jika masuk ke dalamnya.  

‐ Yang harus dilakukan adalah mentransform warga menjadi citizen yang engage.  

‐ Kita tidak pernah mengajarkan civic intelligent/pendidikan kewargaan. Cari di google. 

India sedang senang mengembangkan hal ini.  

‐ Indonesia harus lebih dari itu karena iNdonesia terdiri dari masyarakat yang plural tapi 

tidak pernah menyatu. Civic engagement, civic eduation, dan civic inteliigent sangat 

penting dalam masyarakat yang plural.  

‐ Kebajikan kolektif lebih dari total kebajikan pribadi‐pribadi. Perlu ada kecerdasan civic. 

‐ Kecerdasan civic bisa dibangun dengan wawasan kebangsaan dan komitmen 

kebangsaan.  

‐ Wawasan kebangsaan : cara pandang apa saja yang membentuk suatu bangsa. 

‐  Ada 4 hal dalam wawasan kebangsaan:  

‐ 1) kesamaan faktor2 kolektif memory/kesamaan kesejarahan/nasib. Sejarah adalah akar 

tunggang dari kolektif memory. Sejarah di Indonesia lebih pada silsisah raja2 dan tanggal 

tapi tidak mengambil oral of the history. Yang perlu diajarkan pada civic education 

adalah bagaimana setiap anak didik dapat menangkap pesan moral dari sejarah.  



‐ Buku : Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan.   

‐ Kalau kita ingin membunuh suatu bangsa, yang perlu dilakukan adalah menghanguskan 

kolektif memorinya/ tidak memahami sejarahnya. 

‐ Seolah jika sudah menguasai matematika tidak perlu lagi menguasai sejarah.  

‐ Jawa Barat :pusat pekerbunan teh dan kopi. Gula defisit, sehingga minum teh tanpa 

gula. 

‐ Jawa Tengah dan Jatim pusat perkebunan gula. Gula surplus. 

‐ 2) kesamaan geografi.  

9. SESI DISKUSI 

10. Kemenpora 

‐ Butir2 Pancasila jika dilaksanakan dengan benar maka bangsa kita bisa lebih baik dari 

bangsa lain.  

‐ Usul : perlu ada rumusan hasil seminar ini yang bisa disosialisasikan ke berbagai lapisan, 

tidak hanya berdampak untuk peserta seminar.  

‐ Tanggal 9‐13 Nov akan ada kegiatan pendidikan kesadaran bela negara, di ponpes darul 

maarif. Diharapkan bisa mengurangi isu radikalisme.  

11. Kemenkumham :  

‐ Keteladanan harus dimulai dari pimpinan 

‐ Sistem pilada belum banyak enghasilkan pimpinan daerah yang baik. Salah satunya 

arena politik transaksional 

‐ Bagaimana Pemilukada dapat mendorong terpilihnya pimpinan yang baik? 

‐ Prioritas pembangunan belum berfokus untuk membangun manusia 

12. Badan Keamanan Laut 

‐ Pancasila tidak pernah salah, yang salah adalah yang menginterpretasikannya. Pancasila 

dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu  

‐ Ketahanan nasional sumber daya perlu diperhatikan. Bagaimana Indonesia bisa 

mengelola SDM yang ada? Jika tidak dikelola, maka SDM justru bisa menjadi beban bagi 

negara.  

‐ Sumber daya alam bagaimana ketahanannya, karena di negara kita sumber daya alam 

tidak banyak dikelola oleh negara kita sendiri.  

‐ Perhatian kepada sumber daya perlu diupayakan.  



13. PP Muhammadiyah  

‐ Dalam menyusun strategi nasional perlu perbaikan struktur penghubung pemerintah 

dan masyarakat , baik secara institusi maupun individu ( 

14. Mahasiswa Pasca Sarjana UI : 

‐ Leverage factornya apa 

‐ Apa immediate goals yang harus diciptakan sebelum kita terpecah 

‐ Memory kolektif apa yang perlu dikedepankan untuk menyatukan kita sebagai bangsa 

‐ Interpretasi persatuan Indonesia yang tepat itu seperti apa? Sebenarnya bentuk 

persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari2 itu seperti apa? 

‐ Apakah harus pakai pendidikan bela negara untuk menciptakan persatuans 

15. Tanggapan pembicara 

16. Pak Wariki 

‐ Beberapa hal tidak akan dimasukkan ke dalam stranas ini karena jika semuanya 

dimasukkan ke dalam stranas maka tidak akan berbeda dengan RPJMN.  

17. Pak Mukhlis, Kemenko PMK: 

‐integritas terhadap aturan menjadi hal yang pertama/utama 

18. Kemenko Polhukam : Kemenko Polhukam akan selalu mendorog agar stranas ini bisa segera 

diselesaikan. Output stranas ini bisa meningkatkan semangat membela bangsa dan negara. 

Oleh karena itu apa yang dilakukan Kemenpora dan Kemenhan terkait bela negara perlu 

didukung.  

19. Pak Komaruddin Hidayat :  

‐ Masyarakat kita cair. Masyarakat kerumunan, citizenship belum kokoh. Orang lebih loyal 

pada kelompok dan suku, dan kalkulasi ekonomi dan posisi. Loyalitas dikaitkan dengan 

kira2 akan memberikan insentif apa. Demokrasi kemudian menjadi pasar/industri.  

‐ LIPI akan baik jika bisa enlighten masyarakat 

‐ Jangan‐jangan Indonesia itu rumah besar tapi isinya kerumunan.  

‐ Tentang bela negara, masyarakat otomatis akan membela jika ada yang bisa 

dibanggakan. 

‐ Wawasan kebangsaan : penting untuk petakan quick wins yang terukur.  

‐ Akuntabilitas itu harus ada produk yang terukur. Ada quick wins yang terukur. Bappenas 

harus tahu the value of money.  



20. Pak Janir : 

‐ Media massa sangat besar perannya dalam mempengaruhi cara pandang masyarakat. 

21. Pak Yudi Latief : 

‐ Di Indonesia pembangunan berbasis daratan. Masih banyak kantong‐kantong di 

pedalaman.  

‐ Pembangunan sebaiknya juga menekankan pada konektivitas manusia.  

‐ Hatta : nasionalisme inggris lebih kuat daripada nasional italia.  

‐ Indonesia adalah old wine in a new battle. Old wine adalah kejawaan, kesundaan, 

kebugisan, dll.  

‐  Tantangan nation building Indonesia jauh lebih kompleks daripada Amerika 
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PERTANYAAN – SESI 1

• Kemenpora: 
– Ada semacam pedoman/rumusan rekomendasi dari
seminar nasional untuk disosialisasikan kepada masyarakat
lebih luas.

– Kemenpora mengadakan latihan kepemimpinan bela
negara untuk mencegah isu‐isu radikalisme.

• Kemenkumham: 
• Keteladanan harus dimulai dari pimpinan.
• Sistem Pilkada belum banyak menghasilkan pimpinan daerah yang 
baik. Salah satunya karena politik transaksional. 

• Bagaimana Pemilukada dapat mendorong terpilihnya pimpinan
yang baik?

• Prioritas pembangunan belum berfokus untuk membangun
manusia. 



PERTANYAAN

• Bakamla: 

– Pancasila dimanipulasi untuk kepentingan
kelompok/rezim tertentu.

– Selama ini ketahanan nasional dipahami sempit
dalam hal ideologi, keamanan, dll. Namun dimana
ketahanan nasional dalam hal sumber daya?

– Negara lain sudah fokus pada produktivitas, 
bagaimana Indonesia meningkatkan
produktivitas?



PERTANYAAN

• PP Muhammadiyah:

– Dalam menyusun strategi nasional perlu
perbaikan struktur penghubung pemerintah dan
masyarakat, baik secara institusi maupun individu. 
(media, lembaga pendidikan, ormas, dll)



PERTANYAAN

• Mahasiswa Pasca Sarjana UI:

– Apa leverage factors dan immediate goes dalam
wawasan kebangsaan?

– Memori kolektif apa yang harus dikedepankan
dalam memperkuat wawasan kebangsaan? Masih
banyak kesenjangan antar wilayah yang terukur
lewat IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

– Interpretasi yang tepat untuk persatuan
Indonesia? Apakah operasi bela negara? 



TANGGAPAN

• Pak Wariki:
– Perbaikan tidak bisa dilaksanakan pada satu lini, tetapi perlu melibatkan

berbagai pihak termasuk CSO dan media untuk bekerja sama‐sama.
– Salah satu pembenahan politik uang adalah sistem keuangan parpol. Fokus

kesana sudah dimulai. 
– DOB (Daerah Otonomi Baru) selalu dikembangkan menjelangan Pilkada

(Politically Driven). Ke depan perlu persiapan, tidak boleh dipengaruhi politik.
– Potensi CSO/LSM di Indonesia luar biasa yang dapat membangun bersama‐

sama. 
– Salah satu ide memperkuat CSO dari Bappenas adalah ide pembuatan DTF 

(Democratic Trust Fund) yang telah diamanahi oleh RPJMN 2015‐2019 Bidang
Politik. Saat ini perkembangannya masih terus berkoordinasi dengan K/L, 
Ormas, dan unsur lainnya untuk menemukan skema kelembagaannya. 

– Stranas di desain untuk memprogramkan secara lebih sistematik.
– Stranas perlu disempurnakan dan harus optimis untuk menjalankannnya.



TANGGAPAN

• Pak Kusnaidi: 

– Salah satu tujuan dari pembuatan stranas adalah
diperkuat oleh Perpres sebagai kerangka
regulasinya.

– Output dari Stranas Wasbang dan Karbang adalah
meningkatkan ketahanan nasional dan semangat
bela negara.



TANGGAPAN

• Pak Yudi Latif:
– Social Intercourse menjadi sangat penting untuk memperkuat

wawasan kebangsaan. 
– Pembangunan Indonesia selama ini berbasis daratan. 
– Membangun tol laut bukan hanya meningkatkan ekonomi dan

membuka peluang kerja, tetapi ada konektivitas sebagai
prasyarat.

– Desain sistem pemilihan umummemakai sistem proporsional
terbuka. Persaingan bukan hanya antar partai, tetapi inter partai
(di dalam sendiri).

– Politik kita tidak dibangun atas dasar kolektivitas, tetapi
kerumunan saja. Politiknya ada, tetapi polity nya tidak ada.

– Tantangan nation building di Indonesia jauh lebih kompleks dan
urgent dari Amerika Serikat. 



TANGGAPAN

• Pak Janirudin:

– Peran media massa sangat besar untuk merubah
mental dan sikap masyarakat dan penyelenggara
negara.



TANGGAPAN

• Prof. Komar:

– Setelah Indonesia merdeka, perlu melakukan
konsolidasi birokrasi, institusi, dan ideologi.

– Loyalitas diukur secara utilitarian, seperti industri
pasar. 

– Akuntabilitas harus ada produk yang terukur
karena value of money.



KESIMPULAN

• Pancasila sebagai ideologi pembebas

• Pembangunan manusia harus difokuskan

• Kolektivitas civic harus dikembangkan, karena
lemahnya civic engangements. 

• Tantangan pembangunan dan entitas
primordial. 



CATATAN	SEMINAR	NASIONAL		
STRATEGI	NASIONAL	PEMANTAPAN	WAWASAN	KEBANGSAAN	DAN		

KARAKTER	BANGSA	DALAM	RANGKA	MEMPERKUAT		
PERSATUAN	DAN	KESATUAN	BANGSA	

	
	

Sambutan	Pak	Rizky	–	Deputi	Polhukhankam,	Bappenas:	
 Seminar	ini	merupakan	seminar	yang	kedua	
 Di	bidang	Ekonomi	kita	belum	punya	strategi	yang	menjadi	landasan	ekonomi	Indonesia	

	
Pak	Wariki	Sutikno	–	Direktur	Politik	dan	Komunikasi,	Bappenas:	

 Seminar	 ini	 diadakan	 pada	 tanggal	 28	 Oktober	 dalam	 suasana	 memperingati	 Hari	
Sumpah	Pemuda	yang	menjadi	cikal	bakal	perjuangan	Indonesia	

 Schisism	
 Setiap	 bangsa	 pasti	 memperjuangkan	 kepentingannya	 masing‐masing,	 sehingga	

persaingan	antarbangsa	tidak	terhindarkan.	
 Di	masing‐masing	sila	dalam	Pancasila	dapat	kita	temukan	isu‐isu	mendasar	yang	dapat	

dikembangkan	dalam	proses	perencanaan		
 Isu	yang	harus	diperhatikan	dalam	lima	tahun	ke	depan	adalah	kualitas	Demokrasi	
 IDI	berkembang	namun	perkembangannya	masih	sebatas	prosedural	
 Pancasila	sebagai	dasar	yang	fundamental	dalam	melihat	masalah	kebangsaan	
 Dalam	ilmu	sosial	ada	dua	nilai:	Fundamental	dan	Instrumental	
 Nilai	untuk	mencapai	tantangan	disebut	sebagai	Nilai	Instrumental	
 Kegiatan‐kegiatan	yang	dikembangkan	untuk	memperkuat	karakter	bangsa	agar	efektif	

nanti	akan	dilembagakan	dan	akan	ada	monitoring	serta	evaluasi	dalam	proses	berjalan	
	
Pak	Kusnaidi	–	Kemenkopolhukam:	

 Dalam	UUD	1945,	Indonesia	telah	menyepakati	dasar	
 Pada	tahun	2015	NKRI	telah	berusia	70	tahun,	di	mana	pergerakan	bangsa	didasari	dari	

tiga	hal:	Kesadaran;	Semangat;	dan	Tekad/Komitmen	
 Jika	 permasalahan	 yang	 ada	 dibiarkan,	 persatuan	 dan	 kesatuan	 bangsa	 akan	 semakin	

rapuh	
 Implementasi	Pancasila	membutuhkan	kontribusi	dari	semua	pihak		
 Output	yang	diharapkan	dari	pemantapan	wasbang	adalah	Ketahanan	Ideologi,	Politik,	

Ekonomi,	Sosbud,	dan	Hankam	
 Ketahanan	 Ideologi	 –	 Menempatkan	 kembali	 Pancasila	 sebagai	 ideologi	 negara	 dan	

dasar	 hukum	 serta	 unsur	 pemersatu	 bangsa,	 Merevitalisasi	 Pancasila	 melalui	 Dikdas	
dan	Dikti	

 Ketahanan	Politik	–	Membangun	Demokrasi	yang	Berkeadilan	
 Ketahanan	 Ekonomi	 –	 Pengamalan	 pasal	 33&34	 UUD	 45,	 Pelembagaan	 Demokrasi	

Ekonomi,	dan	Mengutamakan	kemakmuran	rakyat	
 Ketahanan	Sosbud	–	Memperteguh	Kebhinekaan,	Toleransi,	Pembinaan	Kerukunan,	dan	

Revitalisasi	Budaya/Kearifan	Lokal	
 Ketahanan	Hankam	–	Upaya	pembinaan	kesadaran	Bela	Negara	
 Pada	5	November	2015,	Kemenkopolhukam	mengadakan	Rakornas	Kesatuan	Bangsa	

	



Pak	Ahmad	Mukhlis	Yusuf	–	Pokja	Revolusi	Mental,	Kemenko	PMK:	
 Poin	penting	pertama	adalah	mindset	
 Proses	 Kemajuan	 Manusia	 yang	 panjang	 dimulai	 pada	 ketaatan	 pada	 aturan	 baru	

kemudian	entry‐entry	poin	dapat	diinternalisasi	
 Revolusi	Mental	bagaimana	membangun	Sense	of	Crisis	dan	Mental	Model		
 Politik	Indonesia	mengalami	transformasi	yang	radikal:	

Otoritarianisme	–	Demokrasi	
 Revolusi	Mental:	Mengubah	cara	pandang,	
 Revolusi	mental	dimulai	dari	perubahan	pola	pikir	
 Ada	tiga	nilai	esensial	Revolusi	Mental:	Integritas,	Etos	Kerja,	dan	Gotong	Royong	
 Pilar	 Revolusi	 Mental:	 Kedaulatan	 Politik,	 Kemandirian	 Ekonomi,	 Kepribadian	 dalam	

Kebudayaan	
 Dari	 pengalaman	 Sea	 Games,	 prestasi	 Indonesia	 kian	menurun	 di	 tengah	 kebangkitan	

negara‐negara	lain.	Indonesia	hany	
 Manajemen	Perubahan,	Masalah	Implementasi:	

1. Sense	of	Crisis	
2. Membangun	Koalisi	atau	konsorsium	
3. Membangun	visi	dan	inisiatif	bersama	
4. Menguatkan	kerelawanan	
5. Bertindak	nyata,	mengatasi	hambatan	
6. Mengapresiasi	keberhasilan	jangka	pendek	
7. Mempercepat	dan	menjadikan	critical	mass	
8. Institusionalisasi	

 Desember	ini	akan	disahkan	Inpres	Revolusi	Mental	
 Usulan	 Visi:	 “Terwujudnya	 penyelenggara	 negara	 dan	 masyarakat	 Indonesia	 yang	

berintegritas	dan	beretoskerja	dengan	semangat	gotong	royong”	
 Lima	misi	RM:	

1. Memperkuat	nilai	
2. Menegakkan	aturan‐aturan	
3. Mempraktikan	nilai	
4. Melembagakan	nilai	

 Ada	 dua	 yang	 sedang	 ditajamkan:	 Indeks	 Persepsi	 Korupsi	 dan	 Indeks	 Kepuasan	
Masyarakat	atas	pelayanan	publik	

	
Prof.	Komaruddin	Hidayat	–	UIN	Jakarta:	

 Sebuah	bangsa	diikat	oleh	collective	memory	(Perjuangan,	Pendidikan	
 Nasionalisme	 Indonesia	 pada	 masa	 perjuangan	 dipicu	 oleh	 imperialisme,	 tetapi	

sekarang	pemicu	nasionalisme	Indonesia	apa?	
 Akar	Indonesia	adalah	akar	serabut	pada	etnis‐etnis	yang	ada	
 Yang	mampu	menjadi	collective	memory	Indonesia	saat	ini	adalah	Pancasila	
 Pancasila	 sebagai	 ideologi	 harus	 ditumbuhkan	 sebagai	 karakter	 yang	 riil	 untuk	

menghindarkan	Indonesia	sebagai	bangsa	kerumunan	
 Dengan	 satu	 bahasa	 Indonesia	 sebagai	 rumah	 budaya	 untuk	 pemersatu,	 menentukan	

pola	pikir	masyarakat	di	berbagai	wilayah	
 Bahasa	Indonesia	sangat	egaliter,	sejalan	dengan	semangat	modernisasi	



 Bangsa	 Indonesia	 yang	 besar,	 memerlukan	 pikiran	 dan	 wawasan	 dan	 besar,	 dan	 itu	
butuh	waktu	

 Posisi	Pancasila	sebagai	pengikat	Indonesia	semakin	kokoh	
Indikatornya:	Parpol	tidak	lagi	mendebatkan	ideologi,	Dipengaruhi	kesadaran	di	negara	
lain	yang	pecah	karena	tidak	ada	pemersatu,		

 Kebhinekaan	 jangan	 berhenti	 pada	 apresiasi	 rekognisi	 sosiologis,	 tetapi	 pemerataan	
identitas	budaya.	

 Desentralisasi	menimbulkan	ironi,	di	mana	putra‐putri	terbaik	
 Revolusi	mental	juga	harus	digalakkan	oleh	internal	Parpol	melalui	kaderisasi	yang	baik	
 Generasi	Hibrida	yang	semakin	mengIndonesia	yang	memorinya	tidak	terikat	pada	etnis	

semakin	menguat.	
 Pancasila	merupakan	satu	kesatuan,	harus	diamalkan	secara	menyeluruh		
 Agama	awalnya	selalu	menjadi	pembebas,	jadi	agama	selalu	berpihak	pada	kemanusiaan	
 Lembaga	 pendidikan	 menjadi	 penting	 penyusunan	 strategi	 kurikulum	 untuk	

membentuk	kebiasaan	dan	karakter	
 “Language	carries	culture”	
 Ilmu,	Kerja,	Ritual	
 Dengan	 Indonesia	 yang	multikultural	 semoga	 Indonesia	 tidak	 menjadi	 ‘arena	 perang’	

dari	benturan	kultur	yang	ada	
 Pada	 1928,	 Indonesia	 belum	 banyak	memiliki	 profesor	 dan	 lembaga,	 oleh	 karena	 itu,	

kita	akan	malu	jika	tidak	berbuat	apa‐apa	
	
Pak	Janirudin	–	Kemenkopolhukam:	

 Demokrasi	Pancasila	
 Pada	Orde	 lama,	Demokrasi	 Pancasila	 dipengaruhi	 ideologi	 ‘kiri’.	 Timbul	 koreksi	 yang	

kemudian	dikenal	sebagai	Orde	Baru.	
 Semangat	demokrasi	Indonesia	pada	era	Orde	Baru	adalah	Demokrasi	Perwakilan	
 Masyarakat	 juga	 melakukan	 koreksi	 terkait	 pengaturan‐pengaturan	 yang	 luar	 biasa	

dalam	pelaksanaan	demokrasi,	yang	kemudian	dikenal	sebagai	era	Reformasi	
 Era	 Reformasi	 mengoreksi	 kebijakan‐kebijakan	 yang	 tergolong	 buruk,	 termasuk	

masalah	KKN	
 Kebebasan	yang	muncul	di	era	Reformasi	perlu	memperhatikan	juga	hak	orang	lain	
 Pancasila	 tidak	 melihat	 kontribusi	 bangsa	 pada	 dahulu,	 tetapi	 bagaimana	 kontribusi	

bangsa	pada	hari	ini	dan	berikutnya	
 Lembaga‐lembaga	demokrasi	masih	rendah	nilai	indeksnya		
 Rekomendasi	 DPRD	 seringkali	 diabaikan	 oleh	 Pemda	 karena	 belum	 adanya	 sistem	

pengawasan	yang	masif	
	
Dr.	Yudi	Latief:	

 Pola	 pembangunan	 Indonesia	 selama	 ini	 sesat.	 Karena	 pola	 pembangunan	 yang	 ada	
hanya	berorientasi	pada	pembangunan	fisik	bukan	pada	pembangunan	manusia	

 Karakter	dan	Wawasan	Kebangsaan	bukan	sebagai	ornamen,	melainkan	sebagai	jantung	
pembangunan	

 Sejarah,	Sosialis	Komunisme,	Konfusianisme	
 Collective	Memory	Sejarah,	Pancasila,	Nilai	kebudayaan	dan	keagamaan	
 Untuk	kedirian	yang	sifatnya	personal	(IQ),	manusia	Indonesia	tidak	terlalu	buruk	



 Kedirian	Spiritual	(SQ),	manusia	Indonesia	sudah	bagus	
 Kedirian	 Emosional,	 manusia	 Indonesia	 memiliki	 tingkat	 ketabahan	 yang	 sudah	 luar	

biasa	
 Indonesia	lemah	pada	kolektifitas,	yang	dapat	dilihat	dari	sakitnya	beberapa	organisasi	

publik	Indonesia	
 Kolektifitas	yang	harus	dibangun	adalah	kolektifitas	yang	berbasis	civic	
 Selama	ini	di	Indonesia	belum	ada	pendidikan	mengenai	civic	intelligence		
 Kebajikan	
 Untuk	menjadikan	kebaikan	pribadi	menjadi	kebaikan	kolektif,	diperlukan	kecerdasan	

civic	
 Kecerdasan	 civic	 dapat	 dibangun	 melalui	 wawasan	 kebangsaan	 dan	 komitmen	

kebangsaan	
 Wawasan	Kebangsaan:	Cara	pandang	apa	yang	membuat	suatu	bangsa;	Pembelajaran	

sejarah	perlu	diterapkan	kepada	seluruh	masyarakat	 Indonesia	untuk	dapat	menggali	
pesan	moral	dari	setiap	peristiwa	sejarah;	Faktor	Sosbud‐Bhinneka	Tunggal	Ika	masih	
menjadi;	 Indonesia	masyarakat	plural	 tetapi	 hidup	di	 tengah	monokultur;	Komitmen,	
memiliki	basis	tujuan	yang	sama	

	
	
Pertanyaan	dan	Tanggapan:	
Kemenpora:	

 Masih	jalan	di	tempat	
 Dari	 hasil	 seminar	 ini	 kalau	 bisa	 ada	 rumusan	 untuk	 bisa	 dipublikasikan	 kepada	

khalayak	luas	karena	sejauh	ini	tidak	ada	pemicu	yang	signifikan	bagi	gerakan	revolusi	
mental	

 Kemenpora	 melakukan	 latihan	 kepemimpinan	 bela	 negara	 untuk	 mencegah	 isu‐isu	
radikalisme	

	
Kemenkumham:	

 Keteladanan	harus	dimulai	dari	pimpinan	
 Sistem	 pilkada	 yang	 sudah	 berjalan	 belum	menghasilkan	 pimpinan	 yang	 baik,	 karena	

politik	transaksional	
 Pola	pembangunan	masih	menitikberatkan	pada	pembangunan	ekonomi	

	
Bakamla:	

 Pancasila	dimanipulasi	untuk	kepentingan	kelompok/rezim	
 Bagaimana	 Indonesia	 mampu	 mengelola	 sumber	 daya	 untuk	 mencapai	 Ketahanan	

Sumber	Daya	
 Negara	lain	sudah	fokus	pada	produktivitas	
 Indonesia	perlu	fokus	pada	pengelolaan	sumber	daya	untuk	meningkatkan	keunggulan	

komparatif	
	
	 	



Muhammadiyah:	
 Dalam	 penyusunan	 Stranas	 perlu	 perbaikan	 struktur	 penghubung	 pemerintah	 dan	

masyarakat	(media,	lembaga	pendidikan,	ormas)	
	

Dit.	Aparatur	Negara	‐	Bappenas:	
 Leverage	 factor	 dan	 immediate	 goals	 apa	 yang	 perlu	 dipetakan	 untuk	 mencegah	

perpecahan	
 Memori	 kolektif	 apa	 yang	 harus	 dikedepankan	 agar	 bisa	 menyatukan	 kita	 sebagai	

bangsa?	
 Untuk	 Pak	 Yudi	 Latief:	 Interpretasi	 persatuan	 seperti	 apa	 yang	 paling	 tepat	 bagi	

Indonesia?	
	
	
Respon:	
Pak	Wariki	Sutikno	–	Direktur	Politik	dan	Komunikasi,	Bappenas:	

 Perbaikan	tidak	bisa	dilaksanakan	pada	satu	lini	saja,	tetapi	memerlukan	kontribusi	dari	
berbagai	 pihak,	 termasuk	 organisasi‐organisasi	 non	 pemerintah	 dan	 organisasi	
masyarakat	sipil	

 Dalam	mengatasi	politik	uang,	pemerintah	sudah	melakukan	beberapa	 langkah	seperti	
penganggaran	

 Kekuatan	dalam	mekanisme	pengawasan	sudah	teridentifikasi	di	dalam	RPJMN	
 Langkah	konkrit	sedang	dituju	melalui	koordinasi	dengan	kementerian/lembaga	lainnya	

	
Pak	Ahmad	Mukhlis	Yusuf	–	Pokja	Revolusi	Mental,	Kemenko	PMK:	

 Intergritas	tidak	bisa	ditawar	
 Ketaatan	seringkali	diawali	oleh	pemaksaan	
 Pemimpin	perubahan	yang	bisa	membawa	visi	yang	besar	itu	yang	diperlukan	

	
Pak	Janirudin	–	Kemenkopolhukam:	

 Peran	media	massa	sangat	besar	peranannya	dalam	proses	perubahan	sikap	masyarakat	
dan	penyelenggara	negara	

 Jalur‐jalur	perubahan	masyarakat	juga	dapat		
	
Pak	Yudi	Latief:	

 Social	intercourse	penting	untuk	penguatan	wawasan	kebangsaan	
 Indonesia	 masih	 memiliki	 kantong‐kantong	 isolasi	 yang	 menghambat	 integrasi	 dan	

kohesi	nasional	
 Pembangunan	Indonesia	saat	ini	masih	berbasis	daratan	

	
Penutup:	

 Indonesia	 perlu	 faktor	 Sejarah,	 Geopolitik,	 Budaya,	 dan	 Cita‐cita	 bersama	 sebagai	
pemersatu	bangsa	

 Tantangan	pembangunan	yaitu	penempatan	entitas	primordial		
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LAPORAN PERJALANAN DINAS 
 
      

Unit Kerja Pelaksana  :  Direktorat Politik dan Komunikasi ‐ Bappenas 
PPK  :  Deputi Bidang Polhukhankam 
Dasar Perjalanan Dinas  :  Surat Tugas Nomor /Dt.2.3/08/2015 
Lokasi Tujuan   :  Provinsi Maluku 
Waktu    :  Selasa, 24 November 2015  
Tempat  :  Gedung Infokom, Provinsi Maluku 
Tujuan Perjalanan Dinas  :  Konsultasi Publik Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  Dalam  Rangka 
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Lampiran  :   
Pelapor  (tim  yang 
ditugaskan) 

:  Galih Ramadian Nugroho Putra 
 

 

Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  “Konsultasi  Publik  Strategi  Nasional 
Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  Dalam  Rangka  Memperkuat 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, bersama  ini dapat  kami  laporkan beberapa hal  sebagai 
berikut:  

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik  ini bertujuan untuk memperolehy masukan terhadap 
naskah “Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
dalam  Rangka  Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa”.  Selain  itu  untuk 
mematangkan  rencana  aksi  dan  program  jangka  pendek  dan  menengah  terkait 
pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 

2. Pada sesi pertama, Kasubdit Politik Dalam Negeri Bappenas menyampaikan kondisi 
umum dan pokok‐pokok pikiran  sebagai berikut: 

‐ Proses  konsolidasi demokrasi  telah merubah banyak hal dalam pola politik 
dan sosiologis masyarakat. 

‐ Berbagai  tantangan  dan  krisis,  seperti  dalam  intoleransi,  ham,  penegakan 
hukum, dan lain sebagainya. 

‐ Globalisasi dapat menjadi peluang dan ancaman sekaligus. 
‐ Menguatnya  peran‐peran  swasta  yang memiliki  kekuasaan  lebih  besar  dari 

Negara. 
‐ Pelaksanaan pendidikan wasbang karbang masih sektoral, belum terintegrasi 
‐ Nilai‐nilai  Pancasila  sebagai  nilai  dasar  wasbang  dan  karbang,  yang  harus 

menjadi rujukan dalam mencapai cita‐cita bangsa. 
‐ Stranas  diamanatkan  dalam  RPJMN,  dengan  alur  pikir masalah  intoleransi, 

pelanggaran  HAM,  ancaman  disintegrasi,  kualitas  demokrasi,  kesenjangan 
ekonomi, yang diperbaiki oleh strategi‐strategi dalam stranas. 

‐ Pendekatan stranas ‐> aspek regulasi, sistem mekanisme dan SDM. 
‐ Prinsip harus berbasis wilayah, berbasis komunitas, kearifan lokal dan sinergi 

antara pemerintahan dengan swasta dan masyarakat, berbasis data. 
‐ Stranas akan dirumuskan ke dalam Program dan Renaksi, kegiatan‐kegiatan 

yang akan mendukung terlaksananya Stranas 
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3. Guru  Besar  FISIP Universitas  Pattimura,  Prof.  Toni  Pariela  sebagai  pembahas  draf 
Stranas yang pertama menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut: 

‐ Perubahan  lingkungan  yang massif dan memerlukan  respon  yang demikian 
tanggap dalam persatuan kesatuan bangsa. 

‐ Secara  politik,  negara  kesatuan  republik  Indonesia,  tetapi  secara  sosiologis 
belum  selesai,  karena  setiap  orang  terikat  oleh  kultur masing‐masing,  dan 
tidak mudah melepaskan kulturnya untuk menjadi Indonesia. 

‐ Peran akademisi harus memiliki kepekaan terhadap realitas kemajemukan di 
Indonesia, dan kebutuhan akan persatuan kesatuan di  tengah kebhinekaan. 
Diperlukan  kemampuan menstimulasi  kepekaan  realitas  di  universitas  dan 
akademisi sebagai unit yang mengemban tanggung jawab politik kebangsaan, 
sehingga diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran dan realitas yang nyata 
untuk membangun wasbang karbang demi persatuan kesatuan. 

‐ Persatuan  dan  kesatuan  perlu  stabilitas  sosial  dan  keamanan  di  berbagai 
daerah,  bagaimana  masyarakat  mempersepsikan  nasionalisme 
kebangsaannya itu menjadi indikator penting atas perwujudan dari semangat 
kebangsaan mereka di daerah 

‐ Masyarakat Maluku  adalah masyarakat multikultur,  baik  agama,  ras,  suku 
dan lainnya. 

‐ Kebhinekaan Maluku menjadi  fakta sosial, yang secara nyata muncul dalam 
kehidupan sehari‐hari, dan telah berpengalaman dalam  interaksi perbedaan, 
tapi akan jadi berbeda, jika dimaknai persatuan kesatuan diperluas mencakup 
bangsa Indonesia. Sebab, itu berarti memerlukan kemampuan imajinatif yang 
tidak sekedar tentang Maluku, tapi tentang Indonesia. 

‐ Universitas dan akademisi selalu berada di dalam ruang sosial yang harus ikut 
mendorong  terjadinya kohesi  sosial, bersifat  fungsional persatuan kesatuan 
baik secara lokal maupun nasional. 

‐ Proses  transformasi dalam mengembangkan masyarakat plural, merupakan 
tugas universitas dan akademisi dengan mengembangkan ruang‐ruang publik 
yang bisa merekatkan entitas masyarakat yang berbeda. 

‐ Persoalannya adalah apakah universitas atau akademisi punya agenda yang 
selaras dengan wasbang, karbang dan persatuan Indonesia. 

‐ Sayangnya,  banyak  struktur  dan  konten  kurikulum  belum mendukung  atau 
merespon  kebutuhan  ini,  belum mengabaikan  pembentukan wasbang  dan 
karbang, terutama di kalangan eksakta. 

‐ Profil  output  selain  memiliki  kemampuan  akademik,  tetapi  juga  harus 
memiliki cara pandang yang benar dari kelokalan dan keindonesiaannya. 

‐ Wawasan ke‐Indonesiaan harus mengatasi wawasan ke‐lokal‐an nya supaya 
menghasilkan persatuan kebangsaan yang lebih baik. 

‐ Crosscutting  Identity/  Multiple  Identity,  penting  dimanfaatkan  oleh 
Universitas dan akademisi, karena di Universitas dilakukan pendidikan nilai, 
yang  bisa  membantu  terjadinya  pembentukan  nilai,  dan  ini  harus 
direncanakan. 

‐ Peran  akademisi  yang  melampaui  universitas,  bisa  menjadi  kanal  dalam 
mengembangkan  gagasan  kebangsaan,  dan  harus  menjadi  interaksi  yang 
seimbang antara kampus dengan masyarakat. 
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‐ Stranas ini diharapkan melahirkan mekanisme ketahanan diri yang built in di 
dalam  masyarakat,  sehingga  tidak  perlu  ada  lagi  tokoh‐tokoh  yang  harus 
mengarahkan dan menggurui, karena masyarakat sudah memiliki ketahanan 
diri untuk membangun persatuan dan kesatuannya. 

4. Kabid  III  Kesbangpol  Provinsi  Maluku  sebagai  pembahas  kedua  menyampaikan 
laporan  kegiatan  yang  sudah  dilakukan  oleh  Kesbangpol  Maluku  pada  TA.  2015 
sebagai berikut: 

‐ Wawasan  kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  sebagai  perekat  persatuan 
kesatuan  berdasarkan  4  konsensus  bangsa,  dan  Kesbangpol  selalu  dan 
senantiasa  melakukan  kegiatan‐kegiatan  yang  berkaitan  dengan 
pembangunan wasbang‐karbang di berbagai daerah di Maluku. 

‐ Bekerjasama dengan Lemhanas RI dalam kegiatan Pemantapan wasbang dan 
juga dengan Ditjen Pothan dalam melaksanakan kader bela negara, Kesbang 
berperan selain turun melakukan sosialisasi, juga berkoordinasi dengan pusat 
yang akan melaksanakan wawasan kebangaan 

5. Dr. Abidin Wakano, sebagai akademisi dari IAIN Ambon menjadi pembahas terakhir 
dan menyampaikan pokok‐pokok pikiran sebagai berikut: 

‐ Maluku  sebagai  salah  satu  pulau  pertama  yang  didatangi  Penjajah  ke 
Indonesia,  dijajah  oleh  berbagai  bangsa  dan  negara,  yang  lebih  banyak 
disbanding wilayah lain di Indonesia. 

‐ Struktur  kurikulum  yang  ada  tidak  menggambarkan  gambaran  tentang 
Maluku, baik dalam proses pembelajaran, yang tidak menggambarkan kondisi 
yang ada di wilayah masing‐masing. 

‐ Pembangunan paradigm bangsa dalam pendidikan kita, masih berfokus pada 
tanah, dan  tidak mengembangkan cara pandang kemaritiman yang melekat 
kuat di Maluku 

‐ Maluku adalah archipelago, ribuan pulau, dengan berbagai masyarakat adat, 
serta banyak kepercayaan. 

‐ Pembangunan Desa, yang dicirikan makmur melalui subsidi beras dsb, yang 
mencerabut  karakter  lokal,  dan  lahir  struktur  pemerintahan  desa  yang 
menghancurkan  masyarakat  adat,  dan  memunculkan  krisis‐krisis  terhadap 
nilai dan cara pandang masyarakat, yang memicu lahirnya politik label. 

‐ Ormas di Maluku sangat variatif, selain ormas keagamaan, budaya, sub etnik 
dan  berbasis  pada  kampong  masing‐masing,  problem:  solidaritas  orang 
Maluku terdistorsi, yang pertama kampong, agama, kemudian sub etnik baru 
daerah Maluku 

‐ Tantangan ethno nasionalisme yang menjadi  tantang ke‐Maluku‐an dan ke‐
Indonesiaan. 

‐ Ormas  ditunggangi  oleh  kepentingan‐kepentingan  politik  praktis,  yang 
menjadi  pengawal  doktris,  sehingga  ormas  tidak  dinamis,  dan  tidak 
melakukan transformasi 

‐ Lembaga‐lembaga  pemerintah  mengalami  masalah  akibat  kebijakan‐
kebijakan nasional yang telah mengeliminir masyarakat2 adat. 

‐ Meski demikian, ormas juga bisa menjadi media dalam membangun wasbang 
karbang. 

‐ Pengalaman  akibat  konflik diakui  juga merupakan bagian dari peran ormas 
dalam memperbaiki hubungan antar agama. 
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6. Selanjutnya dibuka sesi diskusi oleh moderator, Dr. Ubaedillah sebagai berikut: 
‐ Sulaiman dari Universitas Darusalam:  sosialisasi‐sosialisasi kebangsaan  lebih 

tepat kalau dilakukan oleh anak‐anak daerah dan tidak dari Pusat, di Maluku, 
anak‐anak  daerah  itu  sesuai  dengan  etnis  tertentu,  sehingga  tidak  bersifat 
menggurui, tetapi melekat bersama dengan masyarakat. Ketika yang datang 
dari  pusat,  orang  Maluku  merasa  tidak  dihargai  kebangsaannya,  padahal 
banyak orang Maluku yang mampu bicara tentang kebangsaannya.  

‐ Adam  dari  STIA  Alazka:  Wasbang  Karbang  untuk  anggota  dewan,  supaya 
mereka bisa mengimplementasikan wasbang‐karbang, karena mereka kurang 
berorientasi  pada  masyarakat.  kehilangan  karakter  wasbang‐karbang  juga 
dipicu oleh minimnya lapangan pekerjaan di Maluku. Kesbangpol, diharapkan 
juga lebih banyak turun ke masyarakat 

‐ Yomanda  dari  KNPI  :  Pembangunan  fasilitas  public  dan  pelayanan  public 
sebagai  dasar  bagi  wasbang‐karbang.  Pendekatan  pembangunan  harus 
berbasis pada kebutuhan wilayah Maluku, yang memerlukan fasilitas laut dan 
darat secara bersamaan 

7. Kasubdit Politik Dalam Negeri, Bappenas, memberikan  tanggapan  atas pertanyaan 
diskusi sebagai berikut: 

‐ Permohonan atas masukan publik Maluku merupakan pintu budaya yang 

memiliki pengalaman yang luar biasa. 

‐ Masukan bahwa pendidikan harus menghargai lokalitas‐lokalitas yang akrab 

dengan kehidupan sehari‐hari. 

8. Prof. Toni Pariela memberikan tanggapan atas pertanyaan diskusi sebagai berikut: 

‐ anti thesis terhadap kebijakan orde baru yang menekankan keseragaman, di 

era  demokrasi  yang  memberikan  ruang  yang  cukup  luas  untuk 

mengedepankan kulturnya masing‐masing.  

‐ Proses pembentukan politik selesai di era orde baru, proses secara sosiologis 

baru  dimulai,  karena  tidak  ada  kebudayaan  yang  satu,  baik  di  wilayah 

Maluku,  terutama  di  Indonesia.  Proses wasbang‐karbang  diletakkan  dalam 

melihat perbedaan, dan kebersamaan sebagai bangsa.  

‐ Implikasinya harus ada afiliasi dan  loyalitas ganda, berafiliasi pada Indonesia 

dan  suku kita, yang  tidak akan mungkin diseragamkan  tetapi bisa dibangun 

dalam karakter.  

‐ Perlakuan pemerintah pusat pada daerah yang banyak disuarakan oleh setiap 

daerah,  harus  ada  desakan  meminta  interupsi  agar  proses‐proses 

pembangunan berbasis kepulauan dibangun sedemikian rupa.  

‐ Maluku meminta perlakuan yang adil, keadilan dalam menerapkan indikator‐

indikator  pembangunan,  aspek  keadilan  yang  ikut menderteminasi  kualitas 

wasbang, selama merasa menjalankan wasbang‐karbang.  

‐ Public  Trust,  kalau  negara  tidak  dibangun  dengan  Public  Trust,  akan 

menghancurkan wasbang‐karbang. Media  secara  terus menerus mereduksi 

Public  Trust.  Wasbang  perlu  dilakukan  secara  sinergi,  untuk  membangun 

Public Trust. 
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9. Dr. Abidin memberikan tanggapan atas pertanyaan diskusi sebagai berikut: 

‐ Maluku merupakan  laboratorium toleransi, Maluku memiliki Success History 

dalam  kerukunan  agama,  ada  banyak  kearifan‐kearifan  lokal  yang  bisa 

dipelajari untuk mengembangkan toleransi di Indonesia.  

‐ Pancasila  sudah  sebaiknya menjadi  dasar  dalam  wasbang,  keadilan  sosial, 

kemanusiaan yang beradab.  

‐ Contoh,  Maluku  yang  memiliki  komoditas  ikan  yang  besar,  tetapi  tidak 

menjadi wilayah yang seharusnya menjadi laboratorium ikan, bahkan juga tol 

laut.  Harus  ada  kebijakan  yang  lebih mengarah  pada  kebutuhan  public  di 

daerah.  

10. Kabid III Kesbangpol Maluku menambakan tanggapan diskusi sebagai berikut: 

‐ Biaya untuk anggota DPR yang harus dikeluarkan  lebih besar, mereka minta 

keistimewaan tersendiri.  

‐ Materi yang diberikan TNI dan Polri,  isinya hanya untuk TNI dan Polri, yang 

sama  sekali  tidak  berkorelasi  dengan  masyarakat.  TNI  dan  Polri  hanya 

membicarakan ketahanan nasional. 

11. Kesimpulan dari konsultasi publik di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut: 

‐ Universitas  harus merespon  kebinekaan. Oleh  sebab  itu,  diperlukan  upaya 

untuk  membentuk  struktur  kognitif/pengetahuan  masyarakat  yang 

mendorong imajinasi mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia.  

‐ Struktur dan kurikulum harus mencerimnakan respon  terhadap kebinekaan. 

Ilmu eksak terasa sangat kurang dalam merespon budaya dan kebinakaan. 

‐ Output pendidikan harus merefleksikan/ memiliki  cara pandang  yang  tepat 

sebagai orang Maluku dan sebagai orang Indonesia.  

‐ Crosscutting  identity  dalam  masyarakat  yang  berbeda‐beda  harus 

ditanamkan.Perlu  ketrampilan  bergaul  dengan  masyarakat  yang  berbeda 

sebagai refleksi dari kebinekaan. 

‐ mekanisme  ketahanan  diri  yang  built  in  dalam  masyarakat.  Self  defense 

dalam masyarakat sangat penting dalam wasbang karbang.  

‐ Yang  diperlukan  adalah  memeperkuat  kultur  lokal  dan  secara  bersamaan 

mempertahankan karakter Indonesia/nasional. 

‐ Implikasinya  akan  ada  loyalitas  ganda,  yaitu  loyalitas pada  kultur  lokal dan 

loyalitas pada kultur nasional 

‐ Universitas  harus  menyediakan  ruang  publik  yang  inklusif  yang  bisa 

merekatkan masyarakat yang berbeda. 

‐ Karakter  kepulauan  dan  kemaritiman  harus  diperhatikan  sebagai  ruang 

sosial‐politik  dan  ekonomi  masyarakat  (Maluku).  Pendekatan  kontinental 

harus di rubah 

‐ Pembangunan berbasisi kepuluan harus diperhatikan. 

‐ Keterlibatan  putra  daerah  yang  lebih  jauh  dalam  wasbang  dan  karbang 

didperlukan (implementasi). 
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‐ Keterwakilan/akomodasi aspirasi daerah diperlukan dalam kebijakan nasional 

‐ Rasa keadilan dalam pembangunan harus di wujudakan bagi masyarakat yang 

plural (Maluku). 

‐ Pembangunan  nasional  harus  mempertimbangkan  kontribusi  sosial  dan 

politik  lokal  terhadap  pemerintah  pusat/nasional.  Tidak  hanya 

mempertimbangkan  luas  wilayah,  jumlah  penduduk  dan  potensi  ekonomi 

lokal yang ada.  
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LAPORAN PERJALANAN DINAS 
 
      

Unit Kerja Pelaksana  :  Direktorat Politik dan Komunikasi ‐ Bappenas 
PPK  :  Deputi Bidang Polhukhankam 
Dasar Perjalanan Dinas  :  Surat Tugas Nomor   /Dt.2.3/11/2015 
Lokasi Tujuan   :  Provinsi Bali 
Waktu    :  Jumat, 4 Desember 2015  
Tempat  :  Kantor Kesbangpol Provinsi Bali 
Tujuan Perjalanan Dinas  :  Konsultasi Publik Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  Dalam  Rangka 
Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Lampiran  :   
Pelapor  (tim  yang 
ditugaskan) 

:  Galih Ramadian Nugroho Putra 
 

 

Sehubungan  dengan  telah  dilaksanakannya  “Konsultasi  Publik  Strategi  Nasional 
Pemantapan  Wawasan  Kebangsaan  dan  Karakter  Bangsa  Dalam  Rangka  Memperkuat 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa”, bersama  ini dapat  kami  laporkan beberapa hal  sebagai 
berikut:  

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik  ini bertujuan untuk memperolehy masukan terhadap 
naskah “Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
dalam  Rangka  Memperkuat  Persatuan  dan  Kesatuan  Bangsa”.  Selain  itu  untuk 
mematangkan  rencana  aksi  dan  program  jangka  pendek  dan  menengah  terkait 
pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 

2. Pada sesi pertama, Kasubdit Politik Dalam Negeri Bappenas menyampaikan kondisi 
umum dan pokok‐pokok pikiran  sebagai berikut: 

‐ Proses  konsolidasi demokrasi  telah merubah banyak hal dalam pola politik 
dan sosiologis masyarakat. 

‐ Berbagai  tantangan  dan  krisis,  seperti  dalam  intoleransi,  ham,  penegakan 
hukum, dan lain sebagainya. 

‐ Globalisasi dapat menjadi peluang dan ancaman sekaligus. 
‐ Menguatnya  peran‐peran  swasta  yang memiliki  kekuasaan  lebih  besar  dari 

Negara. 
‐ Pelaksanaan pendidikan wasbang karbang masih sektoral, belum terintegrasi 
‐ Nilai‐nilai  Pancasila  sebagai  nilai  dasar  wasbang  dan  karbang,  yang  harus 

menjadi rujukan dalam mencapai cita‐cita bangsa. 
‐ Stranas  diamanatkan  dalam  RPJMN,  dengan  alur  pikir masalah  intoleransi, 

pelanggaran  HAM,  ancaman  disintegrasi,  kualitas  demokrasi,  kesenjangan 
ekonomi, yang diperbaiki oleh strategi‐strategi dalam stranas. 

‐ Pendekatan stranas ‐> aspek regulasi, sistem mekanisme dan SDM. 
‐ Prinsip harus berbasis wilayah, berbasis komunitas, kearifan lokal dan sinergi 

antara pemerintahan dengan swasta dan masyarakat, berbasis data. 
‐ Oleh karena  itu, diperlukan  respon negara, salah satunya adalah  rancangan 

stranas pemantapan wasbang dan karbang. 

‐ Stranas akan dirumuskan ke dalam Program dan Renaksi, kegiatan‐kegiatan 
yang akan mendukung terlaksananya Stranas 
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‐ Pengembangan  nilai‐nilai  wasbang‐karbang,  termasuk  metode 
pelaksanaannya,  antar  lembaga  belum  terintegrasi.  Lembaga  tersebut  di 
antaranya kemendikbud, polhukam, kemdagri, kemenag, lemhanas, dan lain‐
lain. 

‐ Esensi  Stranas  adalah  penguatan  kembali  internalisasi  nilai‐nilai  pancasila 
sebagai nilai dasar wasbang dan karbang 

‐ Prinsip pelaksanaan stranas: 
> Berbasis wilayah 
> Berbasis komunitas 
> Kearifan lokal 
> Sinergitas  antartingkatan  pemerintah  serta  antar  masyarakat  dan 

pemerintah 
> Berbasis data 

3. Kabid  Politik  Dalam  Negeri  Kesbangpol  Bali,  I  Ketut  Kute, menyampaikan  pokok‐
pokok pikirannya sebagai berikut: 
‐ Wasbang  tumbuh  sebagai  pengalaman  seseorang  yang merupakan  akumulasi 

dari proses  tataran  sistem  lainnya,  seperti  sub  sistem  sosial, ekonomi, maupun 

politik. 

‐ Suhu  politik  saat  ini  akan  mempengaruhi  sistem  ekonomi  dan  lainnya.  Oleh 

karena  itu  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  harus  dilandasi  oleh 

partisipasi masyarakat dalam proses politik. 

‐ Bali merupakan salah satu contoh di mana keharmonisan umat beragama dapat 

terjaga dengan baik.  

‐ Beberapa  nilai‐nilai  dalam masyarakat mulai  pudar,  seperti  contohnya  gotong‐

royong. 

‐ Saat ini ada 6 daerah di Bali yang akan melaksanakan pilkada. Ada permasalahan, 

namun kecil dan dapat diantisipasi. 

‐ Fungsi pendidikan wasbang: 

> Pengenalan berbagai etnis dg karakteristik dan kekayaan budayanya 

> Peningkatan pemahaman rasa dan semangat berbangsa 

> Pemupukan nilai‐nilai kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi 

> Pengembangan  kemampuan  dan  ketrampilan  dalam mengelola  konflik 

sosial 

> Pencegahan berbagai bentuk konflik dalam masyarakat 

‐ Trimatra Wasbang 

> Paham kebangsaan 

> Rasa kebangsaan 

> Semangat kebangsaan 

‐ Pendidikan  wasbang  baru  akan  berhasil  apabila  melibatkan  guru,  tokoh 

masyarakat, serta pejabat pemerintah. 

‐ Berbagai permasalahn bangsa yang harus diatasi: kemiskinan, konflik bernuansa 

SARA, tawuran pelajar, narkoba, HIV/AIDS, integrasi bangsa, dsb. 
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‐ Salah  satu  permasalahan  bangsa  yang  mendesak  untuk  diatasi  adalah 

kemiskinan.  Di  Bali,  sudah  ada  program  Bali  Mandara  yang  cukup  berhasil 

mengurangi kemiskinan.  

‐ Permasalahan  lainnya adalah konflik bernuansa SARA. Konflik‐konflik bernuansa 

SARA di Bali selalu dapat diselesaikan dengan baik.  

‐ Beberapa solusi antara lain: 

> ajaran keluarga untuk mendidik anak dengan baik dan tanpa kekerasan 

> memaksimalkan peran guru sebagai pendidik 

4. Dekan  FISIP  Universitas  Udayana,  pak  Suka  Arjawa  menyampaikan  pikirannya 

sebagai berikut: 

‐ Satu‐satunya faktor pemersatu dari Indonesia adalah Pancasila. 

‐ Kelemahan dari Pancasila  adalah  tidak  ada  satupun  kata Pancasila dalam UUD 

1945. 

‐ Apabila  ada  amandemen  lagi,  penting  agar  Pancasila  dimasukkan  dalam  UUD 

1945. 

‐ Selain  itu, Pancasila  adalah  visi dan misi dari bangsa  Indonesia. Visi  itu  adalah 

cita‐cita  atau  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Sementara misi  adalah  strategi  untuk 

mencapai visi tersebut. 

‐ Masalah  kualitas  demokrasi  adalah  demokrasi  kita  seolah‐olah  terburu‐buru, 

terlebih  lagi  dengan  mengadopsi  demokrasi  ala  Barat.  Sehingga  faedah  dari 

demokrasi tersebut belum tercapai dengan maksimal. Contoh yang buruk: ketika 

pilkada, pasangan kandidat malah fokus saling menjelek‐jelekkan satu sama lain. 

Kita masih harus banyak belajar untuk berdemokrasi lebih baik.  

‐ Masalah konflik sosial adalah agama menjadi pedang bermata dua di Indonesia. 

Keberagamannya di satu sisi bisa menjadi sebuah keindahan. Namun di sisi  lain, 

juga  sering menjadi  sumber  konflik.  Salah  satu  langkah  untuk menghindarinya 

adalah:  menghapuskan  kolom  agama  di  KTP.  Langkah  lainnya  adalah 

memberikan kuliah tentang berbagai keragaman agama di perguruan‐perguruan 

tinggi di Indonesia.  

‐ Ancaman  disintegrasi  adalah  Bentuk  otonomi  daerah  jauh  lebih  hebat  dari 

bentuk  federal.  Dalam  sistem  otonomi  daerah,  pemerintah  pusat  itu  sebagai 

pengawas, pemerintah daerah sebagai manajer, dan masyarakat sebagai sumber 

daya  yang  dapat  diberdayakan.  Pemerintah  pusat  harus  memberikan 

pendampingan,  dan  menyediakan  bantuan  untuk  mengembangkan  setiap 

daerah.  Pembangunan  integrasi  bangsa  harus  dilandasi  oleh  pembangunan 

setiap  daerah  sesuai  karakteristiknya masing‐masing  dalam  kerangka  kesatuan 

bangsa. 

‐ Nilai‐nilai yang dapat dipakai sebagai pemantapan wasbang  Globalisasi justru 

dapat berperan dalam penguatan kearifan lokal. Contoh: salah satu kearifan lokal 

di Bali yang menyimpan  tali pusar dan dipercaya dapat digunakan ketika  sakit. 

Ternyata  setelah diteliti oleh  ilmuwan‐ilmuwan asing,  ternyata memang  sel‐sel 
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tersebut  dapat  bermanfaat  menjadi  obat.  Banyak  sekali  kearifan  lokal  dari 

berbagai  daerah  di  Indonesia  yang  dapat  diaktifkan  kembali  sebagai  budaya 

nasional.  

‐ Aspek sumber daya manusia adalah perhatikan UU no 6 tahun 2014. Kalau UU ini 

dapat  diimplementasikan  dengan  baik,  maka  Indonesia  bisa  menjadi  satu‐

satunya negara yang makmur karena desa. 

5. Ketua  FKUB  Bali,  pak  Ngurah  Swastha,  menyampaikan  pokok‐pokok  pikirannya 

sebagai berikut: 

‐ Membicarakan  karakter  dan wawasang  kebangsaan  penting  dilakukan,  karena 

akan  menjadi  tonggak  pembangunan  Indonesia.  Gagal  dalam  pemantapan 

wasbang  dan  karbang,  maka  pembangunan  akan  terhambat  oleh  berbagai 

konflik dan permasalahan sosial lainnya.  

‐ Beberapa masalah dalam wasbang dan karbang: 

> Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika  sekarang  ini  lebih  banyak  hanya 

sebagai slogan dan jargon politik saja 

> Kemudian menyebabkan  lunturnya  nasionalisme,  patriotisme,  dan  rasa 

cinta tanah air 

> Bangsa  Indonesia  semakin  terkotak‐kotak  dalam  kelompok  agama  dan 

suku 

> Demokrasi  yang  kebablasan.  Penyelenggaraan  demokrasi  saat  ini 

bukanlah demokrasi Pancasila. Demokrasi ala barat  saat  ini  tidak  sesuai 

dengan  karakter  bangsa  Indonesia.  Selain  itu  menimbulkan  banyak 

masalah seperti money politic, politik anarki, dsb.  

> Demokrasi  tersebut menghasilkan  sistem  pemilu  dan  pemilukada  yang 

rumit,  mahal,  dan  menimbulkan  banyak  masalah.  Sehingga  outputnya 

adalah anggota DPR, DPR, dan kepala daerah yang jelek. 

> Kebanyakan rakyat  Indonesia tidak paham akan hakekat dan makna Hak 

Asasi Manusia 

> Kebebasan pers  yang  kebablasan. Kebebasan pers  saat  ini  sering  tanpa 

tanggungjawab serta tanpa memerhatikan moral dan etika 

> Demokrasi tanpa moral dan etika 

> Ekonomi  bebas  yang  belum  mencerminkan  ekonomi  kerakyatan. 

Pemerataan ekonomi akan semakin jauh dari keadilan 

> Sistem hukum dan penegakan hukum yang semakin lemah 

> Pengaruh jaman semakin individualis, hedonis, materialis, machiavelis 

‐ Berbagai  kelompok  masyarakat  dan  suku  bangsa  bertekad  untuk  bergabung 

dalam  satu  negara,  selain  karena  faktor  sejarah,  geografis  dan  geopolitik, 

sosiolkultural,  kesamaan  cita‐cita,  juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  karena 

kebutuhan  atas  kepentingan  supaya  lebih  kuat  dan  supaya  mendapat 

perlindungan.  
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‐ Negara Kesatuan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah kontrak sosial atau 

Perjanjian Bangsa berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

‐ Untuk menjaga kerukunan, tidak perlu kita membanding‐bandingkan satu agama 

dengan yang lainnya 

6. Selanjutnya  sesi  diskusi muncul masukan‐masukan  sebagai  berikut  terhadap  Draf 

Stranas Wasbang: 

‐ Kemenkopolhukam (Brigjen Ketut) 

> Masalah pembangunan  rumah  ibadah,  salah  satunya adalah   penolakan 

pembangunan masjid di Manokwari dan penolakan pembangunan gereja 

di Aceh Singkil.  

> Kerukunan beragama kita belum firm, belum kokoh.  

> Di kedua konflik di atas, ada kekurangikhlasan atau misi‐misi tertentu dari 

pihak‐pihak yang membangun  rumah  ibadah  tersebut. Sehingga muncul 

resistensi dari pihak kelompok masyarakat yang menolak 

> Wasbang  ini  penting  untuk  memberikan  pencerahan  bagi  masyarakat 

mengenai kebhinnekaan bangsa Indonesia.  

> Terkait  dengan  kelembagaan,  apakah  kemenko  polhukam  saja  yang 

melapor ke wapres atau seluruh 4 kemenko yang melaporkan? 

‐ Kemendagri (pak Syarmadani) 

> Salah  satu  upaya  strategis  yang  dapat  dilakukan  adalah  perbaikan 

kelembagaan,  misalnya  dalam  pembagian  kerja  di  level  daerah  yakni 

gubernur, walikota/bupati 

> Sinergitas perlu dilakukan secara efektif dan efisien 

‐ Forum Pembauran Kebangsaan Bali 

> Ada  kurang  lebih  247  suku  bangsa  di  Indonesia,  yang  semuanya  harus 

bisa diakomodir 

> Hendaknya  Bappenas  benar‐benar  bisa  mengakomodasi  hal  tersebut, 

terutama dalam konteks Revolusi Mental 

> Perlu  ada  perbaikan  dari  Kemenko  Polhukam  dalam  penyelenggaraan 

pelatihan bela negara  

‐ Akademisi‐Dosen Kewarganegaraan 

> Pada  zaman  Orde  Baru,  pelaksanaan  pendidikan wawasan  kebangsaan 

diberikan penganggaran khusus dari pemerintah 

> Juga ada pemantauan terhadap peserta didik 

> Namun  sekaranng,  mata  kuliah  pendidikan  kewarganegaraan  tidak 

diminati. Bahkan pihak perguruan tinggi seolah‐olah tidak memerhatikan 

keberlangsungan pendidikan ini.  

‐ Ketua Komisi I DPRD Denpasar 

> Kondisi wasbang berada dalam kondisi yang miris saat ini 

> Perlu ada solusi dalam jangka pendek dan jangka panjang 
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> Perlu  ada  political  will  yang  kuat  dalam  upaya  membangun  wawasan 

kebangsaan 

> Penanaman  wasbang  perlu  dilakukan  sejak  sedini  mungkin,  misalnya 

sejak PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

> Menanamkan  sikap  mental  yang  menghargai  orang  lain,  menghargai 

aturan, dsb 

‐ Dispora Denpasar 

> Mengklarifikasi  pernyataan mengenai  peran  guru  sebagai  pengajar  dan 

pendidik.  Guru‐guru  juga  sudah  dibekali  kemampuan  dan  pemahaman 

mendidik, bukan hanya mengajar 

> Pendidikan kebudayaan dan karakter kebangsaan harus ditanamkan sejak 

sedini mungkin, dari PAUD dan Sekolah Dasar.  

7. Penutup dan Kesimpulan oleh Kasubdit Poldagri, Bappenas ialah sebagai berikut: 

‐ Kami sudah mencatat semua masukan‐masukan dari berbagai narasumber dan 

peserta yang hadir pada konsultasi publik ini. 

‐ Masukan  tersebut  akan  diakomodasi  untuk  perbaikan  naskah  stranas 

pemantapan wasbang dan karbang. 

‐ Dalam waktu dekat stranas akan mendekati draf akhirnya untuk dikoordinasikan 

tahun berikutnya terhadap K/L sektor. 

 

 

 

 

 

 

 



Notulensi 
Wawancara Mendalam 

Koordinasi Strategis Penyusunan Renaksi 2016 Stranas Pemantapan Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Indonesia 
 
Hari & Tanggal : Senin, 14 Desember 2015 
Tempat  : Ruang Rapat Wakil Rektor 1, Universitas Padjajaran, Jatinangor 
Waktu   : 11.45 – 13.00 
Narasumber  : Dr. Arry Bainus, MA – Wakil Rektor Bidang Akademik dan  

 Kemahasiswaan, Universitas Padjajaraan 
Pewawancara  : Iif Fikriyati, Galih Ramadian, Achmad Septiadi, Refika Dwina 
 
Rangkuman wawancara: 
Bapak	Dr.	Arry	Bainus	menyampaikaan	beberapa	hal	sebagai	berikut:	

 Pancasila	 sebagai	 landasan	 perumusan	 Strategi	 Nasional	 Wawasan	 dan	 Karakter	
Kebangsaan	(Waskarbang)	sudah	tepat	

 Metode	 pembelajaran	 Pancasila	 perlu	 digali	 lagi	 agar	 ditemukan	 metode	 yang	 tepat,	
mengingat	generasi	sekarang	kritis	

 Landasan	Wasbang	tetap	Pancasila	yang	diupdate	cara	pembelajarannya.	
 Metode	pembelajaran	dengan	mengajak	peserta	ajar	untuk	turun	lapangan	dan	diskusi	

bisa	diadaptasi	untuk	menimbulkan	rasa	afeksi	
 Wasbang	harus	ditempatkan	bukan	sekedar	sebagai	romantisme	kepahlawanan	di	masa	

lalu	saja,	tetapi	juga	bagaimana	melahirkan	karakter	kepahlawanan	di	masa	depan	
 Karakteristik	masyarakat	Indonesia	yang	cenderung	localize	harus	direvitalisasi	dengan	

cara‐cara	seperti	rotasi	penempatan	kerja	bagi	aparatur	negara	
 Nation	dan	character	building	tidak	akan	tercipta	tanpa	Peng‐Indonesia‐an	
 Masalah	kebangsaan	bukan	hanya	teori,	tetapi	juga	praktis	
 Di	tengah‐tengah	tantangan	globalisasi,	corak	nasionalisme	harus	dapat	beradaptasi	
 Toleransi	 harga	 mutlak	 untuk	 Indonesia,	 karena	 secara	 fitrah	 Indonesia	 sudah	

dilahirkan	beragam	
 Konsiliasi	bagi	permasalahan	mayoritas‐minoritas	dan	perbedaan	nilai‐nilai	yang	ada	di	

masyarakat	 harus	 diselesaikan	 terlebih	 dahulu,	 baru	 kemudian	 dapat	 berbicara	
mengenai	nasionalisme	

 Wasbang	 perlu	 dibangun	 dengan	 corak	 kebersamaan	 tanpa	 harus	 menghilangkan	
keberagaman	yang	ada	di	Indonesia	

 Paradigma	 pembelajaran	 dan	 para	 pengajar	 perlu	 dirubah	 agar	 konsep	 wasbang	 dan	
bela	negara	dapat	tersampaikan	secara	efektif	

 Pasal	 30	 UUD	 1945.	 Masalah	 Bela	 Negara	 perlu	 dilihat	 dari	 dua	 sisi,	 soft	 dan	 hard.	
Wasbang	bisa	dimasukan	ke	dalam	software	bagi	Bela	Negara.	

 Pramuka	bisa	dioptimalkan	untuk	Bela	Negara	karena	sudah	memiliki	unsur	pengajaran	
yang	lengkap	

 Leadership	 dan	Political	 System	yang	 kuat	 perlu	 dibangun	 sebagai	 pondasi	 agar	 tidak	
goyah	menghadapi	perubahan	pola	kepemimpinan	

 Pembenahan	 parpol	 perlu	 dilakukan	 secara	 simultan,	 bukan	 hanya	 sekedar	
pembenahan	kaderisasi 




