


1 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 1 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. 3 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1 

1.2 Tujuan dan Sasaran ................................................................................................ 5 

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan ......................................................................................... 6 

1.4 Keluaran ................................................................................................................. 6 

1.5 Sistematika Penulisan ............................................................................................ 7 

BAB 2 METODOLOGI ........................................................................................................ 9 

2.1 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan ......................................................................... 9 

2.1.1 Pendekatan ................................................................................................ 10 

2.1.2 Pengumpulan Data ..................................................................................... 11 

2.1.3 Kompilasi Data ........................................................................................... 12 

2.1.4 Analisa Data ............................................................................................... 12 

2.1.5 Hasil ............................................................................................................ 13 

2.2 Landasan Teori ..................................................................................................... 13 

2.3 Kerangka Alur Berpikir ......................................................................................... 14 

BAB 3 PENGUATAN PANCASILA SEBAGAI PEMBANGUNAN WAWASAN KEBANGSAAN 

DAN KARAKTER BANGSA ........................................................................................ 22 

3.1 Pancasila dan Tantangan Kebangsaan  ................................................................ 22 

3.2 Cita-Cita Pancasila ................................................................................................ 22 

3.3 Tafsir Nilai Pancasila : TAP MPR dan Yudi Latif .................................................... 27 

DAFTAR ISI 



2 
 

 

BAB 4 STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA 

DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 

4.1 Strategi 1: Ketuhanan Yang Maha Esa 

4.2 Strategi 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

4.3 Strategi 3: Persatuan Indonesia 

4.4 Strategi 4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan dan Perwakilan 

4.5 Strategi 5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

4.6 Monitoring dan Evaluasi 

4.7 Instrumen Pendukung Implementasi Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

4.8 Peta Langkah Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

 

BAB 5 PENUTUP ...................................................................................................... 72 

4.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 72 

4.2 Saran ................................................................................................................ 73 

4.3 Rekomendasi ................................................................................................... 74 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Kerangka Alur Berpikir 

Gambar 1.2  Operasionalisasi norma dan nilai Pancasila 

DAFTAR GAMBAR 



4 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1       LATAR  BELAKANG 

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sejak pasca reformasi 

1998 telah mengalami perubahan secara dramatis. Perubahan secara dramatis telah 

memunculkan persoalan kebangsaan yang dapat dilihat dari empat aspek utama. 

Pertama, perubahan konstitusi melalui amandemen UUD 1945 sebagai dasar dalam 

melandasi bangunan sistem pemerintahan, kelembagaan negara, dan proses bernegara 

telah berdampak pada sistem politik nasional mengalami berbagai situasi pasang surut 

menuju suatu negara yang hendak dicita-citakan berdasarkan pembukaan UUD 1945. 

Kedua, krisis kepemimpinan dan keteladan, sejak pasca reformasi bangsa Indonesia 

mengalami berbagai krisis multidimensi, krisis yang paling menonjol sebagai akar 

penyebab krisis turunan ialah persoalan krisis kepemimpinan dan keteladan, masyarakat 

merasa telah kehilangan sosok pemimpin bangsa yang baik, berjati diri Pancasila, 

nasionalis, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Krisis kepemimpinan nasional ini 

telah menjadi akar masalah dari munculnya berbagai krisis turunan lainnya seperti krisis 

ekonomi, krisis moral, dan krisis kebangsaan. 17 tahun terakhir pasca reformasi, 

masyarakat merasa kehilangan sosok teladan yang dapat menjadi panutan, pemimpin 

negara, pemimpin masyarakat, dan pengayom masyarakat. Berbagai kasus korupsi, yang 

mewarnai pemberitaan media justru banyak dilakukan oleh pejabat negara mulai dari 

Menteri, anggota DPR, anggota MPR, anggota DPD, hakim, jaksa, polisi, Gubernur, Bupati,  

anggota partai politik, hingga kepala desa. Negeri ini telah kehilangan jati dirinya sebagai 

bangsa. 

 Ketiga, kondisi sosial dan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia 

diperhadapkan pada suatu kondisi sosial dan masyarakat yang semakin dinamis, 

kompleks, dan tidak stabil, munculnya berbagai ketegangan atau konflik sosial yang 

disebabkan oleh melemahnya komitmen pada nilai-nilai kehidupan berbangsa dan 



5 
 

bernegara yaitu Pancasila sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara semakin marak terjadi. Keempat, kondisi lingkungan strategis global dan 

regional yaitu berupa perubahan dan dinamika global yang cenderung membawa arus 

perubahan pola pikir, gaya hidup, dan sistem nilai yang semakin mengglobal telah 

berdampak  lunturnya nilai-nilai karakter bangsa yang dibangun dan dibentuk melalui 

pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal. Sehingga, 

perubahan dan dinamika global yang telah masuk melalui berbagai bentuk baik budaya, 

pendidikan, gaya hidup, politik, interaksi sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi 

salah satu penyebab melemahkan karakter bangsa dari berbagai tingkat mulai dari 

penyelenggara negara sampai pada masyarakat.  

Di sisi lain, pasca reformasi 1998 telah membawa perubahan pada konteks politik 

menuju alam keterbukaan sebagai bentuk catatan capaian bangsa Indonesia. Dalam 

konteks politik, sejumlah capaian 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 demokrasi di kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Begitu juga  

pemahaman tentang wawasan kebangsaan semakin luntur di kalangan generasi muda dan 

penyelenggara negara pasca reformasi saat ini.  

Pancasila sebagai fondasi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan saat ini 

juga seolah-olah diragukan keberadaannya bahkan mulai dihilangkan melalui pendidikan 

maupun sistem politik. Pancasila merupakan pegangan ideologis dan filosofis bangsa 

Indonesia, akan tetapi tergerus oleh perubahan karena hiruk pikuk politik nasional yang 

berorientasi kekuasaan semata. 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 bahwa cukup banyak ideologi-ideologi lain yang 
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berpotensi menjadi alat pemecah belah bangsa Indonesia dan melawan/mengganti 

Pancasila. 

Indonesia hari ini masih menghadapi berbagai potensi kerawanan sosial politik 

yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman pada 

kebebasan sipil, kerusuhan sosial, politik uang, tingginya angka korupsi dan lemahnya 

penegakan hukum masih menjadi kendala serius dalam mencapai cita-cita dan tujuan 

berbangsa dan bernegara. Saat ini, bangsa Indonesia kehilangan roh kebangsaan dan jati 

diri, sehingga kondisi politik dan sosial yang ada telah banyak menggerus nilai-nilai 

kebangsaan.  

Gejala pengikisan nilai-nilai kebangsaan juga tengah terjadi secara gradual. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap egoisme kelompok yang berlebihan, memaksakan kehendak dalam 

menyalurkan pandangan dan keinginan, bahkan sikap-sikap intoleran dan tidak religius 

dalam berwacana di kalangan sebagian masyarakat Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan 

semakin terkikisnya nilai-nilai budaya musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi 

identitas bangsa Indonesia. Demokrasi Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, 

suatu keadaan yang dirasakan banyak kalangan tidak makin mendekatkan kita pada nilai 

keadaban berdemokrasi yang menjunjung musyawarah dan mufakat sesuai dengan 

Pancasila. Fakta tersebut menunjukan persoalan wawasan dan pengikisan karakter 

kebangsaan dan jati diri bangsa Indonesia. 

Berbagai upaya penyemaian demokrasi, pemantapan wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Kegiatan yang dilakukan 

melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan (citizen 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 belum signifikan terasa karena tenggelam oleh hiruk pikuk berdemokrasi yang lebih 

mengutamakan  proses-proses transaksional dan kepentingan jangka pendek belaka. 

Oleh karena itu, Bappenas bersama kementerian Kementerian Koordinator Bidang 

Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang 
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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 (Stranas Wasbang dan 

Karbang)”. Stranas Wasbang dan Karbang diharapkan dapat dijadikan dasar kebijakan 

secara terarah, terpadu dan berkelanjutan untuk upaya pencegahan munculnya 

permasalahan kebangsaan di Indonesia.  

Pada tahun 2015, Bappenas sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2019, telah 

menyusun Draf “Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Strategi nasional ini 

diharapkan dapat menjadi pedoman bagi upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam 

kehidupan sehari-hari warga bangsa, yakni ideologi yang mempersatukan bangsa 

Indonesia dalam mencapai cita-cita nasionalnya. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia 

diharapkan menemukan kembali alasan untuk tetap bersama-sama sebagai bangsa, 

berdasarkan kesamaan nilai-nilai kesejarahan, geopolitik, sosio kultural, dan kesamaan 

cita-cita, antara lain seperti yang dideklarasikan pada para pemuda pada Sumpah Pemuda 

28 Oktober 1928. Selanjutnya, dalam pelaksanananya, Strategi Nasional ini secara detail 

akan dijabarkan dalam Rencana Aksi (Renaksi) yang berdurasi waktu tahunan (multiyears). 

Pada akhir tahun 2016, Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa diusulkan kepada 

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 

dimasukkan dalam daftar program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan 

Presiden tahun 2017. Direktorat Politik dan Komunikasi terus melakukan upaya 

penyempuranaan draf Stranas Wasbang dan Karbang tersebut hingga tahun 2017. 

Dalam perkembangannya, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor : 54 

Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) pada 

tanggal 23 Mei 2017. UKP-PIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan 

arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, secara substansi program/kegiatan yang dituangkan dalam 



8 
 

rancangan Perpres Stranas Wasbang dan Karbang merupakan bagian dari tugas dan fungsi 

serta sudah “dipayungi” oleh Perpres UKP-PIP tersebut. Selanjutnya, Kedeputian Politik, 

Hukum, Pertahanan, dan Keamanan akan terus melakukan penyempurnaan Stranas 

Wasbang sebagai bahan masukan untuk UKP-PIP. 

1.2  TUJUAN DAN SASARAN 

Secara garis besar, dalam pembukaan UUD 1945 tertuang cita-cita dan tujuan 

bangsa dan negara Indonesia. Pada alinea kedua disebutkan bahwa cita-cita bangsa dan 

negara Indonesia adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sementara 

tujuan bangsa dan negara disebutkan pada alinea keempat bahwa tujuan negara dan 

bangsa Indonesia adalah untuk: a) memajukan kesejahteraan umum; b) mencerdaskan 

kehidupan bangsa; c) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia; dan d) 

ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. Cita-cita dan tujuan besar tersebut hendak disasar Stranas Penguatan 

Pancasila sebagai Wasbang dan Karbang, diantaranya untuk : 

1) Memperkuat jati diri dan filosofi negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai nilai 

dasar (core values) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2) Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara secara konkret; 

3) Menumbuhkan semangat nasionalisme (cinta tanah air); 

4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang utuh dan luas dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

5) Meningkatnya kualitas penegakan hukum, Kewajiban Asasi Manusia dan Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang berkeadilan dan tertatanya sistem keamanan nasional; 

6) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang berdaya saing dan memiliki 

jati diri berdasarkan nilai-nilai Pancasila; 

7) Terlaksananya pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi semua 

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

yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan nasional; 
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8) Terbentuknya tatanan pemerintahan yang kuat, stabil, demokratis, dan berpihak 

pada kepentingan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.  

 

Sasaran Stranas Wasbang dan Karbang adalah untuk seluruh komponen 

masyarakat Indonesia, khususnya aparatur penyelenggara negara dan masyarakat umum. 

Hasil Penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa ini selanjutnya akan 

digunakan sebagai bahan penyusunan dan masukan untuk Unit Kerja Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila (UKP PIP).  

1.3  RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dari kegiatan Stranas Wasbang dan Karbang ini antara lain :               

a. Memperbaiki dan menyempurnakan 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;  

1.4  KELUARAN  

Hasil dari Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan 

Kesatuan Bangsa adalah:  

a. Dokumen Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

b. Bahan penyusunan dan masukan untuk Unit Kerja Presiden Pembinaan 

Ideologi Pancasila (UKP PIP).  

1.5.  Sistematika Penulisan Dokumen 

Dokumen Stranas Wasbang dan Karbang terdiri dari:  

1) Bab I : Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, permasalahan, 

tujuan, dan sasaran, ruang lingkup, keluaran, dan sistematika penulisan 
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dokumen  dari pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;  

2) Bab II : Metodologi,  yang memuat metodologi pelaksanaan kegiatan 

(pendekatan, pengumpulan data, kompilasi data, analisa data, dan hasil), 

landasan teori, dan kerangka alur berpikir penyusunan Strategi Nasional 

Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 

3) Bab III : Penguatan Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa, berupa Pancasila dan tantangan 

kebangsaan, cita-cita Pancasila, dan tafsir nilai Pancasila menurut TAP MPR 

dan Yudi Latif; 

4) Bab IV : Strategi Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan kesatuan Bangsa, berupa 

kelima strategi turunan dari Pancasila, monitoring dan evaluasi, instrumen 

pendukung implementasi dan peta langkah Stranas Wasbang dan Karbang.  

5) Bab V : Penutup merupakan berisikan kesimpulan dan saran serta 

rekomendasi untuk Stranas Wasbang dan Karbang ke depan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 



11 
 

BAB 2 

METODOLOGI 

 

2.1 Metodologi Penulisan 

2.1.1 Pendekatan 

a.       Normatif 

Pendekatan normatif  dilakukan agar sejalan dengan peraturan-peraturan yang 

ada, sehingga penulisan dokumen ini merupakan bagian penjabaran dari peraturan-

peraturan tersebut. Adapun peraturan yang dimaksud, yaitu :  

1. Dasar Ideologis : Pancasila 

2. Dasar Konstitusional : UUD 1945 

3. Dasar operasional: 

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

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

pada Bab I Buku I 

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

b. PERPRES NO. 60 TAHUN 2015 TENTANG RKP 2016 

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

c. PERPRES NO. 45 TAHUN 2016 TENTANG RKP 2017 

Bagian dari Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Bidang Politik. 

b.       Partisipatif dan fasilitatif 

Pada dokumen 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, 

pakar, praktisi, dan akademisi secara langsung dalam bentuk wawancara mendalam 

dan focus group discussion, sehingga apa yang menjadi masukan dan kebutuhan K/L 

bisa terakomodir dalam Strategi yang disusun.    
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c.       Akademik 

Pendekatan akademik adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan 

metodologi yang dapat dipertangunggjawabkan secara akademis, baik dalam 

pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisa, penyusunan 

strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, 

penyusunan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa menggunakan 

beberapa metode dan teknik studi yang baku. Adapun dalam penerapannya, 

pendekatan akademik ini umumnya dicirikan dengan beberapa karakteristik, sebagai 

berikut : 

a. Cara berpikir eksploratif, yakni diperlukan strategi nasional untuk wasbang dan 

karbang yang selama ini belum ada; 

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

(komprehensif); 

c. Penyelesaian terhadap suatu persoalan tidak hanya dilihat dalam jangka 

menengah, melainkan dilihat sebagai suatu solusi jangka panjang yang berdasar 

pada pembangunan keberlanjutan.  

Penyempurnaan dokumen Strategi Nasional Wasbang dan Karbang dilakukan 

dengan diskusi dan menggali masukan dari akademisi dan pakar dalam di bidangnya. 

Substansi yang tertuang dalam dokumen merupakan kompilasi dari literatur cetak 

dan masukan dari pihak-pihak terkait.  

2.1.2    Pengumpulan Data 

Sumber data penyempurnaan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh dari : 
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a. Wawancara langsung kepada pakar/akademisi/praktisi yang memahami 

persoalan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; 

b. Melalui Focused Group Discussion (FGD) dengan pakar/akademisi/praktisi untuk 

memperkaya masukan penyempurnaan Stranas Wasbang dan Karbang. 

Sedangkan data sekunder, diperoleh dari : 

a. RPJMN 2015 – 2019, RKAKL Terkait; 

b. Buku dan laporan terkait Pancasila serta wawasan kebangsaan dan karakter 

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, dokumen Stranas yang terdahulu disempurnakan 

dengan memperhatikan atau mempertimbangkan perkembangan dinamika wawasan 

kebangsaan saat ini. Dokumen Rencana Aksi Stranas yang semula terdiri dari 7 (tujuh) 

strategi disesuikan/disempurnakan menjadi 5 (lima) strategi sesuai dengan Pancasila. 

berdasarkan dengan perkembangan kajian strategi nasional pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa dari hasil FGD dan wawancara mendalam.  

2.1.4   Analisa Data 

 Analisis data yang akan dilakukan dalam penyempurnaan dokumen adalah 

dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan pola pendekatan induktif dan 

deduktif. 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 dan pemaknaan berdasarkan penjelasan (naratif) verbal, hasil-hasil 

observasi, atau sumber-sumber lain. Analisis data dilakukan secara induktif dan 
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deduktif dan terus menerus. Tujuan analisis data adalah memfasilitasi interpretasi 

data dan membuat data bermakna. 

2.1.5    Hasil 

a. Dokumen Stranas Wasbang dan Karbang 

Hasil dari kegiatan Koordinasi Strategis ini salah satunya adalah Dokumen Strategi 

Nasional yang telah menyesuaikan perubahan sesuai dengan masukan dari para 

pemangku kepentingan dan masukan dari hasil FGD dan wawancara tim penyusun 

strategi nasional wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 

b. Laporan Akhir Kegiatan  

Laporan akhir merupakan laporan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan 

Strategi Nasional (Stranas) Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter 

Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

2.2  LANDASAN TEORI 

Dokumen Stranas Wasbang dan Karbang dapat menggunakan teori konstruksi 

sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya The Social Construction 

of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge (1966). Dalam buku tersebut 

dijelaskan bahwa proses sosial digambarkan melalui tindakan dan interaksi, di mana 

individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami 

bersama secara subjektif. Hal ini tepat bahwa Pancasila merupakan bangunan dasar dasar 

negara sebagai pembentuk realitas sosial secara terus menerus.  

Berger dan Luckman sebagaimana dijelaskan oleh Bungin (2008: 14) menjelaskan 

realitas sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan’. Realitas 

diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki 

keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak manusia sendiri. 

Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan 

memiliki karakteristik yang spesifik). 

Lebih lanjut, Berger dan Luckman (Ibid, 2008: 15) menjelaskan terjadinya dialektika 

antara individu menciptakan masyarakat dan masyarkat menciptakan individu. Proses 
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dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pertama, 

eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik 

dalam kegiatan mental maupun fisik. Hal ini menjadi sifat dasar manusia di mana manusia 

selalu mencurahkan diri ke tempat ia berada. Manusia tidak dapat tertutup dari dunia 

luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, yang mana dalam proses inilah dihasilkan 

suatu dunia, dengan kata lain manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.  

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari 

kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil tersebut menjadikan realitas objektif yang 

bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri. Sebagai contoh, hasil dari eksternalisasi 

kebudayaan menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non materiil 

dalam bentuk bahasa. Baik alat maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia. 

Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi 

realitas yang objektif. Realitas objektif berbeda dengan kenyataan realitas subjektif 

perseorangan. Realitas objektif menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap 

orang.  

Ketiga, internalisasi, yaitu proses penyerapan kembali realitas objektif ke dalam 

kesadaran sehingga subjek individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai 

macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan akan ditangkap sebagai gejala realitas 

di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi berger, realitas itu tidak 

dibentuk secara alamiah. Realitas menurutnya selalu dibentuk dan dikonstruksi. Dengan  

pemahaman semacam ini maka realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa 

mempunyai konstruksi berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang mempunyai 

pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan sosial yang akan menafsikan 

realitas sosial tersebut dengan realitas sosial masing-masing.  

Penggunaan kerangka teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman untuk menjelaskan cara berpikir dialektika sebagaimana yang dijelaskan, yaitu 

eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, nilai-nilai luhur dari 

masyarakat Indonesia diserap oleh dan memberi sumbangan kepada dokumen Stranas. 
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Hasil eksternalisasi dikristalkan dalam bentuk Stranas Wasbang dan Karbang. Tahap 

implementasi Stranas merupakan turunan internalisasi yang dikembalikan ke seluruh 

masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, internalisasi Stranas Wasbang dan Karbang harus 

mendasarkan Pancasila sebagai living ideology1. Singkatnya, Pancasila harus menjadi 

“aku” yang teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2.3  KERANGKA ALUR BERPIKIR 

1.1 Kerangka Alur Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Wawancara dengan Prof. Aholiab Wathloly pada tanggal 19 Oktober 2017. 
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Model kerangka berpikir Stranas Wasbang dan Karbang menggunakan dua 

pendekatan, yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif, Stranas berangkat dari 

Pancasila sebagai dasar negara2, pandangan hidup bangsa3, dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pembangunan4. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan landasan 

dalam segala penyelenggaraan negara. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila 

berguna untuk pedoman dalam tingkah laku dan arah kehidupan masyarakat Indonesia. 

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan, Pancasila dijadikan bahan 

kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan menyesuaikan dengan dinamika 

perkembangan zaman dan sebagai landasan pembangunan bernegara. Selain itu, Stranas 

juga menyertakan konsep Trisakti dari Soekarno yang dibangun atas kemandirian. Upaya 

operasionalisasi norma dan nilai Pancasila dilakukan oleh BP7 dan Yudi Latif. 

Operasionalisasi tersebut digunakan sebagai rambu-rambu atau panduan menyusun 

Stranas Wasbang dan Karbang.  

Penjelasan terkait Trisakti yang dimaksud untuk konteks memperkuat nasionalisme 

dan jati diri bangsa sebagai wujud operasionalisasi norma dan nilai Pancasila secara 

konkret dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini (Pahrizal,2014:107): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Lihat selengkapnya Pidato Soekarno 1 Juli 1945 dan UUD 1945. 

3
 Lihat selengkapnya Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan 

Aktualisasinya. Yogyakarta: Paradigma. 
4
 Wawancara dengan Heri Santoso pada tanggal 11 Agustus 2017. 
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1.2 Operasionalisasi norma dan nilai Pancasila 

 

 

 

 

 

i. Kedaulatan Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Berdikari secara ekonomi 
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iii. Berkepribadian dalam kebudayaan  

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan induktif, Stranas Wasbang dan Karbang melihat permasalahan tiap-

tiap sila dalam Pancasila. Permasalahan tersebut diantaranya adalah intoleransi, hak asasi 

manusia, disintegrasi bangsa, demokrasi, dan keadilan sosial. Pendekatan induktif juga 

melihat konteks pemerintahan masa kini yang dipimpin oleh Jokowi dan Jusuf Kalla. 

Jokowi dan Jusuf Kalla mendasari pemerintahan menggunakan Nawa Cita dan Revolusi 

Mental, selain Pancasila dan UUD 1945. Hal ini penting mengintegrasikan kedua konsep 

tersebut ke dalam Stranas. 
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satu sama lain, tetapi menolak 

budaya asing yang merusak 

mentalitas bangsa Indonesia. 
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BAB 3 

Penguatan Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

 

3.1 Pancasila dan Tantangan Kebangsaan 

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk dan beragam. Secara 

sosiologis, kemajemukan dan keragaman negara Indonesia dapat terlihat dari ratusan 

suku dan etnis yang menghuni Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, 

pulau-pulau Indonesia tersusun dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, terdapat 6 (enam) 

agama yang diakui secara resmi oleh negara serta berbagai aliran kepercayaan lainnya 

yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Keragaman dan kemajemukan tersebut dipayungi 

oleh ideologi bangsa dan negara sebagai pemersatu, yaitu Pancasila.  

Sebelum Pancasila didiskusikan dalam sidang BPUPKI dan ditetapkan sebagai 

dasar negara dalam sidang PPKI, menurut Yudi Latif (2011) bahan-bahan pemikiran dasar 

negara telah dipersiapkan sejak awal pergerakan kebangsaan Indonesia. Yudi Latif 

membagi 3 (tiga) fase lahirnya dasar negara, yaitu pembuahan, perumusan, dan 

pengesahan.5 Pertama, fase pembuahan. Fase pembuahan dimulai sejak tahun 1924, 

tepatnya ketika Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanja merumuskan konsepsi ideologi 

politiknya bahwa tujuan kemerdekaan politik haruslah didasarkan pada empat prinsip: 

persatuan nasional, solidaritas, non kooperasi, dan kemandirian. Menurut Yudi Latif, 

konsepsi ideologis PI pada kenyataannya merupakan sintesis dari ideologi-ideologi 

terdahulu. Persatuan nasional merupakan tema utama dari Indische Partij, non kooperasi 

merupakan platform politik kaum komunis, dan kemandirian merupakan tema dari 

Sarekat Islam.  

Kedua, fase perumusan. Fase perumusan dimulai pada masa persidangan Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 

– 1 Juni 1945. Ketua BPUPKI menyampaikan bahwa perlunya disusun dasar negara 

                                                           
5
 Lihat selengkapnya Yudi Latif. 2017. Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 5-39. 
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Indonesia. Secara eksplisit atau implisit, Mohammad Yamin dan Soepomo mengemukakan 

pentingnya prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan 

keadilan/kesejahteraan sebagai fundamen kenegaraan. Gagasan yang disampaikan oleh 

Mohammad Yamin dan Soepomo tersebut memberikan masukan penting bagi Soekarno 

yang telah menyusun gagasan dasar negara sejak masa pergerakan Indonesia. Pada 

tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan dasar negara Indonesia dalam kerangka 

“dasar falsafah” (philosofische grondslag) atau “pandangan dunia” (weltanschauung). 

Dalam pandangan Soekarno, ada 5 (lima) prinsip yang menjadi titik persetujuan bersama 

segenap elemen bangsa. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau 

perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, 

ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menyebut lima prinsip tersebut sebagai Panca 

Sila. Sebelum menyampaikan gagasannya tentang Panca Sila, Soekarno menyerukan 

“bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari persetujuan paham” seperti 

disampaiakannya sebagai berikut: 

Kita bersama-sama mencari persatuan pholosofische grondslag, mencari satu 
weltanschauung yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang 
saudara Yamin setujui, yang Ki Bagoes setujui, yang Ki Hadjar setujui, yang 
saudara Sonoesi setujui, yang saudara Abokoesno setujui, yang saudara Lim Koen 
Hian setujui, pendeknya kita semua mencari satu modus. (Latif, 2017: 15). 
 

Menurut Soekarno, seperti dijelaskan oleh Yudi Latif, urutan-urutan kelima sila 

sebagai urutan sequential, bukan urutan prioritas. Sila kebangsaan diurutkan pada 

pertama, tetapi tidaklah berarti bahwa sila-sila berikutnya sebagai derivasi dari sila 

kebangsaan. Masing-masing sila Pancasila merupakan satu kesatuan integral, yang saling 

mengandaikan dan saling mengunci.  

Yudi Latif menafsirkan makna gotong royong ke dalam lima sila. Pertama, prinsip 

ketuhanannya harus berjiwa gotong royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang 

dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan. Kedua, prinsip 

internasionalismenya harus berjiwa gotong-royong (yang berperikemanusiaan dan 

berperikeadilan), bukan internasionalisme yang menjajah dan eksploitatif. Ketiga, prinsip 

kebangsaannya harus berjiwa gotong-royong (mampu mengembangkan persatuan dari 
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aneka perbedaan, “bhineka tunggal ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan 

atau menolak persatuan. Keempat, prinsip demokrasi harus berjiwa gotong-royong 

(mengembangkan musyawarah mufakat), bukan demokrasi yang didikte oleh suara 

mayoritas atau minoritas elit penguasa-pemodal. Kelima, prinsip kesejahteraannya harus 

berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi 

dengan semangat kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis individualisme-

kapitalisme, bukan pula yang mengekang kebebasan individu.6 

Fase ketiga, yaitu fase pengesahan. Pertemuan pertama Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 

pertemuan tersebut, PPKI memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan 

Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, PPKI menyetujui naskah “Piagam Jakarta” 

sebagai pembukaan UUD 1945, kecuali tujuh kata (“dengan kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) di belakang sila Ketuhanan. “Tujuh kata: dicoret 

lalu diganti dengan kata-kata “Yang Maha Esa”.  

Sebagaimana Yudi Latif mengutip dari buku Mohammad Hatta, Memoir 

Mohammad Hatta (1979),7 dijelaskan bahwa pencoretan “tujuh kata” tersebut terdapat 

andil dari Mohammad Hatta. Pagi hari menjelang dibukanya rapat PPKI, Hatta mendekati 

tokoh-tokoh Islam (Ki Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan 

Teuku Hasan) agar bersedia mengganti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam rancangan Piagam Jakarta 

dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan alasan demi menjaga persatuan 

bangsa.   

Dalam lintasan sejarah bangsa dan negara Indonesia, pemaknaan dan 

pengamalan Pancasila mengalami pergeseran. Di masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno 

menekankan bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi konklusif. Artinya, satu-satunya 

alat pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Oleh Soekarno, 

                                                           
6
 Ibid. Hlm. 19-20.  

7
 Ibid. Hlm. 36.  
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Pancasila sebagai satu kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/USDEK”.8 Gagasan 

Manipol/USDEK dipahami oleh Soekarno sebagai tafsir terhadap Pancasila yang mana 

keduanya merupakan satu-kesatuan.  

Melalui peristiwa berdarah pada tahun 1965, perlahan kekuatan Orde Lama 

semakin lemah. Jenderal Soeharto tampil sebagai sosok “pembaru” negara Indonesia dan 

melahirkan Orde Baru. Orde Baru memandang bahwa era Soekarno (Demokrasi 

Terpimpin) penuh penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Soeharto tetap 

meyakini Pancasila sebagai ultimate goal dari kehidupan bangsa. Sekitar tahun 1978, 

Presiden Soeharto mengatakan: 

Pancasila adalah sumber dari segala gagasan kita mengenai wujud masyarakat 
yang kita anggap baik, yang menjamin kesentosaan kita semua, yang mampu 
memberi kesejahteraan lahir batin bagi kita semua.9 

 

Penerimaan total terhadap kebenaran Pancasila harus diperoleh melalui proses 

penghayatan. Dengan penghayatan total diyakini manusia dapat mengamalkan Pancasila 

secara benar. 

 Pada tahun 1978, dikeluarkan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Ketetapan itu dimaksudkan untuk 

“penuntun dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku setiap manusia Indonesia 

dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara”.10 P4 menjadi “tafsir” tunggal 

Pancasila oleh Orde Baru. P4 didoktrinasikan ke seluruh elemen masyarakat Indonesia, 

dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi melalui Pendidikan Moral 

Pancasila (PMP). Pancasila dijadikan asas tunggal bagi partai politik dan organisasi 

masyarakat (Ormas) di Indonesia.  

Pada era Reformasi, wacana di ruang publik tentang Pancasila menimbulkan 

(semacam) ketakutan di masyarakat. Wacana Pancasila seolah hampir dilupakan oleh 

segenap elemen masyarakat Indonesia dikarenakan Pancasila identik dengan Orde Baru. 

                                                           
8
 Lihat selengkapnya As’ad Said Ali. 2010. Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES. 

Hlm. 28-34.  
9
 Ibid. Hlm. 39. 

10
 Ibid. Hlm. 40 
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Di masa Orde baru, Pancasila berarti hegemoni, tafsir tunggal, dan indoktrinasi. Siapapun 

yang bertentangan dengan Pancasila dicap sebagai subversif. Hilangnya Pancasila dalam 

ruang publik pasca Reformasi meninggalkan permasalahan.  

  Pasca Reformasi, Pancasila dan bangsa Indonesia menghadapi berbagai 

permasalahan, diantaranya dari segi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Pada 

abad 21, hampir dapat dipastikan bahwa seluruh negara menerima pengaruh globalisasi, 

tidak terkecuali dengan Indonesia. Proses politik yang dipengaruhi oleh dinamika global 

membawa konsekuensi bagi Indonesia mengalami transformasi politik menuju negara 

demokrasi yang semakin terbuka. Keterbukaan dan demokratisasi yang terjadi di 

Indonesia mengakibatkan infiltrasi paham radikalisme dan terorisme, meningkatnya 

pengaruh teknologi dan komunikasi, serta ancaman proxy war.  

Salah satu wujud perubahan mendasar yang tengah dihadapi Indonesia dewasa ini 

adalah muncul dan berkembangnya gagasan dan gerakan yang bersumber dari ideologi 

radikal. Ideologi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ideologi 

nasional, Pancasila. Pancasila selama ini dipahami sebagai sumber utama pembangunan 

karakter bangsa dan negara Indonesia (nation and character building). Pancasila mengakui 

adanya keberagaman, sedangkan ideologi radikal mengedepankan penyeragaman. Jika 

ada yang berbeda maka tidak segan untuk dijatuhi hukuman berupa kekerasan. Jika 

fenomena kekerasaan yang bersumber dari ideologi radikal dibiarkan berkembang, 

Indonesia akan dihadapkan pada pengikisan eksistensinya sebagai sebuah negara bangsa-

bangsa (nations state).  

Pengaruh lainnya yang sangat terasa dalam bidang teknologi dan komunikasi. 

Perkembangan pesat teknologi dan komunikasi mempengaruhi sendi-sendi kehidupan 

masyarakat Indonesia. Di satu sisi perkembangan tersebut mempunyai dampak positif, 

tetapi di sisi lain bangsa Indonesia dihadapkan pada dampak negatif. Dampak positif dapat 

kita lihat dari semakin mudahnya kehidupan manusia berkomunikasi tanpa jarak yang 

menghalangi. Dengan hadirnya internet dapat menambah pengetahuan penggunanya. 

Namun di sisi lain, segala kemudahan tersebut secara implisit disisipi oleh kepentingan 

asing melalui proxy war.  
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Proxy war adalah bentuk perang baru di era modern. Hal ini adalah imbas dari 

bentuk perang konvensional berupa invansi militer yang tentunya menelan biaya besar. 

Lain halnya dengan perang konvensional, proxy war menyerang berbagai negara 

memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi. Proxy war dapat menyerang melalui 

kebudayaan, pendidikan, dan lain-lain. Serangan tersebut membuat nilai-nilai dan 

pemahaman Pancasila semakin tergerus sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa 

Indonesia. 

Berbagai bentuk ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan semakin 

meneguhkan urgensi penguatan Pancasila sebagai wawasan kebangsaan dan karakter 

bangsa Indonesia. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan,11 wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam 

mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan 

kesadaran terhadap sistem nasional. Sistem nasional bersumber dari dasar negara 

Pancasila. Hal ini digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa 

dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. 

Menurut Lembaga Ketahanan Nasional, karakter bangsa secara umum adalah 

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

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

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

Agregasi karakter-karakter tersebut pada umumnya disematkan kepada suatu bangsa 

yang secara mayoritas berada di sebuah kawasan.  

Keterkaitan karakter dengan wawasan kebangsaan tampak seperti hubungan 

antara pemikiran dan tindakan. Wawasan kebangsaan merupakan rujukan nilai dalam 

berkarakter dan Pancasila merupakan rujukan nilai serta orientasi karakter bangsa 

Indonesia. Hal ini sebagaimana dalam pernyataan Soekarno pada acara pengukuhan Gelar 

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

bahwa Pancasila sebagai corak dan karakternya bangsa Indonesia. Pernyataan Bung Karno 

tersebut, menjadi rujukan atau acuan dalam membangun kepribadian atau karakter 
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nasional (nation character building). Kepribadian nasional yang bersumber dari nilai-nilai 

Pancasila inilah, dingatkan oleh Bung Karno, yang menjadi cap atau corak  kepada segala 

angan-angan dan segala kelakuan manusia Indonesia (Salim, 1984: 98).  

Sebagai wawasan dan karakter bangsa Indonesia, Pancasila perlu dikembalikan 

kedudukan dan fungsinya. Menurut Prof. Kaelan, kedudukan dan fungsi Pancasila dibagi 

menjadi 7 bentuk, yaitu: a) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa; b) Pancasila 

sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, c) Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara, 

d) Pancasila sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan Bangsa; e) Pancasila sebagai Jatidiri 

Bangsa Indonesia; f) Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia; dan g) 

Pancasila sebagai Budaya Bangsa Indonesia.12 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya konsepsi 

dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar pikiran terdalam dan 

gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya 

karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup 

masyarakat. Sebagai inti sari dari nilai budaya masyarakat Indonesia, maka Pancasila 

merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah 

bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat tidak kaku dan tidak tertutup. Hal ini 

dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan 

senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Keterbukaan ideologi 

Pancasila buka berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, namun mengeksplisitkan 

wawasannya secara konkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk 

memecahkan masalah-masalah baru dan aktual. 
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Menurut Prof. Kaelan, sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila 

memiliki tiga dimensi.13 Pertama, dimensi idealistis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung 

dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang 

terkandung dalam lima sila Pancasila. Dimensi idealistis bersumber pada nilai-nilai filosofis 

Pancasila. Kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma sebagaimana terkandung dalam pembukaan 

UUD 1945. Ketiga, dimensi realistis yaitu ideologi yang harus mampu mencerminkan 

realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pancasila harus dijabarkan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari oleh masyarakat dan penyelenggara negara. 

Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi 

bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa 

dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti 

demikian telah menjadi suatu sistem cita-cita atau keyakina-keyakinan (belief system) 

yang telah menyangkut praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau 

suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini berarti filsafat telah 

menjelma menjadi ideologi. Sebagai ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok 

agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu: 1) logos yaitu rasionalitas atau 

penalarannya; 2) pathos yaitu penghayatannya; dan 3) ethos yaitu kesusilaannya.14 

Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. 

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal.15 Pertama, isi arti Pancasila yang umum 

universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti sari atau esensi Pancasila 

sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang 

kenegaraan dan tertib hukum Indonesia. Kedua, isi arti Pancasila yang umum kolektif, 

yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama 

dalam tertib hukum Indonesia. Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit, 
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yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga 

memiliki sifat yang khusus konkrit serta dinamis. 

 

3.2  Cita-Cita Pancasila 

Memasuki usia 72 tahun Indonesia merdeka, implementasi wawasan kebangsaan 

dan pembangunan karakter bangsa yang bertumpu pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila 

belum sesuai harapan. Sejak masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, hingga 

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

lingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis terus terjadi sepanjang era 

pemerintahan nasional. Dalam menghadapi beragam tantangan dan ancaman tersebut, 

Pancasila telah mengalami pasang surut dari fungsinya yang ideal sebagai penuntun 

rumah besar Indonesia. 

Sebagai cerminan dari budaya spiritual manusia yang menempati kepulauan 

nusantara sejak berabad-abad silam, Indonesia didasarkan keyakinan kepada Sang Maha 

Pencipta Alam Semesta. Pendiri bangsa Indonesia, Soekarno, meyakini prinsip Tuhan Yang 

Maha Esa yakni saling menghargai keyakinan satu sama lainnya harus menjadi dasar 

terpenting negeri ini. Dalam pidato pada 1 Juni 1945, Soekarno berkata:  

Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia 

hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut 

petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang 

Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, 

marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang 

tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. 

Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 

“egoisme-egoisme”. Dan, hendaknya negara Indonesia satu Negara yang 

bertuhan! 

 

Dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, pendiri bangsa Indonesia bermaksud 

membangun Indonesia bukan menjadi negara agama, tetapi juga bukan negara yang 
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tanpa agama. Hal ini berarti perbedaan agama dan keyakinan merupakan sesuatu yang 

harus dihargai dan negara harus menjamin kebebasan setiap warganya dalam 

menjalankan keyakinannya. Ketuhanan harus dijadikan sebagai inspirasi dalam 

membangun karakter bangsa yang lebih toleran, damai, dan beradab. Oleh sebab itu, 

dalam menyikapi perbedaan, dialog harus dikedepankan dibandingkan cara-cara 

kekerasan dan pemaksaan terhadap keyakinan lain.  

Penghayatan dan pengamalan sila Ketuhanan secara benar tidak akan melahirkan 

sikap-sikap intoleran, ekslusif bahkan radikal yang menimbulkan tindakan kekerasan yang 

mengatasnamakan sebuah keyakinan. Sikap-sikap ini sesungguhnya sangat bertentangan 

dengan ajaran setiap agama yang tidak membenarkan tindakan kekerasan yang tidak 

sejalan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, negara harus selalu hadir dalam 

memberikan perlindungan kepada semua warga negara, termasuk kelompok minoritas, 

dalam bentuk apapun, seperti pengamanan terhadap tempat-tempat ibadah dan 

penegakan regulasi yang baik dalam menjalankan kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Sebagai penggali Pancasila, Bung Karno berulang kali mengatakan dan memberi 

tekanan makna toleransi bagi setiap warga negara Indonesia. Masing-masing pemeluk 

agama hendaknya mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai pemeluk 

agama dan kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Sila pertama Pancasila ini juga 

menekankan karakter bangsa Indonesia sebagai kesatuan masyarakat yang berkarakter 

religius di mana negara berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang menjamin setiap agama 

dan keyakinan dapat berkembang dengan damai. Berdasarkan sila pertama, Indonesia 

secara tegas bukanlah sebuah negara sekuler, yang terlepas dari nilai-nilai religi yang 

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

dengan hubungan antara negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan posisi agama 

di dalamnya, proklamator Muhammad Hatta secara tegas mengatakan bahwa Indonesia 

didirikan bukan berdasarkan pemisahan antara agama dan negara, melainkan 

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

dilaksanakan dengan tujuan supaya agama tidak dijadikan sekedar alat kekuasaan. 
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Egoisme dan eksklusivisme beragama dapat pula menjadi ancaman serius bagi 

kemanusiaan dan persatuan nasional. Kemanusiaan dan persatuan nasional merupakan 

esensi dari cita-cita ideal sila kedua dan ketiga. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

tersusun atas tiga ide besar, yaitu kemanusian (manusia), keadilan, keadaban. 

Kemanusiaan merujuk kepada manusia sebagai makhluk yang kompleks, yang tidak 

sekedar makhluk rasional, tetapi juga pribadi sosial yang memberi ruang bagi pribadi lain 

untuk membuat dirinya sebagai manusia utuh. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki 

dimensi relasional, dimana setiap manusia pada hakikatnya adalah sama. Maka sudah 

menjadi kodratnya bahwa manusia pasti selalu ada untuk hidup bersama dan 

bermasyarakat. 

Menurut Latif (2017), keadilan adalah suatu keadaan yang tidak berat sebelah dan 

harus berpegang pada kebenaran. Keadilan sebagai situasi di mana pikiran dan perasaan 

dikendalikan oleh akal budi manusia itu sendiri. Artinya, sikap hidup seorang manusia 

yang adil diatur oleh sistem akal budi yang merupakan tempat kebijaksanaan sejati. 

Sedangkan Beradab sama artinya dengan berbudaya. Manusia yang beradab berarti 

manusia yang tingkah lakunya selalu menjiwai dan mempraktikkan nilai-nilai budaya 

kemanusiaan. Indonesia telah hidup dengan beragam budaya jauh sebelum kata 

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

mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kristalisasi nilai-nilai 

positif budaya inilah yang kemudian melahirkan Pancasila. Karena Pancasila adalah 

pandangan hidup bangsa Indonesia, maka setiap warga negara hendaknya menjalankan 

nilai-nilai budaya bangsa yang terkristalisasi dalam Pancasila. 

Dengan demikian, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah suatu kesadaran 

akan hakekat manusia sebagai pribadi yang membutuhkan pribadi lain. Pribadi tersebut 

berlaku bijaksana terhadap dirinya dan sesama serta selalu digerakkan oleh nilai-nilai 

luhur yang terkandung dalam Pancasila. Perilaku yang diharapkan yang sesuai dengan Sila 

Kedua ini adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, 

persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, 
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keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan 

sebagainya. Selain itu, pengejahwantahan sila kedua Pancasila perlu mengembangkan 

sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, sikap tidak semena-mena 

terhadap orang lain, selain merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

Dalam ranah ini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan 

bangsa lain dalam rangka membangun peradaban dunia yang lebih bermartabat menjadi 

keniscayaan dari implementasi sila kedua Pancasila.   

Setelah kemerdekaan, semangat persatuan tidak sebatas pada kesatuan wilayah, 

bangsa, dan bahasa. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan, Indonesia harus menuju 

kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Terkait itu, Bung Hatta mengatakan bahwa 

“salah satu sendi pula daripada negara RI ialah Persatuan Indonesia. Dasar ini tidak saja 

mengenai kesatuan tanah air dan kesatuan bangsa dan adanya suatu bahasa persatuan, 

melainkan juga kesatuan kewargaan negara.” 

 Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan 

Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam 

keragaman, dan keragaman dalam persatuan. Persatuan dalam Pancasila dapat dimaknai 

sebagai persatuan dalam batas wilayah, kewarganegaraan, dan keragaman kebudayaan. 

Menurut Soekarno, sebagaimana beliau merujuk pada Ernest Renan, bahwa bangsa 

adalah satu jiwa. Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar. Soekarno juga merujuk 

pada Otto Bauer dengan mengatakan bahwa perwujudan bangsa sebagai ekspresi 

persamaan karakter yang tumbuh karena persatuan pengalaman, yakni persamaan 

sebagai bangsa yang pernah dijajah.16  

Langkah-langkah menuju persatuan Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan 

yang kuat dan demokratis sebagaimana yang diamanatkan sila keempat. Demokrasi 

model Barat yang mendapatkan tempatnya di Indonesia sejak Era Reformasi kembali 

menjadi tantangan untuk kedua kalinya bagi eksistensi sila keempat Pancasila. Pada era 

1950an, diskursus demokrasi liberal dengan Pancasila berujung dengan lahirnya Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Sementara itu di era Reformasi ini pergumulan antara keduanya 
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berahir dengan perubahan mendasar pada sistem ketatanegaraan nasional yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip universal demokrasi, yaitu adanya check and balances. Beberapa 

pertanda penting proses demokrasi yang telah berjalan sejak era Reformasi diantaranya 

adalah pemilihan umum, pemilihan pimpinan nasional maupun daerah yang bersifat 

langsung, serta hadirnya lembaga-lembaga kenegaraan seperti Mahkamah Konstitusi dan 

komisi-komisi nasional.  

 Namun demikian, demokrasi yang berjalan sepanjang era Reformasi masih 

menyisakan ketidaksempurnaan, yakni belum mampu mewujudkan demokrasi ekonomi. 

Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan cita ideal sila keempat Pancasila, yaitu 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan. Makna hikmah dan kebijaksanaan mengandung pengertian dua keadilan yaitu  

politik dan sosial-ekonomi. Sebagaimana Bung Hatta mengatakan bahwa, “Demokrasi kita 

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

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

kesempatan kepada tiap-tiap orang yang telah dewasa dan kepada golongan penduduk 

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

gambaran keyakinan Bung Hatta akan kesesuaian prinsip-prinsip universal demokrasi yang 

berlaku di dunia dengan tradisi gotong royong Indonesia.  

Keyakinan Bung Hatta diatas dapat dirujuk pada kritiknya terhadap kemandegan 

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

“Apabila pemerintahan demokrasi kita sampai sekarang tidak sempurna jalannya, banyak 

menyimpang dari dasarnya, itu bukanlah kesalahan demokrasi, melainkan kesalahan 

orang-orang atau golongan yang menjalankannya. Seperti sudah acapkali saya ucapkan, 

yaitu demokrasi tidak akan berjalan baik, apabila tidak ada rasa tanggung jawab. 

Demokrasi dan tanggungjawab adalah dua serangkai yang tidak dapat dipisah-pisah. 

Sebagaimana hak dan kewajiban adalah dua segi daripada keutuhan yang satu, demikian 

pula pemerintahan demokrasi dan tanggung jawab adalah dua segi timbal balik daripada 

tuntutan moral.” 
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Dari ungkapan Bung Hatta di atas, secara filosofis demokrasi yang hendak 

diwujudkan dalam kerangka sila keempat Pancasila adalah demokrasi etis. Demokrasi etis 

didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang dalam aktualisasinya wajib 

menjunjung setinggi-tingginya prinsip kedaulatan rakyat dalam semangat 

permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dimana kebebasan politik 

harus bersinergi dengan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, segala keputusan publik tidak 

didikte oleh kelompok mayoritas, tetapi dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan yang 

dimuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif serta kearifan setiap warga negara tanpa 

diskriminasi (Latif, 2017). 

Untuk mencegah penyelewengan demokrasi dari koridor etisnya, upaya 

internalisasi nilai-nilai ideal demokrasi dalam sila keempat Pancasila mutlak dilakukan 

dengan tetap memelihara prinsip-prinsip demokrasi universal. Sejauh ini, nilai-nilai 

demokrasi universal sudah teruji sebagai sebuah sistem politik yang lebih baik dari sistem 

manapun yang pernah ada di dunia. Terkait dengan asumsi ini, Pancasila sebagai ideologi 

negara harus menjadi landasan etik praktik berdemokrasi dan politik di Indonesia. Untuk 

mengembalikan peran dan arti penting Pancasila di era demokrasi ini, Pancasila 

seyogyanya dijadikan sebagai komponen penting dalam wacana publik (public discourse). 

Hal ini sebagai upaya menghindari pengalaman masa lalu di mana tafsir dan implementasi 

Pancasila didominasi oleh segelintir elit dan diklaim sebagai hasil tafsir oleh kelompok 

tertentu. 

Menurut Yudi Latif (2017), dalam sila keempat Pancasila disebutkan bahwa 

kedaulatan bersadar atas “kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, 

demokrasi hendaknya mengandung ciri: 1) kerakyatan (daulat rakyat); dan 2) 

permusyawaratan (kekeluargaan). Kerakyatan hendaknya dimaknai dengan menghormati 

suara rakyat dalam politik dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Sedangkan permusyawaratan hendaknya menghadirkan negara persatuan 

yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan dan mengedepankan semangat 

kekeluargaan. Selain kerakyatan dan permusyawaratan, demokrasi Indonesia hendaknya 

dimaknai dalam hikmat kebijaksanaan. Artinya, diperlukan orientasi etis melalui daya 
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rasionalitas, kearifan konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu 

toleransi dan sintesis positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan oleh 

mayorokrasi dan minorokrasi. 

Yudi Latif (2017: 478) menambahkan bahwa suatu keputusan politik dalam 

demokrasi permusyawaratan dikatakan benar jika memenuhi empat prasyarat. Pertama, 

harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan 

subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak 

orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke 

depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang 

bersifat destruktif. Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan 

mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, 

yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa dan penguasa serta klaim-
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Absennya keseimbangan antara kebebasan politik dan kesejahteraan ekonomi 

dalam berdemokrasi saat ini pada akhirnya berdampak pada ketidakadilan dalam banyak 

hal. Hal ini dapat kita lihat khususnya pada ketidakadilan ekonomi, sebagaimana tersurat 

pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan 

sosial Indonesia merupakan tujuan utama dalam sejarah pembentukan bangsa Indonesia. 

Keadilan sosial bukanlah prinsip yang berdiri sendiri, namun keadilan hampir selalu sejalan 

dengan kemakmuran karena dua kondisi tersebut sangat berkaitan dan saling menunjang. 

Dalam sidang  Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 

1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa “Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya 

bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-

economische democratie yang mampu medatangkan kesejahteraan sosial”. Dalam pidato 

itu, Soekarno mencita-citakan terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera dan adil, 

sesuatu yang menurutnya sulit dicapai oleh demokrasi Barat pada saat itu. Menurut 

Soekarno, sila kelima merupakan protes terhadap individualisme seperti demokrasi Barat.  

Secara garis besar pernyataan Bung Hatta tentang esensi Pancasila dapat menjadi 

kesimpulan dari sifat kesatuan saling mengikat dari kelima sila dalam Pancasila. Bung 
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Hatta mengatakan bahwa, “… Pancasila itu terdiri atas dua fondamen. Pertama, fondamen 

moral yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, fondamen politik yaitu prikemanusiaan, 

persatuan Indonesia, demokrasi dan keadilan sosial.” Dengan meletakkan dasar moral 

tersebut, diharapkan oleh mereka yang membuat pedoman negara ini supaya negara dan 

pemerintahnya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan kebenaran, keadilan, 

kebaikan, kejujuran serta persaudaraan keluar dan kedalam. Dengan politik pemerintah 

yang berdasarkan  kepada moral yang tinggi diharapkan tercapainya “suatu keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jika cita-cita ideal Pancasila yang diuraikan oleh Dwi 

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

akan menjadi kenyataan. 

 

3.3 Tafsir Nilai Pancasila : TAP MPR dan Yudi Latief 

Nilai-nilai ideal Pancasila telah dijelaskan pada paragraf-paragraf di atas. Setiap sila 

merupakan satu kesatuan dengan sila-sila yang lainnya. Kekhasan Pancasila adalah 

keutuhan sila-silanya dengan model hierarkhis piramidal (Teori Notonagoro). Artinya sila 

pertama mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Begitu juga, sila kedua 

didasari sila pertama, dan mendasari sila ketiga, keempat dan keliman, begitu seterusnya. 

Dalam sejarah Indonesia, idealitas Pancasila senantiasa dirumuskan oleh setiap 

pemerintah yang berkuasa. Ketika pada masa masa pemerintahan Presiden Soeharto. 

Presiden Soeharto berusaha mengoperasionalisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut 

menjadi butir-butir normatif moral. Menurut Heri Santoso (Kepala Pusat Studi Pancasila 

UGM), sesungguhnya ada banyak paham dalam mengoperasionalkan Pancasila. Paham 

pertama adalah paham yang dikembangkan oleh Profesor Notonagoro dan penerusnya 

yang berusaha menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem politik 

ketatanegaraan, hukum, ekonomi bahkan dalam bidang ilmu dan pembangunan. Paham 

kedua, sebagaimana yang dikembangkan oleh Prosiden Soeharto dengan BP-7 yaitu 

menurunkan nilai-nilai Pancasila pada tataran normatif moral. Masing-masing pendekatan 

ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada masa kini dan masa depan kiranya kedua 

pendekatan itu dapat dipergunakan bersama-sama dan saling melengkapi. Artinya nilai-
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nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam kelembagaan sistem struktur dan tata kelola 

negara yang baik serta didukung pembudayaan melalui gerakan-gerakan mental dan 

moral terutama bagi para penyelenggara negara khususnya dan bangsa Indonesia pada 

umumnya.) 

 

Soeharto meminta UGM untuk membutirkan Pancasila namun ditolak. Kemudian 

Soeharto meminta bantuan dari IKIP Malang untuk membutirkan Pancasila dan disetujui 

oleh mereka.17 Setelah Soeharto jatuh dari kekuasaannya pada tahun 1998, butir-butir 

Pancasila tidak serta merta dihilangkan. Melalui TAP MPR No. I tahun 2003 tentang 

Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002, 36 butir tersebut dijabarkan menjadi 45 butir 

Pancasila. 45 butir Pancasila menjadi penting sebagai rujukan atau rambu-rambu untuk 

memahami nilai-nilai ideal dari setiap sila dalam Pancasila. Adapun penjabaran 45 butir 

Pancasila sebagai berikut:  

 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 

agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab. 

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk 

agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

                                                           
17

 Wawancara dengan Heri Santoso, Jumat 11 Agustus 2017.  
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5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang 

menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 

7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

kepada orang lain. 

 

Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, 

tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, 

kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 

3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 

4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 

8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 

9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 

10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 

 

Sila Persatuan Indonesia 

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan 

bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan 

golongan. 

2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila 

diperlukan. 

3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 
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4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 

5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan sosial. 

6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 

7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

 

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / 

Perwakilan 

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai 

kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 

2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 

3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama. 

4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 

5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil 

musyawarah. 

6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil 

keputusan musyawarah. 

7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 

dan golongan. 

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 

9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai 

kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan 

bersama. 

10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan 

pemusyawaratan. 
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Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana 

kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

4. Menghormati hak orang lain. 

5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 

6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap 

orang lain. 

7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup 

mewah. 

8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan 

kepentingan umum. 

9. Suka bekerja keras. 

10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan 

kesejahteraan bersama. 

11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan 

berkeadilan sosial. 

 

Agar Pancasila tetap menjadi penuntun Indonesia, interpretasi dan pemahaman 

terhadap Pancasila harus terus-menerus disegarkan kembali melalui upaya-upaya 

reaktualisasi untuk menjawab tuntutan tantangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, 

Pancasila harus terus dijadikan inspirasi untuk membangun konsensus dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan bangsa Indonesia hari ini dan mendatang.  

Pada masa kini, pengoperasionalisasian Pancasila juga dilakukan oleh Yudi Latif. 

Yudi Latif (2014) berusaha merumuskan kandungan ide (nilai) pokok setiap sila. 

Menurutnya, rumusan ide (nilai) pokok yang dirumuskan oleh BP 7 terlalu banyak. 

Padahal, dalam merumuskan nilai pokok dari falsafah suatu institusi tidak boleh saling 

tumpang-tindih serta ada kecenderungan untuk mengarah pada moral perseorangan, 
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kurang menekankan moralitas publik. Uraian butir-butir setiap sila disusun secara 

sequential; bahwa suatu butir (pokok pikiran) dengan sendirinya secara logis akan diikuti 

oleh butir lain sebagai konsekuensinya.18 Berikut adalah butir-butir ide (nilai) pokok setiap 

sila menurut Yudi Latif: 

 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

1. Berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran 

2. Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Kaadilan 

3. Berbuat Baik dengan Amanah, Jujur, dan Bersih  

 
Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab 

1. Memperjuangkan Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa di Pentas Dunia 

2. Memperjuangkan Kemerdekaan dan Perdamaian Dunia 

3. Memuliakan Hak Asasi Manusia 

4. Menegakkan Keadilan sebagai Perlindungan HAM 

 
Sila Persatuan Indonesia 

1. Menunjukkan Rasa Memiliki dan Mencintai Tanah Air 

2. Menjalin Persatuan dalam Keragaman 

3. Mengembangkan Gotong-Royong dan Kekeluargaan 

4. Menguatamakan Kepentingan Umum dengan Rela Berkorban 

 

Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / 

Perwakilan 

1. Menjunjung Daulat Rakyat 

2. Memuliakan Permusyawaratan Perwakilan 

3. Memimpin dengan Hikmat Kebijaksanaan 

4. Menunaikan Pertanggungjawaban Publik 

 

                                                           
18

 Yudi Latif. 2014. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Jakarta: Mizan. Hlm. Xix.  
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Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

1. Memajukan Kesejahteraan Umum 

2. Menyelenggarakan Jaminan Pelayanan Sosial 

3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa 

4. Pembangunan Berkelanjutan untuk Keadilan dan Perdamaian 

 

Bersandar pada paparan cita dan realita tantangan Pancasila diatas, diperlukan 

langkah-langkah strategis, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembalikan dan 

menjadikan Pancasila sebagai philosophisce grondslag (dasar) dan weltanshcauung 

(pandangan hidup) Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa. Selanjutnya, Pancasila 

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

membangun kesadaran warga negara Indonesia. Seluruh nilai dan karakter dinamis dan 

mulia dalam Pancasila dapat dirumuskan ke dalam sebuah Strategi Nasional Pemantapan 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan 

Kesatuan Bangsa (Stranas Wasbang dan Karbang). Rumusan dan langkah strategis ini 

merupakan usaha sistematis, terukur dan berkelanjutan dalam rangka menghindari 

ancaman disintegrasi negara dan bangsa Indonesia.  
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BAB 4 

STRATEGI PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER 

BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERSATUAN DAN 

KESATUAN BANGSA 

 

Pancasila selama ini belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulan ini terlihat dari degradasi 

wawasan dan karakter bangsa yang berpotensi menjauhkan Indonesia dari cita-cita 

idealnya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Indikasi degradasi ini termanifestasi ke dalam beberapa bentuk, antara lain: 

(1) Sistem pemerintahan dan politik yang jauh dari cita-cita dan tujuan nasional bangsa 

Indonesia; 

(2) Rendahnya rasa nasionalisme (cinta tanah air) para penyelenggara negara dan 

masyarakat umum, khususnya generasi muda; 

(3) Kualitas demokrasi yang masih prosedural dan kurang memahami filosofi negara 

Indonesia; 

(4) Ancaman disintegrasi bangsa dalam bentuk primordialisme politik, politik identitas, 

dan pemahaman sempit kebangsaan; 

(5) Kesenjangan sosial-ekonomi dan konflik sosial. 

 

Kelima indikasi degradasi bangsa di atas merupakan persoalan yang perlu diatasi 

karena apabila dibiarkan hampir dapat dipastikan persatuan dan kesatuan serta eksistensi 

bangsa serta kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin rapuh. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata yang sinergis, koordinatif, integratif, dan 

berkelanjutan untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan melalui Stranas Wasbang dan 

Karbang. Konsep Stranas Wasbang dan Karbang merupakan upaya untuk menjaga serta 

memastikan semangat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi 

tantangan zaman. Lebih lanjut, Stranas Wasbang dan Karbang menawarkan perubahan 

paradigma aksi untuk mencapai tiga kedaulatan Indonesia (Trisakti Indonesia), yaitu 
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berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial-

budaya. 

Upaya penguatan Pancasila sebagai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa 

dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa mendasarkan Pancasila 

sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dan Pancasila sebagai 

Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang dilaksanakan melalui berbagai strategi nasional 

berlandaskan Pancasila, yaitu: 

1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 

3) Persatuan Indonesia; 

4) Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan 

dan Perwakilan; 

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.  

 

Kelima strategi tersebut dibagi menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka panjang, 

jangka menengah, dan jangka pendek. Strategi jangka pendek Stranas Wasbang dan 

Karbang mengharmonisasikan dengan program Nawa Cita dan Revolusi Mental pada masa 

pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Adapun isi dari Nawa Cita, yaitu:  

 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan 

rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, 

keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra 

terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim; 

 

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada 

upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan 
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melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan 

lembaga perwakilan; 

 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 

dalam kerangka negara kesatuan; 

 

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum 

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas 

pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia 

Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 

hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta 

jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019; 

 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga 

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 

 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 

ekonomi domestik; 

 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum 

pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, 

yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah 

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela 

negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia; 
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9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui 

kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang 

dialog antarwarga. 

 

Sedangkan penjabaran nilai-nilai strategis dari Revolusi Mental yaitu: 
 
1. Integritas: Kewargaan dan Dapat Dipercaya; 

2. Etos Kerja: Profesional, Mandiri, Kreatif; 

3. Gotong Royong: Saling Menghargai dan Gotong Royong. 

Untuk strategi jangka panjang, Stranas Wasbang dan Karbang berusaha 

mengharmonisasikan dengan draf dokumen Visi Pembangunan Indonesia 2045. Dalam 

dokumen tersebut, disusun 4 pilar dengan mempertimbangkan kecenderungan besar 

dunia (global megatrend) hingga tahun 2045.19 Pertama, Pilar Pembangunan Sumber 

Daya Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mencakup sasaran yang 

akan dicapai dan strategi pokok yang akan ditempuh di bidang: pendidikan, kesehatan, 

kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memahami profil demografi 

penduduk ke depan. Kedua, pilar pembangunan ekonomi berkelanjutan mencakup 

sasaran yang akan dicapai dan strategi pokok yang akan ditempuh di bidang: ekonomi, 

infrastruktur, industri, perdagangan, investasi, keuangan, pangan, energi, maritim dan 

kelautan, dan lingkungan dengan jalur pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai dalam 30 

tahun mendatang.  

Ketiga, Pilar Pemerataan Pembangunan mencakup sasaran yang akan dicapai dan 

strategi pokok yang akan ditempuh di bidang: pengentasan kemiskinan, pemerataan 

pendapatan, pemerataan pembangunan daerah, dan pemerataan infrastruktur. Keempat, 

Pilar Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan mencakup sasaran yang akan 

dicapai dan strategi pokok yang akan ditempuh di bidang: politik, pemerataan dalam 

negeri, reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, politik luar negeri, pertahanan dan 

keamanan, serta kelembagaan. 

                                                           
19

 Draf Akhir Visi Indonesia 2045.  
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4.1 Strategi 1: Ketuhanan Yang Maha Esa 

 

Munculnya faham radikalisme dan isme-isme lain yang cenderung eksklusif dan 

tidak toleran merupakan tantangan kerukunan hidup beragama saat ini.Kekerasan atas 

namaagama yang masih muncul perlu menjadi perhatian bersama sehingga di masa-masa 

mendatang Indonesia tidak dibebani masalah tersebut.Keragaman agama dan keyakinan 

perlu disikapi dengan mengedepankan kesamaan bukan perbedaan.Strategi Peningkatan 

toleransi dan saling menghargai sesama umat beragama merupakan strategi yang 

diupayakan untuk mengedepankan kesamaan yang ada dalam setiap agama di Indonesia, 

demi mempersatukan komponen-komponen bangsa sebagaimana yang telah dilakukan 

para pendiri bangsa. Jika strategi ini tidak dilakukan, kekerasan atas nama agama dan 

pemaksaan keyakinan tertentu pada kelompok lain bisa terus berlangsung, padahal cita-

cita membangun Indonesia yang beradab tidak dapat dilepaskan dari agama yang 

memuliakan manusia dalam keyakinananya. Beberapa program yang dibentuk untuk 

mendukung Strategi ini, adalah: 

 

Program Jangka Menengah 

 

1) Pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar yang berasal dari agama dan kepercayaan 

di Indonesia guna memperkuat toleransi, kerukunan antar agama dan kepercayaan, 

karakter serta wawasan kebangsaaan. 

2) Menguatkan peran forum-forum keagamaan-kepercayaan dan lintas keagamaan-

kepercayaan dalam membangun nilai-nilai religi dan toleransi umat beragama serta 

kepercayaan. 

3) Pemetaan kerawanan dan potensi konflik sosial [Ipoleksosbud (Ideologi, politik, 

ekonomi, sosial dan budaya), SARA, SDA/lahan] di tingkat nasional dan daerah. 

4) Penguatan sistem sosial dan mekanisme deteksi dan cegah dini terhadap intoleransi, 

diskriminasi serta konflik sosial di masyarakat. 
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5) Mengembangkan metode kreatif/kekinian  internalisasi nilai-nilai Ketuhanan Yang 

Maha Esa sebagai counter paham negatif yang berkembang di masyarakat. 

6) Memperbaiki dan/atau mencabut regulasi peraturan perundang-undangan dan 

peraturan daerah yang tidak berkualitas, diskriminatif/intoleransi, tumpang tindih, 

multitafsir. 

7) Penguatan peraturan perundangan dan regulasi dalam terorisme. 

8) Meningkatkan peran dan kapasitas aparatur serta masyarakat dalam upaya 

mempertahankan nilai-nilai kebhinekaan bagi kemajuan bangsa. 

9) Mempromosikan individu (tokoh), komunitas dan atau lembaga sebagai role model 

dalam kerukunan agama dan antar kelompok identitas. 

 

Program Jangka Panjang 

1) Mendayagunakan secara berkelanjutan potensi, peranan dan kontribusi kelembagaan 

aparatur sipil, organisasi masyarakat serta komunitas masyarakat dalam upaya 

mempertahankan nilai-nilai religiusitas dan toleransi bagi kemajuan bangsa. 

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

Bhinneka Tunggal Ika untuk menangkal ancaman ideologi-ideologi yang bertentangan 

nilai nilai fundamental keagamaan dan kepercayaan. 

3) Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi peraturan yang mengedepankan nilai-nilai 

religi, toleransi dan anti diskriminasi. 

4) Internalisasi nilai-nilai religi, toleransi dan anti diskriminasi bagi semua elemen 

komponen bangsa. 

5) Meningkatkan berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran. 

 

4.2 Strategi 2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

 

Pelanggaran HAM dan ketidaksamaan masyarakat di depan hukum merupakan 

persoalan kemanusiaan yang sedang terjadi di Indonesia. Sistem hukum yang belum 

memenuhi keadilan bagi masyarakat dapat menjadi pemicu terjadinya gangguan terhadap 
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keamanakan dan ketertiban masyarakat. Berbagai upaya perbaikan dan reformasi di 

bidang hukum sudah cukup banyak dilakukan baik dari segi aturan hukum, aparatur 

penegak hukum dan pembangunan budaya hukum masyarakat. Namun, masih banyak 

permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi saat ini dan ke depan, 

yaitu pertama, masih banyak aturan hukum yang berlaku saat ini, yang mengacu kepada 

aturan hukum jaman kolonial Belanda, yang  memiliki semangat dan ideologi yang 

berbeda dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Kedua, materi atau 

substansi hukum yang ada masih banyak yang tumpang tindih, saling bertentangan, 

terdistorsi, serta masih lebih mencerminkan hukum sebagai produk tarik menarik 

kepentingan politik. Dengan kata lain, substansi hukum, institusi atau lembaga hukum, 

serta budaya hukum masyarakat belum mendukung dan menjadi solusi terhadap 

dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.  

Ketiga, sistem dan lembaga peradilan yang berlaku saat ini masih memilikicelah 

bagimunculnya praktek peradilan yang korup. Lembaga peradilan masih menjadi lembaga 

yang tidak selalu bisa diakses, dan mahal bagi masyarakat karena keterbatasan 

pengetahuan hukum dan mekanisme peradilan. Keempat, masih terdapat beberapa 

wilayah terpencil yang belum terjangkau oleh aparatur penegak hukum. Kelima, pada 

aspek budaya hukum masyarakat, perilaku masyarakat atau kultur hukum masyarakat 

kurang menunjukkan sikap penghargaan, harapan dan apresiasi yang positif terhadap 

penegakan hukum, baik norma atau substansi maupun lembaga-lembaga hukumnya. Hal 

ini disebabkan karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak 

hukum dan proses penegakan hukum yang seringkali terdistorsi oleh praktek-praktek yang 

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

membuka ruang pengakuan yang lebar dan sinergi yang baik bagi upaya penyelesaian 

kasus secara informal, seperti penyelesaian secara adat di tingkat desa, dan penyelesaian 

alternatif di luar pengadilan yang bisa mengakomodir cara-cara penyelesaian kasus 

sengketa yang muncul karena perkembangan dinamika ekonomi dan sosial budaya. 

Kondisi ini menjadikan beban berat bagi lembaga peradilan dengan banyaknya perkara 
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yang harus ditangani di pengadilan dan menumpuknya tunggakan perkara di pengadilan 

yang harus diselesaikan. 

Strategi Pembenahan Sistem Hukum dalam Mewujudkan nilai-nilai Keadilan dan 

Kemanusiaan merupakan upaya memperbaiki sistem hukum yang adil yang sesuai dengan 

dinamika dan kebutuhan sosial masyarakat. Beberapa program untuk mendukung strategi 

tersebut adalah: 

 

Program Jangka Menengah 

1) Implementasi nilai-nilai HAM dalam seluruh jenjang pendidikan. 

2) Optimalisasi peran, kapasitas dan pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga 

perlindungan HAM. 

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan dan perlindungan HAM. 

4) Memperbaiki dan/atau mencabut regulasi peraturan peraturan perundang-undangan 

yang bertentangan dengan HAM. 

5) Menyelaraskan ratifikasi konvensi internasional terkait HAM dengan peraturan 

perundang-undangan. 

6) Menuntaskan perbaikan substansi hukum KUHAP, KUHP dan Undang-undang, KUH 

Perdata dan KUHA Perdata terkait dengan HAM. 

7) Pendidikan sadar HAM bagi semua komponen bangsa. 

8) Menyusun mekanisme dan mempromosikan individu, komunitas dan atau lembaga 

sebagai role model yang menerapkan dan menegakkan nilai-nilai HAM. 

9) Mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam program pembangunan pemerintah. 

 

Program Jangka Panjang 

1) Pengembangan kurikulum pendidikan berbasis nilai-nilai HAM. 

2) Peningkatan kapasitas kewenangan lembaga perlindungan HAM. 

3) Harmonisasi dan Sinkronisasi regulasi peraturan perundang-undangan terkait 

penegakan hukum dan perlindungan HAM. 

4) Membudayakan nilai-nilai hukum dan HAM bagi semua komponen bangsa. 
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5) Memperjuangkan Kemerdekaan dan Kedaulatan Bangsa di Pentas Dunia. 

6) Memperjuangkan Kemerdekaan dan Perdamaian Dunia. 

7) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 

 

4.3 Strategi 3 : Persatuan Indonesia 

 

Disintegrasi Bangsa saat ini tengah mengancam Indonesia, gelombang arus 

informasi sebagai ekses dari globalisasi telah mempengaruhi cara pandang masyarakat 

Indonesia, terutama ketika rakyat Indonesia didera apatisme terhadap kondisi politik dan 

ekonomi. Dorongan untuk memunculkan ideologi baru atau memunculkan primordialisme 

politik bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu diperlukan 

penguatan paradigma berbangsa melalui Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa. Fakta dan fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan 

bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang tercermin dalam 

perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme dan 

liberalisme yang berlebihan sehingga menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah 

mufakat, toleransi, persatuan dan kesatuan yang merupakan nilai-nilai dasar bagi 

pembentukan karakter bangsa Indonesia.  

Strategi Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

merupakan strategi yang akan merumuskan national interest dan national system, ini 

penting dilakukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang bertanggung jawab atas 

bangsanya dengan berakar pada nilai-nilai budaya nasional dan menghargai 

keberagaman. Beberapa program perlu dilakukan, seperti: 

 

Program Jangka Menengah 

1) Mengembangkan sistem deteksi dini dan cegah dini dalam melindungi nilai-nilai 

budaya nasional dan lokal dari dampak negatif globalisasi. 
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2) Membangun pusat-pusat pendidikan kebudayaan yang bertitik berat pada 

internalisasi nilai-nilai cinta tanah air, rasa kebanggaan berkebangsaan, dan 

keragaman Indonesia. 

3) Meningkatkan peran media massa dalam mempromosikan nilai-nilai budaya lokal 

dalam bingkai persatuan Indonesia. 

4) Pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar kebudayaan nasional dan lokal. 

5) Menyusun mekanisme penghargaan yang mendukung munculnya generasi yang lebih 

berorientasi pada persatuan. 

6) Harmonisasi dan kompilasi konsep-konsep pembangunan budaya, karakter bangsa 

dan wawasan kebangsaan dari berbagai Kementerian/Lembaga pemerintah. 

7) Evaluasi dan revisi kebijakan, paradigma, sistem dan diseminasi model pembelajaran 

nilai-nilai persatuan pada jalur pendidikan formal dan non formal. 

8) Perumusan kurikulum pendidikan berbasis pengakuan kebudayaan nasional dan lokal 

di semua jenjang pendidikan formal dan informal. 

9) Pendidikan nilai dan keterampilan yang mendorong terbentuknya  crosscutting 

identity demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. 

10) Mengarusutamakan nilai-nilai budaya nasional dan lokal dalam program 

pembangunan pemerintah. 

11) Mempromosikan individu (tokoh), komunitas dan atau lembaga sebagai role model 

keragaman Indonesia dalam bingkai persatuan. 

12) Penguatan kapasitas masyarakat tentang mekanisme deteksi dini dan cegah dini 

dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar negara untuk menjaga persatuan dan 

kesatuan bangsa. 

13) Menyelenggarakan pendidikan multikultural untuk aparatur pemerintah dan 

masyarakat luas. 

Program Jangka Panjang  

1) Membangun visi dan misi kebudayaan nasional untuk transformasi wawasan dan 

karakter bangsa. 
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2) Penggalian dan pelembagaan nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat kebudayaan 

dan karakter nasional. 

3) Pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan serta kebijakan agar konsisten 

dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa serta semangat cinta tanah air dan 

bangsa. 

4) Menyusun peraturan perundangan tentang pengakuan dan perlindungan budaya 

nasional dan lokal. 

5) Membangun manusia Indonesia yang memiliki visi yang kuat, mandiri, dan dapat 

berdiri sejajar dengan bangsa lain. 

6) Internalisasi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mempertahankan nilai-

nilai keberagaman dalam bingkai persatuan Indonesia. 

 

4.4 Strategi 4 : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan dan Perwakilan 

 

Demokrasi telah melahirkan berbagai perubahan dan citra positif Indonesia di 

mata dunia, salah satunya adalah menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi 

peringkat ketiga dunia (a successful showcase of democracy in the largest Muslim country 

in the world and the third largest democracy in the world). Namun demikian, di balik 

keberhasilan demokrasi tersebut, masih dijumpai permasalahan yang berpotensi 

menghambat masa depan demokrasi Indonesia, yang jika tidak dibenahi dengan segera, 

dapat melemahkan kedaulatan politik bangsa. Tingginya angka iliterasi demokrasi di 

masyarakat, pers dan penyelenggara negara merupakan salah satu masalah demokrasi 

yang menyebabkan demokrasi dipahami sebatas kebebasan berekspresi dan sebatas 

prosedural politik semata, sehingga pemberitaan media massa lebih berorientasi pasar 

dan tidak bersandarkan pada prinsip pemberitaan yang berimbang (cover both sides). 

Praktik politik demokrasi bahkan masih sarat dengan suap (money politics) yang ditopang 

oleh semangat monopoli dan oligarki politik yang menghambat bagi pemerataan dan 

kesempatan politik bagi rakyat kebanyakan. Lembaga-lembaga demokrasi belum 
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berfungsi secara maksimal. Sebagai konsekwensi langsung dari masih kuatnya praktik 

politik yang oligarkis, maka fungsi lembaga-lembaga demokrasi yang seharusnya 

memperjuangkan dan menyuarakan aspirasi rakyat malah berlaku sebaliknya. Ini masih 

diperburuk dengan Pola Birokrasi yang patologis. Permasalahan utama birokrasi dan tata 

kelola sebagaimana yang disebut LIPI masih mengabaikan kepentingan umum dalam 

proses perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan mengindikasi lemahnya 

pemahaman birokrat terhadap nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan pada umumnya. 

Meski demikian, gerakan-gerakan perbaikan yang digagas pemerintah untuk membangun 

good and clean governance atau Reformasi Birokrasi perlu didukung dengan strategi-

strategi yang dapat menguatkan gerakan pemerintah dalam memperbaiki sistem 

demokrasi Indonesia yang didasarkan pada empat konsensus nasional Indonesia.Strategi 

Pembenahan kehidupan demokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang baik 

merupakan salah satu strategi yang bertujuan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia 

yang berdasarkan pada Pancasila dan konsensus nasional. Adapun program-program di 

dalam strategi ini, adalah: 

 

Program Jangka Menengah  

1) Penguatan lembaga-lembaga demokrasi (negara dan masyarakat) di tingkat pusat dan 

daerah. 

2) Evaluasi atas kebijakan dan peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip 

dan norma demokrasi. 

3) Membangun kemitraan antara pemerintah, CSO, dunia usaha dan media massa dalam 

penguatan demokrasi. 

4) Menguatkan organisasi partai politik melalui kaderisasi, rekruitmen dan pengelolaan 

keuangan partai untuk membentuk partai politik modern. 

5) Mengembangkan dialog publik tentang demokrasi dan wawasan kebangsaan di 

tingkat masyarakat, swasta, dan aparatur negara. 

6) Perumusan pendidikan kewarganegaraan partisipatif. 

7) Mengembangkan model pelaksanaan demokrasi lokal. 
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8) Menyusun model representasi kemajemukan untuk eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

9) Melakukan perbaikan peraturan pembiayaan dan kampanye partai politik dalam 

pemilu melalui APBN/D dan non APBN/D. 

10) Membuat peraturan afirmasi dan representasi multikultural, khususnya untuk 

kelompok minoritas. 

11) Mengintegrasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan pendidikan budi pekerti dalam 

pendidikan politik di lembaga formal dan informal bagi seluruh elemen masyarakat. 

12) Melakukan pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi masyarakat di kawasan 

perbatasan negara dan kelompok marginal. 

13) Mempromosikan individu, komunitas, dan lembaga sebagai role model yang 

menjalankan nilai-nilai demokrasi Pancasila. 

14) Melibatkan putra-putri daerah dalam pengarusutamaan wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa. 

 

Program Jangka Panjang  

1) Menyempurnakan sistem dan model internalisasi demokrasi di lembaga pendidikan 

formal dan informal. 

2) Pembentukan lembaga Democracy Trust Fund (Dana Abadi Demokrasi)  di tingkat  

nasional dan daerah. 

3) Pengintegrasian kebijakan bidang politik untuk mendukung demokrasi substansial. 

4) Memperkuat pemahaman dan partisipasi demokrasi untuk seluruh elemen 

masyarakat. 

 

4.5 Strategi 5:  Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  

 

Kesenjangan dan kemiskinan merupakan dua persoalan yang saat ini sedang di 

hadapi oleh bangsa  indonesia. Indeks Gini dan angka kemiskinan memperlihatkan trend 

kenaikan dari tahun ke tahun. Kesenjangan, baik Jawa-luar Jawa, kota-desa, tengah-

pinggir, dan sebagainya disebabkan karena dominasi kelompok tertentu terhadap sumber 
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ekonomi dan sumber daya alam. Sebagai akibatnya, hanya segelintir kelompok yang 

menikmati pembangunan dan melimpahnya sumber daya alam, sementara sebagian 

besar masyarakat lain sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Kesenjangan dan ketimpangan pembangunan sosial ekonomi tersebut antara lain 

disebabkan oleh persoalan struktural seperti tumpang tindih peraturan perundang-

undangan antar sektor dan penguasaan sektor ekonomi formal dan informal oleh satu 

kelompok tertentu. Hal lain, persaingan penguasaan sumber daya ekonomi tersebut telah 

membawa dampak terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi 

yang ada secara berlebihan dan merusak lingkungan, yang pada gilirannya dapat 

memunculkan ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Berbagai persoalan 

tersebut, jika tidak ditangani dan dikelola dengan baik maka kecenderungan kerusakan 

sumber daya alam dan habisnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan akan 

semakin meningkat mengingat masih tingginya ketergantungan ekonomi pada industri 

ekstraktif yang belum diikuti dengan upaya peningkatan nilai produksi, peningkatan 

kesadaran serta upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi terbarukan, dan sumber 

daya ekonomi kreatif. Strategi Penataan Sistem Ekonomi yang berkeadilan dan berdaya 

saing bertujuan untuk memperbaiki situasi-situasi yang dapat menimbulkan kesenjangan 

ekonomi menjadi semakin lebar. Strategi ini akan didukung oleh program-program 

sebagai berikut: 

 

Program Jangka Menengah 

1) Penguatan kelembagaan dan partisipasi pada tingkat desa, khususnya dalam hal 

peningkatan ekonomi desa dan warga desa. 

2) Memperkuat prioritas pembangunan dan regulasi untuk wilayah terluar, tertinggal, 

terpencil. 

3) Mengurangi kesenjangan pembangunan fisik dan non fisik antar wilayah. 

4) Mengembangkan peta potensi ekonomi wilayah untuk penguatan ekonomi 

masyarakat lokal. 
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5) Pembangunan ekonomi yang berbasis pada kemaritiman sebagai ruang ekonomi dan 

sosial politik masyarakat kepulauan. 

6) Mengembangkan sistem informasi terpadu dalam kelembagaan aparatur sipil negara 

antar wilayah baik melalui sistem informasi desa maupun sistem informasi perkotaan. 

7) Memperkuat kebijakan afirmasi bagi kelompok ekonomi marginal. 

8) Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA di tingkat 

nasional dengan lokal. 

9) Penyempurnaan dan penguatan peraturan dan kebijakan pembangunan daerah 

terluar, tertinggal, dan terpencil. 

10) Meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM. 

11) Memperkuat kapasitas SDM dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kemaritiman 

serta ekonomi kreatif. 

12) Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mendukung pemerataan ekonomi. 

13) Peningkatan kapasitas aparat keamanan dan hukum terkait sengketa dan konflik SDA. 

14) Mempromosikan individu, komunitas dan atau lembaga role model yang berbasis 

pada kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. 

15) Meningkatkan partisipasi dan pengawasan pengambilan keputusan alokasi sumber 

daya. 

 

Program Jangka Panjang  

1) Menguatkan kelembagaan pengelolaan SDA dan ekonomi kreatif. 

2) Membentuk jaringan CSR untuk memberdayakan daerah-daerah miskin dan 

tertinggal. 

3) Membangun sistem media komunikasi dan informasi publik yang dapat 

memfasilitasi persoalan-persoalan kesenjangan di daerah serta mengelola media 

komunikasi publik yang dapat terus memelihara visi persatuan nasional. 

4) Memperkuat regulasi pemerataan ekonomi. 
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5) Meningkatkan kualitas SDM untuk berpartisipasi dalam pengelolaan SDA, 

pengembangan koperasi, BUMDes serta ekonomi kreatif yang berkeadilan. 

6) Pembangunan Berkelanjutan untuk Keadilan dan Perdamaian. 

 

4.6 MONITORING DAN EVALUASI  

Pelaksanaan Stranas akan dijabarkan dalam aksi nasional pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa yang ditetapkan setiap tahun oleh kementerian/lembaga 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan aksi dikoordinasikan oleh 

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

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kementerian Koordinator Bidang 

Kemaritiman. Pelaksanaan Stranas dipantau dan dievaluasi oleh masing-masing 

Kementerian Koordinator dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di tingkat pusat, dan Bappeda 

Provinsi dan Kabupaten/Kota.  

Masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyampaikan 

laporan pelaksanaan aksi pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa kepada 

Kemenko Polhukam selaku Koordinator Pelaksana, dan selanjutnya Kemenko Polhukam 

menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden.  Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi 

bahan bagi evaluasi Stranas. Pelaksanaan Stranas melibatkan masyarakat dimulai dari 

tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.  Untuk itu, biaya 

pelaksanaan Stranas Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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4.7 INSTRUMEN PENDUKUNG IMPLEMENTASI STRANAS PEMANTAPAN WAWASAN 

KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA DALAM RANGKA MEMPERKUAT 

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA 
 

Stranas yang pada intinya merupakan suatu dokumen yang memuat visi, misi, 

sasaran, strategi, dan fokus kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter 

bangsa jangka panjang tahun 2017-2025 dan jangka menengah tahun 2017-2019 

memerlukan daya dukung melalui berbagai instrumen, antara lain instrumen manajemen 

pengetahuan (knowledge management) wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta 

pencegahan konflik. Manajemen pengetahuan adalah aktivitas yang terkait dengan 

penyusunan data base yang selalu termutakhirkan, sistem pengukuran kapasitas SDM dan 

kualitas output atau produk kegiatan, sistem evaluasi dan monitoring, nilai-nilai wawasan 

kebangsaan, karakter bangsa, serta pembuatan early warning system, penyusunan peta 

rawan konflik, pembangunan jaringan informasi, penguatan kelompok masyarakat, dan 

sistem pembelajaran yang terus menerus mengenai wawasan kebangsaan dan karakter 

bangsa. Di samping itu, diperlukan pula dukungan instrumen pengenalan potensi konflik 

yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik konflik. Urgensi pengenalan 

potensi konflik adalah sebagai dasar untuk membuat strategi pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa, menentukan prioritas tindakan yang tepat untuk 

masing-masing strategi pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di 

samping menentukan skala waktu untuk menentukan tindakan.  

Instrumen-instrumen pendukung ini dapat dibangun dan atau diperkuat pada setiap 

unit pemerintahan, seperti Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan 

Provinsi, dan Pemerintahan Pusat atau Daerah. 

4.8 PETA LANGKAH STRANAS PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN 

KARAKTER BANGSA 

Guna memberi arah yang jelas tentang capaian pelaksanaan Stranas maka perlu 

dirumuskan peta jalan kontribusi masing-masing strategi pemantapan wawasan 

kebangsaan dan karakter bangsa  terhadap berbagai pencapaian indeks atau persentase 
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output kegiatan, baik untuk jangka menengah  (2017-2019) maupun jangka panjang 

(2017-2025) dan formula pencapaian indeks dan output. 

 

Ketuhanan Yang Maha Esa 

Jangka Menengah (2017 – 2019) 

Sasaran  

Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Lihat: Puslitbang Kemenag indeks kerukunan nasional harmonis 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  

Di ambil variable yang relevan 

Lihat: 

http://www.academia.edu/8384771/Hasil_Studi_IDI_Indeks_Demokrasi_Indonesia_Daer

ah_Istimewa_Yogyakarta 

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan dari antar umat beragama, 

serta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat  

Lihat: The Habibie Center 

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI)  

Indeks Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) 

Lihat:http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-

rakyat-nasional-ikr-nasional/ 

Human Development Index   

Lihat : UDNP 

Semakin meratanya nilai indeks pembangunan manusia antar daerah 

Partnership Governance Index (?) 

% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan 

dan karakter bangsa. 

% Tingkat kesesuaian dan harmonisasi perundang-undangan, regulasi dan kebijakan 

tentang budaya dalam pengelolaan keberagaman 

% Jumlah penyelesaian perkara melalui proses mediasi 

% Jumlah regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keamanan yang terkait dengan 

metodologi untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan dalam pemantapan 

http://www.academia.edu/8384771/Hasil_Studi_IDI_Indeks_Demokrasi_Indonesia_Daerah_Istimewa_Yogyakarta
http://www.academia.edu/8384771/Hasil_Studi_IDI_Indeks_Demokrasi_Indonesia_Daerah_Istimewa_Yogyakarta
http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
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Sasaran  

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.  

 

Jangka Panjang  (2017-2025) 

Sasaran 

Indeks Kerukunan Umat Beragama 

Lihat: Puslitbang Kemenag indeks kerukunan nasional harmonis 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan dari antar umat 

beragama, serta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat  

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 

Partnership Governance Index 

Human Development Index 

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia antar daerah. 

% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan 

dan karakter bangsa. 

% Tingkat kesesuaian dan harmonisasi perundang-undangan, regulasi dan kebijakan 

tentang budaya dalam pengelolaan keberagaman 

% Jumlah penyelesaian perkara melalui proses mediasi 

% Jumlah regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keamanan yang terkait dengan 

metodologi untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan dalam pemantapan 

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.  

 

 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 

Jangka Menengah (2017-2019) 

Sasaran 

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia  

Lihat: Indonesia Legal Roundatable (ILR) 

Indeks Intensitas kekerasan  
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Sasaran 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil  sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

% Pembentukan sistim peringatan dini di daerah 

% Penggantian undang-undang peninggalan colonial 

% Harmonisasi dan keserasian perundangan tentang peradilan 

% Jumlah pembatalan undang-undang di Mahkamah Konstitusi 

% Jumlah putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. 

% Jumlah penyelesaian perkara melalui proses mediasi 

% Jumlah regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keamanan yang terkait dengan 

metodologi untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan dalam pemantapan 

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.  

Adanya sistem manajemen aparatur hukum yang transparan dan akuntabel, dapat 

dilihat dari indeks korupsi lembaga hukum yang membaik 

Tersedianya aturan operasional dalam bentuk juknis dan juklak terkait dengan 

pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

Rule of law index  9 Faktor  

Lihat: 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/introduction_key_findings.pdf 

Justice Index ( Acces to Justice Index) 5 Komponen 

Lihat: http://www.justiceindex.org/  

 

Jangka Panjang (2017-2025) 

Sasaran 

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia  

Lihat: Indonesia Legal Roundatable (ILR) 

Indeks Intensitas kekerasan  

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil  sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/introduction_key_findings.pdf
http://www.justiceindex.org/
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Sasaran 

% Pembentukan sistim peringatan dini di daerah 

% Penggantian undang-undang peninggalan kolonial 

% Harmonisasi dan keserasian perundangan tentang peradilan 

% Jumlah pembatalan undang-undang di Mahkamah Konstitusi 

%  Jumlah putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. 

% Jumlah penyelesaian perkara melalui proses mediasi 

% Jumlah regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan keamanan yang terkait dengan 

metodologi untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan kebijakan dalam pemantapan 

wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.  

Adanya sistem manajemen aparatur hukum yang transparan dan akuntabel, dapat 

dilihat dari indeks korupsi lembaga hukum yang membaik 

Tersedianya aturan operasional dalam bentuk juknis dan juklak terkait dengan 

pelaksanaan UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial 

Rule of law index  

Justice Index (Access to Justice Index) 

 

Persatuan Indonesia 

Jangka Menengah (2017-2019) 

Sasaran 

Global Peace Index 

Lihat: http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/ 

Indeks Intensitas kekerasan (IIK) 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

% Pembentukan sistem peringatan dini di daerah 
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Sasaran 

% tingkat kesesuaian dan harmonisasi perundang-undangan, regulasi dan kebijakan 

tentang budaya dalam pengelolaan keberagaman 

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia (Human Development Index) antar 

daerah. 

 

Jangka Panjang (2017-2025) 

Sasaran 

Global Peace Index 

Indeks Intensitas kekerasan  

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

% Pembentukan sistim peringatan dini di daerah 

% Tingkat kesesuaian dan harmonisasi perundang-undangan, regulasi dan kebijakan 

tentang budaya dalam pengelolaan keberagaman 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan pembuatan dan 

pelaksanaan kebijakan public di masyarakat yang bisa dilihat melalui Indeks Intensitas 

Kekerasan (IIK)  

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia (Human Development Index) antar 

daerah. 

 

 

 

 

Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan 

Perwakilan 

Jangka  Menengah (2017-2019) 

Sasaran 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 
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Sasaran 

Lihat: http://www.idiproject.org/  

Global Peace Index 

Indeks Intensitas kekerasan  

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 

Partnership Governance Index 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

Rule of law index 

Human Development Index 

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia antar daerah 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil  sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

% Pembentukan sistim peringatan dini di daerah 

% Jumlah kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan aparatur negara dan tata kelola 

pemerintahan yang baik.  

% Jumlah regulasi terkait perekrutan, transparansi, pembinaan dan evaluasi kerja 

pegawai negeri 

 

Jangka Panjang  (2017-2025) 

Sasaran 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 

Lihat: http://www.idiproject.org/  

Global Peace Index 

Indeks Intensitas kekerasan  

Indeks Kewarganegaraan Indonesia (IKI) 

Partnership Governance Index 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

Rule of law index 

Human Development Index  

http://www.idiproject.org/
http://www.idiproject.org/
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Sasaran 

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia antar daerah 

% Jumlah peraturan perundangan yang adil sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

yang harmonis dan sinkron 

% Pembentukan sistem peringatan dini di daerah 

% Jumlah kebijakan dan regulasi terkait pemberdayaan aparatur negara dan tata kelola 

pemerintahan yang baik.  

% Jumlah regulasi terkait perekrutan, transparansi, pembinaan dan evaluasi kerja 

pegawai negeri 

 

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Jangka Menengah  (2017-2019) 

Sasaran 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

Lihat: 

http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-

nasional-ikr-nasional/  

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan dari pengelolaan sumber 

daya ekonomi, serta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat yang 

bisa dievaluasi  

Human Development Index 

Semakin meratanya indeks pembangunan manusia antar daerah. 

% Sinkronisasi perundang-undangan dan regulasi sumberdaya alam. 

Ranking berdasar Environmental Performance Index 

Lihat: http://epi.yale.edu/epi/issue-rankings  

 

Jangka Panjang (2017-2025) 

Sasaran 

Indeks Kesejahteraan Rakyat 

http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
http://epi.yale.edu/epi/issue-rankings
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Sasaran 

Lihat: 

http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-

nasional-ikr-nasional/ 

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) 

Penurunan jumlah insiden konflik kekerasan yang diakibatkan dari pengelolaan sumber 

daya ekonomi, serta pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik di masyarakat yang 

bisa dievaluasi  

Human Development Index  

Semakin meratanya indek pembangunan manusia  antar daerah. 

% Sinkronisasi perundang-undangan dan regulasi sumberdaya alam. 

% Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan 

dan karakter bangsa. 

Ranking berdasar Environmental Peformance Index 

 

Formula Pengukuran Indikator Keberhasilan 

 Indikator keberhasilan Sub 

indikator 

Formula 

pengukuran 

Sumber data 

Global Peace Index  Survey  Institute for 

Economic and 

Peace, Vision of 

Humanity  

Indeks Intensitas kekerasan (IIK)  Survey The Habibie Center 

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  Survey UNDP 

Indeks Kewarganegaraan 

Indonesia(IKI) 

 Survey ICCE 

% jumlah peraturan perundangan 

yang sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan yang harmonis dan 

sinkron. 

 Rasio jumlah 

peraturan 

pelaksana 

dengan aturan 

pelaksana  yang 

diamanatkan 

oleh undang-

Kemenko 

Polhukam, 

Kementerian 

Hukum dan HAM.  

http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/indikator/indikator-kesejahteraan-rakyat-nasional-ikr-nasional/
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 Indikator keberhasilan Sub 

indikator 

Formula 

pengukuran 

Sumber data 

undang.  

% pembentukan sistem 

peringatan dini di daerah 

 Rasio jumlah 

daerah yang 

memiliki sistim 

peringatan dini 

dan jumlah 

daerah secara 

keseluruhan 

Kemendagri, 

Kemenko PMK, 

Kemenko 

Polhukam  

Partnership governance index   Survey PGI 

Penurunan jumlah insiden konflik 

kekerasan yang diakibatkan dari 

proses rekrutmen pegawai, serta 

pembuatan dan pelaksanaan 

kebijakan publik di masyarakat 

yang bisa dievaluasi melalui 

Indeks Intensitas Kekerasan (IIK) 

 Survey The Habibie Center 

% jumlah kebijakan dan regulasi 

terkait pemberdayaan aparatur 

Negara dan tata kelola 

pemerintahan yang baik.  

 Rasio jumlah 

regulasi dengan 

jumlah 

kebutuhan 

regulasi 

Kemendagri, 

Kemen PAN&RB 

% jumlah regulasi terkait 

perekrutan, transparansi, 

pembinaan dan evaluasi kerja 

pegawai negeri.  

 Rasio jumlah 

regulasi dengan 

jumlah 

kebutuhan 

regulasi  

Kemendagri, 

Kemen PAN&RB 

Indeks Kesejahteraan Rakyat.   survey UN 

Semakin meratanya indeks 

pembangunan manusia (Human 

Development Index) antar 

daerah. 

 survey UNDP 

% Sinkronisasi perundang-

undangan dan regulasi 

sumberdaya alam. 

 Rasio jumlah 

undang-undang 

yang sudah 

sinkron dengan 

Kemenkumham, 

Kemen ESDM.  
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 Indikator keberhasilan Sub 

indikator 

Formula 

pengukuran 

Sumber data 

jumlah 

keseluruhan 

undang-undang 

sumber daya 

alam. 

Environmental Peformance Index   survey Yale Center for 

Environmental Law 

& Policy (YCELP), 

the Center for 

International Earth 

Science 

Information 

Network (CIESIN)  

% peningkatan partisipasi 

masyarakat dalam pemantapan 

wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa. 

 Rasio jumlah 

masyarakat 

yang 

berpartisipasi 

dengan jumlah 

masyarakat.  

BPS, Kemendagri  

% tingkat kesesuaian dan 

harmonisasi perundang-

undangan, regulasi dan kebijakan 

tentang budaya dalam 

pengelolaan keberagaman 

 Rasio jumlah 

perundang-

undangan yang 

sudah harmonis 

dengan jumlah 

keseluruhan 

undang-undang 

tentang budaya 

dan pengelolaan 

keragaman.  

Kemendagri, 

Kemenkumham 

% penggantian undang-undang 

peninggalan colonial 

 Rasio jumlah 

undang-undang 

pengganti 

dengan jumlah 

undang-undang 

yang belum 

diganti.  

Kemenkumham 
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 Indikator keberhasilan Sub 

indikator 

Formula 

pengukuran 

Sumber data 

% harmonisasi dan keserasian 

perundangan tentang peradilan 

 Rasio jumlah 

undang-undang 

yang harmonis 

dengan jumlah 

undang-undang. 

Kemenkumham 

% jumlah pembatalan undang-

undang di Mahkamah Konstitusi 

 Rasio jumlah 

undang-undang 

yang dibatalkan 

dengan jumlah 

permohonan 

judicial review 

yang masuk ke 

MK 

Kemenkumham 

Adanya sistem manajemen 
aparatur hukum yang transparan 
dan akuntabel, dapat dilihat dari 
Indeks korupsi lembaga hukum 
membaik 

 

 survey Transparancy 

Indonesia 

Rule of law index  Survey World Justice 

Project   

%  jumlah putusan pengadilan 

yang dapat dieksekusi. 

 Rasio jumlah 

perkara yang 

bisa dieksekusi 

dengan jumlah 

putusan 

perkara.  

Kemenkumham 

% jumlah penyelesaian perkara 

melalui proses mediasi 

 Rasio jumlah 

pekara yang 

diselesaikan 

dengan mediasi 

dengan jumlah 

perkara yang 

masuk ke 

pengadilan. 

Kemenkumham 
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 Indikator keberhasilan Sub 

indikator 

Formula 

pengukuran 

Sumber data 

Prosentasi jumlah regulasi dan 

kebijakan terkait pengelolaan 

keamanan yang terkait dengan 

metodologi untuk mengukur 

keberhasilan dan kegagalan 

kebijakan dalam pemantapan 

wawasan kebangsaan dan 

karakter bangsa.  

 Rasio jumlah 

regulasi 

pengelolaan 

keamanan 

dengan jumlah 

kebutuhan 

regulasi.  

Kemenhan, Polri.  

Tersedianya aturan operasional 

dalam bentuk juknis dan juklak 

terkait dengan pelaksanaan UU 

No.7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial 

 Rasio jumlah 

peraturan 

pelaksanan 

untuk 

keamanan yang 

dibuat 

berdasarkan UU 

no 7 tahun 

2012, dengan 

jumlah 

peraturan 

pelaksanan yang 

diamanatkan 

oleh undang-

undang. 

Kemenhan, Polri. 

Kemendagri 

Justice Index  Survey Kemenhukham 

Tersedianya bantuan hukum 

Cuma-cuma (pro deo) untuk 

kaum miskin, bantuan untuk yang 

disablitas, bantuan untuk yang 

tidak memahami Bahasa 

Indonesia) 

 Bantuan hukum 

cuma-cuma 

untuk orang 

miskin, bantuan 

atau fasiltas 

untuk kelompok 

disabilitas, 

bantuan atas 

hambatan 

bahasa 

 



71 
 

BAB 5 

PENUTUP 

 

  

  

5.1  Kesimpulan 

 Proses penyusunan dan penyempurnaan Strategi Nasional Pemantapan Wawasan 

Kebangsaan dan Karakter Bangsa Dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan 

Bangsa (Stranas Wasbang dan Karbang) pada tahun 2017 mengalami perubahan 

perencanaan. Pada tahun 2016, Stranas Wasbang dan Karbang diusulkan dimasukkan 

dalam daftar program penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tahun 

2017 ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Namun, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2017 tentang Unit 

Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Oleh karena, substansi Stranas 

Wasbang dan Karbang sama dengan tugas dan fungsi UKP PIP, maka kemudian Stranas 

Wasbang dan Karbang diusulkan untuk dijadikan bahan masukan bagi UKP PIP. Oleh sebab 

itu, di tahun ini Direktorat Politik dan Komunikasi berupaya menyempurnakan dokumen 

yang sudah ada melalui kegiatan FGD dan wawancara mendalam dengan 

pakar/akademisi/praktisi yang mendalami isu kebangsaan.  

Direktorat Politik dan Komunikasi telah melakukan 4 (empat) kegiatan utama 

untuk menyempurnakan Draf Stranas Wasbang. FGD dan wawancara mendalam 

diselenggarakan di tiga kota, yaitu Depok, Yogyakarta, dan Ambon dengan alasan 

pemilihan Depok adalah untuk memperoleh masukan dari akademisi Universitas 

Indonesia. Sedangkan untuk Yogyakarta dan Ambon karena di kedua kota tersebut 

terdapat Pusat Studi Pancasila yang sudah cukup mapan, selain Yogyakarta dan Ambon 

pernah menyelenggarakan Kongres Pancasila.  

Dari beberapa pertemuan dan diskusi tersebut diperoleh beberapa masukan yang 

sangat penting untuk dituangkan dalam dokumen Stranas, yaitu : Pertama, ada dua 
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konsep yang dibedakan ketika bicara wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, yaitu 

nusantara dan Indonesia. Nusantara bicara tentang keragaman dilihat dari domain sosial 

budaya. Sementara Indonesia adalah tentang negara bangsa yang dibicarakan dalam 

domain politik. Dalam domain negara bangsa juga dibicarakan mengenai 

kewarganegaraan, dimana kewarganegaraan Indonesia tidak menghilangkan identitas 

kesukuan, agama, dll. Di sisi lain, wawasan kebangsaan dilihat sebagai sebuah payung bagi 

warga negara Indonesia dan diharapkan mampu secara rasional membangun manusia 

Indonesia yang memiliki kekuatan karakter sebagai warga negara. Untuk mendefinisikan 

wawasan memang cukup sulit, tetapi kata kuncinya yaitu membangun peran serta 

masyarakat secara positif. 

Kedua, setelah Reformasi, konsep kewarganegaraan Indonesia cenderung liberal 

yang hanya melihat hak individu. Padahal bangsa Indonesia mempunyai cara pandang lain 

mengenai kewargaan. Kewargaan yang paling mendasar yaitu visinya membangun 

wawasan kebangsaan yang bersifat transnasional. Hal lain adalah bagaimana membangun 

identitas yang setara antara identitas kewarganegaraan dan identitas suku, agama, ras, 

dll. Kelemahan dari Reformasi adalah tidak berani menyebut kata Pancasila dalam ruang 

publik. Sementara kelebihan draf Stranas ini berani menyebut dan mengedepankan 

Pancasila sebagai acuan utamanya. Revitalisasi Pancasila harus menyasar Pancasila 

sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai 

dasar dan orientasi pengembangan ilmu. Oleh karena itu, kata kunci dan fokus wawasan 

kebangsaan adalah cita-cita dan tujuan negara yang sudah termaktub dalam Pembukaan 

UUD 1945. 

Ketiga, draf Stranas Wasbang dan Karbang memiliki beberapa bagian di dalamnya, 

yakni pembukaan, konsep, kebijakan, dan strategi. Fokus draf Stranas Wasbang dan 

Karbang adalah penjabaran Pancasila. Saat ini, Nawa Cita hadir sebagai misi pemerintahan 

Joko Widodo – Jusuf Kalla. Draf Stranas Wasbang dan Karbang perlu diintegrasikan 

dengan  Nawa Cita, Trisakti, dan Revolusi Mental. Di sisi lain, tiga puluh enam butir 

Pancasila yang dirumuskan oleh Badan Pembina Pendidikan Pedoman Pelaksanaan 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) bisa digunakan sebagai pandangan hidup 
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bangsa dalam Stranas Wasbang dan Karbang. Lebih lanjut, disepakati untuk menarasikan 

“Penguatan Pancasila melalui Pembangunan Wasbang dan Karbang” ke dalam draf.  

Keempat, sejak reformasi perguruan tinggi mengalami “pengosongan pendidikan” 

karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan hilang/dihilangkan dari mata kuliah 

dasar. Oleh kerena itu, Stranas Wasbang dan Karbang penting dibangun dari core 

Pancasila untuk mengisi kekosongan tersebut. Saat ini, Pancasila dipahami sebagai 

ideologi formal. Akan tetapi yang lebih penting adalah memahami dan menjadikan 

Pancasila sebagai living ideology. Bangsa Indonesia masih menjadikan Pancasila sebagai 

kerangka konseptual dan sebagai bahan percakapan, belum sebagai living ideology. Selain 

itu, ada dua hal pokok yang harus masuk dalam draf Stranas, yaitu Pancasila sebagai 

weltanschauung (gagasan batin) dan Pancasila sebagai grondslag (visi). Problem penting 

saat ini yaitu menurunnya rasa kebangsaan, sehingga Draf Stranas Wasbang dan Karbang 

harus dibuat agar menyentuh rasa kebangsaan. Dalam Stranas Wasbang dan Karbang 

seharusnya menggunakan pendekatan kewilayahan, yakni dari daerah ke pusat, bukan 

sebaliknya.  

Dari berbagai masukan penyempurnaan draf Stranas Wasbang dan Karbang 

tersebut  diperoleh kesimpulan (sementara) sebagai berikut: 

1. Ada dua terminologi pokok yang harus masuk dalam dokumen Stranas, yaitu 

sebagai weltanschauung (gagasan batin) dan grondslag (visi); 

2. Pancasila sebagai living ideology;  

3. Diperlukan pendekatan kewilayahan (dari daerah ke pusat) dalam draf Stranas 

Wasbang dan Karbang agar tidak sentralistik; 

4. Pentingnya membedakan konsep nusantara dan Indonesia untuk bicara 

tentang Wasbang dan Karbang; 

5. Wasbang adalah ‘payung’ bagi warga negara Indonesia, sehingga peran serta 

masyarakat secara positif penting untuk pembangunan Wasbang; 

6. Sinkronisasi antar aspek dalam draf Stranas Wasbang dan Karbang; 
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7. Reformulasi draf Stranas Wasbang dan Karbang dengan pendekatan induktif 

(berangkat dari permasalahan) perlu dipadankan dengan pendekatan deduktif 

(pengejahwantahan Pancasila); 

8. Revitalisasi Pancasila menyasar pada Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila 

sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dan Pancasila sebagai dasar dan orientasi 

pengembangan ilmu; 

9. Mengintegrasikan Nawa Cita, Revolusi Mental, dan Trisakti ke dalam draf 

Stranas Wasbang dan Karbang.  

10. Pancasila digunakan sebagai landasan dalam pembangunan Wasbang dan 

Karbang.  

 

5.2 Rekomendasi 

 

1.  Diperlukan tindak lanjut kerjasama strategis antara Bappenas, UKP PIP, 

kementerian/lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum.   

2.  Diseminasi penyusunan Stranas dari Sabang hingga Merauke untuk mendapat 

masukan serta kekhasan daerah (unsur representasi) dalam memandang 

persoalan kebangsaan guna perbaikan Stranas di masa depan. 

3. Pelibatan partisipasi perempuan, kelompok adat, dan kelompok rentan lainnya 

dalam penyusunan Stranas Wasbang dan Karbang.  

4.  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.  

5. Keberlanjutan Stranas di setiap periode pemerintahan untuk menjaga 

konsistensi pembangunan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. 
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