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BAB 1 

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.  

Pada sisi lain, dewasa ini seolah-olah ada keraguan, bahkan krisis kepercayaan 

apakah Pancasila yang selama ini menjadi pegangan ideologis dan filosofis bangsa 

Indonesia, akan tetap mampu menjadi pegangan masa depan yang mempersatukan 

bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kebangsaannya. Padahal tanpa Pancasila, 

tidak ada Indonesia yang kita warisi dari para pendiri Bangsa Indonesia, seperti yang 

tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini ditambah oleh fakta, begitu banyak 

nya ideologi-ideologi yang berpotensi menjadi alat pemecah belah bangsa Indonesia, 

melawan Pancasila. 

Indonesia hari ini masih menghadapi berbagai potensi kerawanan sosial politik 

yang dapat mengancam proses konsolidasi demokrasi. Ancaman pada kebebasan sipil, 

kerusuhan sosial, politik uang, tingginyia angka korupsi dan lemahnya penegakan 

hukum masih menjadi kendala serius bagi keberlangsungan demokrasi yang lebih 

substansial. Saat ini demokrasi Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, suatu 
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keadaan yang dirasakan banyak kalangan tidak makin mendekatkan kita pada nilai 

keadaban berdemokrasi yang sesuai dengan Pancasila. 

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 berdemokrasi yang lebih mengutamakan  proses-

proses transaksional dan kepentingan jangka pendek belaka. 

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 
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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 

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan Koordinasi Strategis 

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa, yaitu:  

(1) Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait di tingkat pusat 

dan daerah dalam rangka Penyempurnaan Draf Stranas dan Penyusunan 

Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

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

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa 

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 dan Pemerintah Daerah.  

 

1.3 RUANG LINGKUP KEGIATAN 

Ruang lingkup dari kegiatan koordinasi ini antara lain :               

1. Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD dan lain-lain dengan 

Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat dan Daerah terkait  Penyempurnaan Draf 

Stranas dan Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa; 

2. 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;  

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

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa. 

 



8 

 

1.4 KELUARAN  

Hasil dari Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 

Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam 

Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah:  

a. Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa 

b. Masukan berkenaan dengan efektifitas program/kegiatan dalam mencapai 

target/sasaran pembangunan khususnya sub-bidang politik dalam negeri.  

 

1.5. Sistematika Pelaporan 

Laporan pelaksanaan penyusunan Strategi Nasional ini didahului oleh:  

1) 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;  

2) Bab II Kerangka pelaksanaan yang menjelaskan terkait metodologi yang 

digunakan serta langkah ataupun proses maupun tahapan penyusunan 

Strategi Nasional yang dilakukan; 

3) 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 2016; 

4) Bab IV Penutup merupakan pendeskripsian dari seluruh rangkaian kegiatan 

koordinasi yng berisikan kesimpulan dan saran serta rekomendasi untuk 

kegiatan lanjutan Strategi Nasional ini ke depan. 
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BAB 2 

METODOLOGI 

 

2.1 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan 

Metodologi yang akan digunakan untuk melakukan Kegiatan Koordinasi Strategis 

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa adalah metode deskriptif karena hendak memberikan gambaran yang lengkap 

tentang Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa. Hasil dari kegiatan tersebut adalah Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa, kemudian akan menjadi acuan bagi Rencana Aksi 

Daerah tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Metodologi 
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2.1.1 Pendekatan 

a. Normatif 

Pendekatan Normatif ini dilakukan agar sejalan dengan peraturan-peraturan 

yang ada, sehingga hasil kegiatan ini merupakan bagian penjabaran dari 

peraturan-peraturan tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud, yaitu :  

1. PERPRES NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG RPJMN 2015 – 2019 

a) Bagian dari Arah Kebijakan dan Strategi Lintas Bidang “REVOLUSI MENTAL” 

pada Bab I Buku I 

b) Bagian dari Kerangka Regulasi pada Bidang Politik Bab 5 Pada Buku II; 

2. PERPRES NO. 60 TAHUN 2015 TENTANG RKP 2016 

Bagian dari Kerangka Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri pada Bab V; 

3. PERPRES NO. 45 TAHUN 2016 TENTANG RKP 2017 

Bagian dari Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Politik. 

 

b. Partisipatif dan fasilitatif 

Pada kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi 

Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa ini, penyusunan 

subtansi inti dalam strategi melibatkan langsung Kementerian/Lembaga secara 

langsung dalam bentuk Focus Group discussion, sehingga apa yang menjadi 

masukan dan kebutuhan K/L bisa terakomodir dalam Strategi dan Rencana Aksi 

Nasional yang sedang disusun.    

c. Akademik 

Pendekatan akademis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan 

metodologi yang dapat dipertangunggjawabkan secara akademis, baik dalam 

pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisa, 
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penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam 

pendekatan ini, Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 

Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam 

Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, menggunakan beberapa 

metode dan teknik studi yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama 

oleh tim kerja. Adapun dalam penerapannya, pendekatan akademis ini umumnya 

dicirikan dengan beberapa karakteristik, sebagai berikut : 

a) Cara berpikirnya didasarkan pada cara berpikir yang eksploratif; 

b) Melihat suatu kondisi atau situasi dari berbagai sudut pandang yang terkait 

(Komprehensif); 

c) Penyelesaian terhadap suatu persoalan tidak hanya dilihat dalam jangka 

pendek, melainkan dilihat sebagai suatu solusi jangka panjang yang berdasar 

pada pembangunan keberlanjutan.  

Selain itu juga, pada pendekatan akademik ini, dokumen Strategi Nasional dan 

Renaksi ini melibatkan dan mengundang akademisi dalam penyusunannya. 

Sehingga substansi yang tertuang dalam dokumen merupakan literatur yang 

diserap oleh para akademisi untuk menjadi masukan dalam dokumen Rencana 

Aksi Nasional Stranas.      

2.1.2 Pengumpulan Data 

Sumber data terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dari : 

a. Wawancara langsung kepada para pihak yang berkepentingan yaitu 

Kementerian/Lembaga di tingkat pusat terkait Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa; 

b. Melalui Focused Group Discussion (FGD) untuk rekonsiliasi data, serta 

klarifikasi informasi capaian pelaksanaan kegiatan/program Strategi Nasional 



12 

 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa; 

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari : 

a. RPJMN 2015 – 2019, RKAKL Terkait; 

b. Dokumen-dokumen Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa; 

c. Laporan pelaksanaan perkembangan Strategi Nasional (Stranas) Strategi 

Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam 

Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

2.1.3 Kompilasi Data 

Kompilasi data adalah suatu proses pengumpulan data untuk diseleksi, 

ditabulasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan data 

yang diperlukan. Dalam proses kompilasi penyusunan Rencana Aksi ini, 

dokumen Stranas yang terdahulu disesuaikan dengan perkembangan dokumen 

stranas yang terkini. Dalam artian, dokumen Rencana Aksi Stranas awal 

mempunyai 7 (tujuh) Strategi selanjutnya disesuikan menjadi 5 (lima) Strategi 

sesuai dengan perkembangan kajian strategi nasional pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa dari hasil pertemuan, diskusi dan konsultasi 

public.  

2.1.4 Analisa Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan cara 

analisis deskriptif kualtatif dengan pola pendekatan induktif. Analisis ini 

berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari tahap pengumpulan data 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi. Analisis kualitatif memfokuskan pada pemahaman 
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dan pemaknaan berdasarkan penjelasan (naratif) verbal, hasil-hasil observasi, 

atau sumber-sumber lain. Analisis data dilakukan secara induktif dan terus 

menerus. Tujuan analisis data adalah memfasilitasi interpretasi data dan 

membuat data bermakna. 

2.1.5 Hasil 

a.   Dokumen Strategi & Rencana Aksi Nasional 

Hasil dari kegiatan Koordinasi Strategis ini salah satunya adalah Dokumen 

Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional yang telah menyesuaikan 

perubahan sesuai dengan masukan dari para stakeholder dan masukan 

dari hasil diskusi tim penyusun strategi nasional & rencana aksi nasional 

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 

b. Laporan Akhir Kegiatan  

Laporan Akhir merupakan laporan dari seluruh rangkaian kegiatan dalam 

kegiatan koordinasi strategis penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi 

Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa  

2.2 PELAKSANA KEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan koordinasi ini akan dilakukan secara swakelola dan 

berkoordinasi dengan K/L terkait. Penanggung jawab dari kegiatan koordinasi strategis 

ini adalah Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan,  dan  Keamanan dengan  masa  

tugas  6 (Enam) bulan.  Tim pelaksana kegiatan beranggotakan pejabat eselon II 

kebawah dari Direktorat Politik dan Komunikasi, dan lintas direktorat dengan masa 

tugas 6 bulan, serta melibatkan K/L terkait. Tugas dari Tim Pelaksana kegiatan 

koordinasi strategis ini dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Melakukan pertemuan koordinasi, konsinyasi, FGD dan lain-lain dengan 

Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat dan Daerah terkait  Strategi Nasional 
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Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

2) Mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan capaian Strategi Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

3) Menyusun Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa. 

 

2.3 Program Kerja 

Program Kerja dalam kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi 

(Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa supaya mudah diselesaikan 

dengan baik maka Tenaga Ahlli menggunakan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap pembuatan laporan pekerjaan. 

 

 

 

 

 

  

 Dalam gambar tersebut terlihat proses dari mulai adanya Tahap Persiapan, 

Tahap Pelaksanaan dan Tahap Pembuatan Laporan Pekerjaan. Ketiga proses tersebut 

dibuat agar setiap proses dalam pengerjaan kegiatan mudah untuk dibedakan. Dari 

setiap tahapan proses dilalui mekanisme yang terjadwal serta mudah untuk 

Gambar 2.2 
Alur Program Kerja 
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mengidentifikasi hal-hal yang harus dilalui sehingga ketika ada kegiatan yang akan 

terkendala dapat mudah dikendalikan. Dalam kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan 

Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahapan 

program kerja ini terkordinasikan langsung dengan tim Ditpolkom Bappenas.  

Berikut uraian dari tahapan program kerja kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan 

Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa:       

 

2.3.1 Tahap Persiapan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada tahapan kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi 

(Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa ada empat tahapan yang 

dilalui, yaitu : 

Gambar 2.2 
Alur Tahapan Persiapan 
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a) Rapat Koordinasi Tim Internal Wasbang & Karbang 

Rapat koordinasi atau koordinasi tim internal wasbang & karbang dilakukan 

secara berkala 2 minggu sekali dalam menjalani kegiatan, namun dalam 

perjalannannya sempat terhenti karena berkaitan dengan kebijakan Instruksi 

Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang penghematan anggaran. Namun 

walaupun kebijakan tersebut digulirkan, koordinasi masih tetap terus berjalan 

hingga pada akhirnya kegiatan tetap berjalan. 

   

b) Mapping Program K/L dan menyempurnakan Draft Stranas & Renaksi 

Pada tahap ini Draft Stranas dan Renaksi yang sudah ada mencoba 

menyesuaikan dengan konsep strategi yang baru yaitu penyesuaian dengan 5 

(lima) Strategi, sehingga langkah awal dalam tahap ini adalah penyesuaian 

terlebih dahulu untuk draft yang lama terhadap draft strategi yang baru. Setelah 

semua itu selesai langkah selanjutnya Mapping Program K/L dengan merujuk 

pada dokumen RPJMN dan RKP 2017. Dalam hal ini mencoba menginventarisir 

atau mengelompokan terelebih dahulu K/L yang bermitra dengan Ditpolkom 

serta beberapa K/L yang mempunyai program untuk Wawasan Kebangsaan & 

Karakter Bangsa.  

 

c) Menentukan Narasumber untuk diundang dalam FGD 

Pada tahapan ini tim internal wasbang & karbang menentukan narasumber yang 

bisa diundang dalam FGD yang diselenggrakan secara rutin ataupun yang akan 

diselenggrakan di daerah dan Konsultasi publik di llintas K/L. Narasumber yang 

diundang merupakan narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman 

dalam bidang kajian wawasan kebangsaan dan karakter bangsa baik itu secara 

teori ataupun praktik.   
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d) Membuat list koordinasi untuk K/L 

Dalam menentukan undangan untuk berkoordinasi dengan K/L tim internal 

wasbang & karbang membuat list dari awal perihal siapa saja yang akan 

diundang dalam FGD dengan lintas K/L. sehingga dengan adanya list K/L ini 

dapat mengidentifikasi jumlah undangan dan kesiapan dalam kegiatan Focus 

Group Discussion yang akan diselenggarakan. 

2.3.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang menjadi kunci utama 

dalam Kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi 

Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, karena suksesnya kegiatan yang berjalan 

akan dilihat pada bagaimana dalam pelaksanaannya. Berikut tahap – tahap pelaksanaan 

dalam kegiatan yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 

Alur Tahapan Persiapan 
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a) Pengumpulan Data 

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyempuranaan draft stranas dan 

renaksi digunakan data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data 

primer dilakukan FGD yang sifatnya kelompok kecil dan kelompok besar yang 

melibatkan lintas K/L. selanjutnya dalam memantapkan data yang didapat dari 

hasil FGD, lalu mencoba wawancara beberapa K/L untuk pemantapan masukan 

dan data yang akan dijadikan dokumen. 

Selanjutnya, untuk pengumpulan data sekunder, dalam hal ini merujuk pada 

data dari dokumen RPJMN dan RKP 2017 sebagai bahan tambahan yang akan 

dimasukan dalam dokumen rencana aksi. 

  

b) Kompilasi Data 

Pada tahapan ini data yang telah di dapat lalu di kompilasikan untuk masuk 

dalam draft rencana aksi dan draft stranas. Pada proses kompilasi ini, tim 

mengidentifikasi terlebih dahulu terkait kesesuaian program ataupun masukan 

dari hasil FGD dengan Strategi dan klasifikasi aspek yang telah ada sebagai unit 

analisa data.   

c) Analisa Data 

Pada tahapan ini, data yang telah di kompilasi selanjutnya di analisa dan 

disesuaikan untuk layak masuk dalam draft Stranas atau tidak. Setelah analisa 

pada data selanjutnya data tersebut dikategorisasikan sesuai dengan 

pengelompokan data yang ada dalam Jangka Menengah atau Panjang untuk 

selanjutnya dikelompokkan pada aspek regulasi, aspek sistem dan mekanisme 

dan aspek kapasitas SDM. 

2.3.3 Tahap Pembuatan Laporan Pekerjaan 

 Dalam penyusunan pada tahap ini, lebih menekankan pada output yang akan 

diperoleh yaitu dokumen Renaksi Stranas Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
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serta laporan akhir kegiatan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari kegiatan 

yang telah diselenggrakan. Adapun tahap-tahap yang dilakukan, yaitu :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Pembahasan hasil analisa data 

Pada tahapan ini pembahasan ebih menekankan dari hasil analisa yang ada 

apakah data yang menjadi masukan sesuai kategorisasi dan pengelompokan, 

serta sesuai visi dan misi yang dibangun dalam program Kegiatan Koordinasi 

Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat 

Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

  

b) Finalisasi Stranas dan Renaksi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Dalam tahapan ini dokumen yang sudah di analisa dan dikategorisasi serta 

dikelompokan kembali dibuka dan dipastikan bahwa dokumen tersebut sudah 

sesuai dengan program kegiatan yang telah dijalankan. Selebihnnya setelah itu 

Gambar 2.3 
Alur Tahapan Persiapan 
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dokumen bisa difinalisai sebagai Draft Stranas dan Renaksi Stranas untuk tahun 

2016. 

 

c) Finalisasi Laporan Akhir 

Pada finalisasi laporan akhir ini merupakan tahap pelaporan secara konprehensif 

dari seluruh rangkaian kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi 

(Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Dokumen 

inisekaigus juga untuk mengevaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah 

dijalankan. 

 

d) Penyerahan Laporan Akhir & Rekomendasi  

Setelah laporan akhir selesai dilakukan penyerahan dari Tenaga Ahli kepada 

Ditpolkom untuk menjadi dokumen pelaporan kegiatan Koordinasi Strategis 

Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa tahun 2016. Selain itu dalam laporan kegiatan disebutkan 

terkait rekomendasi yang akan dijalankan pada tahun selanjutnya di tahun 2017. 
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2.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

    Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 

No Uraian Pekerjaan Bulan 

    Juli Agustus September Oktober November Desember 

1 Tahap Persiapan             

  Rapat Koordinasi Tim Internal             

  Mapping Program K/L              

  Penyempurnaan Draft Stranas & Renaksi             

  Menentukan Narasumber untuk FGD             

  Membuat list koordinasi untuk K/L             

2 Tahap Pelaksanaan             

  Pengumpulan Data             

  Kompilasi Data             

  Analisa Data             

3 Tahap Pelaporan             

  Pembahasan hasil analisa data             

  Finalisasi Stranas             

  Finalisasi Renaksi             

  Finalisasi Laporan Akhir             

  Penyerahan Laporan Akhir             
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BAB 3 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

3.1 Focus Group Discussion Penyempurnaan Draft Stranas Wasbang dan 

Karbang 

 Sepanjang tahun 2016, kegiatan untuk FGD Penyempurnaan Draft Stranas 

Wasbang dan Karbang untuk tim ahli dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu pada 

tanggal 28 Juni 2016 dan 05 Agustus 2016. Koordinasi strategis tersebut perlu 

dilakukan mengingat untuk meredefinisi dari konsep draft sebelumnya dari 7 (tujuh) 

strategi menjadi 5 (lima) strategi nasional, sehingga hal ini berimplikasi pada konsep 

Rencana aksi nasional yang akan dibuat.  

 Dalam perjalanannya fokus tim Stranas yang utama dalam waktu dekat adalah 

menyempurnakan rencana aksi Stranas Wasbang & Karbang, setelah siap 

penyempurnaan draft tersebut selanjutnya di koordinasikan dengan K/L terkait.  Banyak 

beberapa masukan dari hasil FGD selama 2 (dua) kali ini. FGD ini seharusnya 

dilaksanakan beberapa kali pertemuan sebelum digelar konsultasi dengan K/L terkait, 

namun karena adanya Inpres No 8 tentang penghematan anggaran, maka kegiatan 

FGD dan konsultasi publik pun tertunda. Namun, terlepas hal itu semua menjadi 

kendala, tidak berarti dalam penyusunan dokumen Renaksi ini berhenti. Koordinasi 

strategis tetap berjalan walaupun pada akhirnya hanya 2 kali pertemuan dan satu kali 

koordinasi dengan K/L terkait. 

 

3.1.1 Focus Group Discussion 28 Juni 2016 

Pada Focus Group Discussion pertama di tahun 2016 dilaksanakan dengan tim 

ahli pada hari Selasa, 28 Juni 2016 bertempat di ruang rapat 204 Kantor Bappenas, 

adapun tim ahli yang hadir pada saat itu adalah Iif Hilman, Mukmin Rauf, Zaenal M, 
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Abdul Charis, Innosentius Syamsul,  Tenaga ahli Wasbang & Karbang Rian Hidayat, 

Bapak Wariki selaku Direktur Politik & Komunikasi beserta tim dari Direktorat Politik 

& Komunikasi lainnya.  

Dalam Pertemuan perdana di tahun 2016 tersebut, pertama hal yang dibahas 

sedikit mereview  pembahasan hasil ditahun sebelumnya, bahwa dalam pertemuan 

sebelumnya pada 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.        

Disampaikan juga bahwa pada tahun sebelumnya disepakati 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 Keadilan, 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 berpikir tentang Wasbang dan Karbang. Dalam konteks itu,pada tahun 

sebelumnya 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 bangsa pada tahun 1945. Pada saat 

itu Indonesia sebagaii 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 
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mental. 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 Perlindungan HAM  

Strategi 3: Aktualisasi nilai-nilai budaya nasional dan lokal  

Strategi 4: Peningkatan Kualitas Kehidupan demokrasi  

Strategi 5: Penataan sisitem kemandirian ekonomi yang berkeadilan 

Kelima strategi tersebut kemudian diturunkan dalam program jangka panjang 

dan menengah. 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. 

Wawasan Kebangsaan dan Dunia Internasional 

Pada sesi diskusi perdana ini, Bapak Wariki selaku Direktur Politik dan Komunikasi 

mengungkapkan terkait apakah perlu dokumen wawasan kebangsaan ini menyentuh 

pembahasan untuk dunia luar atau dunia internasional. Konteks yang dimaksud 

dunia luar disini sebagai contoh masalah –masalah yang berkaitan politik luar negeri, 

perlidungan WNI, diplomasi politik dan kerjasama ekonomi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

FGD Tim Ahli pada pertemuan perdana 2016 
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Menanggapi wacana yang disampaikan oleh Direktur Politik dan Komunikasi, 

Bapak Indrajaya selaku Kasubdit Politik Dalam Negeri menyampaikan bahwa hal 

tersebut sudah tertuang dalam Sila ke 2 (Dua) atau dalam strategi yang kedua 

Peningkatan Perlindungan HAM. Dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab 

makna Internasionalisasi tersirat sebagai bagaimana persatuan bangsa ini berperan 

terhadap dunia luar.  

 Selanjutnya dalam hal ini Abdul Charis menyampaikan bahwa dalam konteks 

Internasional ini wawasan kebangsaan harus bisa menyentuh terlebih dahulu terkait 

National Interest , apabila dalam proses National Interset ini terbentuk maka banga 

Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat serta dalam hal ini Indonesia bisa 

berkiprah sebagai pionir atau berperan penting dalam politik dunia. 

 Dalam kaitannya mengenai wawasan kebangsaan dan dunia Internasional, Rian 

Hidayat selaku Tenaga Ahli Wawasan Kebangsaan & Karakter Bangsa Ditpolkom, 

menyoroti bahwa dalam aspek sejarah Bung karno pernah mengungkapkan 

Philopsophishe grondslag Soekarno terkait dasar-dasar awal dari pancasila, yaitu :  

1) Kebangsaan, yang dijelaskan dengan konsep E. Renan, Otto Buer, dan konsep 

geopolitik untuk memadukan unsure-unsur kehendak untuk bersatu, perangai 

serta nasib yang sama, dan persatuan bangsa dengan tanah air; 

2) Internasionalisme, dasar ini ditegaskan bukan kosmopolitisme tetapi 

kemanusiaan seperti yang diajarkan oleh Gandhi mengenai nasionalisme. 

Gandhi menjelaskan, “…My nationalism is humanity..”. Soekarno mengusulkan 

dasar ini untuk mencegah supaya dasar kebangsaan tidak menjurus ke 

nasionalisme ekstrem atau chauvinisme, maka dia mengemukakan secara 

metaforis, “nasionaisme tidak akan subur kalau tidak hidup dalam taman 

sarinya internasionalisme.    

Selain itu juga Rian Hidayat mengutip ungkapan yang dikemukakan oleh 

Muhammad Yamin Bahwa : 
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1) Peri Kebangsaan, yang artinya Negara kebangsaan Indonesia yang sesuai 

dengan peradaban bangsa Indonesia dan menurut susunan kekeluargaan 

yang didasarkan pada kebangsaan dan ketuhanan; 

2) Peri Kemanusiaan yang diartikan kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia 

merdeka berdasarkan peri kemanusiaan yang universal. Dengan demikian 

kemanusiaan ini mengandung arti humanism dan internasionalisme semua 

bangsa. Maka menurut dia dasar perikemanusiaan ini ialah dasar 

universalisme dalam hukum internasional  dan peraturan kesusilaan segala 

bangsa dan Negara merdeka.  

Oleh karena itu, dalam konteks luar negeri ini, dipandang bahwa seperti partisipasi 

dan peran aktif dalam mengirim pasukan perdamaian PBB sebagai bagian dari 

wujud implementasi bangsa Indonesia dalam menjalankan misi kebangsaan pada 

dunia Internasional, juga perwujudan dalam eksistensi Politik Luar Negeri. Namun 

juga penting untuk diperhatikan bahwa perindungan Warga Negara Indonesia 

yang berkiprah dalam misi perdamaian ini untuk menjadi perhatian terlepas hal 

tersebut yang melalui misi perdamaian jalur militer ataupun sipil, karena resiko 

dalam zona konflik itu sangat berbahaya. 

  Selanjutnya Innosentius mengungkapkan bahwa memang untuk memasukan 

Internasionall dalam dokumen stranas perlu namun tidak perlu tersurat karena 

sudah tersirat dalam sila ke 2 (dua) atau lebih tepatnya diimplementasikan pada 

strategi kedua, sehingga apa yang menjadi substansi dari Internasional ini secara 

tidak langsung sudah ada.  
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3.1.2 Focus Group Discussion 05 Agustus 2016 

Kegiatan Focus Group Discussion kedua dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2016 

di ruang 203 Kantor Bappenas, Adapun yang hadir pada saat itu sebagai Narasumber 

adalah Muhammad Miqdat dan Pieter G. Manoppo dari Institut Titian Perdamaian. 

Selain itu tim ahli yang hadir, yaitu Abdul Charis, Iif Hilman, Zaenal dan Mukmin 

Maroef. Hadir juga dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas Bapak Wariki, 

selaku Direktur Komunikasi dan Politik beserta Staff Ditpolkom lainnya. 

Pada pertemuan kedua kali ini dengan agenda mengerucutkan point point utama 

untuk Rencana aksi Nasional dengan mendapatkan masukan dari narasumber yang 

diundang beserta dari narasumber lainnya. Agenda yang dilakukan yaitu pengantar dari 

Direktur Politik & Komunikasi yang seanjutnya nanti ditanggai dan direspon oleh 

narasumber beserta tim ahli lainnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

FGD Pertemuan Kedua, 05 Agustus 2016 
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Pembuka Diskusi Oleh Direktur Politik & Komunikasi 

Pada awal pembuka diskusi Pak Wariki selaku Direktur Politik & Komunikasi 

menyampaikan bahwa ada beberapa kasus yang bisa mengancam kekerasan, hal 

tersebut terjadi karena rasa memiliki kedaerahannya terlalu tinggi, sehingga konflik 

sosial diantara sesama elemen bangsa mengemuka dan perlu di waspadai bangsa 

karena bahaya. Selain itu faktor-faktor dan pengaruh dari luar yang menjadi ancaman 

bagi bangsa. Hal itu juga yang menjadi kurangnya menumbuhkan karakter bangsa 

hingga terjadi atas pemikiran-pemikiran seperti itu dan disamping itu juga belum 

adanya koordinasi yang cukup solid diantara kementerian. Di beberapa kementerian 

punya sudut pandang dan program terkait wawasan kebangsaan, namun pada akhirnya 

jalan masing-masing sesuai sudut pandangnya. Dengan adanya Stranas ini, diharapkan 

nanti ini menjadi acuan bagi semua pihak, setidaknya rujukannya ada dokumen ini.   

Dalam hal ini intinya perspektif rasa memiliki sebagai bangsa, anak bangsa dan 

sebagai sebuah bangsa diperukan, dari diskusi diskusi sebelumnya yang telah dijalani 

macam-macam teori akhirnya kembali alat teropongnya pancasila yaitu sila ketuhanan 

itu yang menjadi fokus itu masaah intoleransi dan kerukuran. Selanjutnya, sila kedua 

kemanusiaan itu titik fokus pada Hak Azasi Manusia. Pada sila ketiga masalah integrasi 

bangsa yang rasanya hilang. Kemudian yang sila ke empat, Indonesia sudah terkenal 

dengan negara demokrasi ketiga tapi dari segi penduduknya saja, namun kualitasnya 

masih perlu kita tingkatkan. Hal ini dilakukan survey yang terakhir posisinya sama-sama 

saja kalau pakai metode yang baru secorenya sedikit tapi kalo pakai metode yang lama 

itu 0,08 jadi artinya sama-sama tidak naik dan tidak turun, Jadi Improvement untuk 

kualitas demokrasi itu suatu keharusan untuk mencapai kualitas yang baik saat ini kita 

masih 72-73 itu sedang, dinilai baik itu pada nilai diatas 80, Nilai 80 ke atas itu dinilai 

baik. Dan yang terakhir di sila kelima itu kita masalah kesenjangan, terlepas itu 

kesenjangan vertical, kesenjangan antar kelompok maupun kesenjangan antar regional/ 

antar daerah. Hal tersebut merupakan isu kerja sebuah bangsa, namun pada diskusi 

sebelumnya ada pertanyaan mendasar apakah masalah kebangsaan kita seolah hanya 
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interval ke dalam, bagaimana dengan sebuah bangsa dan kaitannya dengan bangsa 

lain. Oleh Karena itu daripada selain sumber dari Pancasila, pada diskusi sebelumnya, 

pembukaan UUD juga perlu dikaji untuk menjadi dasar meihat wawasan kebangsaan, 

sehingga jangkauannya juga ada materi atau perspektif Indonesia di kancah 

Internasional. Selanjutnya, dari diskusi sebelumnya yang menjadi pertanyaan apakah 

masalah kebangsaan kita juga seolah hanya ke dalam negeri. Selanjutnya, kaitannya 

dalam penyusunan program, Kita akan menyusun program-program apa yang akan 

dikembangkan harus dipelihara sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Persoalan Bangsa 

Dalam diskusi ini juga dijelaskan oleh Bapak Indra selaku Kasubdit Politik Dalam 

Negeri bahwa karakter bangsa ini konteksnya dalam Revolusi Mental, selanjutnya 

Pancasila selain merespon konteks juga peduli internasionalisme. Dalam naskah stranas 

juga dimunculkan juga untuk konteks globalisasi, apakah hal tersebut persoalan 

ideologi atau teknologi.   

Selanjutnya Abdul Charis menyampaikan bahwa saat ini tepatnya sudah 2 tahun 

yang lalu terkait cara berpikir kita bahwa ada persoalan di bangsa ini yang disebabkan 

oleh lemahnya karakter dan wawasan kebangsaan. Hal ini terjadi karena lemahnya 

karakter dan wawasan kebangsaan, hal tersebut karena masyarakat bangsa Indonesia 

sudah mulai meninggalkan Pancasila, sendi-sendi 5 Pancasila itu sudah mulai 

ditinggalkan. Seringkali yang kita lihat di berbagai Kementerian bahwa kuallitas ketika 

mereka mau membangun sebuah program atau kebijakan membangun karakter 

kebangsaan itu selalu ujungnya adalah pelatihan, selanjutnya selalu ujungnya adalah 

sosialisasi dan seterusnya, oleh karena itu dalam konteks ini kita melihat dengan aspek 

yang berbeda. Yang dilihat dari manifest tidak bekerjanya karakter dan wawasan 

kebangsaan yang menjadi masalah dari masyarakat terkait Pancasila. 

Selain toleransi ada HAM sampai keadilan sosial dalam hal ini ketika tim ahli 

menyusun Strategi nasional wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bahwa 



30 

 

menyelesaikan wawasan dan karakter bangsa itu tidak hanya sekedar urusan sosialisasi 

dan membuat pelatihan tentang bagaimana wawasan dan karakter bangsa atau 

bagaimana membuat Pamswakarsa atau latihan baris berbaris, namun menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang terkait dengan 5 sila Pancasila yang bisa kita mulai dalam 

membangun kembali karakter dan wawasan kebangsaan. Apabila bangsa ini dibiarkan 

terus mengalami persoalan-persoalan intoleransi, maka sampai anak cucu kita akan 

terus mendapatkan pendidikan  intoleransi. Hal yang semacam ini yang harus kita 

kembalikan pada rel yang sebenarnya. Dalam Stranas ini kita menganut cara berpikir 

induktif, jadi ada persoalan kemudian persoalan itu di selesaikan dengan alasan dapat 

memberikan pada pembelajaran semua pihak masyarakat untuk meperbaiki karakter 

dan wawasan kebangsaan.  

Persatuan Indonesia 

 Abdul Charis selanjutnya menanggapi dari hasil pertemuan sebelumnya tentang 

pentingnya wawasan kebangsaan terhadap dunia luar, beliau mengungkapkan bahwa 

ada beberapa perspektif menurutnya di Sila Ke-2 dan Sila Ke-3. Sila Ke-3 persatuan 

Indonesia ini dari diskusi sebelumnya adalah menegaskan tentang National Interest, 

yang menyatakan bahwa Persatuan Indonesia tentang cara pandang kita terhadap 

negara yang lain itu adalah konteksnya kepentingan nasional. Oleh karena itu, 

Persatuan dan Kesatuan di sila ketiga itu walaupun secara umum berkaitan dengan 

internal, namun sebenarnya mempertegas National Interest. Bangsa kita harus punya 

National Interest apapun bentuk diplomasi, apapun bentuk hubungan dan segala 

macam yang kita lakukan di dunia luar dalam konteks membangun perdamaian dunia 

dan sebagainya tetap dalam rangka National Interest. Hal Ini yang menurut Abdul 

Charis mempertegas pada Sila Ketiga Persatuan Indonesia. Substansi inti yang Abdul 

Charis sampaikan bahwa apapun yang dilakukan oleh bangsa ini terhadap dunia luar, 

sentuhannya terhadap dunia luar tidak semata-mata hanya untuk hubungannya dunia 

luar tapi memperkuat National Interest dan mempertegas kebangsaan nasionalisme 

Indonesia, oleh karena itu bisa dilihat dari berbagai prospektif Pancasila.  
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 Dalam perspektif yang lain Pak Wariki menanggapi bahwa Sila ketiga itu bukan 

hanya National Interest tapi juga sumbangsih, namanya juga wawasan kebangsaan, 

wawasan kebangsaan diantara negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain itu yang 

pertama kita ada National Interest tapi kita juga kan berpartisipasi dalam pembangunan 

internasional, dalam perbaikan perwujudan perdamaian, artinya kita juga ada 

sumbangsih. Dalam hal ini Pak Wariki memandang bahwa sama halnya dengan 

individu, contohnya kita sebagai individu kita juga ada kan kepentingan yang kita ambil 

tapi juga ada yang membuat kita bermanfaat bagi lingkungan kita saya kira Indonesia 

tegas tidak hanya National Interest dalam arti sempit tetapi juga kita ingin sumbangsih 

ke dunia internasional, seperti pasukan perdamaiain kita sasarannya 4000 personel. 

Indonesia di kancah pasukan perdamaian itu punya nama harum. Indonesia tentu tidak 

hanya sebagai partipasi aktif pasukan perdamaian tapi juga dalam konflik-konflik antar 

negara dan sebagai politik bebas yang penting kesitu arahnya, jadi dalam hal ini Pak 

Wariki melihatnya bahwa wawasan kebangsaan kalau memang hal yang berkaitan luar 

negerinya mau disentuh, National Interest kesannya seperti untuk diri sendiri tapi kita 

ada legowo berjiwa besar membangun kehidupan yang lebih baik. 

 Selanjutnya dari Pak Indra menanggapi bahwa persatuan Indonesia kemudian di 

imbangi, nasionalisme kita ini bukanlah nasionalisme biasa, pokoknya nasionalime kita 

yang terhebat di dunia. 

Stranas dan Pancasila 

Pieter mengungkapkan kegelisahannya dan kritik terhadap dokumen Stranas, 

menurut pendapatnya bahwa muncul Stranas karena dari tujuanya itu itu saja, menurut 

pandangannya memprihatinkan, beliau ingin melihat dari sisi strategi wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa dalam sukses membangun Negara Indonesia merdeka 

kontemporer. 

Persoalan Bangsa Indonesia bukan hanya masalah-masalah pancasila, namun 

pada persoalan kita lebih mendasar suka atau tidak suka pondasi Pancasila ini yang 
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mesti kita pertanyakan sebagai formula filsafat. Hal tersebut bisa dilihat pada praktek 

berPancasila saat ini yang kondisinya naik turun, selanjutnya nanti baru kita uji apa 

yang sebenarnya menggerogoti pondasi Pancasila ini.  

Selanjutnya dia mengatakan bahwa kita ini sudah mulai berubah pada wilayah 

reformasi, dan reformasi itu kemudian persis di ujung tanduk. Perjalanan panjang orde 

lama, selanjutnya orde baru  yang akhirnya reformasi, pengalaman pahit selama orde 

lama, orde baru bukan gampang untuk menguji eksistensi negara Pancasila itu. Tapi 

negara Pancasila itu dimana negara Pancasila yang berkarakter kepulauan, nusantara 

dan yang berkarakter kemajukan. Menurut Pandangan Pieter yang mesti kita uji ini 

bahwa kita gagal mengelola kemajukan dan ke nusantaraan berbasis Pancasila dan itu 

ide mendasar dari pada soal lainnya. Artinya dalam hal ini, kita harus mempertanyakan 

kembali mengapa kita gagal selama 2 periode pembangunan jangka panjang, orde 

lama dan orde baru, mengapa orde reformasi kita gagal juga kita berharap ada 

perubahan namun faktanya sama sekali engga, jadi ada 3 periode ini dimana negara 

nusantara atau negara kepulauan itu bermasyarakat majemuk lalu berdasarkan 

Pancasila yang ternyata digerogotin hal biasa jadi bukan sekedar soal hal kecil. Yang 

digerogoti adalah kita gagal membangun ke nusantaraan ini berdasarkan Pancasila, 

mengelola kenusantaraan berbasis  Pancasila bukan berbasis ekonomi daerah, bukan 

berbasis reformasi. Reformasi otonomi daerah hanya strategi hanya manajemen 

pembangunan/ strategi manajemen pembangunan tapi subtansinya adalah Pancasila, 

oleh Karena itu seluruh logika berpikir kita harus disitu dalam mengelola kemajemukan 

dan mengelola kenusantaraan dalam perspektif tersebut. Dalam hal ini, ketika bicara 

otonomi daerah, bicara reformasi, wilayah kota, perbatasan semua dalam kerangka 

Pancasila. 

Selanjutnya menurut pendapat Pieter yang kedua adalah dalam mengelola 

kemajemukan juga harus sama berdasarkan Pancasila, selama ini kita gagal disitu, kita 

gagal untuk mengembalikan pondasi ini. Bisa kita lihat otonomi daerah asas Pancasila 

suka atau tidak suka coba kita uji kalau kita uji dengan nilai ketuhanan, ketuhanan 
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macam apa yang kita kembangkan di negara yang berkarakter dan berkepulauan 

nusantara serta kemajukan ini. Dalam hal ini bisa kita lihat terhadap apa sumbangan 

kita ketika berbicara Pancasila sumbangan agama-agama adalah dalam rangka 

memperkuat perspektif keagamaan, perspektif keberagaman, perspektif ketuhanan, 

pertanyaan mendasar kita kenapa agama-agama gagal menyumbang hal tersebut 

secara mendasar karena jika berbicara fakta menunjukan bahwa agama-agama gagal 

menyumbang hal tersebut.  

Selanjutnya pada sila kedua atas dasar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab 

dalam rangka mengelola kenusantaraan dan kemajemukan. Saat ini nilai kebangsaan 

perlu penyesuaian destruksi kemanusiaan yang sangat luar biasa, dari Sabang sampai 

Merauke bahkan dalam kasus kasus tertentu luar biasa walaupun kita tidak bisa 

memukul rata secara general.  

Pieter berpendapat bahwa pada cluster wilayah tertentu posisi agama sangat 

kuat terutama di kasus-kasus kultural mereka memelihara bukan hanya komunikasi 

intrareligious tetapi interreligious bahkan religious yang kultural itu dimana-mana, hal 

ini bisa kita lihat tetapi kita harus jujur mengatakan cluster-cluster wilayah dimana 

intrareligious dan interreligious itu menyumbang bagi penguatan kenusantaraan dan 

kemajemukan kita. Hal tersebut menyumbang destruksi bagi kita yang bertanya mana 

wilayah-wilayah atau potensi-potensi yang sumbangannya berdampak kepada bangsa, 

baik komunikasi interaktif atau komunikasi interagama ternyata bersifat destruktif 

banding konstruktif, yang potensinya dimana-mana. 

Dalam kesempatan ini juga Pieter menyampaikan terkait daerah mana saja yang 

yang menyumbang kesalahan besar kegagalan mengelola kemajemukan yang keadilan 

beradab. Sebagai contoh potensi-potensi kabupaten kota mana yang ternyata destruksi 

kemanusiaan sangat tinggi atau sangat sedang atau bahkan sangat rendah, contoh 

ukurannya HAM misalnya. Isu dalam ukurannya HAM wilayah-wilayah, kabupaten atau 

kota mana atau bahkan wilayah strategis dan kepulauan mana yang menyumbang baik 

terhadap dekstruksi kemanusiaan maupun konstruksi, dalam hal ini menyumbang 



34 

 

terhadap destruksi persatuan bangsa kalau persatuan dia dengan kesatuan. Pendapat 

Pieter bahwa, kesatuan itu seragam tetapi jika persatuan itu bersatu namun mengakui 

kemajemukan, mengakui ke anekaragaman, dalam hal ini bisa kita lihat potensi-potensi 

kabupaten kota yang sangat menyumbang tinggi terhadap destruksi persatuan dan 

mana yang masih terpelihara bahkan mereka bertanggung jawab untuk menjaga 

persatuan sampai ke demokrasi dan sampai ke keadilan sosial. 

   Artinya dalam hal ini kita tidak bisa berbicara strategi tanpa peta masalah ini, 

bahwa implementasi pancasila saat ini ada lost dari ketuhanan, lost dari perilaku 

kemanusiaan, lost dari perilaku persatuan, mungkin kalau kita lihat wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa merupakan 2 hal yang berkaitan. Masyarakat 

memahami wawasan bangsa, namun wawasan dasarnya saja tapi dia menjadi dasar 

bagi perilaku tidak mungkin wawasan perilaku itu inconsistent, bahkan bukan hanya sila 

per sila tapi seluruh keunggulan sila ini.  

 Contoh yang lain adalah kita bisa mengukur, apakah benar calon pemimpin 

daerah kita punya salah satu kriteria bahwa di daerah jika setiap kepaa daerah bisa 

diperpanjang jadi bupati atau jadi walikota atau jadi gubernur kalau nuansa manajemen 

kemajemukan dan manajemen kenusaan telah betul betul menjaga Pancasila tokoh 

atau justru indikator-indikator sumbangan destruksi agama, kemanusiaan dan 

persatuan dan kesatuan tinggi sumbangan bisa menjaga kemajemukan. 

 Pak Wariki dalam hal ini menanggapi pernyataan-pernyataan dari Pieter bahwa 

Fasenya sama, namun dalam hal ini Stranas tidak memetakan lebih dalam seperti yang 

Pieter sampaikan. Selanjutnya dalam hal ini, Pieter kembali melanjutkan pendapatnya 

bahwa dari pengalaman dia ketika konflik Maluku, pada saat itu gelombang provokasi 

yang sangat sistematis, pertama diterpa isu kesenjangan ekonomi tidak mempan, 

selanjutnya dengan Isu etnis juga tidak mempan, selanjutnya masuk isu orang, kalau 

isu ekonomi itu Cuma masyarakat kota, kalau isu etnis sampai bugis makasar di usir 

pergi itu sudah mulai masuk di beberapa wilayah, hal seperti itu persis isu agama tidak 

dipandang bulu dan tidak ada satu tempat pun bagaimana isu gelombang konflik dan 
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ketika tahap ke empat masuk isu fanatis. Karena pada saat itu kita terlanjur sudah 

disitu.  

 Berdasarkan pengalaman dan contoh yang Pieter uraikan sebelumnya dalam hal 

ini apakah dalam menyusun Stranas ini ada kluster nasional nya? Hal ini berkaitan 

dengan pola detruksi atau pola konstruksi wawasan dan perilaku berbasis Pancasila 

yang selama ini terjadi. Harapannya dalam hal ini, kita dalam menyusun Stranas tidak 

salah arah dan dalam hal ini belajar dari sejarah. Pada situasi tanpa refleksi bahwa kita 

bergeser dari Pancasila itu seberapa besar. Jadi berdasarkan pengalaman Pieter pada 

saat itu menyusun peta konflik memakai kluster, contohnya misalkan Kluster A di posisi 

A dan seterusnya. Sehingga apabila sudah di kluster, maka kita akan menjadi tahu 

situasi dan kondisi di 34 Provinsi, dalam hal ini akan mengetahui detruksi ketuhanan, 

kemanusiaan dan seterusnya dikembangkan. Dalam hal ini kita tidak bisa lagi 

berorientasi kementerian lembaga, karena hal ini bukan hanya urusan Tupoksi tetapi 

urusan kebangsaan, sehingga dalam hal ini seluruh Kementerian/ Lembaga harus 

merujuk pada konsep Strategi ini. 

 Selanjutnya dalam hal ini Pieter mengungkapkan terkait Shock Absorbing 

Mechanism, hal ini dapat mengukur tingkat ketahanan potensi-potensi antara yang 

mempunyai kemampuan yang Shock Absorbing nya tinggi berdasarkan Pancasila. Jadi 

dalam hal ini Shock Absorbingnya karakternya ada di Pancasila. Apabila kita mau 

merekam Detruksi Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan dan seterusnya, memamg tidak 

bisa lain Shock Absorbing potensialnya itu Pancasila, selanjutnya baru kita ukur pada 

level pelaku-pelaku mana hal tersebut bisa terjadi? Apakah ada die lit, masyarakat, 

birokrasi atau yang lainnya. Selain itu kita bisa mengetahui siapa pengendali kita, jika 

kita lihat apabila dalam konflik itu  ada security actornya, kelompok yang digerakkan 

tetapi fasilitator dan mediator strategisnya apakah kita masih ingat yang mengawali 

wawasan dan perilaku berbasis Pancasila. Jika diasumsikan dalam pancasila ini kita 

tidak ada wasitnya, yang bisa menilai benar-benar lolos dalam ujian pancasila ataukah 
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kepala-kepala daerah kita cenderung memperkuat dinamika otonomi tetapi justru 

mereduksi persatuan dan kesatuan. 

 Menanggapi dari pernyataan yang telah disampaikan, Pak Wariki berpendapat 

bahwa apa yang disampaikan sangat menukik sekali. Namun dalam pandangan secara 

umum bahwa intinya itu semua sama, apakah harus terbuka sampai sejauh itu, kadang 

–kadang ada sesuatu itu ketika ini lebih enak dibuka atau sedikit ditutup misalnya 

seperti itu tapi objek dan persoalan lihatnya itu jelas tidak ada masalah. 

Perspektif Sejarah 

Selanjutnya dalam diskusi ini, Muhammad Miqdad menyampaikan gagasannya 

mulai dari aspek sejarah, dia menjelaskan mulai dengan pidato Soekarno pada saat 

sidang BPUPKI soal piagam Jakarta ujung dari ujung soekarno berpidato kurang lebih 

kutipannya “Hendaklah sebagian diantara kita mau menanggalkan kebenarannya untuk 

menemukan kebenaran yang lainnya.” Hal tersebut terkait dengan perdebatan piagam 

Jakarta pada saat itu yang disepakati bahwa pada intinya Pancasila lah yang menjadi 

dasar negara. Dengan begitu kita harus kembali lagi ke belakang persis seperti midlle 

and castle. Bahwa problem kita masa itu adalah bagaimana mengambil satu jalan 

tengah apakah nilai nilai kita berdasar pada agama atau pada Pancasila. Pada saat itu 

terkait perdebatan akan tidak tuntas kurang lebih dituntut untuk mencari satu jalan 

tengah yang sebenarnya masih dapat resistensi dari kelompok Islam, termasuk zaman 

itu yang dipelopori Masyumi yang mengambil satu jalan tengah dari Soekarno dan 

kelompok nasionalis dan perdebatan itu berujung pada kalau kita lihat pada pemilu 

1955.  

Masih berkutat pada isu politik kelompok Immortial yang khususnya pada agama 

kalau kita potret maka pemenang pemilu pertama adalah PNI kedua adalah MASYUMI 

ketiga adalah PKI keempat PNI. Nah jadi kalau kita mau melihat politik Indonesia 

identitas ini bisa dilacak ke belakang. Pemilu demokratis pertama 1955 Soekarno 
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mengeluarkan dekrit demokrasi terpimpin dan itu membatasi satu masa dimana 

perdebatan mengenai identitas yang cukup kuat. 

Pada Pemilu 1999, pemilu pertama yang paling demokratis setelah masa 

reformasi itu menunjukkan ekspresi dan aplikasi identitas yang semakin menguat. 

Pemilu 1999 ada 48 partai dengan basis pertama pada isu agama sebagian partai itu 

hilang dikemudian hari itu sebetulnya jalan panjang dilihat dari geneologinya mudah 

dipelajari kalau dilihat kebelakang mulai dari ekspresi nasionalis, ekspresi sangat islam 

ada yang kemudian moderat dan lainnya kita bisa lacaklah geneologi tersebut. Miqdad 

berpendapat bahwa perdebatan-perdebatan yang belum tentu disitulah yang kemudian 

bisa dituai belakangan 1996-1997 ketika Soeharto mulai kehilangan pegangan mulailah 

konflik Sambas, Sampit, Madura, 1998 Poso, 1999 Maluku, hingga 2004 ketika mulai 

konsolidasi demokrasi berjalan.  

Kalau kemudian kita lihat problematika konflik kita baca dari varian-varian 

menunjukkan ekspresi keagamaan yang sebagian besar masih menunjukkan islam garis 

keras misalnya kalau kita lihat tragedi kasus Tanjung Balai atau kita lihat kasus di 

Tolikara bukan hanya kelompok Islam tapi kelompok non Islam atau Krsiten, terhadap 

Syiah, Ahmadiyah orang akan lupa  yang menciptakan lagu Indonesia Raya WR 

supratman seorang Ahmadiyah dan mantan Dirjen Kementerian Agama Johan Effendi 

yang pendiri ICRV itu Ahmadiyah. Orang tidak mempersoalkan dulu Ahmadiyah itu 

seperti apa, tapi ketika sekarang zaman mulai ekspresi reformasi, ekspresi kebebasan 

dibuka, kita kehilangan rekatan, rekatan ini dijaga oleh kedisiplinan negara oleh 

Soeharto selama 32 tahun. Tetapi itu ekspresi yang dibungkam Karena masa 

sebelumnya yang saya katakan tadi piagam Jakarta, 1955 demokrasi terpimpin lalu 

masuk di era Soeharto, dan itu dibungkam MASYUMI dibubarkan PNI dilucuti dan 

sebagainya nah hari ini yang kita tuai kurang lebih seperti itu. 

Ekspresi keagamaan yang terbungkam itu naik ke permukaan dan terartikulasi 

kedalam bentuk kekerasan bukan hanya kelompok Islam dan juga pada kelompok-

kelompok yang non Islam. Oleh Karena itu, mencari ke Indonesiaan rekat kembali 
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toleransi dan lain sebagainya semangat awal ketika konflik ini dibangun yang beberapa 

periode sebelumnya mengalami kebungkaman dan destruksi apalagi kita berhadapan 

dengan generasi Z, generasi Y yang sudah kita lacak pengetahuannya, contohnya jika 

diberikan pertanyaan apakah anda reformasi 1998? Itu problem negara loh kita harus 

mengutamakan ini bukan hal yang sepele, soal-soal yang lumayan rumit sebenarnya. 

Dalam hal ini Pak Wariki menanggapi bahwa ha tersebut merupakan perspektif 

yang bagus apapun persfektifnya muaranya kita akan membangun semacam 

kesepakatan bersama. Nanti kita akan masih mengundang beberapa pakar juga untuk 

bicara. Selanjutnya Pak Wariki megungkapkan bahwa tidak ada tawar menawar 

misalnya ada orang mau anti Pancasilais mungkin itu hanya beberapa persen mungkin 

ada masih ada orang yang anti Pancasila baru dengar Pancasila saja dia sudah benci. 

Kita tidak lagi kembali tawar menawar dalam hal ini baik dalam histories, pendalaman  

kriteria, pendalaman penglihatan. Tetapi Pancasila yang sudah menjadi undang-undang 

basis hukumnya sudah kuat, basis sosialnya, Pak Wariki berpendapat bahwa hanya 

kelompok minoritas sekali yang menentang Pancasila. 

Mayoritas bangsa Indonesia sepakat terhadap pancasila jadi marilah semangat 

untuk kembali ke mayoritas yang sudah ok, sekarang ini kita ingin lebih implementatif 

sebenarnya jadi sebagaimana Bappenas ini ditugaskan untuk merangsang yang ada di 

realita kita lancar mulai dari program dan kegiatan. Itu kira-kira tugas kami di Bappenas 

jadi kalau kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 5 % misalnya, maka harus pakai 

rumus pertumbuhan ekonomi, investasi plus government plus ekspor Import dengan 

segala persoalan dengan segala turunannya disana, juga dikawal kalau pariwisata 

tumbuh sekian ke sector lain misalnya pendidikan sekian kira-kira begitu program di 

Bappenas ini kami begitu.  

Bayangan kami dengan Pancasila ini dan solid Indonesia mungkin belum solid 

saat ini tapi kita ingin membuat itu solid, bagaimana hal tersebut bisa terjadi tentu ada 

jurus-jurus yang harus dilakukan, tendangan-tendangan yang harus dilakukan, siapa 

yang melakukan, yang nonjok mungkin si A atau si B ada fungsinya masing-masing 
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tadi. Dalam hal ini, Bappenas seperti dirijen saja untuk mendorong, memonitor 

pelaksanaannya, mengawasi lalu menginformasikan lagi yang perlu di support seperti 

itu kerjaannya. Dalam hal ini, dokumen ini isinya nanti akan diarahkan kesitu. 

Selanjutnya terkait dokumen stranas ini akan menuki sampai Mapping, hal tersebut 

yang akan menjadi pertimbangan dan apakah harus dibuka ataukah hanya sinyal saja.  

Konsep Renaksi Sebelumnya  

Menanggapi permasalahan-permasalahan sebelumnya, IIf Hilman memberikan 

pandangan bahwa Konsep Stranas ini sudah tersirat pemetaan wawasan kebangsaan, 

awalnya pada saat itu kegelisahan kemenkopolhukam, awalnya menkopolhukam 

merasa terlalu banyak pelatihan tentang kebangsaan tetapi nilai sendiri-sendiri, berjalan 

sendiri-sendiri dan bergerak masing-masing kemudian tidak jelas tujuannya. Dorongan 

dari mereka sebetulnya yang kebetulan mereka sendiri tidak ada payung yang 

membuat kalau mereka ada pelatihan, sosialisasi itu lebih terukur kemudian target dan 

tujuannya lebih jelas, dari sanalah pada awalnya, yang selandjutnya terlahir gagasan 

dokumen Stranas ini.  

 Selanjutnya, Iif Hilman mengungkapkan bahwa sering juga diskusi 

diselenggarakan dengan Kemekopolhukam, harapan dari Kemenkopolhukam bahwa 

mereka yang menunggu ide dan gagasan dan mempunyai konsep fase pelatihan yang 

berbeda. Karena ada kecendurangan pola pelatihan yang diberikan karang taruna, 

pejabat dan lainnya itu sama dan mereka menyadari itu sudah gagal. Dalam dokumen 

Stranas ini ada sesuatu yang berbeda kemudian lahir ini dan di dalamnya juga ada 

beberapa program dan strategi, juga ada pemetaan peta potensi nanti per satu item ini 

akan terjadi beberapa turunan, beberapa renaksi itu rencana yang memang akan kita 

sebar ke setiap K/L untuk jadi program masing-masing sehingga stranas dipakai oleh 

semua, sebetulnya jika dibaca sampai kebawah kita perlu pengayaan di dalam strategi 

ini supaya tidak jadi dokumen yang berwacana saja, ini sebetulnya sampai ke bawah 

sudah cukup banyak dan kita beberapa kali berubah dan merubah cara pandang. 
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Selanjutnya pak Wariki menanggapi bahwa Titik pangkal konflik lebih luas, 

namun lebih luas lagi sehingga konsep wawasan kebangsaan ini kita kerucutkan. 

Selanjutnya Pieter mengungkapkan bahwa dia mempunyai beberapa zona yang rawan. 

sampai saat ini sekarang kita sangat sadar bahwa kulture Pancasila ini kan ada zona-

zona misalnya pendidikan. Pendidikan itu mulai dari taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi, pendidikan formal zona damai artinya zona aman, zona netral dan 

kalau siapapun masuk disitu haru bisa cerita banyak berpancasila yang artinya itu 

adalah zona proteksi dan itu wilayah potensi yang sangat mendasar tetapi lihat 

sekarang apa yang terjadi zona itu tidak nyaman berperilaku non Pancasila itu dicoret di 

sekolah-sekolah akhir-akhir ini. Bahkan melibatkan tidak hanya murid dengan murid 

dengan realitas kemajemukannya tetapi sampai guru sendiri sebagai aktor yang 

mengayomi itu mengalami. Mereka mengalami tidak bisa terhindarkan bahkan di 

Indonesia SMA tertentu, SMP tertentu dan perguruan tinggi tertentu wilayah yang 

paling rawan dan berkaitan dengan karakter wawasan pancasila, zona yang kedua 

adalah zona agama coba kita lihat kita berharap sebenarnya agama agama di Indonesia 

apabila kebenaran eksklusif itu urusan vertical dan seterusnya, tetapi menterjemahkan 

kebenaran dalam persfektif kenusantaraan dan kemajemukan bukan hanya intra 

religiuos dan inter religious supaya menyumbang bagi kemanusian. Jadi dalam hal ini,  

keagamaan itu menyumbang kemanusian persatuan terus ke bawah. Sebaliknya begitu, 

tapi kita tidak bisa dan kita lihat akhir akhir ini perilaku lembaga lembaga keamanan 

dan komunitas-komunitas. 

Pieter berpandangan bahwa hal ini merupakan bagian dari warisan dekstruksi 

yang sangat tidak diurus, artinya apabila dilihat dari perspektif Pikososial bahwa marah, 

dendam, sakit hati itu terekam dalam kolektif memori masyarakat dan bangsa kita, dan 

ini tidak diurus. Sehingga menjadi endapan lumpur dan pemicu sekecil apa aja. Kadang-

kadang tidak masuk akal juga pemicunya, tetapi meledaknya ditempat tertentu 

misalkan di tempat lain. Oleh karena itu, dengan adanya zona zona yang kita berharap 

menjadi proteksi, pengayom dan pengaman wawasan perilaku ini bisa betul-betul 

terukur.  
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Pemetaan Masalah Wawasan Kebangsaan di Daerah 

Zaenal dari UIN Jakarta mengungkapkan bahwa dalam pikiran kita mungkin 

membuat peta itu diulang dari data sekunder peta kerawanan kekerasan, konflik atau 

segala macam, namun data data tersebut tersedia di banyak tempat, bahkan dia 

berasumsi bahwa BNPT itu melakukan pemetaan tentang radikalisme di Indonesia, jadi 

dia bisa melihat kota mana yang harus dikasih tanda A, B, C dan segala macam tetapi 

kemudian yang terpenting adalah match antara data yang sudah ada itu dengan tingkat 

aksi yang kemudian dilakukan mungkin dalam hal ini pemerintah pusat ataupun daerah 

sebagai kelanjutan dalam aksi program dengan peta-peta yang sudah ada kemudian di 

cross check yang perlu dilakukan. Selanjutnya Zaenal berasumsi bahwa menurutnya 

yang penting untuk memahami peta yang sudah dilakukan, terlepas di tingkatan pusat 

atau daerah. Mungkin kita dalam rencana aksi itu cross check program antara pusat 

dengan daerah tersebut match. Diantara peta kegiatan yang ada di daerah kemudian 

dengan persoalan-persoalan yang ada di daerah tersebut ini match atau tidak? Kalo 

tidak match mungkin dilakukan pemetaan bukan kepada sisi konflik  dan segala macam 

data yang ada pemetaan program dan action apa yang sudah dilakukan pemerintah 

pusat terhadap itu. Dari ha tersebut kemudian ruang-ruang yang kosong kita masuki 

Renaksi yang lebih konkret lebih nyata daripada kita membuang Renaksi terdahulu, 

kemudian menyentuh pada persoalan-persoalan yang ada di daerah. 

Selanjutnya Pieter berpendapat bahwa semua ide ini sudah bagus, dalam 

konteks  supaya aksi ini tidak general tetapi aplikasi. Jika Pieter sebellumnya member 

istilah kluster tadi artinya kalau pendekatan Nine Shile, misalnya jika yujuan objeknya di 

34 provinsi , variable-variabel strategis isunya misalnya Makasar, maka dalam ha ini 

berapa Hak Asasi dalam perspektif Pancasila misalnya ketuhanan yang maha esa dll.  

Dan kita akan dapat kluster-kluster Destruksi berdasarkan peta Nine Shile , bisa 

kita lihat terkait provinsi-provinsi yang dikelas hijau, kuning dan merah, sehingga ketika 

kita desain skenario Strategi Nasional kita sudah mengetahui kluster satu akhirnya 

punya standar treatment teknologi nasionalnya tercover tetapi aplikasinya pada tingkat 
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kluster merah nanti misalnya kalau 9 misalnya dari 10 point atau variabel berarti 

seluruh variable ini harus ada. Tetapi kalau ini kuning ternyata ada kabupaten atau 

provinsi-provinsi yang mempunyai misalnya variable-variable sekian, Inilah yang 

menjadi target utama kita untuk terus menerus masuk pada wilayah tersebut.   

 Selanjutnya, yang kedua bukan tidak mungkin potensi-potensi yang mandiri 

katakanlah bisa sharing untuk membangun Integritas Nasional, untuk membangun 

Kohesi Nasional sehingga potensi-potensi itu tidak hanya jadi prestasi pada dirinya 

tetapi kemudian itu kita dorong juga misalnya supaya ketika terjadi Bencana Nasional 

atau Bencana Daerah itu  di kluster ini berarti langkah yang dilakukan harus kejar 

meningkatkan variable-variable Destruksi ini menjadi berubah dalam waktu berapa lama 

dan seterusnya. Hal tersebut harus di redesain supaya kita bisa ukur nanti kira-kira 

berapa lama perubahan vaiable-variable ini dan seterusnya. Jika ada analisis  Nine Shile 

kita bisa mengetahui kira-kira dalam langkah strategi nasional variable-variable apa saja 

yang menjadi variable standar sehingga variable variable ini kemungkinan menjadi 

ukuran tadi nafasnya adalah Pancasila misalnya sekian banyak nanti ada variable 

variable ketuhanan misalnya sekian, variable variable kemanusiaan sekian. Kalau kita 

urut semua dari 5 sila itu menjadi sekian banyak misalnya. 

 Selanjutnya Pak Wariki menanggapi bahwa tidak akan bergerak suatu konten 

kluster jika kita hanya menggunakan data-data yang sudah ada di Indeks Demokrasi 

Indonesia. Tapi indeks demokrasi Indonesia mungkin bisa menjadi salah satu acuan. 

Namun kita tetap coba koordinasi dan tanya BNPT tadi, hal tersebut mungkin baru sila 

pertama, selanjutnya yang mungkin belum ada. Terkait data sekunder kita ambil 

sebagian dari demokrasi, sebagian BNPT, sebagian data diambil dari pertimbangan 

sosial kan ada data-data macam-macam indeks. Hal tersebut akan menjadi dokumen 

menjadi lebih menarik. 

 Selanjutnya Pieter menanggapi bahwa hal tersebut lebih pada kompetensi 

daerah, sehingga energy anggaran, energy sumber daya dan energy dorongan birokrasi 

tidak harus kita hajar semua provinsi. Pak Wariki berpendapat bahwa hal tersebut akan 
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dicoba terlebih dahulu dengan secondary data yang ada bisa digunakan, dan nanti akan 

koordinasi dengan mitra K/L, seperti data soal korban kekerasan atau kita lihat 

sebarannya terlebih dahulu. 

 Mukmin Maroef mengutarakan pendapat bahwa dokumen ini untuk 

Kementerian/Lembaga jadi data awalnya juga kita bisa meminta kepada mereka. Kita 

jadikan payung dalam pelaksanaan program mereka. Sejalan dengan pendapat 

Mukmin, Pak Wariki pun berpendapat demikian, terkait data bisa dari manapun yang 

ada tapi variabel yang kita petakan tadi dokumennya ini akan ada. Namun tidak semua 

variable di Pancasila tercover disitu, nanti digabung menurutnya. Jadi gabungan 

tersebut lebih logis. 

 Harris berpendapat berbeda bahwa menurutnya sebelum pada langkah itu 

menjadi penting untuk kita sendiri meyakinkan mebuat strategi yang sudah kita susun 

dgn A,  B, C, D, E. Tim ahli sudah membuat Mapping per Sila, Karena ini harus turun ke 

kebijakan operasional maka kemudian harus berdasarkan sebuah isu besar yang bisa 

mewakili program di masing-masing sila itu kemudain muncul intoleransi, Hak Asasi 

Manusia kemudian kualitas Demokrasi dan seterusnya. Selanjutnya menterjemahkan isu 

isu besar problematika nasional berdasarkan sila sila Pancasila itu kemudian kita 

terjemahkan ke dalam strategi strategi kecil, jadi seperti Intoleransi kita bagi pada tiga 

pendekatan. Selanjutnya, yang kita pertanyakan persoalan ini apakah kebijakan 

kebijakan yang kita cantumkan di 3 aspek ini cukup mewakili menjawab problematika 

intoleransi dan dijadikan acuan oleh berbagai kementerian atau lembaga-lembaga 

maupun oleh daerah. Mapping adalah persoalan dari strategi tapi apakah politis dan 

strategi itu betul betul bisa menjawab dan seterusnya pada beberapa strategi atau sila 

lainnya. Menurutnya itu menjadi hal yang sangat penting jangan sampai kita tahu 

strategi dengan apa yang kita lakukan, hal tersebut yang perlu kita dalami lagi dengan 

tim kerja yang ada. 

 Muhammad Miqdad selanjutnya menanggapi bahwa untuk mendapatkan data-

data dari lembaga itu bukan hal yang sulit termasuk yang kita susunkan artinya 



44 

 

jaringan ini termasuk yang kita susunkan di PMK, kementerian desa, dan lain 

sebagianya secara operasional itu. Satu hal yang saya lupakan persis saya tidak 

menduga itu ada 2 hal Post Syndrome Civil Society. Civil Society yang kita maksudkan 

seperti gambar bayangan dia sangat optimis tidak bekerja dengan baik pasca transisi 

reformasi, yang kedua peta global yang dia tidak menyangka ISIS sudah sedemikian 

mampu makin besar peta politik global dan Post Syndrome Civil Society ini yang 

kemudian melakukan penelitian panjang di Indonesia puluhan tahun dan oleh Karena 

itu dia melambangkan satu hal yang dia sebut dengan Scaming Up, ditahap regulasi 

Indonesia itu sudah mantap, sangat hebat pasca reformasi, ada banyak regulasi yang 

cukup mampu untuk merekontruksikan secara detail gambaran masa depan bangsa 

yang baik, dibagian yang upstream selesai namun yang downstream selesai di regulasi 

bagian tengah ke bawah level kelembagaan termasuk merumuskan regulasi. Tetapi di 

level kelembagaan dia lemah dan di bagian bawah memunculkan presiden demokrasi, 

presiden toleransi yang mestinya berakar pada partisipasi masyarakat. Kalau 

pemerintah dengan regulasi yang sedemikian bagusnya ingin membuat pancang yang 

cukup kuat masa depan Indonesia maka lakukan pembangunan yang partisipatif 

Scaming Up di semua level masyarakat, kemudian di sektor birokrasinya dan lain 

sebagainya. Karena  itu turunan turunan kebijakannya mesti operasional tidak lagi 

hanya sekedar konsep berbagai kelembagaan dan partisipasi masyarakat bagian yang 

kurang oleh Karena itu perlu di scaming up. 

Pieter selanjutnya berpendapat bahwa strategi nasional yang dibuat harus jadi 

panduan untuk memandu daerah melakukan Refleksi konten daerah masing masing 

konten lokal dengan karakter lokal itu tersebut dikombinasikan sendiri tapi referensinya 

dalam dokumen Stranas ini. Namun ini juga menjadi pedoman seluruh Kementerian/ 

Kelembagaan seluruh potensi atau masyarakat sipil dst.  

Namun kalau tingkat daerah sesuai di kluster itu maka setiap daerah akan 

muncul pada kluster daerah bagaimana kita memfasilitasi supaya seluruh konten lokal 

itu terekspresikan. Jadi kita tidak mempunyai dokumen nasional kemudian kita itu 
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sebenarnya lokal sehingga kita tidak bisa menggeneralisir mungkin letupan letupan ini 

levelnya Cuma di level kota kota metropolitan tapi dia tidak kota kota yang akar 

lokalnya kuat misalnya, jadi kita harus membuka diri untuk mapping kondisi tersebut 

dan seterusnya. Contohnya daerah-daerah yang ternyata dari segi Destruksi tata ruang 

dan SDM eskalasinya sangat tinggi tetapi ada potensi potensi dan biasanya korelasi 

antara SDM  kekerasan perebutan kepentingan ke wilayah itu sangat kencang 

berbanding daerah daerah jadi kita ga bisa generalisir semua itu kalau kita bikin tabel 

nasional kita fasilitasi lagi pertemuan-pertemuan lokal di daerah supaya kita bisa 

menyusun dokumen Strategi Kluster nasional daerah-daerah tertentu. 

Civil Society Elaborasi  

Muhammad Miqdat Mengungkapkan bahwa Menurut Herbner yang dia lihat Civil 

Society tidak seperti yang dibayangkan pada sebelum era reformasi. Civil Society 

nampaknya mulai kehilangan arah, masyarakat sipil itu kehilangan arah imajinasi 

tentang Indonesia ke depan itu seperti apa masih bingung, tadi seperti yang dia bilang 

arus informasi semakin menjadi kuat ke daerah daerah yang sangat kuat. Misalnya 

dalam hal ini pada kasus Tolikara kurang lebih 2 bulan lalu masyarakat Tolikara bilang 

begini “kamu disana boleh larang kami bikin gereja, kamu disini boleh kami larang bikin 

masjid” itu arus informasi yang sangat kuat bahkan sampai di level daerah - daerah 

yang sangat terpencil artinya begitu pula arus informasi yang diterima dari luar, krisis 

dan sebagainya. Itu sebagian capture melakukan konsolidasi di masyarakat sipil 

mestinya kalau mau membangun maka masyarakat sipilnya yang diperkuat sama 

seperti kita dulu berbicara di Bappenas soal Demokrasi Trust Fund. Pemerintah 

mestinya memfasilitasi masyarakat sipil ini dengan baik. Itulah contoh contoh yang 

dapat diperlihatkan bagaimana arus informasi itu bisa sangat lebay berbahaya. Pada 

contoh kasus Tolikara itu 45 menit setelah kejadian belum ada jurnalis disana setelah 

45 menit langsung menyebar di media sosial sama halnya dengan kasus Tanjung Balai 

juga demikian, bagaimana masyarakat sipilnya? 
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Pieter menanggapi bahwa artinya masyarakat sipil kita jadikan sebagai sasaran 

penguatan dan sekaligus implementasi karakter kebangsaan, sehingga pilihannya jadi 

strategis, yang pada akhirnya masyarakat itu sendiri adalah sasaran strategis. Pieter 

juga menyampaikan bahwa kondisi riil di masyarakat mentalnya yang masuh kurang, 

serta perilaku di birokrasi dalam realita yang masih belum terukur sampai sejauh mana 

referensi Pancasila itu baik dari segi wawasan maupun karakter kalau kita bicara 

karakter ituh menjadi kepribadian, jadi bukan hanya wawasan dan pengetahuan 

Knowledge tapi dia memang interlise betul, nampak dalam ekspresi dan cara berpikir. 

Dalam hal ini Pak Wariki menanggapi bahwa Pancasila lebih demokratis nuansanya itu 

egaliter lebih ke arah egaliter yang penting dalam respek sesama manusia, Pak Wariki 

berpendapat ingin menukik seperti itu tadi konsepnya. Society tidak bergerak secara 

terstruktur dan memiliki posisi tawar dalam kontribusi tetapi dalam waktu yang sama 

birokrasi, jadi jangan sampai kita dibuat ini seakan kita subyek dan orang lain itu objek 

,tapi harus bikin untuk Strategi Nasional. Sehingga semua elemen bangsa apakah 

birokrasi atau non birokasi atau masyakat sipil dst.  

Selanjutnya Pak Indra berpendapat bahwa untuk melengkapi yang ingin kita 

sempurnakan harus saling memberikan informasi tentang redaksi. Untuk jangka 

panjang dan Jangka menengah nanti dalam redaksi itu menurunkan aspek aspek 

kedalam tindakan-tidakan yang lebih nyata, di dalam aspek pada bab tersebut itu ada 

Bab kelembagaan dimana sekenario di daerah itu koordinasi dengan Bappenas, 

Kemenkopolhukam dan seterusnya. Tanpa tindakan tersebut tidak akan berjalan, 

Darisana kita bergerak mengerakan strategi untuk nanti akan ada generasi-generasi 

daerah. jadi kita tidak berpotensi segala tahu kita hanya memberikan panduan, pada 

akhirnya nanti kembali ke daerah. 

Pieter memberikan pandangan bahwa kita ini negara majemuk, jadi dalam hal ini 

kita tidak bisa pukul rata untuk konsep programnya, sebab ini negara kepulaun dan 

masyarakat nya juga majemuk dan pertumbuhan daerah juga tidak sama.  
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Selain itu, kesiapan SDM dan tata ruang yang perlu menjadi pertimbangan. Jadi 

ada daerah-daerah yang akses pada infrastruktur gampang tapi banyak juga yang 

susah dan mahal nya. Sellanjutnya kita berpikir lalu kita punya peta Nine Shile kan kita 

bisa tahu kluster yang potensi nya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui dari 

skenario Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa terkait mana provinsi-provinsi yan 

memerlukan kesesuaiannya. Selanjutnya nanti kita bisa membuat fatwa nasional dan 

dokumentasinya ketika ini jadi ada dokumen-dokumen panduan dokumentasi Strategi 

Nasional ini, Dalam panduan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga di daerah 

mampu mengekplorasi kondisi daerah skenario Strategi bersama. Tim kita dari 

Bappenas harus merata penguasan dalam proses pendampingan untuk penyusunan. 

Dalam hal ini di daerah perlu dibuat lokakarya atau apapun namanya sehingga lahir 

dokumen-dokumen, hal itu bisa saja itu lahir dalam bentuk Perda misalnya sehingga 

disitu selesai.  

Stranas ini sebagai bagian dari bagaimana mengimplementasikan mental pejabat 

dan birokrasi daerah ke daam strategi nasional, jadi selain yang ditekankan Pieter, 

dalam hal ini kita juga mempunyai persoalan Internal Civil Society dan juga tekanan 

global pada waktu yang sama. Birokrasi sebagai kekuatan absorbing kita tidak jalan jadi 

kita dituntut seperti kendaraan yang tanpa arah. Selanjutnya, Pak Wariki 

menyampaikan Jadi kami menyadari faktor lemahnya Peran Gubernur sehingga kita 

upayakan Peran Gubernur kuat.  

 

Wawasan Kebangsaan di Perbatasan 

Dalam hal ini, Rian seaku Tenaga Ahli menanggapi bahwa strategi ini bisa 

mengungkapkan bagaimana Pancasila ini mengcounter isu-isu atau kejadian-kejadian 

yang memang lagi berjalan di masyarakat. Contohnya di Natuna ini masih menjadi 

ancaman bagi kita Karena beberapa masyarakat ini dibujuk bagaimana transaksi 

ekonominya untuk memakai dolar. Pak Wariki menanggapi bahwa penguatan 
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paradigma soal di lapangan kasus kasus jadi namanya sebuah paradigma semacam 

sesuatu yang ideal yang kita inginkan sama seperti agama. Dalam hal ini inginnya 

orang tersebut begini tapi dalam prakteknya tidak semua orang sesuai dengan kitab 

suci 100 % dia ikuti mungkin ada tapi banyak yang tidak atau kita menggemborkan. 

Oleh karena itu, dalam kasus Natuna jika bisnisnya pakai dollar, dia pakai dollar itu 

mungkin kita tidak akan membahas sampai ke  se detail itu. realitas ini dapat terjadi 

setting nya juga cukup kita menanamkan, hal ini juga bisa dilihat di NTT di NTT pada 

perbatasan kita tanamkan merah putih tapi kenyataannya dia tidak mendapatkan apa-

apa.  

Dalam hal ini, Pieter menaggapi bahwa, hal ini tidak sepele karena dia dengan 

teman-teman di perbatasan dari 2001-2003 sampai di Natuna kemudian belajar dari 

perbatasan  yang lain ternyata di Kalimantan Barat sekarang ini itu masyarkat lokal di 

Kalimantan jadi sub koordinasi dan menurutnya ada problem tentang wawasan 

kebangsaan dan karakater bangsa itu, ha tersebut terdapat pada persoalan settingnya 

tadi. Artinya walaupun itu ada implementasi pada kementerian lembaga sesuai tupoksi 

masing-masing tapi nafas satu kejadian  lalai dalam membangun infrastruktur 

perbatasan memberikan ruang kemandirian bagi perbatasan menjadi rentan. Dalam 

kaitan hubungannya mereka itu dari segi kultural ini sama-sama punya ikatan kultural 

yang kohesi sosialnya kita bilang baik, tapi ketika kita lihat dari segi akses pengelolaan 

Sumber daya alam dan tata ruang ternyata mereka sudah mengalami Destruksi .  

Dalam hal ini, jika kita pinjam istilahnya bung Miqdad tadi kelemahan kita ada di 

pondasi siklus Society dan terutama pada kluster kluster dan zona-zona paling strategis 

serta paling mendasar antara lain misalnya daerah tinggal dan perbatasan. Jika kita 

scanning realitas dalam perspektif lemahnya kekuatan Siklus Society dan pada waktu 

yang sama arus informasi kita.  Segala macam situasi Destruksi ini bisa double bukan 

lagi satu tapi  bergelombang itu masuk di lima regional maupun. Indikasinya yang 

ketiga, nanti jika kita membuat panduan untuk daerah dalam menyusun sebenarnya 

strategi daerah berdasarkan strategi nasional kita misalnya sensitifitas itu  kita secara 
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skala nasional inilah isu isu sensiifitas nasional yang  memang secara nasional dan 

global. Dalam hal ini bahwa di daerah perbatasan itu misalnya nanti pada waktu 

mereka menyusun strategi daerah dalam rangka itu pembangunan baru lokalnya itu 

makin kuat Karena seberapa besar seberapa mewah dan seterusnya, sehingga fakta 

fakta lokal itu lebih banyak terungkap. 

 

3.2 Focus Group Discussion Lintas K/L 

 Pada rangkaian kegiatan Koordinasi Strategis dalam Penyusunan Stranas dan 

Renaksi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam rangka 

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini dilakukan juga Focus Group Discussion 

Lintas Kementerian dan Lembaga yang dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Desember 

2016 di Ruang Rapat SS 1-2 Kantor Bappenas.  

 Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam kegiatan Koordinasi Strategis 

dalam Penyusunan Stranas dan Renaksi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini 

sekaligus penutup  untuk tahun 2016 ini. Untuk selanjutnya pada kegiatan ini masukan 

dan saran dari setiap perwakilan Kementerian/ Lembaga yang hadir akan menjadi dasar 

perbaikan dalam penyempurnaan dokumen Stranas dan Rencana aksi ini.  

3.2.1  Sambutan Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas 

Dalam sambutan awal jalannya diskusi, Bapak Direktur Politik dan Komunikasi 

Bappenas menyampaikan terima kasih atas kedatangan peserta yang berkenan 

datang pada agenda diskusi di Bappenas. Selanjutnya beliau menyampaikan 

harapannya perihal masukan dokumen Stranas, dokumen tersebut masih berbentuk 

draft dan sangat dimungkinkan untuk ada perubahan. Sebelumnya kegiatan-kegiatan 

diskusi kecil pernah dilakukan untuk membahas dan memberikan masukan perihal 

dokumen ini. Terkait masukan dari peserta perihal perubahan judul ataupun 

masukan-masukan sangat diharapkan, hal tersebut seiring dengan terbitnya Inpres 
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nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental yang di dalamnya 

ada Karakter Bangsa. Namun inti dan maksud dokumen ini menyusun suatu 

dokumen yang bisa dijadikan acuan untuk kepentingan programming dan budgeting, 

Intinya untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu kita programkan di 

kementerian dan lembaga masing-masing setidaknya ini bisa menjadi Roadmap atau 

Peta langkah dalam penyusunan program. 

Di dalam dokumen ini nanti akan sesi lebih rinci oleh para pemapar yang hadir. 

Bapak Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas akan membahas secara ringkas saja 

dan secara umum selebihnya nanti akan di paparkan secara detail oleh Pak Indrajaya 

selaku Kasubdit Politik Dalam Negeri, selanjutnya ada Pak Harris yang lebih awal 

menggeluti dokumen ini dan yang terakhir ada Pak Ubaidillah, akademisi dari UIN 

Syarif Hidayatullah. Bapak Direktur menekankan kembali bahwa Intinya diskusi 

mengenai hal ini sudah beberapa kali dilakukan. Selanjutnya secara singkat beliau 

menyampaikan bahwa dalam dokumen ini ada 4 (empat) kerangka yang menjadi 

pembahasan, yaitu : 

1)  Kerangka Analisis/ Kerangka Kerja;  

2)  Kerangka Kegiatan; 

3)  Kerangka Kelembagaan;  

4)  Kerangka Evaluasi. 

Pada Kerangka Analisis/ Kerangka Kerja beliau menyampaikan bahwa setelah diskusi 

yang cukup panjang dan beberapa perubahan akhirnya kembali pada teropong 

Pancasila yang merupakan hasil diskusi tokoh-tokoh pergerakan nasional pada 

masanya. Pada akhirnya Strategi Nasional menggunakan Pancasila yang dinilai tepat 

untuk membuat Strategi Nasional Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa. Penggunaan Kerangka Kerja dengan Strategi Pancasila ini menggunakan 5 

(lima) sila tersebut selanjutnya diuraikan oleh pak Indra dalam sesi selanjutnya. 

Pertama, Sila Ketuhanan yang maha esa isu yang dominan yaitu isu Intoleransi, Sila 

Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu Isu yang dominan terkait pelanggaran HAM, 
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Sila Persatuan Indonesia yaitu isu dominan terkait Isu Disintegrasi Bangsa, Sila 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan terkait isu kualitas demokrasi yang masih memiliki banyak “PR” dan masih 

banyak indicator mengenai demokrasi, saat ini kita nilainya 72, 82 dalam Indeks 

Demokrasi Indonesia, sedangkan untuk kebebasan sipil di Indonesia memiliki nilai 82 

Point. Secara umum kita terkenal sebagai Negara Demokrasi, namun kualitas 

Demokrasi masih banyak PR khususnya di kelembagaan demokrasi seperti kualitas 

DPRD, kualitas parpol, kemandirian parpol, kaderisasi parpol. Idealnya dalam prinsip-

prinsip demokrasi, demokrasi adalah perwujudan dari hak politik warga negara tetapi 

jangan memecah kaca mobil, bakar ini dan bakar itu, jadi adab berdemoraksi masih 

menjadi PR, jadi dalam sila keempat ini kita bagaimana meningkatkan kualitas 

berdemokrasi. Sila yang terakhir, Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia isu 

yang dominan yaitu isu masalah Kesenjangan terkait bagaimana perwujudan agar NKRI 

kuat, karena ketimpangan regional itu terus berlanjut tanpa perubahan akan kurang 

mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam NKRI.  

 Dokumen ini akan menjadi kerangka kerjanya lalu nanti dikokohkan kegiatan-

kegiatan yang dirasa perlu, dan dalam penentuan kegiatan itu lalu nanti ada 3 aspek 

yang dilihat yaitu aspek regulasi, aspek mekanisme dan aspek SDM dalam 

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan memperkuat wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa ini. 

 Di akhir dokumen nanti ada usulan kerangka kelembagaan terkait siapa yang 

akan menjadi komandan dan siapa yang menjadi anggota. Lalu yang terakhir kerangka 

evaluasi, bagaimana mengevaluasi hal-hal yang telah direncanakan ini, apakah sudah 

berhasil atau berhasilnya sudah sampai sejauh mana. Bapak Direktur Politik dan 

Komunikasi Bappenas selanjutnya mengharapkan kepada peserta untuk memberikan 

masukan dan partisipasi terkait draft dokumen Stranas. Selanjutnya Bapak Direktur 

Politik dan Komunikasi Bappenas mempersilakan Bapak Indrajaya untuk Presentasi lebih 

lanjut.   
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3.2.2 Presentasi Kabusdit Bidang Politik dalam Negeri Bappenas  

Dalam Presentasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Indrajaya selaku 

Kabusdit Bidang Politik dalam Negeri Bappenas. Pada kalimat awalnya beliau 

akan memberikan beberapa point yaitu Dasar hukum penyusunan dokumen, 

Strategi Nasional, tindak lanjut dari dokumen stranas ini dan selebihnya disusun 

secara bersama. Saat ini, berdasarkan moment/kejadian bahwa saat ini ada 

masalah dengan pancasila. Hal ini faktual bahwa kita mengalami tantangan 

globalisasi terbukti banyak terjadi masalah dan perubahan, ada aktor non negara  

seperti ormas yang memainkan peran penting dan hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi negara.  

Fakta di lapangan bahwa setiap K/L mempunyai program Wawasan 

Kebangsaan yang parsial tersebar. Penyusunan Stranas pemantapan Wasbang 

ini diharapkan melalui forum ini bisa mendapat masukan dan mungkin akan 

dikeluarkan payung hukum ataupun lainnya. 

Dalam dokumen Stranas ini juga sejalan dengan konsep Revolusi Mental, 

dimana arah kebijakannya saling bersamaan, selanjutnya kita melihat bahwa 

terkait program wawasan kebangsaan dan karakter bangsa ini ada keterkaitan 

dengan kementerian yang terlibat terkait nilai-nilai dan terdapat irisannya. 

Namun hal itu masih berjalan secara parsial di masing-masing kementerian 

sehingga kita perlu memmayungi dengan lebih luas agar berjalan secara 

terintegrasi dan komprehensif. 
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Gambar 3.2 

Narasumber Focus Group Discussion Lintas K/L 

Stranas ini perlu penguatan kembali, mengapa? Karena dianggap belum kuat dan 

dilihat dari urgensi dengan kondisi saat ini mulai lunturnya nilai-nilai Pancasila di 

Masyarakat.  Selanjutnya cara merespon tantangan yang ada juga harus dengan 

Pancasila dengan Kearifan yang ada. Dalam hal ini Stranas ini akan mengembangkan 

berbagai instrument yang ada supaya sejalan dengan program yang ada di setiap 

Kementerian/ Lembaga. Perlu diketahui juga bahwa tindak lanjut perjalanan stranas 

Wasbang dan Karbang ini sudah sejak 2015.   

3.2.3 Presentasi Ubaidillah dari UIN Jakarta 

Dalam hal ini Ubaidillah menyampaikan bahwa penyusunan Stranas ini sudah 

melewati diskusi panjang lebar dua periode pemerintahan bahkan sampai beberapa 

menteri perihal diskusi panjang lebar masalah persoalan-persoalan ke Indonesiaan, 

pada akhirnya mentok dengan sebuah kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan 

Indonesia dengan harus dengan Azimah Indonesia yaitu Pancasila. Kenapa dikatakan 
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azimah, karena ini unik tidak ada Negara seperti Indonesia, hanya Indonesia yang 

mempunyai Pancasila. Pancasila ini semua komponen bangsa bisa terakomodir dan 

itulah yang selalu kita semangati karena dengan Pancasila lah Indonesia bisa berdiri 

sampai hari ini. Hal tersebut bisa terjadi karena pasca reformasi ini ada 4 hal yang 

sangat kita sayangkan diluar adanya erosi kesalehan sosial, erosi karakter bangsa 

dan itu karena kita melupakan Wawasan Kesejarahan  kita sebuah bangsa yang 

mempunyai pengalaman jajahan-jajahan yang saat ini nampaknya berulang, 

Sehingga setelah reformasi kita menyaksikan Kolonialisasi Civil Society yang ahistoris 

karena komitmen sejarah kita. Kita beruntung tidak seperti Mesir dan seperti timur 

tengah, selain itu kita beruntung ormas-ormas kita muncul sebelum Negara kita lahir 

sebut saja seperti Muhammadiyah yang merupakan mengikuti rahim dari NKRI. 

Sayangnya ketika reformasi muncul yang mengabaikan arti sejarah itu sehingga yang 

diangkat merupakan antitesa terhadap konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya adalah Geopolitik. Geopolitik sudah nyaris dilupakan oleh generasi 

muda bahwa kita punya Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Justru yang hadir adalah 

geopolitik-geopolitik kecil, kerajaan-kerajaan yang tentu itu boleh-boleh saja di 

dalam konteks komitmen persatuan berdiri di atas geopolitik sebelum Indonesia 

merdeka. 

Yang ketiga adalah Sosiokultural. Terutama generasi muda kita nyaris 

melupakan bahwa kita ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk, bahkan di UIN 

sering saya katakan menolak pemerintahan adalah menolak hukum Tuhan. Dan 

Tuhan sudah mempunyai hukum sendiri yaitu menciptakan sebagai sumber-sumber 

kemajemukan dalam kehidupan. 

Yang keempat adalah Kesamaan cita-cita. Inilah empat (4) komponen 

wawasan kebangsaan yang semakin memudar bahwa kita mendirikan negara 

yangbukan tanpa cita-cita, kita punya cita-cita mimpi para pemimpin bangsa yaitu 

mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan kepada pancasila dan UUD 

1945.  
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Menyangkut dengan karakter bangsa, bahwa bicara karakter bangsa dikaitkan 

sekali dengan revolusi mental. Tetapi bicara revolusi mental bila rujukannya bukan 

pancasila, tidak bisa disebut dengan keinginan Bung Karno ketika di Yogyakarta 

mengatakan bahwa “wawasan kebangsaan merupakan perwujudan nilai dan karakter 

bangsa Indonesia, dan pancasila merupakan perwujudan nilai serta orientasi karakter 

bangsa Indonesia.” 

Karenanya mengherankan ketika bicara tentang revolusi mental tapi di leaflet-

nya tidak ada satu pun dalam pancasila. Karena tidak sesuai dengan apa yang dicita-

citakan oleh Bung Karno bahwa bicara bangsa Indonesia adalah merujuk kepada 

pancasila. Mungkin Bung Karno secara tegas mengatakan yang menjadi cap atau 

corak kepada segala angan-angan dan segala kelakuan manusia Indonesia adalah 

pancasila. Inilah sebenarnya referensi wawasan kebangsaan menuntut daripada 

impian dan penyataan-pernyataan para founding father kita. 

Yang sekarang marak adalah masalah intoleransi, jadi kita harus ingatkan 

kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa negara kita adalah bukan negara 

berdasarkan agama. Negara kita adalah negara bangsa berdasarkan Pancasila. Yang 

menurut Bung Hatta beliau pernah mengatakan “kita tidak memisahkan antara 

negara dan agama, tetapi kita memisahkan negara dari kepengurusan agama dan 

dari kepengurusan pemerintah. Karena apa, Bung Hatta mengatakan “jangan sampai 

Negara dimanipulasi oleh aktor-aktor negara.” Jadi ini yang harus digaris bawahi 

bahwa “kita bukan negara sekuler. Hanya kita negara yang memisahkan gugusan-

gugusan keagamaan.” Secara tegas Bung Hatta mengatakan bahwa “Indonesia 

didirikan bukan merupakan pemisahan antara agama dan negara, melainkan 

berdasarkan antara pemisahan berdasarkan urusan negara dan agama. Ini yang 

terkadang ketika implementasinya, seringkali cenderung disalahpahami. Ini yang 

kadang-kadang offside, supaya tidak offside itulah harus kembali ke pancasila. 

Tentu dalam konteks demokrasi ini memang hal-hal yang sangat fundamental 

sedang diuji. Sering saya katakan dengan adanya demokrasi, dua hal sering menjadi 
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disorot habis-habisan dan ini tidak saja orang indonesia yakni Ideologi negara dan 

agama. Semua tokoh agama jadi kebingungan dalam konteks demokrasi, dalam 

konteks HAM, tapi ini bukan orang Indonesia saja. Karena semua tokoh-tokoh agama 

di dunia, beruntung kita tidak menjadi seperti di Timur Tengah, di Mesir misalnya 

yang berdarah-darah. Kita sudah melewati beberapa pemilu yang bebas dan tidak 

ada korban. 

Hal tersebut karena Indonesia sebagai negara mayoritas Islam, ternyata 

demokrasi dan Islam bisa berjalan dengan baik. Ini adalah tidak lain karena 

kontribusi ideologi negara kita yaitu pancasila dimana tegas posisinya bahwa kita 

bukan negara sekuler tapi kita negara agama, agama semua bisa berkembang secara 

wajar di negeri kita tercinta ini. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang berorientasi 

pada keadilan politik dan keadilan ekonomi, tentu bernafaskan kepada Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan juga kemanusiaan. 

Selanjutnya dalam hal ini, Bapak Direktur Politik dan Komunikasi menanggapi 

bahwa dalam sosiologi ada teori yang diklaim universal yakni ‘Teori Mengenai 

kualitas Manusia’ yang merupakan hasil riset dari berbagai negara dengan berbagai 

macam aliran paham politik, ideologi, termasuk jihad juga diriset. Yang atheis, yang 

agamis, yang unik menghasilkan ‘General Theory of Social Action’ tindakan atau 

perilaku kita dengan perilaku yang lain. „Perilaku‟ itu tingkah laku yang didorong dari 

luar sementara „Action‟ itu dari dalam, jadi General Theory of Action adalah pilihan dari 

dalam „tidak ikut-ikutan‟dari luar, sementara „Behavioral‟ itu pengaruh luar. Ada 

identifikasi karakter apa saja yang diperlukan untuk masyarakat modern.Tetapi 

keperluannya tentu beda bila menjadi persoalan global. Mungkin 90% diperlukan, tapi 

mungkin ada satu karakter yang agak sedikit beda dengan kearifan lokal yang mungkin 

kurang pas. Begitu kembali ke Pancasila maka itulah sebagai pegangan bernegara dan 

berbangsa. Menjadi urusan pribadi masing-masing punya keyakinan beragama, tetapi 

dalam kehidupan bernegara sudah jelas.  
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Presentasi dari Abdul Haris 

Agenda selanjutnya Abdul Charis menyampaikan presentasi, dalam hal ini Abdul 

Charis menyampaikan bahwa hari ini berharap mendapatkan lebih banyak masukan-

masukan, selama dua tahun proseso ini disusun ke dalam dokumen di dalam 

pemerintahan. Yang pertama butuh sekali komentar bahwa kita sepakat bahwa 

persoalan ketika negara masyarakat ini menjauh dari falsafah kehidupan Pancasila, 

persoalan demokrasi dan lain sebagainya kita sepakati pada level ini. Yang terpenting 

lainnya adalah apakah ketika BAPPENAS menyepakati masalah negara ini dari 

masyarakat kita, sudah cukup mewakili persoalan bangsa yang sebenarnya. Apalagi ada 

persoalan intoleransi, kemudian masalah peningkatan hak, perlindungan HAM, ancaman 

disintegrasi, proses demokrasi yang kurang baik, sosial dan lain sebagainya. Apakah 

semua ini mewakili persoalan yang terjadi di negara kita, dan menimbulkan karakter 

demokrasi kebangsaan kita.Ini klue diskusi kita yang pertama. Sehingga dimungkinkan 

untuk mencari lagi hal-hal yang lebih serius dari kita merumuskan lima (5) strategi 

nasional. 

Yang kedua, kami mencoba mendeteksi dan memerinci dari lima (5) strategi itu 

ke dalam sebuah rincian yang kita jabarkan ke dalam 5 tahun. Dan memang ada 

kesulitan yang luar biasa, kita harus mencocokkan dengan kegiatan dengan 

nomenklatur seluruh kementerian lembaga yang jumlahnya luar biasa banyak, 

direktoratnya juga banyak dan lain sebagainya menjadi kesulitan yang luar biasa. 

Dalam bentuk matriks yang sudah dibuat, tetap diperlukan masukan tambahan untuk 

lembaga, khususnya kementerian lembaga, selevel eselon I dan eselon II. Terkait 

dengan 5 strategi yang akan kita sepakati. Bappenas lebih fokus kepada mana yang 

bisa memberi kontribusi kepada ke-5 strategi tersebut. Jadi kementerian/lembaga ini 

bisa konsern di bidang lainnya, tidak hanya masalah demokrasi dan intoleransi, tapi 

bisa juga bisa berbagai masalah krusial lainnya. 

Dua hal itu yang perlu ditekankan, sebelumnya sudah diusulkan Upper strategi 

dengan pemetaan ini kita akan coba diskusi per strategi. Jadi ketika berbicara toleransi 

akan berbicara dengan beberapa lembaga terkait yang konsern dengan itu dan 



58 

 

mendalami betul, merinci betul kegiatan-kegiatan apa yang bisa dijadikan rencana aksi 

nasional. 

Ada dua hal kesulitan yang disusun oleh tim. Yang pertama menyesuaikan apa 

yang dirinci dan sudah disampaikan sebelumnya adanya kegiatan itu dengan 

nomenklatur masing-masing. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa 

dipaksakan masuk dalam nomenklatur kelembagaan, dan itu tentunya adalah sesuatu 

yang tidak bisa dijalankan karena tidak ada lokasi dan sebagainya. Hal itulah yang pada 

diskusi selanjutnya akan dibahas lebih detil, tapi dalam pertemuan ini difokuskan pada 

apakah kelima hal tersebut cukup mewakili persoalan bangsa ini. Yang kedua adalah 

fokus dari kementerian lembaga terkait akan ada di wilayah yang mana. Kemudian 

BAPPENAS akan memetakan, apa berbuat apa dan fokus diisu yang mana. 

 

3.2.5 Sessi Tanya Jawab 

 

1. Dr. Muhammad Irsyad - Lemhanas  

 

Pada awal sesi tanya jawab ini, dimulai 

dari pertanyaan M. Irsyad yang 

mengemukakan bahwa menurutnya 

apabila kita berbicara masalah 

kebangsaan, permasalahan kebangsaan 

semakin kompleks. Hal yang pertama 

yang perlu kita garis bawahi bahwa 

masalah menata bangsa ke depan, 

memang kita sering berhadapan dengan masalah. Ketika masalah itu muncul adanya 

kesenjangan antara tujuan dengan realita. Jadi timbul masalah sekarang bahwa kita 

terlalu cenderung membicarakan masalahnya tanpa melihat arti hakikat dari cita-cita 

kita sendiri. Hal ini seperti kita ketahui bahwa Indonesia punya cita-cita yang terdapat 

dalam falsafah bangsa “mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang negara 

Gambar 3.4 
Penanya dari Lemhanas 
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merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” Menurut diskusi kami dengan beberapa 

tokoh di LEMHANAS. Bahwa masalah cita-cita negara bangsa ini masih belum dipahami 

oleh bangsa ini. Setelah kita merancang, kita harus menata ke depan bahwa negara 

kita ini merdeka seperti apa? Berdaulat itu seperti apa? Aspek-aspek apa yang harus 

kita terapkan? Aspek apa yang harus kita munculkan? Besarnya itu seperti apa? Sosial 

adilnya seperti apa? Dan sampai makmurnya itu seperti apa? Selama ini pengertian 

tersebut masih relatif, perlu ada kesepakatan nasional tentang ini. Hal ini yang mungkin 

perlu dipertajam, sehingga kita memiliki outcome yang jelas dalam merunut masalah-

masalah tersebut. Satu outcome yang tidak jelas dapat muncul menjadi masalah. 

Karenanya perlu ada terjemahan-terjemahan khusus dari konsep-konsep adil makmur 

dan lain sebagainya. Dengan adanya kesamaan definisi kita bisa melihat adanya tujuan 

khusus yang memiliki arti lebih pas. 

 

Yang kedua menurut pendidikan agama, Islam memiliki 3 pilar yaitu aqidah, 

syariah dan akhlak. Yang terdapat di kultur kita itu adalah cenderung lebih berat kedua 

hal ini saja yakni aqidah dan syariah. Terutama masalah akhlak akhir-akhir ini perlu 

dipertanyakan kembali. Karakter itu perlu dididik sejak kecil. Ilmu keagamaan hanya 

dipelajari eksplisit, tetapi dalam aplikasinya perlu dipertanyakan lagi. Sehingga masalah 

kurikulum akhlak itu penting. Seperti Tasawuf itu perlu diluruskan juga bagaimana 

sebenarnya itu dilakukan. 

Yang ketiga kita jangan terlalu pesimis dengan masalah perubahan karakter. 

Dengan 3 hal kognitif, afeksi dan psikomotorik. Di dalam ilmu kedokteran jiwa dikenal 

ini semua. Yang paling penting adalah psikolog perlu dilibatkan semua, karena dia 

melihat hubungan antara stimulan dengan respon. Nanti dapat dilihat karakter-karakter 

tersebut, pergerakan-pergerakan itu berasal dari mana. Penyakit fisik di Indonesia ini 

10% tapi penyakit jiwa hampir 90% penduduk Indonesia mengalami gangguan jiwa. 

Ada metode alternatif dengan mengumpulkan teman-teman dari psikolog untuk 

membuat satu metodologi pembangunan karakter. Kita terjemahkan kepada sebuah 

nilai, dari sebuah nilai kita terjemahkan ke suatu kapabilitas, dari kapabilitas 
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ditrjemahkan ke parameter, kemudian diterjemahkan ke aspek kognitif, pikiran, afeksi 

dan prikomotorik. Hal ini dapat menjadi suatu metode pembelajaran karakter.  

 

2. Kolonel Arzeni – Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan 

Keamanan 

 

Selanjutnya, pada pertanyaan kedua dari Kolonel Hasni, beliau mengungkapkan 

bahwa apabila melihat masalah tantangan situasi generasi seperti sekarang ini. Bila 

dilihat secara nasional ada beberapa masukan, yaitu :  

Yang pertama, bila sebelumnya yang dibahas hanya melihat masalah Islam 

fundamental yang kemudian memunculkan hukum dan lain sebagainya. Tetapi yang 

perlu diberikan masukan yaitu masalah liberalisme itu ada. Kalau dulu tantangan kita 

adalah liberalisme dan komunisme, kemudian ada Islam fundamental sedikit, kemudian 

itu hilang. Sekarang kondisinya sudah lain, jadi tantangannnya lain, Liberalisme, 

komunisme, Islam Fundamental, dan ekstrimis lainnya. Liberalisme adalah pengaruh 

luar negeri kemudian berkembang mengancam kebudayaan-kebudayaan kita yang 

tradisional, seperti perkawinan sesama jenis, tidak menutup kemungkinan akan masuk 

ke Indonesia dari segi kebebasan. Kemudian dari ekstrim lainnya seperti Amerika, 

Belanda, Australia dan lain sebagainya itu ingin masuk dan mempengaruhi kita. Karena 

negara kita ini negara kaya. Malaysia dan Australia ingin Papua lepas juga, mereka 

berusaha mempengaruhi. Kemudian Islam Fundamental. Pada zaman dulu, LDII 

berusaha kabur ke Belanda, ke Ambon, ke Padang. Begitu reformasi dia kembali lagi, 

Abu Bakar Ba‟asir itulah, karenya ada bom dimana-mana. Jadi kita tidak bisa lepas dari 

sejarah, sejarah itu adalah pengalaman yang sangat berharga perlu kita pelajari, jangan 

sampai kita masuk pada lubang yang sama. 
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Yang kedua, adalah masalah toleransi antar umat beragama. Dulu Indonesia dikenal 

sebagai negara yang mempunyai toleransi beragama cukup tinggi. Dengan sopan 

santun, mempunyai etika. Tapi sejak reformasi kita mengalami penurunan, berupa 

tantangan terhadap Pancasila. Pancasila berada di tengah diantara ekstrimis-ekstrimis 

lainnya. Situasi dan kondisi kita pada saat ini demikian. Sebenarnya kultur bangsa kita 

ini ada di Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima adalah kultur bangsa Indonesia 

yang sebenarnya. Tetapi kondisi saat ini sudah mulai luntur. Sila pertama ‘Ketuhanan 

Yang Maha Esa’ artinya kita mengakui adanya Tuhan di lima (5) agama, sekarang ada 

tujuh (7) agama. Yang kedua ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ kita punya 

rasa kemanusiaan, tidak sembarangan mem-bully dan lain sebagainya. Yang ketiga 

‘Persatuan Indonesia’ artinya adalah kita harus bersatu, dari manapun asal daerah 

kita, ada Sumpah Pemuda yang disatukan dalam naungangn „Bhineka Tunggal Ika‟ – 

berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu tujuannya, jika kita tidak bersatu maka mudah 

dicerai-berai, karena kita berbagai suku, adat pemersatunya bangsa Indonesia. dalam 

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika sudah jelas. Yang keempat ‘Kerakyatan yang 

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan 

Gambar 3.5 
Koonel Arzeni 



62 

 

Perwakilan’ artinya kita sebagai bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah 

selalu bergotong-royong, selalu bermusyawarah hingga ada mufakat bersama. Sila 

kelima ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ selain kesejahteraan kita 

punya keadilan, tidak peduli apapun latar belakang seseorang, jika dia bersalah tetap 

salah, itu adalah keadilan. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima itu adalah jiwa 

bangsa Indonesia yang sebenarnya, tapi sekarang tergerogoti. Tantangan dan situasi 

sekarang toleransi antar umat beragama sedang panas-panasnya, terutama masalah 

perbedaan agama dan lain sebagainya, jangan sampai kita pecah belah. Seperti negara 

Arab yang hancur, karena nenek moyang kita sejak dulu beragam. Dengan berbagai 

keturunan Arab, Belanda, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya dikembalikan lagi ke 

karakter bangsa kita yang dulu dalam etika sopan santun, punya budi pekerti, 

menghormati antar umat beragama, toleransi, tidak terjadi gesekan pada persoalan 

yang tidak perlu kita persoalkan. 

 

3 Adam - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

 

Menarik bila bicara tentang wawasan kebangsaan, hal ini menjadi permasalahan yang 

sangat mendasar. Jika di Kementerian kami luas sehingga perlu diundang deputi yang 

lain. Tapi dalam perlindungan hak perempuan hal ini juga menyangkut pada wawasan 

kebangsaan. Untuk pemenuhan perempuan dalam bidang hukum, bidang kesehatan, 

bidang persoalan kekerasan. Hal lainnya juga adalah pemenuhan hak anak. Kalau di 

deputi kesetaraan gender ada lima aspek. Bidang saya adalah politik hukum dan 

pertahanan keamanan. Sebagai masukan, dokumen ini perlu dikirim ke sekertaris 

Kementerian agar setiap Kementerian bisa mengisi, sehingga akan kaya dengan 

masukan-masukan lain.  

Pertama, terkait dengan pendidikan-pendidikan politik kita punya modul yang sudah 

ada di 13 propinsi tahun ini dilaksanakan kegiatannya, misalnya pendidikan politik 

kebangsaan yang berperspektif gender. Kemudian Permen 10 tahun 2015 tentang 

Grand Design keterwakilan perempuan di Pemerintahan Pusat terutama di DPR di 
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jalankan di 15 provinsi. Bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dengan adanya 

Forum Perempuan dalam Pertahanan. Kemudian menyangkut Lembaga Ketahanan 

Keluarga berbicara mengenai wawasan kebangsaan antara bangsa. Kemudian bidang 

kesehatan, bagaimana ketahanan kesehatan supaya dapat mendukung ketahanan 

kebangsaan. 

Yang kedua, ada usulan mengenai kelembagaan yang sudah ditulis dimana tim terpadu 

ini dipimpin dan diketuai oleh Wakil Presiden. Supaya tidak bicara hanya berdasarkan 

Kelembagaan, jadi langsung ditunjuk siapa yang menjabat. 

 

4 Karim – Direktorat Penanggulangan Kemisikinan, Bappenas 

Pada sesi tanya jawab ke empat selanjutnya diisi oleh Karim dari Bappenas, 

beliau mengungkapkan bahwa jika kita Breakdown data BPS bahwa sampai 2010, 

tingkat penurunan kemiskinan itu rata-rata 1% namun sampai sekarang penurunan 

kemiskinan semakin melambat, artinya ketimpangan semakin meningkat. Kondisinya 

Tingkat kemiskinan di desa semakin meningkat, dalam hal ini merupakan Isu keadilan 

yang diangkat, lokasi anggaran terlihat masih kurang adil dalam penganggaran 

sehingga perlu penajaman agar perlu penajaman. Pertanyaannya Bagaimana peran dan 

kontribusi K/L dalam Stranas ini agar lebih tajam terhadap Kemiskinan?  

 

5 Risnandar – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 

Kemendagri 

Dalam pertanyaan selanjutnya dari Pak Risnandar dari Kemendagri, yang 

mengungkapkan bahwa : 

a) Apakah renaksi ini akan termasuk atau sejalan dengan Inpres 12 tahun 2016 

Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, serta ke depannya akan seperti 

apa?; 

b) Terkait 5 strategi nasional, Direktorat Polpum Kemendagri bisa memberikan 

kontribusi karena sesuai dengan tugas, sepert dengan adanya Direktorat 

Ekosos kemasyarakatan, Pelindungan HAM, Kewaspadaan Nasional, 
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Aktualisasi nilai-nilai budaya sejalan juga, Dit ketahanan ekonomi budaya, 

Prinsip nya kami dari Polpum sangata berkontribusi dengan Stranas ini untuk 

peningkatan kualitas demokrasi seperti di Poldagri untuk bidang ekonomi 

juga;  

c) Terkait Renaksi pusat dan daerah kami mempunyai pengalaman dalam 

Stranas Konflik Sosial, harus diakui bahwa di tingkat pusat dianggap strategis 

namun di level daerah Kepala daerah sedikit tidak melihat kegiatan seperti 

ini, Kepala daerah ini sampai tidak melihat terkait program dari pusat, kami 

Kemendagri selalu mendorong agar dianggarakan di APBD namun di APBD 

tidak dianggarakan. Padahal hal tersebut ada aturannya bahwa sesuai UU 23 

2004, pasal 67. Ketika kepala daerah tidak menjalankan program Strategi 

Nasional bisa dilakukan peneguran sampai pemberian sanksi; 

d) Selanjutnya Apakah Bappenas/kemendagri untuk berkirim surat ke daerah 

untuk menyampaikan perlunya melakukan penganggaran di APBD  2018 

untuk pelaksanaan Stranas ini, yang pada hari ini situasi politik ini daerah 

harus menganggarkan.sehingga sejalan antara Renaksi Nasional dengan 

Renaksi sampai tingkat Kabupaten; 

e) Selanjutnya dalam stranas ini, perlu pelibatan media yang netral sehingga 

apa yang disampaikan, output/outcomenya sejalan dan tidak blunder. 

Dari pertanyaan yang ada, Pak Wariki menanggapi bahwa terkait Inpres bahwa 

dugaannya Jika memang lebih ke PMK mungkin jelas akan berbeda, karena wawasan 

kebangsaan lebih luas penamaan program/ kegiatan bisa disesuaikan. Di Bappenas, 

partner kami dengan 9 kementerian/Lembaga. Terkait dengan strategi pelibatan 

dengan media, disana ada kominfo adalah mitra kami sehingga dapat dikomunikasikan, 

Kami berusaha berkontribusi dalam menyusun program. Terkait daerah yang kurang 

medukung, mohon Polpum juga aktif dalam memberikan masukan dalam peraturan 

APBD yg dikeluarkan melalui Permendagri. Stranas ini akan menjadi wadah gerakan 

program. 
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6 Muharram Marzuki – Kementerian Agama 

Pertanyaan selanjutnya muncul dari Muharram Marzuki dari Kementerian Agama 

beliau menekankan pada awal untuk melihat dokumen stranas pada halaman 13. Dari 

stranas ini ada 5 program yg dimunculkan secara nasional bagi K/L,  namun program ini 

lebih menyentuh bagian hilir apabila kita lihat dari sisi aspek hulu ke hilir persoalan-

persoalan hilir inilah yang kita benahi tetapi kenapa dari sisi hulunya yang kurang 

peduli, yaitu ada 3 hal yang menyangkut ketidakadilan, ada ketidakadilan yang sangat 

fundamental, yaitu ketidakadilan dari aspek Politik, Hukum dan Ekonomi. Ke depannya 

ada yang perlu ditangani, yaitu apa yang menjadi ketidakdilan, contohnya ketidakadilan 

ekonomi, orang lapar pasti apapun yang ada di depan mata ia akan berusaha meraih 

yang ada di depannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara prinsip Muharram Marzuki setuju dgn 5 stranas ini, namun penyebabnya 

perlu diketahui bahwa ketidakadilan ekonomi membuat masyarakat tetap bersuara. 

Perlu mencarikan solusi atas masalah ketidakadilan. Program nasional masih banyak 

yang “mengawang”, perlu penyiapan program juga yang terkait dengan pendidikan.  

Gambar 3.6 
Penanya dari Kementerian Agama 
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Selanjutnya dalam hal ini bagaimana menterjemahkannya ke garis bawah. 

Selanjutnya terkait masalah hukum, perlu penataan masalah hukum yang adil. Yang 

perlu dikembangkan terkait Kerukunan  adalah bukan peningkatan  toleransi tetapi 

bagaimana peningkatan kerukunan. Dalam hal ini juga perlu mentalitas dalam 

penyusunan program. Masukan dari kami bahwa kami memiliki penyuluh yg terdapat di 

seluruh  provinsi dan mereka dapat menjadi partner.  

Pak Wariki menanggapi, bahwa sepakat dan setuju seperti dalam teori 

perubahan sosial, jadi antara ide dan fakta harus sejalan. Jadi dalam membangun nilai-

nilainya sudah ada dalam program kami.  Jadi antara nilai-nilai dan realita itu interaktif 

dan saling mengontrol, demikian dengan sistem sosial. Oleh karena itu,  memang yang 

melakukan hal ini tidak harus kami, bisa diselesaikan secara makro dan mikro. 

Actionnya memang dengan kementerian.  

7 Reko – Kepala Biro Perencanaan Badan Ekonomi Kreatif 

Penanya selanjutnya yaitu Reko sebagai – Kepala Biro Perencanaan Badan 

Ekonomi Kreatif, beliau menyampaikan bahwa, secara prinsip dia setuju denga program 

jangka menengah ataupun jangka panjang. Pelaksanaan program jangka panjang, 

jangka menengah dan jangka pendek harus sinkron. Aspek sinkronisme, program CSR 

perlu dimasukan dalam jangka Pendek, namun Rengko kurang setuju dengan program 

CSR karena itu terlintas seperti pengurangan wajib pajak. Kalo tetap di setujui maka 

akan dipikirkan program jangka panjang dan jangka pendek 

8 Yusran Yunus – Kemenko Polhukam 

Pada giliran selanjutnya, Yusran Yunus sebagai perwakian dari Kemenko 

Polhukam, Yusran mengungkapkan bahwa pada saat ini Polhukam sudah mendapat 

Perintah Presiden untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Pemantapan Cintah Tanah Air 

dan Karakter Bangsa dalam upaya Bela Negara. Satgas ini isinya materinya sama 

dengan Stranas Pancasila juga sebagai dasarnya, ini Objek dan kementeriannya juga 

sama, dan ini nanti akan banyak aksinya juga. Dan hal ini akan menjadi Badan (Perpres 

sedang di godok), rencananya Wantanas akan dilebur dalam Satgas ini. 
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Yang terjadi saat ini adalah “perang tanpa militer”. Contoh kasus Ahok, kita 

diperlihatkan dengan agama (mereka masuk melalui pintu agama dan ada yang lebih 

besar namun yang diperlihatkan adalah agama). Pancasila adalah jawaban atas 

persoalan yang terjadi. Kita punya pengalaman di Ambon dan Poso, ternyata mereka 

punya materi yang lain sehingga konsep kedepan nantinya. Masalah agama yang 

dibungkus padahal di dalamnya komunis dan Sumber Daya Alam, terdapat juga 

masalah lainnya, pada “proxy war”, Indonesia sedang digiring, dan di media sosial 

digunakan untuk agenda besar yaitu agenda terkait SDA. Contohnya seperti 16 

Desember 2016, penaikan bendera di Bali (ini merupakan masalah tersembunyi dan 

berpotensi besar). 

Selanjutnya Pak Wariki menanggapi bahwa dokumen ini sudah diaporkan ke 

Polhukam, soal nanti dokumen ini sama atau mau dirubah badannya, dsb tidak 

masalah. Bagi kami yang penting pemikiran ini lahir. Karena kita semua merah putih, 

jadi soal komandonya siapa kita tidak masalah. 

Gambar 3.7 
Penanya dari Kemenko Polhukam 
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9 Mahfud – Kemenko PMK 

Di awal kata Mahfud menyampaikan bahwa beliau mewakili Asdep yang tidak bisa 

hadir, selanjutnya dia menyampaikan bahwa Nonmenklatur PMK sesuai Perpres 9 

2015 bahwa Kemenko Kesra diganti menjadi Kemenko PMK. Kami mengapresiasi 

Substansi terkait Wasbang dan Karbang ini. Kerja-kerja pembangunan manusia dan 

budaya ini kita satu visi dan misi untuk sesuatu yang baik. Kami dari Deputi bidang 

koordinasi Kerawanan Sosial dan bencana, juga dari Deputi Pendidikan, 

menyampaikan bagaimana kita mencoba menghimpun kegiatan KL agar program 

Wasbang dan Karbang kita menguatkan stakeholder . Selanjutnya, semangat dalam 

menciptakan tools ini dan akan menjadi best practice untuk diimplementasi di level 

daerah. Perlu disampaikan juga dalam UU 7 2012, penangan konflik sosial 

(pencegahan, penangan, pemulihan konflik). Terkait RAN ini, Kemenko siap 

mendukung pelaksanaan koordinasi stranas wasbang dan karbang. Terkait di 

daerah, akan dilakukan koordinasi terkait “bottleneck) di daerah. Selanjutnya 

bagaimana mekanisme pelaporan, dll.  

 

10 Rahmat – Kemenko Polhukam 

Dalam hal ini, Rahmat dari Polhukam menyampaikan bahwa Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa berdasarkan Nawacita no.8 dan 9, Kemenko PMK 

bertanggungjawab 8,9 dan Kemenko Polhukam bertanggung jawab pada subtansi isi 

nomor 9, jadi menurut pendapatnya bahwa Kemenko PMK yang lebih tepat untuk 

menjadi komando.  

Sesuai dengan judul yang memadukan kata Wasbang dan Karbang, dengan 

persatuan dan kesatuan bangsa menurut pasal 25 UU No 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah daerah, disebut dua duanya adalah bagian yang selevel atau paralel Karena 

dalam pasal 25 tentang urusan pemerintahan umum terdiri dari wawasan kebangsaaan 

dan ketahanan nasional. 

Pemerintah belum lama ini mengeluarkan Inpores 12 tahun 2016 tentang 

Gerakan Nasional Revolusi Mental, salah satu tugas mewujudkan Indonesia bersatu di 
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komandani oleh Kemendagri, pada tanggal 09 Desember 2016, Presiden dan Komnas 

HAM, Presiden akan bentuk tim pencegahan Intoleransi. Tugasnya, mengulas wasbang 

dan karbang ini. Dan pada tangga 19 desember 2016, Seskab menyampaikan akan 

membentuk lembaga UKP Pemantapan Pancasila. Oleh karena itu Masukannya apabila 

konsep Stranas ini bertentangan dengan Inpres atau lembaga yang akan dibentuk 

bahwa Stranas ini baiknya dijadikan sebagai acuan Renaksi atau penguat dalam 

Badan/Satgas yang akan di bentuk. 

 

11 Yeni – Kemenkominfo 

Pernyataann selanjutnya di utarakan oleh Yeni dari Kominfo, beliau menyampaikan 

Terkait Wasbang bahwa dari Kominfo beberapa tahun lalu sudah mengadakan 

sosialisasi dan sudah berkoordinasi dengan KemenkoPMK terkait Revolusi Mental sesuai 

dengan tugas fungsi 6 media untuk sosialisasi dengan masyarakat, juga menggunakan 

media tradisional (Media Wayang dgn bahasa daerah). Kominfo juga Bekerjasama 

dengan Kemenkopolhukam tentang wawasan kebangsaan dan sudah bersinergi sudah 

lama juga. Agar istilah sama ada istilah wawasan kebangsaan dan ada 4 konsensus 

dasar, hal ini yang harus disamakan : Wasbang dan Karbang dan 4 Pilar (konsesnsus 

dasar). Jadi istilah apa apakah wawasan kebangsaan atau 4 Pilar? Karena secara 

substansi sama. 

  

12 Rumi Astuti – Kementerian Pariwisata 

Pertama-tama Rumi menyampaikan bahwa beliau mewakili Asdep, selanjutnya Rumi 

mengungkapkan bahwa mengenai wasbang dan karbang bahwa kementerian pariwisata 

sudah melakukan untuk karakter bangsa. Kita melakukan sosialisasi, apakah kita harus 

merubah istilah digunakan apakah harus diseragamkan? Jika iya maka akan terjadi 

buyar lagi.  Dalam menghadapi tamu tamu asing, wasbang dan karbang ini perlu sekali 

terutama untuk SDM-SDM perhotelan. Terutama untuk pariwisata secara kelembagaan.  
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13 Cahyo – Kemendagri 

Selanjutnya Pernyataan selanjutnya diajukan oleh Cahyo dari Kemendagri, dia langsung 

untuk mengajukan untuk mengkritisi persoalan peningkatan kualitas Demokrasi, 

pertama terkait program jangka menengah aspek regulasi regulasi : perbaikan bidang 

program politik : bahasa”perbaikan” menunjukan ada masalah sehingga perlu gunakan 

kata”penataan”, Penataan Regulasi Bidang Politik, jika hal itu terkait Perbaikan maka  

perbaikan yang dilakukan apakah sistemnya  ataukah kualitasnya? 

Terkait dengan pembiayaan parpol, kita masih mencari/mereviu berapa sebenarnya 

kepantasan Parpol menerima bantuan keuangan? Ini menjadi point entry kita. 

Selanjutnya terkait dengan dana kampanye partai politik, apabila ini terwujud 

berapa dana yang akan digelontorkan. Kita harus Perlu punya patron: alat ukur 

demokrasi kita. Perlu punya grand design yg sama atau roadmap yang tetap supaya 

tidak berjalan sendiri-sendiri. 

 

14. Yudi Hidayat – Polpum Kemendagri 

Pada kesempatan ini yudi menyampaikan bahwa ada tiga hal yang 

dikelompokkan, pertama – tama Apresiasi atas penyampaian stranas ini, latar 

belakangnya bahwa 49,9 % Semua kita tahu bahwa terjadi penurunan nasionalisme.  

Dari data lemhanas, ketahanan kita masih kurang, begitu juga dengan pendapat dunia 

internasional, selain itu Indonesia di urutan ke 82 dalam hal Indeks Kelakuan Negara. 

Pemuda Indonesia masih kurangnya wawasan kebangsaan, oleh karena itu  

Perlunya Pembangunan Lembaga Demokrasi, selain itu perlu juga penguatan media 

massa, juga dalam stranas ini perlu masukan indeks lain juga yaitu indeks ketahanan, 

selain itu perlu penguatan lembaga ekonomi kecil yang perlu di perkaya, perlu 

mengukur hasil produksi dalam negeri seperti apa. Terdapat irisan antar inpress dan 

stranas, sehingga perlu sinkronisasi sehingga tidak ada tumpang tindih. 
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15. Rukito – Dit Bela Negara/ Pothan – Kemenhan 

Selanjutnya penanya terakhir yaitu Rukito dari kementerian pertahanan, beliau 

mengungkapkan bahwa Kemenhan mempunyai target 100 Juta Kader Bela Negara 

sampai 2019, dalam esensi pelaksanaan dilakukan di lingkungan pendidikan dan 

lingkungan kerja. Untuk wilayah perbatasan, rawan terhadap isu nasionalisme, dalam 

daerah konflik, rawan terhadap isu disintegrasi bangsa. 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Pada rangkaian kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi 

(Renaksi) Strategis Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa selama tahun 2016 

berjalan dengan baik, mulai dari Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan tim 

ahli selama dua kali dan Focus Group Discussion (FGD) dengan mitra Kementerian/ 

Lembaga. Namun, harus diakui bahwa dalam perjalanannya penyusunan Renaksi ini 

tidak sesuai perencanaan awal, karena di pertengahan tahun terjadi penghematan 

anggaran di lingkungan Kementerian Bappenas sesuai dengan Inpres No.8/ Tahun 2016 

sehingga dengan adanya keterbatasan anggaran ini beberapa rencana kegiatan yang 

sudah direncanakan tidak bisa dijalankan. Kegiatan yang tertunda tersebut yaitu seperti  

mengundang pendapat dari para ahli/pakar, Konsultasi Publik dengan OMS Pusat/ 

Tomas/Toga dan Konsultasi Publik ke daerah untuk mendapatkan masukan-masukan 

yang lebih implmentatif dalam penyusunan Renaksi ini.  

Oleh karena itu secara garis besar, dapat diambil beberapa point penting selama 

kegiatan berjalan yaitu : 

1) Penyempurnaan Rencana Aksi Nasional sudah menyesuaikan sesuai 

Strategis Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa yang versi terbaru dari awalnya tujuh strategi menjadi lima 

strategi nasional sehingga ini berimplikasi pada Rencana Aksi Nasional 

yang dibuat beserta turunannya; 

2) Berdasarkan hasil pertemuan FGD pada tanggal 28 Juni 2016 disepakati 

bahwa pentingnya terkait dokumen Strategi Nasional Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa ini untuk menyentuh permasalahan 
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globalisasi/ dunia Internasional, hal tersebut sudah tersirat dalam strategi 

kedua kemudian tinggal dari strategi kedua ini bisa menyentuh turunan 

programnya dalam Rencana Aksi Nasional; 

3) Hasil pertemuan FGD pada tanggal 28 Juni 2016 bahwa Kemampuan 

Shock Absorbing Mechanism untuk memahami Pancasila dibutuhkan untuk 

memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter bangsa atau dengan kata 

lain civic education; 

4) Hasil Pertemuan dari Focus Group Discussion Lintas Kementerian 

/Lembaga yang dilaksanakan pada 20 Desember bahwa banyak masukan 

dari Kementerian/ Lembaga terkait mekanisme teknis dan implementasi 

berjalannya antara pusat dan daerah apabila konsep stranas ini berjalan, 

selain itu juga terkait hubungan dengan beberapa kebijakan seiring 

dengan terbitnya Inpres nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional 

Revolusi Mental, Pembentukan UKP Pancasila, Dewan Kerukunan 

Nasional, Satgas Pemantapan Cintah Tanah Air dan Karakter Bangsa 

dalam upaya Bela Negara yang dimotori KemenkoPolhukam dan Satgas 

Intoleran yang akan dibentuk Kemenhukam.   

4.2 Saran  

Selanjutnya dalam hal ini, dapat diambil point-point penting dari seluruh rangkaian 

kegiatan Koordinasi Strategis Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategis Nasional 

(Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka 

Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa selama tahun 2016, oleh karena itu ada 

beberapa saran yang perlu disampaikan yaitu : 

1) Kegiatan sudah berjalan baik, namun untuk penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) 

ini belum dibahas secara mendetail dan mendalam dengan tim ahli setelah 

adanya perubahan kebijakan dalam rencana kegiatan; 

2) Pandangan dari Stakeholder tingkat daerah sangat diperlukan mengingat 

Rencana Aksi ini perlu menyentuh dan menyesuaikan hal-hal yang sifatnya 
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implementatif di daerah sehingga memudahkan pencapaian outcome maupun 

tujuan yang diharapkan; 

3) Penilaian dokumen Rencana Aksi dari para ahli atau pakar juga diperlukan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana kedalaman substansi Rencana Aksi yang 

dibuat, sehingga apabila dokumen tersebut sudah mendapatkan penilaian dari 

para ahli/pakar, maka dokumen Renaksi ini sudah teruji dari sisi substansinya;  

 

4.3 Rekomendasi 

1) Penyempurnaan Rencana Aksi Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa harus dilanjutkan dengan pembahasan 

rencana aksi nasional yang sifatnya teknis implementasi di daerah dengan 

dibuatnya pedoman-pedoman teknis di daerah supaya program ini berjalan 

lancar serta untuk mengantisipasi tidak terjadi ketimpangan program yang 

bersifat strategis di pusat namun tidak strategis di level daerah karena tidak 

dianggarkan, mengingat pemerintah daerah tidak memahami secara teknisnya;    

2) Pertemuan dan konsultasi dengan mitra Tomas/ Toga harus segera 

direalisasikan, sehingga implemetasi draft stranas ini bisa menyentuh program 

aspirasi dari bawah; 

3) Sosialisasi dan diseminasi Renaksi ini juga harus dilakukan dengan melibatkan 

unsur lokal baik dari pemerintah, media yang netral maupun masyarakat. 

 


