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Swantara menerima artikel dan opini dari luar 
Lemhannas RI dan akan dimuat apabila 

sesuai dengan kebijakan redaksi 

Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Swasti Astu

 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-

Nya Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” Edisi 12 Bulan Maret 2015, 
kembali hadir ditengah-tengah para pembaca setia.

Pembaca yang budiman, pada edisi ke 12 ini, redaksi sengaja mengangkat 
Tema “ Revolusi Mental”, sebuah konsep yang digagas oleh Presiden Joko 
Widodo dan telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sesuai dengan visi Pembangunan 
Nasional “Terwujudnya Indonesia  yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong Royong”.  

Revolusi Mental sejatinya bukan hal baru dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia. Sebelumnya Sang Proklamator, Ir. Soekarno 
pernah memperkenalkan    revolusi    melalui ideologi    dan prinsip    yang 
disebut dengan Tri Sakti yang disampaikannya pada peringatan HUT RI 
pada 17 Agustus 1963, dalam sebuah pidato yang mengusung Tema “Tahun 
Kemenangan”.

Pada edisi ke 12 ini, redaksi menampilkan para pemangku kebijakan, 
pembuat keputusan, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat untuk 
mengupas tuntas apa yang dimaksud dengan konsep Revolusi Mental, 
kebijakan, strategi, implementasi dari program unggulan yang telah 
dirancang untuk mewujudkan masyarakat madani, sejahtera, berkepribadian 
dan berkebudayaan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan harapan 
konsep Revolusi Mental mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

Redaksi menyadari jika tulisan yang disajikan dalam Majalah 
Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami tetap 
mengharapkan kritikan dan masukan demi eksistensi dan kemajuan dari 
karya jurnalistik yang akan kami sajikan di edisi mendatang. Tak lupa kami 
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang 
berkenan untuk meluangkan waktu menulis pada rubrik opini.

Semoga, Majalah Swantara Edisi 12 tetap dihati para pembaca.
 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin Redaksi
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Suara Pembaca

Pada saat awal diumumkannya pembukaan 
pendaftaran CPNS untuk seluruh kementerian dan 
lembaga, kami belum banyak mengetahui  tentang 
Lemhannas RI. Ketika kami melihat ada formasi yang 
sesuai dengan latar belakang ilmu, kami segera mencari 
tahu lebih dalam mengenai Lemhannas RI.  Berdasarkan 
informasi tentang Lemhannas RI yang kami dapatkan dari 
portal Lemhannas dan opini yang positif dari beberapa 
orang terdekat, kami menjadi lebih tertarik untuk 
bergabung dengan Lembaga ini.

Proses seleksi berlangsung terdiri dari empat tahapan 
yaitu tes kemampuan dasar yang berbasis komputer, tes 
psikologi, tes kesehatan dan wawancara. Proses seleksi 
pegawai baru di Lemhannas RI berjalan dengan transparan 
dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan 
akses informasi tentang hasil tiap tahapan seleksi yang 
ditampilkan di portal resmi Lemhannas RI. 

Setelah resmi bergabung sebagai CPNS Lemhannas RI, 
kami merasakan suasana kedisplinan dan karakter 
kepemimpinan yang kuat selama masa orientasi. Pegawai-
pegawai lain pun ramah dan terbuka menerima kami dan 
teman-teman CPNS lainnya.  

Kami berharap dengan bergabungnya kami di 
Lemhannas RI, kami dapat mengembangkan potensi diri 
dan mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman 
dari pegawai Lemhannas RI yang sudah lebih dulu 
bergabung. Semoga ke depannya  kami sebagai PNS 
Lemhannas RI yang baru dapat berkontribusi aktif untuk 
kemajuan lembaga. 

Cahyaqadri Hildamona P, Magista Dian Fitrilia, 
Ni Made Vira Saraswati
CPNS Lemhannas RI

Orientasi CPNS Lemhannas RI
Dok: Humas
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Pendahuluan
Bangsa Indonesia, dikenal sebagai 

bangsa besar dengan beragam suku, 
budaya dan agama, sejak dulu me-
miliki sifat khas karakter dan pribadi 
bangsa.  Karakter bangsa Indonesia 
akan menentukan perilaku kolektif 
Kebangsaan Indonesia yang khas, 
yang tercermin dalam kesadaran, 

pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku 
berbangsa dan Bernegara Indonesia 
dengan acuan nilai-nilai konsensus 
bangsa, yakni Pancasila, norma UUD 
1945, keberagaman dengan prinsip 
Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen 
terhadap NKRI.

National and character building 
atau yang dikenal dengan sebutan 

Pembangunan Karakter Bangsa, 
adalah upaya kolektif-sistemik suatu 
negara kebangsaan untuk mewujud-
kan kehidupan berbangsa dan ber-
negara yang sesuai dengan dasar dan 
ideologi, konstitusi, haluan negara, 
serta potensi kolektifnya dalam konteks 
kehidupan nasional, regional, dan 
global yang berkeadaban untuk 
membentuk bangsa yang tangguh, 
kompetitif, berakhlak mulia, ber-
moral, bertoleran, bergotong royong, 
patriotik, dinamis, berbudaya, dan 
berorientasi Ilmu Pengetahuan dan 
teknologi berdasarkan Pancasila dan 
dijiwai oleh iman dan takwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan 
karakter bangsa dilakukan secara 
koheren melalui proses sosialisasi, 
pendidikan dan pembelajaran, pem-
berdayaan, pembudayaan, dan kerja 
sama seluruh komponen bangsa dan 
negara. 

Karakter bangsa bagi negara-
negara kebangsaan adalah hasil dari 
proses pencarian dan penemuan 
identitas dan jati diri bangsa tersebut. 
Karena tiap bangsa di dunia memiliki 
perjalanan sejarahnya sendiri-sendiri, 
maka tidaklah mengherankan kalau 
terjadi perbedaan karakter bangsa. 

Saat ini, pembangunan karakter 
bangsa menjadi kebutuhan sangat 
penting dalam menanamkan nilai 
dan jati diri bangsa bagi generasi 
masa depan sehingga mempunyai 
semangat dan ikatan kuat membangun 
Indonesia. Dengan karakter itulah, di-
harapkan generasi mendatang bisa 
melanjutkan semangat perjuangan 
para pendiri bangsa.

Berbagai peristiwa tertulis dalam 
perjalanan Sejarah Indonesia turut 
berpengaruh terhadap perjalanan 
Sejarah pembangunan karakter bangsa, 
seperti: Peristiwa Sumpah Pemuda 28 
Oktober, era kepemimpinan Presiden 
Indonesia mulai dari Presiden Sukarno 
hingga Presiden Joko Widodo. 

Peristiwa Sumpah Pemuda 28 
Oktober 1928

Kebangkitan bangsa ini diawali 
dengan bangkitnya pemuda dalam 

Sejarah

Sejarah Perjalanan 
Membangun
Karakter Bangsa

Dok: idberitaku.com
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menjaga persatuan dan kesatuan di 
tengah keberagaman. Peristiwa 
sejarah Sumpah Pemuda merupakan 
suatu pengakuan dari para Pemuda 
Indonesia yang mengikrarkan satu 
tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. 
Teks Sumpah Pemuda dibacakan pada 
tanggal 28 Oktober 1928 bertempat 
di Jalan Kramat Raya nomor 106 
Jakarta Pusat yang sekarang men-
jadi Museum Sumpah Pemuda. Pada 
peristiwa ini, lagu Indonesia Raya 
karya WR. Supratman dikumandangkan.

Lahirnya sumpah pemuda adalah 
suatu proses kesadaran kaum muda 
pada masa lalu untuk memperjuang-
kan kemerdekaan bangsa. Sumpah 
Pemuda menjadi momentum tonggak 
sejarah pembangunan karakter bangsa. 
Dengan menggali modal sejarah, 
kita bisa bercermin bahwa peristiwa 
Sumpah Pemuda bisa dilukiskan 
sebagai ekspresi pembongkaran kreatif 
(creative destruction). Menerobos ke-
cenderungan serba ragu, konformis, 
parokialis, dan status quois dari 
generasi tua, para pemuda-pelajar, 
yang semuanya berusia di bawah 30 
tahun itu, datang dengan etos kreatif. 

Sejarah Sumpah Pemuda telah 
membuktikan bahwa Indonesia adalah 
bangsa yang memiliki pemuda 
berkarakter, kuat, dan tangguh. Pem-

bangunan karakter bangsa merupakan 
gagasan besar yang dicetuskan para 
pendiri bangsa karena sebagai bangsa 
yang terdiri atas berbagai suku bangsa 
dengan nuansa kedaerahan yang 
kental, bangsa Indonesia membutuh-
kan kesamaan pandangan tentang 
budaya dan karakter yang holistik 
sebagai bangsa. Hal itu sangat penting 
karena menyangkut kesamaan pe-
mahaman, pandangan, dan gerak 
langkah untuk mewujudkan ke-
sejahteraan dan kemakmuran seluruh 
rakyat Indonesia.

Masa depan suatu bangsa 
adalah tergantung kepada generasi 
muda yang saat ini sedang tumbuh 
berkembang menyerap berbagai 
macam ilmu. Berbagai macam ilmu 
tersebut dapat diperoleh dari mana 
saja karena pengaruh globalisasi, 
internet, teknologi, dll. Untuk itu para 
generasi muda harus memiliki filter 
yang mampu menyaring berbagai 
macam informasi yang masuk agar 
tidak salah arah yang nantinya dapat 
mempengaruhi karakter bangsa.

Pembangunan Karakter Bangsa 
Masa Awal Kemerdekaan 

Indonesia adalah negara yang 
meraih kemerdekaan dengan per-
juangan baik melalui konfrontasi 

berdarah maupun diplomasi politik 
yang mendapatkan satu capaian 
kemerdekaan, demi cita-cita dan satu 
persamaan nasib.

Pembangunan bangsa dan karakter-
nya (nation and character building) 
telah dilakukan bersamaan dengan 
berdirinya Republik Indonesia. Para 
pendiri bangsa sadar betul sebagai 
bangsa yang baru terbentuk pem-
bangunan karakter merupakan salah 
satu kunci untuk memperkokoh per-
satuan dan sekaligus mempercepat 
pembangunan karena pemahaman 
dan perasaan yang sama akan mem-
percepat proses integrasi dan 
modernisasi.  

Presiden Pertama Republik 
Indonesia, Ir. Sukarno pernah mengatakan, 
“Bangsa ini harus dibangun dengan 
mendahulukan pembangunan karakter 
(character building  ) karena character 
building inilah yang akan membuat 
Indonesia menjadi bangsa yang 
besar, maju dan jaya, serta bermartabat. 
Jika character building ini tidak dilakukan, 
Bangsa Indonesia akan menjadi 
bangsa kuli”.

Bung Karno sebagai founding 
father bangsa Indonesia,  sangat 
mengedepankan pembangunan jiwa 
bangsa ini. Bung Karno jelas me-
mahami  betul bagaimana penting-
nya pengaruh pembangunan jiwa 
bangsa terhadap soliditas bangsa 
Indonesia. Dan hal itu tergambar jelas 
dalam salah satu pidato Bung Karno, 
Jangan sekali-sekali melupakan 
sejarah (jas merah) berikut:

….pokok intisari mandat yang 
saya terima dari MPRS ialah mem-
bangun bangsa nation building dari 
kemerosotan zaman kolonial untuk 
dijadikan satu bangsa yang berjiwa 
yang dapat dan mampu menghadapi 
semua tantangan atau bangsa yang 
merdeka dalam abad ke 20 ini. itu-
lah intisari pokok daripada mandat 
MPRS kepada saya.

sesungguhnya toh, bahwa 
membangun suatu negara, mem-
bangun ekonomi, membangun 
tekhnik, membangun pertahanan, 
adalah pertama-tama dan pada 

Sejarah

Dok: media.kompasiana.com
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tahap utamanya membangun jiwa 
bangsa. bukankah demikian. sekali 
lagi bukankah demikian?

tentu saja keahlian adalah perlu, 
tetapi keahlian saja tanpa dilandas-
kan pada jiwa yang besar tidak akan 
dapat mungkin akan mencapai 
tujuannya, inilah perlunya, sekali lagi 
mutlak perlunya, nation character 
building… (Di bawah bendera 
Revolusi, hal 586, Ir. Sukarno).

Bung Karno menyerukan seluruh 
rakyat Indonesia untuk bersatu dan 
berjuang memperoleh kemerdekaan. 
Menurut Bung Karno, berdasar-
kan pengetahuan tentang  sejarah 
pergerakan kebangsaan Indonesia, 
bahwa perlawanan yang sifatnya 
sporadis, terpisah-pisah, dan ke-
daerahan selalu berhasil dipatahkan 
oleh Belanda. Dalam hal ini, tampak 
bagaimana pentingnya penggunaan 
analisis pengetahuan modern untuk 
melawan imperialisme.

Bung Karno juga menggagas 
Konsep Trisakti, yaitu sebuah bangsa 
yang merdeka dan berdaulat perlu 

dan mutlak memiliki tiga hal, yaitu 
berdaulat di bidang politik, berdikari 
(berdiri di atas kaki sendiri) di bidang 
ekonomi, dan berkepribadian di bidang 
kebudayaan. Dalam percakapan 
bersama Maulwi Saelan, (salah satu 
mantan pengawal Bung Karno), Bung 
Karno menyatakan bahwa hanya 
dengan mengetahui ilmu pengetahuan 
modern dan mengerti Sejarah Ke-
budayaan Indonesia, baru kita bisa 
memahami apa yang disebut dengan 
Trisakti. 

Menurut Maulwi, jika diamati 
dengan teliti dan mendalam tentang 
Trisakti yang dimaksud Sukarno, 
pemikiran itu akan dapat menyusun 
kekuatan pembangunan bangsa 
sekaligus mewujudkan character 
building.

Dalam beberapa tulisan-tulisan-
nya, (di antaranya adalah buku Di 
Bawah Bendera Revolusi), gagasan  
Bung Karno masih amat relevan dengan 
kondisi sekarang karena intinya 
adalah persatuan bangsa. Hal itu belum 
terwujud sebagaimana yang diharap-
kan. Sampai sekarang kita masih perlu 

membangun bangsa dan membangun 
karakter bangsa (nation and character 
building). Ini tugas yang belum selesai. 
Itulah yang diperjuangkan Sukarno 
dari masa muda hingga akhir hayat-
nya. Bahkan ia “menebus”persatuan 
itu dengan kehilangan kekuasaan 
dan bahkan kehidupannya. 

Pembangunan Karakter Bangsa 
Era Pemerintahan Orde Baru

Pembangunan karakter juga 
menjadi perhatian penting dari 
pemerintah pada masa Orde Baru, 
penanaman nilai-nilai moral cenderung 
hagemonik dari negara. Hal tersebut 
secara formal diungkapkan dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) tahun 1973 yang menyebut 
perlunya “Kurikulum di semua tingkat 
pendidikan... berisikan Pendidikan 
Moral Pancasila”. Pada masa ini, 
kegiatan negara membentuk karakter 
warga negara dilakukan melalui 
sarana pendidikan formal. 

Pendidikan karakter dalam program 
nasional didasarkan  pada  Pancasila 
yang bertujuan untuk meningkatkan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, 
mempertinggi budi pekerti, mem-
perkuat kepribadian dan mempertebal 
semangat kebangsaan. Semangat ini me-
numbuhkan manusia-manusia  pem-
bangunan  yang  dapat  membangun 
dirinya  sendiri serta bersama-sama 
bertanggung jawab terhadap hasil 
pembangunan  bangsa.  Arah  pen-
didikan  tersebut menggambarkan, 
bahwa pendidikan karakter pada 
masa Orde Baru menekankan pada 
penanaman nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila melalui Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (P4)  Ekaprasetya Pancakarsa.

Pendidikan karakter diusahakan 
melalui P4 yang ditetapkan tanggal 22 
Maret 1978 dengan ketetapan (di-
singkat TAP) MPR Nomor II/
MPR/1978,  di mana terdapat 36 butir 
pengembangan karakter. Pembentukan 
karakter warga negara secara eksplisit 
dimuat dalam produk politik tertinggi 
lembaga negara, MPR, berupa GBHN 

Sejarah

Dok: berita.suaramerdeka.com



SWANTARA NO. 12 TAHUN IV/MARET 2015 11

(Garis Besar Haluan Negara) yang 
pada gilirannya diterjemahkan ke 
dalam produk kebijakan operasional 
bidang pendidikan oleh kementerian 
pendidikan dalam setiap Kabinet 
Pembangunan di bawah Presiden 
Soeharto. Pada masa itu juga di-
usahakan penyebarluasan budaya 
bangsa melalui sarana Radio, Televisi, 
dan Film yang bertujuan untuk 
menanamkan nilai-nilai pendidikan 
karakter di masyarakat.

Rumusan nilai-nilai yang men-
jadi agenda politik pendidikan selama 
Orde Baru secara eksplisit disebut 
dalam berbagai nomenklatur yang 
dimuat dalam berbagai sebutan 
Pendidikan Pancasila, seperti PMP, 
Pendidikan P4, Pendidikan Sejarah 
Perjuangan Bangsa, dan Pendidikan 
Pendahuluan Bela Negara. Keseluruhan 
nomenklatur itu sebagaimana 
disebut dalam GBHN 1973 hingga 
GBHN terakhir era Orde Baru (1998) 
menyebut pentingnya jiwa dan nilai-
nilai 1945 diajarkan bagi generasi 
muda mulai Taman Kanak-kanak 
hingga perguruan tinggi. Nilai-nilai 
tersebut merupakan konsekuensi dari 
pendidikan nasional sebagai bagian 
dalam mencapai tujuan pembangunan 
nasional.

Pembangunan Karakter Bangsa 
Era Reformasi 

Pada era reformasi pasca jatuh-
nya Orde Baru yang diikuti dengan 
tumbuhnya komitmen baru ke arah 
perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi 
konstitusional yang lebih dinamis, 
dikenal adanya mata pelajaran 
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) 
sebagai mata  pelajaran yang mem-
fokuskan pada pembentukan warga 
negara yang memahami dan mampu 
melaksanakan  hak-hak dan kewajiban-
nya untuk menjadi  warga negara 
Indonesia  yang  cerdas,  terampil, 
dan berkarakter sebagaimana diamanat-
kan oleh Pancasila dan UUD 1945. Ini 
mestinya merupakan kebangkitan 
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
untuk memposisikan dirinya sebagai 
faktor penghela pembangunan karakter 

bangsa agar dapat menyiapkan warga 
negara muda yang memiliki karakter 
ke-Indonesiaan.

Keprihatinan terhadap kondisi 
pendidikan kewarganegaraan semasa 
Orde Baru telah melahirkan sejumlah 
inisiatif untuk melakukan pembaharuan. 
Di masa transisi setelah Ketetapan MPR  
tentang P4 dicabut pada Sidang 
Istimewa MPR November 1998 dengan 
Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, PKn 
sebagaimana mata pelajaran lainnya 
pun mengalami reposisi dan revitalisasi. 
Reposisi yang dimaksud ialah penyem-
purnaan beban pembelajaran dan 
struktur kurikulum untuk semua 
satuan pendidikan. Revitalisasi tampak 
dengan digulirkannya kurikulum ber-
basis kompetensi sebagai pengganti 
model kurikulum sebelumnya yang 
sarat dengan beban materi pelajaran. 

Sejarah

 Kajian Pendidikan Kewarga-
negaraan yang mulai diperkenalkan 
menjelang 2004  (kemudian dikenal 
sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi, 
KBK) oleh banyak kalangan dinilai 
sangat kering dengan muatan nilai 
moral, khususnya nilai moral Pancasila, 
namun sarat dengan kajian konsep-
konsep politik dan hukum. Sebelum 
KBK, mata pelajaran pendidikan 
kewarganegaraan dalam PMP ataupun 
PKn didominasi oleh materi nilai-
nilai moral Pancasila, yang sebenar-
nya lebih merupakan pendidikan 
budi pekerti daripada pendidikan 
kewarganegaraan yang sesungguh-
nya. Cakupan substansi kajian dan 
kompetensi kewarganegaraan yang 
diharapkan dari PKn itu sendiri  yaitu 
upaya pembentukan warga negara 
yang baik (good citizen) dalam warga 
negara demokratis yang bertanggung 

Dok: pendoasian.wordpress.com
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jawab dan berpartisipasi aktif dalam 
kehidupan sistem politik negaranya, 
direduksi hanya menjadi semata-
mata menghafalkan nilai-nilai moral, 
bagaimana harus berbuat baik dan 
tidak berbuat buruk dalam arti afeksi-
moral secara formal.

Pembangunan Karakter Bangsa 
Era Pemerintahan Saat ini 

Visi misi Presiden Joko Widodo 
yang berjudul ‘Jalan Perubahan 
untuk Indonesia yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian’ yang 
dikenal dengan sembilan agenda kerja 
prioritas, atau disebut Nawa Cita, 
memuat salah satu poin penting yaitu  
revolusi karakter bangsa. Revolusi 
karakter bangsa yang dimaksud akan 
dilakukan melalui kebijakan penataan 
kembali kurikulum pendidikan nasional 
dengan mengedepankan aspek 
pendidikan kewarganegaraan (civic 
education), 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. 

Presiden Joko Widodo menyatakan 
bahwa reformasi yang dilakukan oleh 
bangsa ini hanya bertumpu dan di-
tujukan pada aspek-aspek kelembagaan 
semata, dan belum menyentuh para-
digma, mindset, atau budaya politik 
dalam rangka pembangunan bangsa 
(nation building). Kita hanya mereformasi 
aspek-aspek kelembagaan dan sistem 
bernegara, tapi lupa merombak 
mentalitas para penyelenggara sistem 
ini. Menurutnya, Sehebat apapun 
kelembagaan yang diciptakan, 
selama ditangani oleh manusia dengan 
salah kaprah, tidak akan membawa 
kesejahteraan. Perubahan yang ber-
makna dan berkesinambungan, dan 
sesuai dengan cita-cita Proklamasi 
Indonesia yang merdeka, adil, dan 
makmur, memerlukan suatu revolusi 
mental.

Revolusi mental itu artinya mem-
bangun manusia sekaligus membangun 
jiwanya. Tanpa pembangunan manusia 

yang di dahulukan, sekaya apapun 
sebuah negara, provinsi, maka akan 
percuma. Kuncinya ada di pem-
bangunan manusia. 

Presiden Joko Widodo menyarankan, 
bahwa dalam melakukan revolusi 
mental mindset dan memberantas 
budaya dan praktik-praktik buruk, 
bangsa Indonesia dapat menggunakan 
ajaran Trisakti-nya Bung Karno sebagai 
dasar pijakan. Sebuah pemikiran yang 
menghendaki agar bangsa Indonesia 
berdaulat secara politik, mandiri secara 
ekonomi dan berkepribadian dalam 
kebudayaan. Revolusi mental juga 
harus didasarkan pada nilai, budaya 
dan karakter Bangsa Indonesia sendiri, 
tidak dipijakkan pada nilai dan budaya 
asing yang tidak selamanya dan tidak 
semuanya cocok bagi Bangsa Indonesia. 
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Memaknai Revolusi Mental 
Presiden Joko Widodo

Revolusi mental sejatinya merupakan 
pemaknaan ulang yang dilakukan 
oleh Presiden Joko Widodo atas gagasan 
Presiden Soekarno. Dalam rangkaian 
pidatonya  pada kisaran tahun 1964-
1966, Presiden Soekarno menyebut-
kan tentang konsep ‘Trisakti’ dan 
‘Berdikari’ dalam semangat revolusi.  

Pada pidato HUT RI Tahun 1964 
dengan amanat “Vivere Pericoloso”, 
Presiden Soekarno menyebutkan “...
pengembangan daripada konperensi 
Bandung, telah merumuskan dengan 
baiknya keharusan setiap negara 
Asia-Afrika untuk berdikari di atas 
kaki sendiri dalam ekonomi, bebas 
dalam politik, berkepribadian dalam 
kebudayaan”. 

Pernyataan inilah yang kemudian 
menjadi dasar konsep Trisakti pada 
pidato Nawaksara Presiden Soekarno 
di depan Sidang Umum ke-IV MPRS 
tahun 1966. Dalam pidato tersebut, 
Presiden Soekarno menyatakan 
untuk melaksanakan Amanat Penderitaan 
Rakyat, berpijak pada landasan Tri-
sakti : “...melaksanakan Amanat Pen-
deritaan Rakyat itu tetap dan tegap 
berpijak dengan kokoh-kuat atas 
landasan Trisakti yaitu berdaulat dan 
bebas dalam politik, berkepribadian 
dalam kebudayaan dan berdikari 
dalam ekonomi, sekali lagi berdikari 
dalam ekonomi”. 

Sayangnya, gagasan yang di-
kemukakan Presiden Soekarno sebagai 

pernyataan pertanggungjawabannya 
kepada MPRS ini ditolak. Setahun 
kemudian, Soekarno tidak lagi men-
jadi Presiden RI. Penerapan Trisakti 
dalam semangat revolusi belum 
dapat tercapai. 

Presiden Joko Widodo kembali 
mengangkat semangat revolusi ini 
dengan gagasan baru yang sesuai 
dengan kondisi sekarang dengan 
menjadikan Revolusi Mental sebagai 
manifesto politiknya. 

Berdasarkan tulisan Presiden 
Joko Widodo saat kampanye, 
Kementerian Koordinator Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 
PMK) dalam siaran persnya 
mendefinisikan Revolusi Mental 
adalah  “menciptakan paradigma, 
budaya politik, dan pendekatan 
nation building baru yang lebih 
manusiawi, sesuai dengan budaya 
Nusantara, bersahaja, dan ber-
kesinambungan.”  Pada definisi 
tersebut, terdapat terdapat tiga 
aspek yang ingin dilakukan yaitu pen-
ciptaan paradigma, budaya politik, 
dan pendekatan nation building baru. 
Ketiga hal tersebut dilakukan dengan 
cara yang lebih manusiawi, sesuai 
dengan budaya Nusantara, dilakukan 
dengan sederhana dan sewajarnya, 
serta terus-menerus (kontinu). 

Tiga aspek dalam Revolusi 
Mental berkaitan dengan pembentukan 
karakter dan kepribadian bangsa 
Indonesia berupa cara berpikir dan 

berperilaku. Menteri Koordinator 
P e m b a n g u n a n  M a n u s i a  d a n 
Kebudayaan (Menko PMK) Puan 
Maharani menegaskan bahwa revolusi 
mental merupakan sebuah gerakan 
untuk seluruh lapisan masyarakat, 
baik pemerintah maupun rakyat, 
dengan mengubah cara pandang, 
pikiran, sikap, dan perilaku yang 
berorientasi pada kemajuan dan 
kemakmuran Indonesia. Hal ini di-
lakukan dengan melakukan penana-
man dan internalisasi nilai-nilai positif 
yang terkait etos kerja dan budaya 
sosial masyarakat Indonesia seperti 
disiplin, kerja keras, optimis, produktif, 
kerjasama, dan gotong royong.

Hal yang perlu menjadi perhatian 
dalam penciptaan tiga aspek dalam 
revolusi mental adalah penyebutan 
‘manusiawi’. Manusiawi atau bersifat 
kemanusiaan menyiratkan adanya 
unsur humanisme, yang memandang 
manusia mempunyai kemampuan
untuk berkembang dan berbudi 
luhur. Unsur humanisme ini pada 
dasarnya merupakan prinsip peng-
hormatan atau perlakuan individu 
secara layak sesuai dengan penegakan 
Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan 
demikian, revolusi mental seperti 
yang di-sampaikan oleh Menteri 
Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan 
Menengah (Menbuddikdasmen) 
Prof. Dr. Anies Baswedan, adalah 
upaya pembangunan manusia yang 
berkualitas untuk kemajuan Indonesia.

Salah satu jargon terkenal ketika Presiden terpilih Joko Widodo melakukan kampanye adalah Revolusi 
Mental. Gagasan ini bukan sarana untuk menarik hati rakyat Indonesia, melainkan sebuah perenungan 

dan pandangan Presiden Joko Widodo atas permasalahan yang dihadapi bangsa ini meski telah menjalani 
reformasi selama 16 tahun lamanya. Presiden Joko Widodo mengemukakan keharusan bangsa Indonesia 

untuk berubah dan kembali pada karakter orisinal bangsa. 

REVOLUSI MENTAL
dimulai darimana?
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Menilik Perubahan Paradigma 
Nasional Negara Lain: Revolusi 
atau Evolusi? 

Beberapa negara Asia telah 
melakukan perubahan tata politik, 
ekonomi dan sosialnya hingga men-
jadi negara maju, seperti yang dialami 
Jepang yang hancur paska peristiwa 
Hiroshima-Nagasaki dan Korea Selatan 
yang bangkit menjadi kekuatan utama 
ekonomi Asia yang sering disebut 
sebagai ‘the Miracle of Hangang River’. 
Bagaimana negara tersebut dapat 
berubah secara ekonomi, politik, dan 
sosial sehingga menjadi negara maju 
di Asia? 

Kekalahan Jepang dari tentara 
sekutu membuat negaranya hancur. 
Tetapi dalam kurun 40 tahun (1945-
1980an), Jepang tumbuh menjadi 
kekuatan ekonomi penting di Asia 
dan terus mengalami pertumbuhan 
ekonomi yang mengagumkan hingga 
tahun 1980-an. Kebangkitan yang di-
lakukan Jepang ini tidak terlepas dari 
nilai-nilai luhur budaya Jepang yang 
mereka terapkan dalam pembangunan 
nasional dan prioritas pemerintah 
dalam pembangunan pendidikan. 
Setelah perekonomian Jepang cukup 
stabil sekitar tahun 1980-an, alokasi 
anggaran pendidikan mendapat porsi 
lebih besar dari sektor lainnya. Nilai 
yang menjadi aspek utama dalam 
pendidikan Jepang adalah pelestarian 
nilai warisan leluhur yang masih di-
jalankan  hingga saat ini, yaitu budaya 
berkelompok dan budaya keluarga 
pada pelajaran pendidikan moral. 

Keberhasilan pendidikan Jepang 
dalam mengubah tatanan politik, 
sosial, dan ekonomi masyarakatnya 
ini tidak lepas pula dari budaya 
keteladanan para pemimpinnya yang 
masih memegang esensi prin-
sip harakiri yaitu bertanggung jawab 
atas kesalahan dan malu untuk me-
lanjutkan kepemimpinannya. Sehingga 
pengunduran diri dari jabatan resmi 
sudah menjadi hal lazim dalam 
masyarakat Jepang jika ada seorang 
pemimpin yang melakukan kesalahan.

Sementara itu, kebangkitan Korea 
Selatan menjadi salah satu negara 

maju di Asia juga tidak terlepas dari 
fokus pembangunan nasional yang 
dilakukan pemerintahannya dengan 
melibatkan seluruh masyarakat tanpa 
meninggalkan warisan leluhurnya. 
‘The Miracle of Hangang River’, sebutan 
untuk kebangkitan Korea Selatan, 
adalah kebangkitan Korea Selatan 
paska perang saudara tahun 1953 
hingga tahun 1990 pada sektor 
ekonomi, sosial masyarakat, pendidikan, 
dan teknologi. Salah satu penerapan 
nilai budaya lokal dalam ekonomi 
adalah moto Presiden Park Chung-
hee yang ditujukan kepada para 
pekerja untuk memperlakukan pegawai 
layaknya keluarga sendiri. Pada sektor 
pendidikan, nilai tradisional Korea 
Selatan dan nilai demokrasi diajarkan 
berdampingan dalam kurikulum 
pendidikan moral (etika). 

Seperti halnya Jepang, para 
pemimpin Korea Selatan juga mem-
punyai peran sangat penting dalam 
keberhasilan pendidikan dan mampu 
menggerakkan masyarakatnya untuk 
berubah. Keteladanan pemimpin 
dengan budaya malu ditunjukkan 
melalui sikap bertanggung jawab 
atas jabatan yang diemban. 

Menilik apa yang dilakukan 
Jepang dan Korea Selatan untuk 
bangkit menjadi negara maju, sektor 
pendidikan dan keteladanan merupakan 
kunci dalam pembangunan nasional 
sehingga menghasilkan karakter 
masyarakat yang tetap memegang 
prinsip warisan tradisional leluhur 
dan berpola pikir demokratis. Tetapi 
bukan berarti pembangunan nasional 
Jepang dan Korea Selatan lantas men-
jadi preskripsi sukses tak bersyarat 
karena setiap negara mempunyai 
kekhasan masing-masing. Pengamat 
Sosial Devie Rahmawati menegaskan 
bahwa kita dapat belajar dari pem-
bangunan negara-negara lain tetapi 
tetap harus bersifat kontekstual.

Berkaitan dengan Revolusi Mental 
Presiden Joko Widodo, pembangunan 
manusia yang menjadi kunci revolusi 
mental merupakan proses berke-
panjangan, seperti proses berubahnya 
masyarakat Jepang dan Korea Selatan 

dari keterpurukan yang masih ber-
langsung hingga saat ini. Beberapa 
kalangan menyebut ‘revolusi’ bukan-
lah kata yang tepat untuk mengubah 
mental suatu bangsa karena perubahan 
paradigma, mental, dan watak individu 
adalah proses yang tidak sebentar, 
sedangkan arti kata revolusi sendiri 
yaitu perubahan secara mendasar 
dan berlangsung cepat. Seperti yang 
diungkapkan oleh Pakar Pendidikan, 
Prof. Dr. Arief Rachman bahwa mental 
tidak dapat direvolusi, melainkan ber-
evolusi melalui pembelajaran dan 
pendidikan. 

Namun secara politis, penggunaan 
istilah ‘revolusi’ dipandang oleh 
sebagian kalangan yang lain sudah 
sesuai, dalam pengertian menggerak-
kan seluruh komponen bangsa untuk 
segera melakukan perubahan para-
digma berkehidupan politik dan 
bermasyarakat guna mencapai ke-
sejahteraan ekonomi bersama. 
Revolusi Mental adalah bentuk mani-
festo politik yang diperlukan bangsa 
ini untuk cepat berubah dan ber-
adaptasi dengan dinamika global. 

Problematika Mental Bangsa 
Indonesia 

Sejumlah prestasi pembangunan 
telah ditoreh selama masa reformasi, 
di antaranya penjaminan kebebasan 
berpendapat dan jaminan sosial 
dalam konstitusi, restrukturisasi 
kelembagaan negara menjadi lebih 
demokratis, rata-rata pertumbuhan 
ekonomi Indonesia tahun 2009-2013 
mencapai 5,9% (Kompas, 2014) yang 
jumlahnya lebih tinggi dari pertumbu-
han ekonomi Jepang dan Amerika 
Serikat pada tahun yang sama, 
serta rasio hutang luar negeri terhadap 
PDB telah menurun menjadi 23% dari 
angka 85% rasio utang terhadap PDB 
ketika krisis moneter 1998 (Kompas, 
2014).

Reformasi adalah perubahan 
dalam masyarakat untuk perbaikan 
yang meliputi aspek struktural, sub-
stansial, dan mental. Secara struktural 
atau kelembagaan, reformasi Indonesia 
telah mengalami banyak pencapaian. 
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Namun, secara substansial dan mental, 
masyarakat dan pemerintah kita belum 
banyak berubah. Secara substansial, 
‘orang-orang lama’ masih banyak 
yang bercokol di dalam struktur. 
Sementara itu secara mental, kita 
juga belum banyak berubah dan 
masih mempraktikkan sikap destruktif 
untuk negara.

Suka tidak suka, peninggalan 
budaya Belanda saat menjajah 
Indonesia selama 350 tahun masih 
mempengaruhi cara hidup kita. Kita 
mudah diadu domba. Kita mudah 
terlena dengan segala kemakmuran 
yang telah ada sehingga minim inovasi. 
Sikap oportunis dengan slogan ‘asal 
bapak senang’ juga masih dapat di-
jumpai di mana-mana. Apalagi praktik 
korupsi. Meskipun terdapat lembaga 
pemberantasan korupsi (KPK) dan 
tuntutan transparansi-akuntabilitas, 
praktik korupsi tetap merajalela 
dengan pola-pola baru. 

Selain itu, masyarakat mudah 
dipicu dalam pertikaian (intoleransi), 
budaya materialis dan lemahnya 
nasionalisme menyebabkan krisis 
identitas dan karakter. Nilai-nilai ke-
bangsaan mulai luntur dan hilang 
entah kemana sehingga kebebasan 
berpendapat digunakan secara ber-
lebihan. Rakyat adalah objek pem-
bangunan, bukan subjek pembangunan. 

Pada laporan Indeks Pembangunan 
Manusia (Human Development Index 
Report) tahun 2014 tercatat bahwa 
kualitas SDM manusia berada pada 
peringkat 108 dunia, sementara 
Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, 
dan Thai land masing-masing 
menempati peringkat 9, 30, 62, dan 
89 dunia (UNDP, 2014). Kualitas 
manusia Indonesia yang  dicita-citakan 
menjadi jauh dari harapan. Sementara 
terjadi arus dinamika global yang 
penuh dengan kompetisi, sebagian 
besar masyarakat kita masih belum 
menyadari tentang apa yang terjadi.  

Kita mengalami krisis keteladanan. 
Kita rindu akan sosok pemimpin 
yang mempunyai komitmen kuat 
untuk berani melakukan reformasi 
secara subtansial dan mental. Para 

pemimpin banyak yang berkoar-koar 
tentang Pancasila, nasionalisme, dan 
moral, tetapi sikap dan perilakunya 
sangat bertolak belakang. Ditambah 
lagi para birokrat kita masih belum 
bersifat melayani rakyat. 

Menurut Wakil Ketua Majelis Per-
musyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr. 
Oesman Sapta Odang, cara pandang 
para pemimpin kita banyak yang 
harus diperbaiki seperti pola pikir 
yang minta dilayani. Sebaliknya, 
sebagai pemerintah, seharusnya tahu 
apa yang diperlukan oleh rakyat dan 
melayaninya.

Masyarakat dan pemimpin kita 
juga mengalami krisis kecerdasan. 
Pintar secara akal tetapi minim budinya. 
Cerdas bermakna akal budinya 
berkembang secara sempurna. Daya 
pikir dan kepintaran kita luar biasa 
tetapi tidak diimbangi dengan 
kemampuan mata batin untuk me-
nimbang mana yang baik dan buruk. 
Pintar tetapi tidak berakhlak.

Banyak yang melupakan nilai-
nilai Pancasila dan wawasan ke-
bangsaan. Untuk itulah diperlukan 
sebuah revolusi, perubahan radikal 
mental bangsa Indonesia yang 
disebut Presiden Joko Widodo sebagai 
revolusi mental. Oesman Sapta 
Odang berpendapat jika program 
Revolusi Mental sudah tepat dan sesuai 
dengan Pancasila, karena pada 
dasarnya Revolusi Mental mencakup 
seluruh sila yang terdapat di dalam 
Pancasila. 

Revolusi Mental: Upaya 
Pembangunan Manusia Indonesia

Menurut Presiden Joko Widodo, 
Revolusi Mental harus dimulai dari 
manusianya, yaitu diri kita sendiri. 
Ketika kita mampu mengubah diri 
menjadi lebih baik, barulah kita bisa 
mengubah lingkungan keluarga kita. 
Keluarga adalah basis atau unit 
masyarakat terkecil sehingga ketika 
lingkungan keluarga telah berubah, 
maka akan meluas ke lingkungan 
tempat tinggal, lingkungan kerja, 
dan akhirnya mampu mempengaruhi 
lingkungan kota dan negara.

Hal senada juga diungkapkan 
Budayawan, Radhar Panca Dahana  
yang menyatakan revolusi mental ala 
Presiden Jokowi harus dimulai dari 
diri sendiri. Mentalitas pribadi harus 
segera dibenahi sehingga ada semacam 
migrasi kultural yang kemudian 
berimbas kepada perubahan mental 
atau pola pikir manusia. Menurut 
Radhar, revolusi mental merupakan 
kewajiban yang harus segera di-
laksanakan untuk melakukan migrasi 
kultural individu. 

Seluruh masyarakat adalah subjek 
sekaligus objek revolusi mental. Kita 
adalah pelaku sekaligus penggerak. 
Di dalamnya, terdapat tiga dimensi 
pembangunan manusia yaitu dimensi 
fisik, intelektual, dan kepribadian 
sehingga tercipta masyarakat yang 
sehat, cerdas, dan berkepribadian 
nasional. Sehingga seperti yang di-
nyatakan oleh Anies Baswedan bahwa 
pembangunan manusia adalah kunci 
pembangunan nasional.

Sementara itu, Prof. Dr. Meutia 
Hatta menyatakan bahwa dengan 
terpilihnya Joko Widodo sebagai 
Presiden, gagasan Revolusi Mental 
otomatis menjadi tugas pemerintah 
dalam penyelenggaraan pembangunan 
nasional. Menurutnya, revolusi mental 
merupakan upaya mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan membentuk 
karakter bangsa. 

Mewujudkan Indonesia Hebat
Program Revolusi Mental dan 

perwujudan Indonesia Hebat, dapat 
tercapai apabila sektor pendidikan 
benar-benar diprioritaskan. Saat ini, 
Indonesia sangat diuntungkan dengan 
adanya bonus demografi yang dimiliki 
saat ini. 

Surplus angkatan pekerja pro-
duktif yang kita miliki dari Angkatan 
pekerja kita mencapai  48% (118,19 
juta dari total 247,4 juta jiwa pen-
duduk Indonesia, Kemenkominfo, 
2014). Bonus demografi ini mempunyai 
dua peluang yaitu menjadi demo-
graphic dividend  (keuntungan 
demografi) atau menjadi demographic 
burden (beban demografi). Tentu saja 
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agar bermanfaat dalam pembangunan 
nasional, bonus demograsi harus di-
arahkan menjadi demographic dividend. 

Caranya adalah pembangunan 
nasional yang melibatkan semua pihak 
seperti yang teramanatkan dalam 
Revolusi Mental. Pengamat Sosial, 
Devie Rahmawatie menilai bahwa 
program Revolusi Mental  dianggap 
mampu menjadi sumber semangat 
pencerahan bagi Bangsa Indonesia 
menuju ke arah yang lebih baik demi 
mewujudkan cita-cita bangsa. 

S e c a r a  l e b i h  s p e s i f i k  d a n 
terperinci, Pokja Nasional Revolusi 
Mental merumuskan bahwa sasaran 
revolusi mental adalah rakyat, birokrat, 
dan pengusaha dengan mewujudkan 
Indonesia Kita, Indonesia Ramah, 
dan Indonesia Mandiri. Tujuan untuk 
menjadi Indonesia Ramah, Indonesia 
Mandiri, dan Indonesia Kita adalah 
untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 
Seperti yang dituturkan oleh Ketua 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI 
Dr. Irman Gusman yang memandang 
jika gagasan revolusi mental ini ha-
rus terwujudkan secara komprehen-
sif baik dalam bidang pemerintahan, 
politik dan semua bidang kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkannya, Ke-
menterian Koordinator Pembangunan 

Sumber Daya Manusia (Kemenko 
PMK) telah menetapkan revolusi 
mental sebagai prasyarat yang tidak 
terpisahkan dalam kerangka strategi 
rencana pembangunan nasional, 
yang kemudian dituangkan ke dalam 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-
2019 dengan visi pembangunan 
nasional “Terwujudnya Indonesia 
yang berdaulat, mandiri, dan ber-
kepribadian berlandaskan gotong 
royong”. 

Keteladanan dan Pendidikan: 
Ujung Tombak Revolusi Mental

Keteladanan dan pendidikan 
adalah dua hal yang saling melengkapi 
dan t idak dapat dipisahkan. 
Keteladanan adalah bentuk perkataan, 
sikap, dan perilaku yang dapat ditiru 
atau dicontoh. Sementara itu, pen-
didikan adalah proses pengubahan 
sikap dan perilaku melalui pengajaran 
dan pelatihan. Pengubahan sikap 
dan perilaku ini akan efektif jika ter-
dapat keteladanan. 

Pada masyarakat Indonesia yang 
masih kental budaya patriarki, ke-
teladanan merupakan aspek penting 
dalam pranata sosial karena pe-
mimpin mendominasi dan mempunyai 
pengaruh yang besar terhadap struktur 

di bawahnya sehingga segala sesuatu 
yang dilakukan pemimpin akan mudah 
dicontoh oleh masyarakat. Legitimasi 
inilah yang menyebabkan fenomena 
perilaku pemimpin yang tidak benar 
akan mudah ditiru oleh masyarakat. 
Sehingga jika pemimpin melakukan 
korupsi atau bermoral tidak baik,  
masyarakat cenderung terpengaruh 
dan mencontohnya.

Oleh sebab itu, efektivitas Revolusi 
Mental akan cepat menyebar jika 
seluruh pemimpin nasional dan 
daerah mampu mengubah diri mereka 
dengan meninggalkan praktik-praktik 
buruk yang menguntungkan diri 
sendiri dan golongan. Revolusi mental 
yang dimulai dari individu yang ber-
status ‘pemimpin’ dengan individu 
‘biasa’ mempunyai perbedaan sig-
nifkan. Individu ‘biasa’ mungkin akan 
membutuhkan waktu yang sangat 
lama untuk melakukan proses 
perubahan terhadap keluarga yang 
meluas ke lingkungan tempat tinggal 
dan sosial, hingga akhirnya mengubah 
negara. Tetapi, jika yang melakukan 
perubahan mental adalah individu 
seorang pemimpin, maka akan ter-
cipta akselerasi perubahan karena 
seorang pemimpin mempunyai multi-
plier effect berupa kewenangan 
(kekuasaan) dan popularitas publik.

Untuk menanamkan keteladanan 
sedari dini, pendidikan merupakan 
sarana efektif lainnya dalam pelaksanaan 
Revolusi Mental. Meutia Hatta Swasono 
mengatakan revolusi mental dapat 
diwujudkan melalui pendidikan, yang 
mengajarkan penghormatan dan 
pelaksanaan kebudayaan nasional, 
yaitu menegakkan Pancasila sebagai 
asas bersama. Dalam hal ini, pen-
didikan yang dimaksud bukanlah arti 
pendidikan yang dibatasi oleh sekat 
ruang-ruang kelas antara pendidik 
dan peserta didik, melainkan pen-
didikan seluruh lapisan masyarakat 
dan aparat bangsa Indonesia atau 
pendidikan dalam arti makro. 

Secara makro, pendidikan di-
maknai sebagai proses pertumbuhan 
dan perkembangan interaksi manusia 
dengan sesama dan alam semesta 
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dalam berbagai aspek kehidupan 
(pendidikan massa).  Dalam pendidikan 
massa, yang digunakan tidak hanya 
sekolah formal dan informal, tetapi 
seluruh media pembelajaran yang 
ada dalam pranata sosial. Sehingga 
pendidikan bukan hanya menjadi 
tanggung jawab Kemenbuddikdasmen, 
sekolah, dan guru; melainkan juga 
menjadi tanggung jawab para 
pemimpin (pusat dan daerah), orang 
tua, pelaku usaha, media massa, 
budayawan, akademisi, dan seluruh 
masyarakat Indonesia di dalamnya. 
Karena yang dicapai dalam pendidikan 
tidak sekedar kecerdasan akal (kognitif), 
tetapi juga kecerdasan akal budi atau 
kecerdasan emosi dan sosial. 

Pandangan tersebut dikuat-
kan Arief Rahman Hakiem yang 
mengatakan, salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk mewujudkan 
Revolusi Mental adalah melalui pem-
bangunan sektor pendidikan dengan 
penerapan Kurikulum 2013. Karena 
Kurikulum 2013 sendiri mengandung 
nilai-nilai pengetahuan yang terstruktur 
dan menghendaki tercapainya empat 

kompetensi, yakni berupa sikap spiritual, 
sikap sosial, pengetahuan dan 
keterampilan.

Penyelenggaraan pendidikan, 
harus dilakukan dengan serius dan 
dengan cara yang inovatif melalui 
berbagai media yang semakin canggih 
sekarang ini. Selama ini pendidikan 
kita hanya sebatas proses pengajaran 
yaitu menyalurkan ilmu pengetahuan, 
bukan proses pendidikan yaitu proses 
pengubahan pola pikir,  sikap dan 
perilaku. Kunci keberhasilan proses 
pendidikan ini terdapat pada peran 
guru dan orang tua sebagai pendidik 
utama. Sehingga tidak meng-
herankan jika Anies Baswedan dan 
Arief Rachman sangat menekankan 
dalam hal kualitas guru dan orang tua 
dalam pendidikan.   

Dalam jangka pendek dan 
menengah, pemerintah harus mampu 
merumuskan konsep dan kurikulum 
pendidikan yang berbasis revolusi 
mental sejak anak dini serta mewujud-
kan pendekatan nation building dengan 
cara yang kreatif misalnya dengan 
memanfaatkan media massa. Sementara 

itu, secara berkesinambungan pemerintah 
harus terus meningkatkan kualitas 
sarana-prasarana pendidikan formal.

Layaknya dua sisi mata uang, 
di dalam pendidikan terdapat 
keteladanan dan sebaliknya di dalam 
keteladanan terdapat pendidikan. 
Kedua hal inilah yang menjadi ujung 
tombak utama yang harus diprioritas-
kan dalam realisasi revolusi mental. 
Tindakan inisiatif pemimpin (pusat 
dan daerah) untuk mengubah diri 
menjadi panutan bangsa dan pendidikan 
masyarakat yang sesuai dengan nilai-
nilai kebangsaan.

Jika revolusi fisik membutuh-
kan pengorbanan harta dan nyawa, 
Revolusi Mental membutuhkan 
komitmen kuat dari pemimpin sebagai 
teladan dan masyarakat sebagai subjek 
pembangunan untuk berubah bersama. 
Pemimpin pun dituntut pengorbanan-
nya untuk meninggalkan zona nyaman 
atas segala praktik buruk yang 
merugikan negara dan bangsa, 
sementara masyarakat harus mampu 
meningkatkan kapasitas dan kualitas 
dirinya dengan pendidikan sehingga 
perubahan mental secara radikal 
dapat dilakukan. 

Jadi untuk menjawab pertanyaan 
Revolusi Mental dimulai darimana? 
Jawaban tersebut ada pada para 
pemimpin dan masyarakatnya. 
Keteladanan para pemimpin dalam 
konteks politik dianggap menjadi 
cara cepat untuk mengajak masyarakat 
yang masih menganut patriarki untuk 
melakukan perubahan mental dan 
karakter yang lebih berkebangsaan. 
Sementara pada konteks mental 
tidak bisa direvolusi tetapi berevolusi, 
pendidikanlah yang menjadi peran 
penting untuk mendidik dan mem-
bentuk mental generasi muda men-
jadi berkarakter dan berkebangsaan. 
Jadi kedua hal tersebut harus ber-
jalan seiring, berkesinambungan dan 
berkelanjutan untuk mewujudkan 
Indonesia yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berlandaskan 
gotong royong pun akan tercapai.

Sumber: Pokja Nasional Revolusi Mental
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  (MS): Menurut Ibu, seperti apakah 
tujuan, konsep revolusi mental yang 
menjadi program prioritas dan harapan 
pemerintah? 

pada kebajikan publik dan kemaslahatan 
umum. Revolusi mental juga bertujuan 
untuk menghadirkan kembali negara 
di tengah masyarakat, sehingga 
masyarakat merasakan kehadiran 
negara melalui berbagai program 
kegiatan dan pelayanan yang melayani 
masyarakat. 

(MS): Selaku Menko PMK, 
strategi-strategi seperti apa yang 
dibutuhkan agar implementasi 
program revolusi mental pemerintah 
mencapai tujuan yang efektif dan 
efisien? 

(Menko PMK): Seperti dikatakan 
oleh Bung Karno, revolusi mental 
bukanlah pekerjaan satu hingga 
dua hari, melainkan sebuah gerakan 
nasional jangka panjang dan terus 
menerus. Pemerintah telah menetap-
kan revolusi mental sebagai prasyarat 
yang tak dapat dipisahkan dalam 
kerangka strategi rencana pembangunan 
nasional, yang kemudian dituangkan 
ke dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2015-2019 dengan visi  “Terwujudnya 
Indonesia yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berlandaskan 
gotong royong” . Selanjutnya, rencana 
aksi yang akan dilakukan ke depan, 
antara lain :

Pertama, Pembentukan Kelompok 
Kerja (Pokja) Nasional dan Gugus 
Tugas Kementerian/Lembaga. 

Laporan Utama

Puan Maharani
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Gotong Royong Sumber Daya 
Terbesar Kita Membangun Bangsa

JAKARTA-Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan 
Jantung  Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo ada di kementerian yang dipimpinnya. 
Beberapa program dan strategi telah dirancang oleh Putri Megawati Soekarnoputri kelahiran Jakarta, 6 September 

1973  untuk mewujudkan misi Presiden Jokowi terkait revolusi mental. Kepada Reporter Dedy Kusnaedi  dari Majalah 
Swantara (MS),  Ibu Puan Maharani (Menko PMK) memaparkan beberapa program andalannya dalam upaya menjalankan 

program revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo itu. Berikut petikan wawancaranya: 
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(Menko PMK): Pertama, gagasan 
revolusi mental dalam sejarahnya tidak 
dapat dipisahkan dari gagasan Bung 
Karno yang bertujuan menanamkan 
rasa percaya pada kemampuan sendiri 
serta optimisme dan daya kreatif di 
kalangan rakyat dalam menghadapi 
rintangan dan kesulitan-kesulitan 
bermasyarakat dan bernegara. 
Revolusi mental juga merupakan 
suatu gerakan seluruh masyarakat 
(pemerintah dan rakyat) dengan cara 
yang cepat mengangkat kembali nilai-
nilai strategis yang diperlukan oleh 
bangsa dan negara untuk mampu 
menciptakan ketertiban dan ke-
sejahteraan rakyat, sehingga dapat 
memenangkan persaingan di era 

globalisasi. Revolusi mental juga 
merupakan gerakan mengubah 

cara pandang, pikiran, sikap, 
dan perilaku untuk ber-
orientasi pada kemajuan dan 
kesejahteraan  sehingga 
Indonesia menjadi bangsa 
yang besar. Revolusi mental 
mengandung nilai-nilai 
esensial yang harus di-
internalisasi baik pada setiap 
individu maupun bangsa, 
yaitu etos kemajuan, etika 
kerja, motivasi berprestasi, 
disiplin, taat hukum dan 
aturan, berpandangan 

optimis, produktif-inovatif-
adaptif, kerjasama dan gotong 
royong, serta berorientasi 
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Kedua, Perumusan konsepsi dan 
road map revolusi mental, melalui :

 - Pengumpulan dan identifikasi 
nilai-nilai strategis revolusi 
mental 

 - Pengolahan,penyusunan, 
dan penetapan revolusi 
mental serta road map-nya 

Ketiga, Penyusunan strategi 
komunikasi publik , melalui edukasi 
dan penguatan pemahaman tentang 
revolusi mental 

Keempat, Sosialisasi revolusi 
mental ke berbagai Stakeholders. 
Sosialisasi melalui dialog yang bekerja-
sama dengan para pihak yang 
berkepentingan seperti organisasi 
pemuda, organisasi masyarakat, 
organisasi profesi, dunia usaha, dan 
lain sebagainya. 

Kelima, Implementasi komunikasi 
publik revolusi mental, melalui : 

 - Pembentukan Media Center  
revolusi mental 

 - Proses kreatif (Iklan, Film, 
Media Relations, Public 
Event, Kampanye di Media 
Sosial, dan Penerbitan)

(MS): Tentunya Ibu akan men-
delegasikan konsep program-
progam kegiatan implementasi 
revolusi mental kepada jajaran 
kementerian teknis di bawah koor-
dinasi Kementerian PMK. Regulasi-
regulasi seperti apa yang akan dan 
telah dikeluarkan Kementerian 
PMK dalam rangka menjamin 
sinergitas dan pencapaian sasaran 
pendelegasian tersebut? 

(Menko PMK): Revolusi mental 
adalah gerakan nasional, jadi tidak 
terbatas hanya pada kementerian 
yang berada di bawah koordinasi 
Kementerian PMK melainkan berlaku 
untuk seluruh kementerian dan bahkan 
seluruh elemen masyarakat. Oleh 
karena itu, untuk menjalankan revolusi 
mental, ke depan akan dibentuk 
Gugus Tugas pada setiap K/L yang 
merupakan tim kerja pada setiap ke-
menterian atau lembaga yang ditunjuk 
untuk mengawali implementasi 
program-program yang terkait langsung 

maupun tidak langsung dengan 
revolusi mental. 

(MS):  Apakah Ibu merasa 
optimis bahwa program revolusi 
mental di bawah koordinasi 
kementerian Ibu dapat berjalan 
sebagaimana mestinya?

(Menko PMK): Kami optimis 
bahwa revolusi mental akan berjalan, 
karena ini telah menjadi komitmen 
bersama untuk bergotong royong 
membangun Indonesia mencapai Tri-
sakti dengan berlandaskan Pancasila. 
Gotong royong merupakan sumber 
daya terbesar kita dalam membangun 
bangsa oleh karena itu dalam setiap 
langkah dan kegiatan, semangat 
gotong royonglah yang harus 
dikedepankan. 

(MS): Seperti apa target yang 
ingin dicapai selama periode ke-
pemimpinan Ibu sebagai Menteri 
PMK terkait program prioritas 
revolusi mental pemerintah? 

(Menko PMK): Pertama, me-
ningkatnya standar pelayanan minimum 
bagi masyarakat, dari yang biasa 
menjadi standar pelayanan prima. 

Kedua, terciptanya manusia 
Indonesia baru yang berjiwa gotong 
royong dan berpikiran maju. Selain 
itu, diharapkan ada perbaikan-per-
baikan ke depan yang salah satunya 

Laporan Utama
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ditunjukkan dengan semakin baiknya 
indeks pembangunan manusia, 
kemudian indeks gini, yaitu meratanya 
pembangunan di Indonesia sehingga 
keadilan sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia dapat terwujud dan muara 
dari semuanya adalah tercapainya 
Trisakti yang telah menjadi visi dari 
pembangunan nasional. 

(MS): Bagaimana Ibu akan me-
libatkan peran masyarakat atau 
kelompok masyarakat dalam 
menyukseskan implementasi 
program revolusi mental? Jika 
ya, peran seperti apa yang Ibu 
maksudkan? 

(Menko PMK): Revolusi mental 
melibatkan seluruh elemen masyarakat 
untuk bersama-sama menjadikan 
Indonesia berdaulat di bidang politik, 
mandiri di bidang ekonomi dan 
berkeperibadian di bidang kebudayaan. 
Peran yang diharapkan adalah ber-
sama-sama dimulai dengan individu, 
keluarga, kelompok dan akhirnya 
masyarakat, bahu membahu mem-
bangun negeri dengan menjadikan 
revolusi mental sebagai tonggak 
awal perubahan. Kolaborasi dalam 
menyebarluaskan semangat dan 
spirit revolusi mental kepada seluruh 
masyarakat dengan berbagai latar 
belakangnya. DK
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JAKARTA-Menteri Kebudayaan, 
Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Kembuddikdasmen) Anies Baswedan 
mengatakan, gagasan revolusi mental 
yang dicetuskan oleh Presiden Joko 
Widodo adalah konsep peningkatan 
kualitas manusia demi memajukan 
Republik Indonesia.

Saat ini ujar Anies, pemerintah 
tengah memfokuskan diri pada tiga 
dimensi pembangunan jangka menengah, 
yakni dimensi pembangunan manusia, 
dimensi pembangunan sek-
tor unggulan dan dimensi 
pembangunan peme-
rataan dan kewilayahan. 

Sementara, di-
mensi pembangunan 
manusia kata Anies 
adalah kunci dari 
dimensi-dimensi 
p e m b a n g u n a n 
lainnya, pendidikan 
menjadi bagian dari 
dimensi pembangunan 
manusia tersebut. 
“Pembangunan 
manusia adalah 
k u n c i . 

Apabila program-program yang ada 
tidak dibarengi dengan pembangunan 
manusia yang baik pasti akan ditemui 
sejumlah kendala di lapangan dimasa 
yang akan datang,” ujar Anies. 

Dengan demikian, lanjut Anies 
perlu dilakukan perbaikan-perbaikan 
terkait dimensi pembangunan manusia 
utamanya bagaimana mengubah 
pola pikir, dengan cara melakukan 
revolusi karakter. “Fokus perhatian 

kita pada pendidiknya karena 
kuncinya terletak pada para 

pendidik. Apabila kualitas 
pendidiknya meningkat 
maka kualitas kelasnya 
juga meningkat,” jelas 
mantan rektor Universitas 
Paramadina itu.

Menurut Anies, 
pada tahun 2015, 
kementerian yang 
dipimpinnya melalui 

Direktorat Jenderal 
Kebudayaan telah merancang 

program jangka panjang 
selama lima tahun. “Program 

tersebut terlebih dahulu 
ditelaah dengan Badan 

P e r e n c a n a a n 
Pembangunan 

N a s i o n a l 

(Bappenas). Setelah selesai penelaahan, 
kemudian dituangkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019,” jelas 
Anies.

Sedangkan pada program-
program kebudayaan tahun 2015-
2019 kata Anies menitikberatkan 
pada kebudayaan, peran masyarakat 
dengan pranata sosialnya sebagai 
modal sosial untuk pembangunan 
karakter bangsa melalui revolusi 
mental. “Kebudayaan adalah bagian 
penting dalam upaya perbaikan karakter. 
Perumusan kebijakan-kebijakan dalam 
bidang kebudayaan akan difokuskan 
untuk perbaikan mental bangsa,”kata 
Anies.

Anies memaparkan beberapa 
program prioritas kebudayaan pada 
2015, diantaranya membuka ruang-
ruang dialog budaya melalui ber-
bagai media, penguatan lembaga 
adat atau komunitas budaya, pen-
catatan dan penetapan cagar budaya, 
dan penguatan industri perfilman 
Indonesia. 

Khusus pada industri perfilman 
kata Anies, saat ini Kembuddikdasmen 
tengah melakukan finalisasi penyusunan 
RPP tentang Tata Cara Pengenaan 
Sanksi Administratif di Bidang Perfilman 
dan Uji Petik, RPP Sanksi Film dan 
Finalisasi Naskah Sanksi Film.

 Menurut Anies untuk menumbuh-
kan karakter mulia pada anak sejak 
dini, tidak hanya tugas pemerintah 
tetapi juga mememerlukan interaksi 
yang baik antara orang tua, sekolah, 
dan masyarakat. “Lingkungan rumah, 
sekolah, dan keseharian anak-anak 
idealnya menerapkan strategi 
pengembangan karakter dan perilaku 
yang bertujuan untuk membentuk 
kepribadian anak yang baik,” ujar 
Anies. 

Lebih lanjut Anies mengatakan 
proses belajar yang tidak menyentuh 
karakter bukanlah disebut sebagai 
pendidikan, dengan demikian pelibatan 
karakter dalam pendidikan adalah ke-
harusan. “Maka, tumbuhkan karakter 
baik pada anak-anak itu dengan tiga 
strategi pengembangan karakter dan 
perilaku,” imbuh Anies.

Laporan Utama

Prof. Dr. Anies Baswedan 
Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah

Kebudayaan Bagian Penting 
dalam Perbaikan Karakter
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Strategi tersebut adalah keteladanan, 
pembiasaan rutinitas, dan disiplin. 
Menurut pendapat Anies, menumbuh-
kan karakter bukan sekedar dilakukan 
melalui lisan, tetapi harus  diikuti 
dengan contoh perbuatan.  

Tak sebatas itu saja, kata Anies 
ketegasan juga diperlukan dalam 
mendidik yang bertujuan untuk 
menumbuhkan kepercayaan antara 
anak dan orang tua, guru, serta 
masyarakat.  

Oleh karena itu, kata Anies 
Kemenbuddikdasmen memiliki cita-
cita, yaitu terbentuknya insan dan 
ekosistem pendidikan dan kebudayaan 
berkarakter yang dilandasi semangat 
gotong royong. 

“Kami ingin ada penguatan ter-
hadap aktor-aktor pendidikan, yaitu 
orang tua, guru, kepala sekolah, agar 
apa yang kita cita-citakan terwujud 
demi pendidikan di Indonesia yang 
lebih baik,” jelas Anies.

Merujuk dengan hal tersebut 
diatas, Anies mengatakan pihaknya 
akan membentuk direktorat yang 
menangani peranan orang tua dalam 
pendidikan. 

Menurut Anies, direktorat ini 
nantinya akan menjadi rujukan bagi 
orang tua untuk mencari informasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan keayahbundaan atau peran 
orang tua dalam pendidikan anak 
dan dibentuk sebagai suatu kebijakan 
dalam pendidikan orang tua

“Supaya orang tua memiliki 
rujukan. Kalau saya menjadi orang 
tua anak SD, saya mau tanya ke mana. 
Instrumennya dapat  menggunakan 
sekolah dan pendidikan luar sekolah,” 
jelas Anies.

Untuk mewujudkan revolusi 
mental melalui dunia pendidikan 
kata Anies, pihaknya telah merumus-
kan tiga kerangka strategis dalam 
membangun bidang pendidikan dan 
kebudayaan selama lima tahun ke 
depan, yakni :

Pertama, terbentuknya insan 
dan ekosistem pendidikan dan ke-
budayaan yang berkarakter dengan 
dilandasi semangat gotong royong. 
“Salah satu fokus kebijakan yang di-
lakukan adalah dengan melakukan 
penguatan para pelaku pendidikan 
dan kebudayaan.Penguatan peran 
siswa, guru, kepala sekolah, orang 
tua, serta pemimpin institusi pendidikan 
nonformal dan informal lainnya, perlu 
dilakukan secara serius. Upaya ini 
akan kita dorong terus,” papar Anies.

Kedua, peningkatan mutu dan 
akses.  “Sesuai arahan presiden, 
kementerian kami memulai program 
menuju Wajib Belajar 12 Tahun. Fokus 
kebijakan lainnya adalah meningkat-
kan ketersediaan dan keterjangkauan 
layanan pendidikan khususnya pada 
masyarakat yang terpinggirkan. Ke-
nyataan mengatakan bahwa beda 
sekali antara daerah yang dekat pusat 
dengan yang jauh. Kita tidak bisa 
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lagi membiarkan lokasi lahir menjadi 
penentu wajah masa depan seorang 
anak. Di mana saja anak dilahirkan 
seharusnya memiliki kesempatan 
yang sama. Artinya tanggung jawab 
pemerintah besar sekali untuk men-
jawab tantangan ini,” jelasnya.

Ketiga, pengembangan efektivitas 
birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan 
pelibatan publik hal ini berhubungan 
dengan pelibatan publik, “Jika urusan 
pendidikan dikerjakan bersama-sama 
antara pemerintah dengan masyarakat, 
maka akan banyak sekali hal yang bisa 
diselesaikan. Kita mencoba merumuskan 
bagaimana membangun pendidikan 
melalui pendekatan gerakan. Dengan 
demikian, ada komponen yang 
dikerjakan negara dan ada pula 
komponen yang dilakukan masyarakat,” 
tutur Anies.

Selain itu, ujar Anies fokus 
kebijakan lainnya pada kerangka 
strategis ini adalah melakukan per-
baikan dalam birokrasi di kementerian 
sehingga tata kelolanya menjadi 
bersih, efektif dan efisien. “Anggaran 
pendidikan yang kita kelola bukan 
hasil ambil dari pemanfaatan sumber 
daya alam kita, melainkan dari uang 
iuran pajak kita bersama. Justru 
sekarang kita harus menempatkan ini 
sebagai pool yang dititipkan untuk 
kita jalankan sama-sama,” ungkap 
Anies.

Menurut Anies dalam hal 
pengembangan kurikulum yang 
memberikan kontribusi  yang sangat 
besar kepada masa depan peserta 
didik,  Kembuddikdasmen menitik 
beratkan  agar peserta didik menjadi 
gemar belajar, gemar bersosialisasi, 
dan gemar berkarya.

“Ketiga hal gemar tersebut harus 
dapat dibangun dan diterjemahkan 
dalam bentuk kurikulum. Dalam 
pengembangan kurikulum tempat-
kan sekolah sebagai taman belajar 
yang menyenangkan bagi peserta 
didik seperti pesan Ki Hajar Dewantara,” 
kata Anies.
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JAKARTA-Wakil Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dr. 
Oesman Sapta Odang mengatakan 
Revolusi Mental yang dicanangkan 
Presiden Joko Widodo sudah tepat 
dan sesuai dengan Pancasila, karena  
pada dasarnya Revolusi Mental men-
cakup seluruh sila yang terdapat di 
dalam Pancasila. “Hal itu tidak perlu 
diragukan lagi,” ujar Oesman kepada 
Majalah Swantara beberapa waktu 
lalu. 

Lebih lanjut Oesman me-
ngatakan sudah seharusnya program 
Revolusi Mental segera dipraktekkan 
dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara. “Banyak aspek dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang harus 
kita perbaiki lagi, termasuk cara 
pandang para pemimpin kita,” imbuh 
Oesman.

 Sebagai pemimpin, tambah 
pria kelahiran Sukadana, Kalimantan 
Barat, 18 Agustus 1950 kita bukan 
lagi pada posisi minta dilayani oleh 
rakyat. “Justru sebaliknya, kita adalah 
pelayan rakyat, harus tahu apa yang 
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Dr. Oesman Sapta Odang
Wakil Ketua MPR RI 2014-2019

Selama Sesuai dengan Pancasila, 
MPR Pasti Mendukung

diperlukan rakyat. Kita harus ada 
pada saat rakyat membutuhkan kita. 
Dalam hal ini, saya memiliki konsep 
“5 S” sebagai jalan keluar bagi para 
pemimpin agar tetap bisa menjalani 
fungsinya sesuai dengan makna Revolusi 
Mental yang dicanangkan Bapak 
Presiden Jokowi,” ungkap Oesman. 

Oesman memaparkan “S” 
pertama adalah strategi. “Dimana 
para pemimpin harus menyusun 
strategi yang tepat untuk kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyatnya,” kata 
Oesman.

“S” kedua lanjut Ketua Umum 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia 
(HKTI) adalah struktur organisasi yang 
benar dan efisien. “Kemudian “S” ke-
tiga adalah skill atau kemampuan 
dimana para pemimpin itu haruslah 
orang yang memang berkompeten 
di bidangnya sehingga tahu apa yang 
harus ia berikan kepada rakyatnya,” 
jelas Oesman.

Sedangkan “S” keempat kata 
Oesman adalah sistem dimana pemimpin 
dan organisasi yang dipimpin dalam 
hal ini pemerintahan harus memiliki 
sistem yang baik.

“ “S” kelima adalah speed atau 
kecepatan. Kecepatan yang saya 
maksud di sini adalah bahwa setiap 
pembangunan yang ditujukan bagi 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 
harus dilakukan dengan ukuran 
kecepatan supaya sesuai dengan target 
yang telah ditentukan,” kata Oesman.

Oesman  merasa optimis jika 
konsep Revolusi Mental dapat mengatasi 
persoalan bangsa saat ini. “Dalam kamus 
saya, tidak ada yang tidak  bisa kita 
lakukan sepanjang semua sesuai dengan 
konsep 5 S tadi. Revolusi Mental juga 
tidak akan bisa terwujud kalau tidak 
ada dukungan dari rakyat,” ujar Oesman.

Oesman menilai Revolusi Mental 
juga sejalan dengan Empat Pilar 
Kebangsaan, program unggulan MPR. 

Dok: ist
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“Perlu saya jelaskan bahwa Empat 
Pilar Kebangsaan itu kini dikem-
balikan namanya menjadi Empat Pilar 
MPR RI. Ini sesuai dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 
5 dan Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR 
DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 5 dan 
Pasal 11 jelas mencantumkan program 
utama MPR untuk memasyarakatkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar 
1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 
Dari definisi Empat Pilar MPR RI ini 
sudah bisa terpetakan bagaimana 
hubungan Empat Pilar MPR dengan 
Revolusi Mental. Bisa saya katakan 
bahwa Empat Pilar MPR RI adalah jiwa 
dari Revolusi Mental karena landasan-
nya sudah jelas, yaitu nilai-nilai luhur 
yang ada di dalam Pancasila, UUD 
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 
Ika,” ungkap Oesman.

Menurut Oesman,  lembaga yang 
dipimpinnya sangat  menyambut 
gagasan Revolusi Mental Presiden 
Joko Widodo. “Selama Revolusi Mental 
itu sejalan dengan Empat Pilar MPR, 
kami di MPR pasti mendukungnya. Ini 
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semua demi kepentingan bangsa dan 
seluruh rakyat Indonesia,” tegas 
Oesman.

Pimpinan MPR tambah Oesman 
juga telah berupaya mengimple-
mentasikan gagasan Revolusi Mental 
pada lembaganya.”Kami dari unsur 
pimpinan MPR sudah sepakat bahwa 
kita bekerja untuk rakyat yang sudah 
mempercayakan suaranya kepada 
kami di Senayan. Kami membuka 
ruang seluas-luasnya kepada seluruh 
lapisan masyarakat untuk bertemu 
dengan kami, para pelayan mereka. 
Kami juga bertekad lebih banyak 
terjun ke masyarakat baik secara 
bersama-sama dari seluruh pimpinan 
yang ada ataupun mewakili unsur 
pimpinan untuk mendengarkan 
langsung masukan, kritikan, dan 
curahan hati dari rakyat kita di 
seluruh tanah air,” ujar Oesman. 

Bagi MPR, lanjut Oesman upaya 
diatas adalah bentuk implementasi 
Revolusi Mental yang langsung 
diterapkan sejak hari pertama me-
mimpin lembaga ini pada 20 Oktober 
2014 lalu. “Kami melantik dan 
mengambil sumpah Bapak Jokowi 

sebagai presiden yang benar-benar 
diinginkan oleh rakyat dan memiliki 
niat untuk bekerja keras membangun 
bangsa ini,” jelas Oesman.

Menurut Oesman terkait pem-
bentukan perundang-undangan yang 
menjadi payung hukum dari Revolusi 
Mental, Oesman mengatakan “Menurut 
pendapat saya, nilai-nilai yang ter-
kandung dalam Revolusi Mental 
sudah mewakili produk-produk 
hukum perundangan yang saat ini 
sudah ada. Itu semua sudah terangkum 
di dalam Revolusi Mental. Tetapi jika 
sekiranya dianggap perlu dijadikan 
sebagai sebuah produk perundangan 
sebagai sebuah payung hukum, 
usulannya harus datang dari 
pemerintah,” kata Oesman.

Oesman mengatakan program 
Revolusi Mental juga harus mendapat 
dukungan penuh dari seluruh lapisan 
masyarakat. “Bukan sekadar dukungan 
politik saja, tetapi juga harus ada 
dukungan dari segenap lapisan bangsa 
ini karena ini adalah bentuk niatan 
dari Presiden Jokowi untuk me-
ngembalikan mentalitas bangsa ini 
ke relnya,” pungkas Oesman. DK
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Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono
-

Revolusi Mental 
Untuk Melaksanakan

Pembangunan Nasional

JAKARTA-  Menteri Negara Pem-
berdayaan Perempuan Kabinet Indonesia 
Bersatu Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono 
mengatakan, istilah revolusi mental 
mulai menjadi istilah yang populer 
ketika Presiden Joko Widodo me-
lontarkannya dalam kampanyenya 
sebelum menjadi Presiden. “Dalam 
konteks ini, tentu revolusi mental 
dibicarakan dalam kaitan dengan 
tugas pemerintah, yakni dalam  
melaksanakan penyelenggaraan 
negara, khususnya dalam melaksanakan 
Pembangunan Nasional di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” 
ujar Meutia kepada Majalah Swantara.

Sesuai dengan arti yang sebenar-
nya, menurut Meutia revolusi mental 
berkaitan dengan “menjungkir-balik-
kan semua tata nilai”.  “Apakah itu 
yang dimaksudkan dalam konteks 
melaksanakan Pembangunan Nasional? 
Tentunya perlu ditata dahulu, saya 
lebih cenderung untuk mengartikan 

revolusi mental yang saat ini sedang 
hangat  dibicarakan tersebut sebagai 
upaya untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa, baik untuk mengemban 
nilai-nilai baru yang mencerminkan 
keanggunan budi berdasarkan nilai-
nilai universal, atau pun untuk 
kembali back to basics dalam me-
ngangkat nilai-nilai adiluhung yang 
sudah teruji sebagai kearifan lokal 
suku-suku Bangsa Indonesia (local 
wisdom) yang membentuk Bangsa 
Indonesia,” ungkap Meutia. 

“Bukan sekedar pandai dan cerdas 
otaknya namun lebih dari itu. Cerdas 
hidupnya yakni penuh kemartabatan 
tinggi, karakter bangsa yang handal, 
mandiri menentukan arah dan desain 
pembangunan ke masa depan, tidak 
rendah diri atau minder terhadap 
pihak asing namun mampu melihat 
diri setara dengan asing untuk sama-
sama membangun peradaban dunia 
yang penuh kedamaian dan keadilan, 
mengatasi kekerasan dan penindasan 
atas manusia dan alam tempat manusia 
melangsungkan hidupnya,” sambung 
putri  Sang Proklamator, Bung Hatta.

Lebih mudahnya, kata Meutia 
revolusi mental harus mampu men-
dukung terbentuknya masyarakat  
yang berjaya, digdaya atau tangguh, 
dan mandraguna atau sangat arif 
bijaksana bagi kepentingan Tanah Air 
dan Bangsa Indonesia.

“Revolusi mental yang kita ke-
hendaki adalah yang dapat membuat 
orang Indonesia menjadi mencintai 
dan memelihara tanah air kita, ber-
bakti pada bangsa dan negara, mampu 
mensyukuri anugerah Tuhan atas 
tanah air yang kaya, unik dan indah. 

Mampu mengutamakan kepentingan 
bersama dalam kehidupan ber-
masyarakat, mengedepankan ke-
pentingan orang banyak (publik) 
daripada kepentingan sendiri, meng-
utamakan kepentingan nasional 
dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara daripada kepentingan asing. 
Bukan berarti menolak asing, namun 
menempatkannya secara proposional 
demi mengutamakan kepentingan 
nasional. Memiliki harga diri dan 
kesadaran akan kedaulatan bangsa 
dan negara,” tegas Meutia.

Sedangkan sebagai pribadi dan 
kelompok ujar Meutia dapat  bersifat 
adil dan  jujur, bersifat rukun atau 
bersatu, saling toleransi dan mampu 
menghormati perbedaan suku-bangsa, 
agama, bahasa, budaya dan daerah 
atau wilayah.

“Selain itu, dapat menjadi bangsa 
yang pandai, pintar atau smart artinya 
selalu berpikir dan belajar tentang 
hal-hal yang  lama untuk dikembang-
kan atau ditinggalkan jika merugikan. 
Sedangkan yang baru untuk dipahami 
manfaatnya dan bahayanya, tidak 
malas dalam berpikir maupun bekerja. 
Tidak rendah diri atau minder ter-
hadap asing seperti produk, manusia, 
teknologi, gagasan yang belum tentu 
sesuai dengan kebutuhan Indonesia. 
Memiliki kemandirian dalam menen-
tukan arah dan desain pembangunan 
nasional dan pembangunan daerah 
sesuai sifat dan kebutuhan rakyat kita 
sendiri dengan  menggunakan 
kekayaan alam kita sendiri untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat 
Indonesia. Meningkatkan harkat dan 
martabat bangsa kita sendiri, bukan 
demi kepentingan bangsa lain,” 
ungkap Meutia.

Menurut Meutia, dengan memiliki 
sifat-sifat di atas, maka akan muncul 
derivatnya yakni tidak dan malu untuk 
melakukan tindak  korupsi, tidak gila 
kekuasaan, tidak rakus atau tamak 
akan harta dan kekuasaan. Tidak 
mengorbankan rakyat dalam pelak-
sanaan pembangunan dan mampu 
hidup sederhana. Semuanya itu sebagai 

Laporan Utama



SWANTARA NO. 12 TAHUN IV/MARET 2015 25

wujud dari nilai-nilai kemajuan, 
kemuliaan dan keanggunan.

“Dari semua yang disebutkan 
tadi, hal-hal yang seharusnya paling 
dahulu menerima revolusi mental 
adalah agar manusia Indonesia, baik 
rakyat biasa maupun terutama pe-
mimpin dan pejabat Indonesia yakni 
Pertama, mengutamakan kepentingan 
bersama daripada kepentingan 
pribadinya sendiri bersama kelompoknya 
sendiri,” kata Meutia.

Kedua mengutamakan kepen-
tingan nasional daripada kepen-
tingan global, namun tanpa meng-
abaikan tanggungjawab global. “Apa 
yang dimaksud dari pernyataan saya 
ini adalah bahwa sebagai negara 
anggota PBB, tentu Indonesia harus 
melaksanakan tanggungjawab global-
nya dalam menghadapi permasalahan 
dunia seperti mengatasi kemiskinan, 
kekerasan, kerusakan ekologi, bencana 
perang, bencana alam dan penyakit 
seperti climate change,  flu burung, 
ebola, dan lainnya, penindasan atas 
manusia, kerjasama ekonomi tingkat 
global. Namun negara harus siap, 
kepentingan rakyat Indonesia harus 
diutamakan. Kita tidak bisa menerima 
kerjasama global secara luas tak 
terbatas, perlu ada penataan yang 
sesuai. Apalagi kalau bangsa kita 
sendiri belum siap dididik atau dilatih 
untuk menerima perubahan. Penge-
tahuan dan strategi dalam menghadapi 
unsur-unsur yang masuk, biasanya di-
kuasai persaingan, bahkan seringkali  
persaingan tersebut mematikan, ter-
utama dari segi ekonomi, sosial dan 
budaya,” jelas Meutia.

Ketiga, perlu menanamkan harga 
diri untuk pribadi dan untuk menjaga 
kedaulatan negara,  serta mening-
katkan harkat dan martabat bangsa 
dalam konteks mengutamakan 
kepentingan nasional. 

Keempat,  mendongkel nilai-nilai 
budaya atau pola pikir yang negatif 
seperti bersifat boros, merusak, sifat 
haus kekuasaan untuk kepentingan 
pribadi untuk digantikan dengan 
nilai-nilai positif. “Misalnya,  mampu 
mengganti prinsip feodalisme dengan 

prinsip demokrasi,” kata Meutia.
Kelima, adalah menegakkan 

kaidah kerakyatan bahwa “tahta 
untuk rakyat”. “Artinya bagi partai-
partai, tidak mengambil atau oper 
kedaulatan rakyat begitu saja. 
Namun  mentransformasinya di DPR 
RI  sebagai upaya untuk  merealisasi 
kehendak rakyat. Maka revolusinya 
adalah menghapuskan feodalisme 
dan bentuk-bentuk paternalisme lain 
yang mengatasnamakan rakyat,” 
imbuh Meutia. 

Keenam, belajar melepaskan sikap 
keminderan dan belajar menerima 
nilai bahwa Bangsa Indonesia harus 
menjadi tuan di negeri sendiri. “Tentu 
tidak bisa dibiarkan bahwa kebijakan-
kebijakan Pemerintah Daerah atau 
Pemerintah Pusat ternyata lebih 
menguntungkan kepentingan asing 
daripada kepentingan bangsa sendiri. 
Sejak beberapa waktu yang lalu, 
sebagian dari kebijakan telah ditata 
kembali untuk mengatasi ketidakadilan 
ini, namun sebagian lagi dari kebijakan 
itu masih belum diatasi, bahkan yang 
baru pun masih menunjukkan kecen-
derungan mengutamakan kepen-
tingan asing daripada kepentingan 
bangsa sendiri. Bukanlah kita harus 
merugikan pihak asing. Tetapi pada 
prinsipnya, kita tidak boleh menekan 
dan merugikan bangsa sendiri sehingga 
dalam era pembangunan nasional 
ini. Bangsa kita justru selalu menderita 
kemiskinan dan ketidakmampuan 
untuk memperoleh kesempatan agar 
dapat maju di negerinya sendiri,” 
ungkap Meutia. 

Ketujuh sanggup membangun 
ke Indonesia-an dengan ciri khusus-
nya, pluralisme dan multikultural-
isme. “Dapat menerima pluralisme 
sukubangsa, agama, bahasa, dan 
adat-istiadat yang berbeda sebagai 
sama-sama aset Indonesia yang 
dapat dibanggakan,” kata Meutia.

Kedelapan, sanggup men-
jaga integrasi nasional dan kohesi 
nasional sehingga pesan Sila Ketiga 
Pancasila yakni Persatuan Indonesia 

dapat terlaksana dengan baik. “Indo-
nesia adalah negara kepulauan yang 
menjunjung tinggi konsep Wawasan 
Nusantara. Hal ini tidak boleh dilupakan, 
dan harus menjadi satu kesatuan 
dalam penjagaan dan penghargaan 
oleh tiap warganegara Indonesia ter-
hadap negaranya,” kata Meutia. 

Menurut Meutia, kebijakan Pem-
bangunan Nasional dan Pembangunan 
Daerah tidak boleh melepaskan diri 
dari kesatuan integrasi nasional ini. 
“Kohesi nasional harus dilakukan 
terhadap seluruh  Bangsa Indonesia, 
harus ditata melalui revolusi mental 
yakni revolusi dalam pola pikir yang 
mampu melihat persatuan dan ke-
terikatan sesama rakyat Indonesia 
sebagai menggalang suatu kekuatan 
untuk menjaga dan membangun 
negara,  di mana perlu dibangun 
perasaan bahwa di mana pun ada 
Sang Saka Merah Putih. Di situlah  
tanah air kita yang harus kita bangun 
dan kita jaga, betapa pun kecilnya 
sumbangan kita, betapa pun kita 
berasal dari suku bangsa  yang ber-
beda,” ujar Meutia.  

Lebih lanjut Meutia mengatakan 
kohesi nasional harus dilaksanakan 
dalam bentuk gerakan nasional, 
tidak saja di sekolah bagi anak didik, 
melainkan bagi warga masyarakat di 
seluruh Indonesia. Tentunya  melalui 
cara-cara yang sesuai dan feasible.

Kesembilan, melakukan revolusi 
mental dalam pendidikan  agar pen-
didikan mengajarkan untuk meng-
hormati kebudayaan nasional, yaitu 
menegakkan Pancasila sebagai asas 
bersama bagi yang Bhineka yakni 
berbagai suku bangsa untuk menjadi 
Tunggal Ika atau satu bangsa. Tiap 
suku bangsa tetap mempunyai identitas-
nya sebagai unit budaya yang utuh, 
tradisinya, kearifan lokalnya, adat-
istiadatnya yang benda (tangible) 
maupun yang tak benda (intangible), 
yang keseluruhannya seperti mozaik, 
namun keseluruhannya memberi 
corak dan warna indah sebagai satu 
Bangsa Indonesia,” tutup Meutia. DK
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Dr. Irman Gusman
Ketua Dewan Perwakilan Daerah

Revolusi Mental, 
Kebijakan Presiden 
Sesuai dengan Konstitusi

JAKARTA- Ketua Dewan Per-
wakilan Daerah Dr. Irman Gusman 
mendefinisikan Revolusi Mental se-
bagai sebuah gagasan untuk me-
ngubah mindset. “Revolusi mental 
bukan kebijakan tetapi sebuah gagasan 
mengenai perubahan cara berpikir, 
cara bersikap dan cara bertindak,” 
kata Irman kepada Swantara di ruang 
kerjanya di Komplek Gedung Parlemen, 
Senayan beberapa waktu lalu.

Bagi dirinya kata Irman, perubahan 
tersebut menjadi penting melihat tujuan 
Bangsa Indonesia dalam mencapai 
kemajuan dan kemakmuran, yang 
dewasa ini sudah berada pada tiga isu 
besar yaitu demokrasi, desentralisasi 
dan globalisasi. 

“Era sekarang makin kompetitif 
dan diperlukan daya saing yang kuat 
agar keluar menjadi pemenang. Oleh 
karena itu sebuah revolusi yang kita 
sebut sebagai revolusi mental itu 
memang sebuah keharusan,” tegas 
Irman.

Irman menambahkan, oleh karena 
itu pertanyaannya bukan apakah 
gagasan ini bisa berjalan atau tidak, 
tetapi bagaimana seharusnya kita 
menempuh dan menyusun kebijakan 
untuk mewujudkan hal itu. “Gagasan 
revolusi mental ini harus terwujud-
kan secara komprehensif baik dalam 
bidang pemerintahan, politik dan 
semua bidang,” imbuhnya. 

Untuk itu lanjut Irman pemimpin 
pun harus memberi teladan, harus 
ada perubahan mindset pemimpin 
dari mental memerintah menjadi 
mental untuk melayani, begitu 
contohnya.

“Saya tidak akan menyatakan 
bahwa mental bangsa ini sudah 

parah. Saya ingin melihatnya dalam 
kacamata yang positif yaitu bahwa 
kita memang punya sejumlah masalah 
mendasar dalam berbagai bidang ter-
masuk dalam penataan moral, etika 
dan budaya. Menurut saya sebenar-
nya kita juga punya sejumlah kearifan 
yang menunjukkan bahwa kita adalah 
bangsa yang cukup beradab dan ber-
budaya,” jelas Irman. 

Menurut Irman, hanya memang 
karena kita sedang berada dalam era 
perubahan, tentu ada sejumlah konflik 
budaya. “Tapi saya yakin perlahan 
dan pasti kita akan menuju mental, 
moral dan budaya yang sesuai dengan 
zaman yang dijiwai oleh kearifan lokal 
kita yang adiluhung,” katanya penuh 
optimis. 

Dengan demikian sambung Irman, 
tugas pemimpin bukan saja  meng-
arahkan tetapi juga memberikan 
teladan agar proses menuju sikap 
mental, moral dan budaya yang baik 

itu terus berada pada jalur yang 
benar.

“DPD RI sebenarnya sudah sejak 
lama melakukan apa yang disebut 
revolusi mental, hanya memang 
tidak kami beri nama revolusi mental. 
Jadi, Pertama DPD sudah berusaha 
melakukan tata kelola lembaga yang 
baik, bersih, akuntabel dan berorientasi 
pada kesejahetraan rakyat di seluruh 
daerah. Kamilah lembaga yang mem-
pelopori penyerahan LHKPN secara 
kolektif. Ini menunjukkan komitmen 
kami untuk mematuhi hukum dan 
memerangi korupsi. Saya yakin kita 
tahu keduanya adalah agenda reformasi. 
Kedua, DPD tentu akan memberikan 
dukungan terutama dalam bentuk 
legislasi dan pengawasan untuk me-
nyukseskan revolusi mental. Kami 
akan memastikan bahwa kebijakan 
yang kita buat dan dijalankan 
pemerintah adalah kebijakan pro-
rakyat dan sesuai dengan cita-cita 
berbangsa dan bernegara,” kata Irman.

“Terlihat jelas bahwa DPD men-
dukung reformasi birokrasi. Bahkan 
DPD adalah salah satu lembaga yang 
mendorong reformasi birokrasi sejak 
awal karena birokrasilah yang sebenar-
nya melaksanakan pemerintahan. 
Kualitas pemerintahan diukur dari 
kinerja birorkasi. Oleh karena itu, 
birokrasi yang baik haruslah birokrasi 
yang efektif, efisien, akuntabel dan 
tentu saja bersih,” kata dia. 

DPD lanjut Irman bukan saja 
mendorong lewat tugas legislatif 
tetapi juga memberikan contoh. 
“Hanya dalam usia yang baru 10 tahun 
kita sudah meraih predikat WTP 6 
kali berturut-turut. Kita juga mem-
pelopori penyerahan LHKPN secara 
kolektif kepada KPK tahun 2009 dan 
tahun 2015 ini. Itu wujud nyata dari 
dukungan DPD untuk mendukung 
reformasi birokrasi,” tutur Irman.

“Jadi tentu saja kita tidak spesifik 
merancang program untuk mendukung 
revolusi mental karena revolusi mental 
itu adalah sebuah gagasan. Yang kita 
dukung tentu saja kebijakan yang 
mendorong perubahan sikap mental. 
Kita misalnya pernah membuat 
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monitoring pengukur daya saing 
daerah untuk meningkatkan pen-
dapatan asli daerah. Kita juga pernah 
mendorong pendidikan berbasis 
pembangunan karakter, pengembangan 
core business daerah berdasarkan 
karakter daerah dan sebagainya. 
Banyak sekali program kita untuk 
mendukung perubahan mindset itu,” 
jelas Irman.

Sekali lagi kata Irman, revolusi 
mental adalah gagasan. “Tentu saja 
pengawasan kita adalah kebijakan 
yang tertuang dalam visi misi presiden 
yang disesuaikan dengan Pancasila 
dan UUD 1945 sebagai filosofi dan 
hukum dasar Indonesia. Kebijakan itu 
terus kami awasi. Sebagai contoh 
DPD mengawasi pembangunan 

program tol laut, pembangunan 
poros maritim, refomasi birokrasi 
dan lain sebagainya. Itulah yang 
kami awasi untuk memastikan bahwa 
semuanya berjalan dengan baik 
sesuai aturan formil dan tujuan ber-
negara,” pungkas Irman.DK

Prof. Dr. Arief Rachman
Pakar Pendidikan

Guru, Kunci dari Revolusi Mental

JAKARTA-Tokoh Pendidikan Prof 
Dr Arif Rahman mengatakan dirinya 
menyambut baik gagasan Revolusi 
Mental yang dicanangkan Presiden 
Joko Widodo. Namun demikian Arief 
menilai bahwa mental tidak dapat 
direvolusikan, karena secara didaktif 
mental hanya dapat berevolusi.

“Tetapi jika dilihat dari ter-
minologi politik, hal tersebut sah saja 
demi percepatan menuju sebuah 
perubahan kearah yang lebih baik 
dan niat Presiden Joko Widodo sangat 
baik sehingga perlu didukung,” kata 
Arif saat ditemui Majalah Swantara di 
Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Arief mengatakan jika mental se-
seorang tidak dapat direvolusi, tetapi 
dapat dievolusi melalui tahapan-
tahapan yang diperlukan. “ Bagaimana 

kita dapat membuat seseorang dari 
mental A ke mental B, tanpa sesuatu 
proses, dengan demikian tahapan 
itulah yang sangat diperlukan,” jelas 
Arief. 

Lebih lanjut Guru Besar Universitas 
Negeri Jakarta tersebut berpendapat 
bahwa program Revolusi Mental 
dapat terlaksana melalui penerapan 
Kurikulum 2013, karena mengandung 
nilai-nilai pengetahuan yang terstruktur 
dan menghendaki tercapainya empat 
kompetensi, yakni berupa sikap spiritual, 
sikap sosial ,  pengetahuan dan 
keterampilan.

“Kurikulum 2013 mengutamakan 
terbentuknya sikap spiritual dan sikap 
sosial tanpa mengabaikan ranah 
pengetahuan dan keterampilan jadi 
sebenarnya cita-cita dunia pendidikan 
kita akan mengarah kepada pem-

bentukan karakter yang tidak semata-
mata berpatokan pada kecerdasan 
intelektual (kognitif), melainkan juga 
kecerdasan spiritual, mental dan 
kecerdasan sosial (afektif),” kata Arief.

Dalam konteks revolusi mental 
Arief berpendapat, tidak berlebihan 
jika dikatakan bahwa guru adalah 
kunci dari revolusi mental karena 
guru sebagai motor penggerak, sekaligus 
pemberi teladan bagi para siswa.

Dengan demikian lanjut Arief, 
ada empat aspek yang harus diper-
hatikan pemerintah kepada guru 
sehingga mereka dapat diandalkan 
sebagai lokomotif untuk melakukan 
perbaikan melalui gerakan revolusi 
mental.

“Pertama, yakni perbaiki ke-
sejahteraan guru, selama ini sebagian 
besar guru bekerja layaknya mengejar 
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Revolusi Mental yang digagas 
Pemerintahan Joko Widodo, dianggap 
mampu menjadi sumber semangat 
pencerahan bagi Bangsa Indonesia 
menuju kearah yang lebih baik demi 
mewujudkan cita-cita bangsa seperti 
diamanahkan para founding father. 
Optimisme tersebut secara gamblang 
tersirat dari seorang Pengamat 
Sosial dari Universitas Indonesia 
Devie Rahmawati. Berikut hasil 
wawancara Majalah Swantara (MS) 
dengan Devie Rahmawati (DR):

setoran, mereka datang ke sekolah 
hanya untuk mengajar dan bukan 
mendidik. Kebijakan Pemerintahan 
SBY untuk memperbaiki kesejahteraan 
guru melalui program sertifikasi guru 
patut diapresiasi, namun kenyataan-
nya program tersebut tidak berjalan 
sesuai harapan. Kini tumpuan kita 
pada Pemerintahan Jokowi untuk 
dapat melakukan perbaikan ke-
sejahteraan  guru, termasuk dianta-
ranya pengangkatan guru honorer. 
Bila kesejahteraan guru semakin baik, 
kita percaya mereka akan mendidik 
anak bangsa dengan lebih baik, dan 
dapat dijadikan model manusia Indo-
nesia yang menjalani revolusi mental, 
“imbuh Arief.

Kedua, pelatihan guru. “Kurikulum 
2013 sendiri telah mengadopsi sistem 
pendidikan yang terbukti sukses 

untuk melahirkan siswa berprestasi 
dan berakhlak mulia. Saran saya, se-
baiknya Kementerian Kebudayaan, 
Pendidikan Dasar dan Menengah 
hendaknya mengundang para guru 
berprestasi untuk berbagi ilmu pe-
ngetahuan dan pengalaman dalam 
mendidik kepada koleganya dengan 
memadukan ilmu pengetahuan dan 
nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan. 
Dan guru berprestasi itu akan men-
jadi model bagi sesama guru,” kata 
Arief.

Ketiga, pemerataan penyebaran 
guru. Ketimpangan penyebaran guru 
di Indonesia harus segera dicarikan 
solusinya sehingga program revolusi 
mental tidak hanya berlangsung di 
Pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa, 
karena setiap kelas bisa diasuh minimal 
satu guru.

“Keempat, menjadikan guru se-
bagai profesi mulia dan bergengsi, 
bukan lagi sebagai profesi kelas dua. 
Melalui perbaikan kesejahteraan, kita 
berharap mulai saat ini pemerintah 
Jokowi merekrut bibit-bibit berkualitas 
untuk dididik menjadi guru.  tetapi 
mereka yang benar-benar terpanggil 
jiwanya untuk memperbaiki kehidupan 
bangsa,” lanjut Arief. Dengan demikian 
menurut Arief perekrutan calon guru 
harus dilakukan secara selektif. 

“Selain guru, revolusi mental 
juga harus terjadi pada para birokrat 
sebagai penyelenggara negara, 
tokoh agama, dan tokoh masyarakat. 
Dan diharapkan dapat menjadi 
teladan bagi masyarakat agar di masa 
depan, manusia Indonesia pun me-
ninggalkan perilaku korup, intoleran, 
dan serakah,” pungkas Arief. DK

Devie Rahmawati
Pengamat Sosial

Revolusi Mental, 
Semangat Pencerahan
Bagi Indonesia
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(MS): Jika dipandang dari aspek 
Sosiologi, menurut Ibu bagaimana 
konsep dan gagasan Presiden 
Jokowi tentang revolusi mental yang 
didefinisikan sebagai upaya men-
ciptakan paradigma, budaya politik, 
dan pendekatan  nationbuilding  baru 
yang lebih manusiawi, sesuai dengan 
budaya Nusantara, bersahaja, dan 
berkesinambungan apakah dapat 
sesegera mungkin diterapkan di 
Indonesia?

(DR): Ini pertanyaan yang sulit. 
Karena pertanyaan ini tak seyogyanya 
hanya ditujukan kepada saya 
namun juga kepada ilmuwan politik, 
psikolog, budayawan. Dan tentu 
saja, para praktisi yang bersentuhan 
dengan masyarakat secara langsung 
dalam kesehariannya. Namun kalau 
saya boleh membatasi diri pada 
kepakaran saya, di bidang sosial, 
saya akan mengatakan revolusi 
mental bukanlah proyek yang 
mudah. Mengapa? Karena revolusi 
mental dimulai dari individu. Revolusi 
mental menunjuk bahwa problem 
bangsa ada pada tingkatan watak. 
Sementara, bila kita melihat yang 
paling mudah saja, persoalan korupsi 
yang berlangsung pada berbagai 
lapisan jajaran birokrasi secara 
meluas, problem terletak pada aspek-
aspek seperti sistem yang hanya 
bisa berjalan dengan kecurangan, 
kenaikan karier yang terjamin bila 
mendukung sistem yang curang, 
kesejahteraan yang belum terjamin 
yang saling mengunci satu sama lain. 
Bila seseorang menjadi korup dalam 
sistem yang demikian korup, maka 
sukar agaknya kita menudingkan 
pembangunan belum berlangsung 
dengan sebagaimana mestinya 
karena mental para manusia kita 
belum “terevolusi”. Karena itu, revolusi 
mental tak hanya memerlukan 
kebijakan-kebijakan yang membidik 
kepada individu sebagai pusat 
melainkan juga kepada sistem 
secara menyeluruh. Tampaknya 
benar bahwa pembangunan di 
Indonesia hanya bisa dilakukan 
dengan pendekatan yang bersahaja 
dan berkesinambungan kultur 
memerintah dengan pengkubuan 

ideologis yang tajam seperti di 
Barat sana tampaknya tidak ada di 
Indonesia. Hanya saja, kita perlu 
menyadari bahwa pembangunan 
yang berkesinambungan itu harus 
menyambangi persoalan-persoalan 
sistemik dan memperbaikinya secara 
berangsur-angsur. Perubahan mustahil 
dilakukan dengan gebrakan-gebrakan 
yang malah akan menimbulkan 
resistensi balik.

(MS): Langkah apa saja 
yang dilakukan untuk mengubah 
mindset masyarakat sebagai upaya 
mewujudkan  revolusi mental, utama-
nya bagi generasi muda yang kini 
tengah mengalami degradasi moral?

(DR): Di satu sisi, memang, kita 
mudah menjumpai anak-anak muda 
sekarang punya banyak keinginan, 
ingin mengerjakan segalanya, tidak 
sabaran, ingin tampak spesial, 
gampang beralih komitmen, apatis. 
Bagi generasi yang lebih tua, hal ini 
sekilas akan tampak sebagai sifat-
sifat yang tidak bijak. Memang, 
dalam pengertian tertentu, sifat-sifat 
ini merugikan. Tetapi dari waktu ke 
waktu, anak muda memang seperti 
itu. Baca artikel-artikel majalah 
pada tahun 70-80-an, dan kita akan 
menemukan keluhan yang sama. Baca 
artikel dari tahun-tahun sebelum itu, 
kita akan menemukan problem yang 
sama. Hanya saja, sekarang semua 
tampak marak karena keberadaan 
teknologi informasi baru. Semua 
orang tersambung. Kita dapat dengan 
mudah menyaksikan pelanggaran 
terhadap nilai-nilai yang kita yakini di 
depan mata kita.

Kita, karenanya, bukannya harus 
menampik tetapi mengakui bahwa 
meledak-ledak dan ingin menjadi 
berbeda merupakan sifat bawaan dari 
anak muda. Dengan mengakuinya, kita 
justru bisa memanfaatkan ini untuk 
membangun bangsa ini. Sebagai 
misal, kalau anak muda konsumtif 
dan ini memang merupakan bawaan 
mereka berkenaan dengan sifat 
mereka yang belum merasakan 
beban apa-apa untuk menabung, 
mengapa tidak memanfaatkannya 
untuk menumbuhkan perekonomian 

kita? Konsumsi adalah daya yang 
jelas-jelas bisa dimanfaatkan untuk 
mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, 
apalagi kita saat ini memiliki jumlah 
penduduk berusia muda yang sangat 
besar. Hal ini berarti kita punya daya 
konsumsi dan produksi yang sangat 
potensial untuk membangun bangsa. 
Lalu sifat kreatif anak muda bukankah 
saat ini pembangunan kita sendiri 
berorientasi perekonomian kreatif? 
Ini berarti seandainya dipupuk ke 
arah yang tepat sifat anak muda 
yang gemar mencipta merupakan 
daya yang dapat menempatkan 
kita dengan keunggulan kompetitif, 
bukan lagi keunggulan komparatif. 
Ingat bahwa sumber daya terbesar 
adalah pikiran, bukan lagi tenaga. 
Jangan melawan api dengan api. 
Manfaatkan api yang ada untuk 
menerangi kegelapan.

(MS): Menyangkut pembangunan 
mental bangsa, setujukah Ibu dengan 
pandangan bahwa hal-hal yang 
berhasil diterapkan dinegara maju 
juga dapat berhasil jika diterapkan di 
Indonesia?

(DR): Tidak sepenuhnya. Masing-
masing negara memiliki perjalanan 
sejarahnya masing-masing, sehingga 
kebijakan pembangunan di satu tempat 
belum tentu akan berhasil diterapkan 
di negara lain. Masyarakat Amerika 
bersepakat dengan pemerintahnya 
mengatakan kepemimpinan Saddam 
Hussein atas Irak otoriter. Watak 
yang otoriter, artinya, dianggap 
tidak padan dengan pembangunan 
watak yang demokratis. Namun 
apakah pemerintahan demokratis 
yang kemudian dicangkokkan ke 
Irak pasca kepemimpinan Hussein 
bahkan mampu menyediakan hak 
warga yang paling mendasar, yaitu 
keamanan? Tidak. Namun hal ini 
bukan berarti kita tidak dapat belajar 
dari pembangunan di negara-negara 
maju. Hal yang perlu kita perhatikan 
adalah jangan menjadikan model 
pembangunan mereka sebagai resep 
sukses tak bersyarat. Perhatikan 
proses jatuh-bangun mereka dalam 
pembangunannya dan, lebih tepat-
nya lagi, perhatikan bagaimana 
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mereka menyelesaikan persoalan-
persoalannya. Di sana kita akan 
mempelajari kreativitas dan cara 
berpikir di luar kotak bagaimana 
menuntaskan persoalan-persoalan 
yang kontekstual. 

(MS): Menurut Ibu, apakah 
negara yang maju berarti identik 
dengan negara yang memiliki 
peradaban maju?

(DR): Kita harus mendefinisikan 
secara spesifik apa yang dikatakan 
dengan maju. Maju bisa berarti 
lebih memadai dalam menjamin 
kebutuhan warganya akan kesehatan, 
bisa berarti menjamin keamanan 
warganya bisa berarti menjaga 
hubungan-hubungan sosial yang 
berasaskan kekeluargaan dan 
kebersamaan tetap pada tempatnya; 
dan tentu saja masih banyak definisi 
maju yang lain-lainnya. Bila kita 
mengatakan peradaban di Barat 
maju tanpa mengamatinya dengan 
seksama, maka kita akan menampik 
fakta bahwa terdapat berbagai 
bidang yang tak dikelola oleh 
bentuk-bentuk pembangunan yang 
dominan di Barat. Ambil contoh 
saja, kemampuan mengatasi krisis. 
Ketika krisis ekonomi berlangsung 
di Amerika Serikat, akibat terlampau 
menumpukan perekonomiannya 
kepada korporat-korporat besar 
mereka tidak berkutik ketika angka 
pengangguran mendadak melonjak 
tinggi. Namun ketika krisis ekonomi 
di Indonesia terjadi, bentuk-bentuk 
perekonomian informal segera 
melindungi masyarakatnya. Mereka 
yang kehilangan pekerjaannya 
kemudian hidup dengan berdagang 
atau merintis usaha-usaha satu hal 
yang tak bisa dilakukan di negara-
negara Barat karena berbelit-belitnya 
izin untuk melangsungkan satu 
usaha. Dan belakangan kita melihat 
lagi satu fenomena yang mungkin 
akan menimbulkan kebanggaan 
pada diri kita: negara-negara di 
Eropa belakangan mengalami 
penurunan pendapatan per 
kapita. Perekonomian mereka sulit 
mengalami pertumbuhan. Insentif 
yang terlalu besar untuk para 

penduduk mengakibatkan warga, 
sebagai sumber daya, tidak kompetitif 
bila dibandingkan dengan negara-
negara yang pada saat ini tengah 
mengalami pertumbuhan pesat.

(MS): Maju mundurnya suatu 
bangsa sangat bergantung pada 
sistem ekonomi dan politik yang 
memberi kesempatan dan peluang 
yang mudah dan adil sehingga semua 
orang memiliki kesempatan sama 
untuk menjemput peluang meraih 
kemajuan, bagaimana pendapat Ibu 
tentang hal ini?

(DR): Nah, pertanyaan ini sangat 
menjebak. Pertanyaan baliknya 
adalah, apakah ada satu sistem 
ekonomi dan politik yang benar-
benar memberikan kesempatan 
dan peluang yang mudah dan adil 
kepada semua orang? Tampaknya 
tidak. Pada saat satu negara baru 
menerapkan demokrasi, misalnya, 
kita mengira persoalan yang lama 
menghantui bangsanya akan segera 
rampung. Kendati demikian, pada 
kenyataannya, kita justru melihat 
terbentuknya satu sistem tersentral 
yang baru. Mereka yang mempunyai 
kemampuan untuk melobi di Amerika 
Serikat sekalipun, pengekspor 
demokrasi terbesar akan punya 
kapasitas untuk mempengaruhi 
kebijakan jauh lebih efektif ketimbang 
kelompok-kelompok lainnya. Kalangan 
selebritas yang diikuti oleh banyak 
pengikut saat ini, terima kasih kepada 
Twitter punya opini yang lebih 
berpengaruh menggerakkan publik 
dibanding opini seorang awam yang 
bahkan sangat tajam sekalipun. 
Apakah kita masih akan mengatakan 
ada sistem yang tanpa syarat apa pun 
terbuka bagi semua kalangan? Sulit 
bila tak mau dikatakan tidak mungkin. 
Maksud saya mengatakan hal ini 
bukanlah menghilangkan semangat 
kita untuk memperjuangkan satu 
sistem yang lebih kuat untuk 
mengakomodasi lebih banyak lagi 
warga dari sistem yang sekarang 
berlaku dengan hormat saya kepada 
sistem yang sekarang berlaku, masih 

terdapat berbagai kekurangan fatal 
yang perlu diperbaiki. Hanya saja, 
kita tidak bisa mencari jalan pintas 
dengan kata-kata magis seperti 
“sistem yang terbuka,” “demokrasi,” 
“revolusi mental” dan lain sebagainya. 
Tak ada resep tunggal dan rahasia 
untuk memperbaiki kehidupan sosial 
kita. Yang perlu kita lakukan adalah 
kerja keras dan berpikir keras. Kerja, 
kerja, kerja, kalau kata pemerintahan 
sekarang.

(MS): Sependapatkah ibu 
dengan penilaian yang menyebutkan 
bahwa maju atau tidaknya bangsa 
tersebut dipengaruhi oleh karakter 
bangsa tersebut? Menurut ibu, 
bagaimana solusinya untuk meningkat-
kan kesadaran bangsa yang masih   
memiliki moral dan mental yang 
rendah?

(DR): Bisa jadi. Tapi kita harus 
menyadari juga bahwa karakter 
tidak terbangun dengan sendirinya. 
Banyak aspek sosial yang membentuk 
watak seseorang dan bila kita tidak 
menghiraukannya akan menjadi 
fatal untuk kita, seperti yang telah 
saya sebutkan dalam menjelaskan 
pertanyaan pertama tadi. Persoalan 
sistemik bisa jadi malah lebih akut 
ketimbang persoalan watak. Saya 
andaikan begini, kebakaran terjadi 
biasanya karena ada tiga aspek. Api, 
oksigen, dan materi yang terbakar, 
dan ini yang biasa diajarkan kepada 
kita dalam pelatihan-pelatihan 
penanganan kebakaran. Nah, revolusi 
mental yang hanya membidik karakter 
daripada insan-insan bak hendak 
meredakan kebakaran dengan 
mata yang tertuju pada apinya 
saja. Sementara dalam kebakaran 
tersebut, masih ada oksigen dan 
bahan terbakar yang menyebabkan 
api terus menyala-nyala. Saya pikir, 
bila saya harus mengajukan solusi 
untuk meningkatkan kesadaran 
bangsa, hal yang penting untuk 
diperbaiki bersamaan dengan metal 
orang-orangnya melalui keteladanan 
pemimpin, utamanya adalah sistem 
di mana kita hidup sekarang.DK

Laporan Utama
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Radhar berpendapat dalam 50 
tahun belakangan ini,  kata revolusi 
boleh jadi masih berlangsung, tetapi 
hanya terjadi dalam satu dimensi ke-
budayaan saja, yakni sains, terutama 
ketika produk intelektual tersebut 
dilengkapi dengan implementasi 
teknologisnya berupa mesin kom-
putasi, transportasi, dan ditunjang 
dengan informasi komunikasi.

“Harus diakui, revolusi dalam 
dimensi ini telah menyeret perubahan 
radikal bahkan revolusioner di bagian 
hidup lainnya. Yang kita rasakan, 
alami, dan produksi belakangan ini 
dalam semua lapangan kehidupan, 
suka atau tidak suka, sesungguhnya 

JAKARTA-  Budayawan Radhar 
Panca Dahana mengatakan revolusi 
mental ala Jokowi adalah sebuah 
gerakan perubahan yang harus 
dimulai dari diri sendiri. “Mentalitas 
pribadi itu yang harus segera 
dibenahi. Sehingga ada semacam 
migrasi kultural yang diharap-
kan kemudian berimbas kepada 
perubahan mental atau pola pikir 
manusia tersebut. Dengan demikian 
revolusi mental itu perlu dan menjadi 
kewajiban yang harus segera dilak-
sanakan. Kita lakukan migrasi kultural 
yang impactnya kepada mental,” ujar 
Radhar kepada Majalah Swantara di 
Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Radhar Panca Dahana
Budayawan

Migrasi Kultural yang Berimbas 
Kepada Perubahan Mental dan Pola Pikir

Laporan Utama
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hanya menjadi imbas dari capaian 
sains dan teknologis tersebut di atas. 
Persoalannya adalah kemudian revolusi 
ikutan tersebut ternyata menciptakan 
pergeseran, bahkan perubahan yang 
sangat signifikan dari sikap mental, 
intelektual, bahkan fisikal kita sendiri,” 
ungkap Radhar.

Dengan demikian kata Radhar, 
membuat kita kemudian bergerak se-
cara sadar dan tak  hanya menjadi 
konsumer, tetapi lebih tepatnya 
menjadi korban dari produk-produk 
teknologis dan segala jenis industri 
yang diproduksi oleh kaum kapitalistis, 
dan mereka pun  yang membonceng 
di belakang produk yang mereka 
produksi.

“Di titik ini kita kehilangan ke-
pribadian, identitas, hingga tingkat 
nilai-nilai dasar ditambah juga 
primordial yang selama ini mengons-
titusi keberadaan atau eksistensi kita 
sendiri. Kita pun menjadi makmum 
atau pengikut sukarela dari diseminasi 
cara hidup dan berpikir atau rezim 
budaya yang menjadi struktur dan 
sistem dasar di dalam sains serta 
teknologi yang notabene berasal dari 
oksidental itu,” kata Radhar.

Menurut Radhar, di sinilah titik 
penjelas terciptanya chaos budaya 
yang tergambar. “Jika muncul urgensi 
atau gagasan untuk dimulai upaya 
melakukan “revolusi dalam arti 
perubahan mental berangsur tetap 
dan progresif “,  kita pun mendapat 
argumentasi logis  bukan spekulatif-
nya di sini. Namun, mungkinkah ter-
jadi “revolusi mental” yang logis itu?,” 
tanya Radhar.

“’Revolusi” budaya Frasa sebenarnya 
sudah mengindikasikan “revolusi 
mental” itu tidak mungkin terjadi 
atau terjalani tanpa diiringi revolusi 
intelektual yang bersifat logis. Tetapi 
hal ini harus ditambahkan lagi dalam 
logika ini, revolusi semacam itu juga 
mau tak mau harus mengintegrasi-
kan dua revolusi lain yakni fisikal dan 
spiritual,” jelas Radhar.

Radhar menambahkan tiga di-
mensi manusia ilahiah ini sebenarnya 
sejak mula tak dapat terpisahkan, 

tetapi kebudayaan manusia yang 
dipengaruhi realitas geografis telah 
mencerai-beraikannya seperti rasio, 
mental-spiritual, dan fisikal. 

Menurut Radhar, tiga dimensi 
itulah yang sesungguhnya bekerja, 
tidak simultan, tetapi secara integratif 
sehingga manusia memiliki semacam 
daya cipta, kapasitas ilahiah yang 
disebut dengan kreativitas.

“Kapasitas melahirkan kebudayaan 
dan produk-produknya. Artinya, sebuah 
perubahan yang kontinyu, progresif, 
dan positif dalam harapan kita bersama 
di atas, tidak bisa tidak harus terjadi 
pada level atau fondasi kebudayaan.   
Revolusi baiklah kita gunakan kata ini 
betapapun biasnya kebudayaan tidak 
hanya mengubah mentalitas kita, 
tetapi juga pola pikir kita sampai pada 
sikap keberagamaan kita, hingga se-
cara fisis ia menjelma dalam perilaku 
pragmatis kita sehari-hari,” kata Radhar.

Semua itu tambah Radhar 
bukan cuma soal politik, ekonomi, 
ilmu, atau agama saja, tetapi itu soal 
kebudayaan. Kebudayaan di sini se-
cara sederhana kita pahami sebagai 
sebuah nebula atau gugusan abstrak 
(ke)manusia(an) yang ingin memper-
tahankan eksistensi spesiesnya lewat 
produk-produk idealnya dalam lima 
tingkat yakni nilai, norma, moralitas, 
etika, dan estetika. 

“Inilah gugusan abstrak yang 
dengan keringat tubuh kita jadi 
produk atau artifak ketika bukan ke-
berlangsungan spesies saja yang 
terjaga, kenyamanan hidup kita juga 
tercipta. Sebuah revolusi selayaknya 
terjadi dalam prosesus kultural di 
atas, bermula dari nilai-nilai di tingkat 
personal  yang luhur dan mulia, kita 
terima dan internalisasi dalam diri 
hingga kemudian jadi masif dan men-
cipta sebuah norma yang juga luhur 
dan mulia,” kata Radhar.

Radhar mengatakan dari norma 
yang positif, sebagai senjata ampuh 
melawan negativitas kultural di sisi 
lainnya, moralitas secara umum 
dalam arti kebaikan dan yang juga 
kebenaran sekaligus dapat dihasilkan 
secara kolektif.

“Di tingkat aturan dasar, tingkat 
analitik, semua itu akan jadi kitab 
etika yang jadi penuntun keadaban 
dan kesantuan, serta estetika yang 
menjadi acuan dalam mengapresiasi 
semua produk kebudayaan kita. Bagi 
pengemban amanah rakyat dan 
konstitusi Indonesia mendatang, 
praksis dan internalisasi prosesus ini 
tak terelakkan harus terjawantahkan 
dalam sistem pengajaran yang bersifat 
universal yang mengikutkan seluruh 
elemen kebangsaan kita, ketika 
pendidikan formal salah satu garda 
depannya. Dalam sistem ini, bukan 
hanya pengajar di sekolah-sekolah 
formal,  orangtua di rumah, sesepuh 
adat, pelatih atau penatar yang 
mendapat imperasi keras untuk bukan 
hanya menjadi acuan moral. Melainkan 
juga contoh perbuatan, juga mereka 
yang menjadi bos, komandan tempur, 
pejabat negara dan publik, kepala 
organisasi, pangreh praja, dan semua 
yang mendapat amanah, tanggung 
jawab atau titipan kekuasaan mesti 
mampu menjadi guru bagi murid 
atau bawahannya. Bagi pemimpin 
tertinggi, betapa berat dan luar 
biasa imperasi budaya pengajaran ini. 
Setidaknya untuk memperlihatkan 
bagaimana revolusi kultural itu sudah 
terjadi padanya,” pungkas Radhar.DK

Laporan Utama

Di tingkat aturan 

dasar, tingkat analitik, 

semua itu akan jadi 

kitab etika yang jadi 

penuntun keadaban dan 

kesantuan, serta estetika 

yang menjadi acuan 

dalam mengapresiasi 

semua produk 

kebudayaan kita.



SWANTARA NO. 12 TAHUN IV/MARET 2015 33

Sulit buang air besar? 
Perbanyak minum air hangat

 Ritual buang air besar merupakan hal yang penting 
untuk kesehatan tubuh Anda. Sebab buang air besar 
menjadi salah satu jalan untuk mengeluarkan kotoran 
yang menumpuk di dalam tubuh dan saluran pencernaan 
Anda. Saat anda mengalami kesulitan dalam buang air 
besar maka sistem pencernaan akan terganggu. walaupun 

Mengapa smartphone harus 
dibersihkan setiap hari?

Smartphone telah menjelma menjadi perangkat 
yang ada dimanappun kita berada. Namun, tidak banyak 
yang mengetahui bahwa smartphone yang kita gunakan 
selama ini memiliki  bakteri yang cukup berbahaya.

Menurut penelitian yang dilakukan di Amerika, tidak 
kurang dari 7000 jenis bakteri ditemukan di smartphone. 
Mengingat bakteri bisa tumbuh lebih ‘subur’ di daerah 
tropis seperti Indonesia, bukan tidak mungkin bila jumlah 
bakteri di smartphone kita bisa melebihi rekor di Amerika.

“Saat Anda merasa smartphone memanas setelah 
pemakaian atau lingkungan, itu adalah kondisi terbaik bagi 

Intermezzo

Anda sudah banyak mengonsumsi serat seperti buah 
dan sayur, tetap saja Anda sering mengalami sulit BAB. 
Akhirnya Anda pun memilih untuk minum obat pencahar.

Dilansir dari dailymail.co.uk, ternyata minum 
banyak air hangat terutama di pagi hari bisa membantu 
melancarkan proses BAB Anda.

“Hangatnya suhu air yang masuk ke dalam tubuh 
dapat memperlebar pembuluh darah di dalam sistem 
pencernaan Anda. Sehingga aliran darah akan meningkat 
dan aktivitas sistem pencernaan bertambah. Hasilnya, Anda 
pun bisa terhindar dari sulitnya buang air besar,” terang 
Dr Felice Schnoll-Sussman, seorang gastroenterologist di 
Weill Medical College of Cornell University.

Selain minum air hangat di pagi hari atau setiap kali 
saat Anda minum, aktivitas fisik juga mampu memperlancar 
pergerakan usus dan saluran pencernaan Anda sehingga 
mampu melancarkan proses buang air besar. 

 

sumber : http://www.merdeka.com/sehat/sulit-buang-air- 
 besar-perbanyak-minum-air-hangat.html

bakteri untuk berkembang biak,” ujar 
Laura Bowater, ilmuwan dari Universitas 
East Anglia. 

Beberapa jenis bakteri yang ditemui 
oleh ilmuwan diklaim berbahaya bagi 
kesehatan Salah satunya adalah 
Staphylococcus aureus. Bakteri ini 
mampu menghasilkan racun yang dapat 
menyebabkan keracunan makanan. 
Parahnya, jumlah bakteri  Staphylococcus 
aureus  di smartphone terbukti lebih 
banyak dibanding yang ditemukan di 
toilet.

“Enterococcus  (bakteri yang 
biasa ditemukan di kotoran manusia)

Kebiasaan buruk pengguna yang jarang mencuci tangan 
sebelum atau sesuah menggunakan smartphone juga 
mendukung pertumbuhan bakteri jahat di smartphone.

Oleh sebab itu, ilmuwan menyarankan kepada 
pengguna smartphone untuk membersihkan gadget 
mereka secara teratur. Perlu diketahui bila beberapa 
vendor seperti Apple tidak menyarankan pada pengguna 
untuk melakukan pembersihan dengan alkohol.

“Bersihkan smartphone Anda setiap hari dengan 
menggunakan cairan anti bakteri, sesering yang Anda 
bisa,” ungkap ahli mikrobiologi tersebut.

Sumber : http://www.merdeka.com/teknologi/mengapa-
smartphone-harus-dibersihkan-setiap-hari.html
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Kondisi Mental Bangsa
Saat ini, karakter Bangsa 

Indonesia mengalami degradasi 
yang memprihatinkan, hal ini 
bersifat subyektif yaitu dapat kita 
rasakan sendiri maupun obyektif 
yaitu dibuktikan secara terukur oleh 
berbagai survey internasional.  Baru-
baru ini kita “dinobatkan” sebagai 
Negara paling macet, paling tidak 
aman, korupsi yang tinggi. Kita tidak 
perlu berang terhadap survey-survey 
itu karena secara subyektif  kita pun 
bisa  merasakannya sendiri.  Beberapa 
pakar budaya masa lalu memvonis 
sikap mental tersebut sebagai ciri 
permanen masyarakat Indonesia. 
Kita tidak perlu menyesali diri, sebab 
berbagai hasil  penelitian sosiologis 
menunjukkan bahwa sikap mental 
bangsa tidak bersifat menetap tetapi 
sebagian terbesar adalah hasil dari 
kondisi-kondisi “struktural”  yang 
berasal dari luar individu,  terutama 
adalah kebijakan Pemerintah, 
peraturan, tatanan birokrasi dsb. Jadi 
bangsa ini bisa berubah!

Ajakan Jokowi untuk melakukan 
“Revolusi Mental” harus kita tanggapi 

sebagai suatu ajakan seorang 
Pemimpin untuk berubah dengan 
cepat (revolusioner), sebab kita 
sudah terlambat dibandingkan 
bangsa-bangsa tetangga kita. Oleh 
karena itu para pakar kita tidak 
perlu memperdebatkan konsep ini 
secara berkepanjangan, melainkan 
segera menangkap maknanya dan 
merancang strategi konkrit untuk 
melaksanakannya. Era ini nampaknya 
bisa menjadi momentum yang 
menentukan bagi kemajuan bangsa 
Indonesia.

Ketika ditugaskan oleh Jokowi 
untuk memimpin Pokja Revolusi 
Mental di RumahTransisi, penulis dan 
beberapa teman melakukan Focused 
Group Discussion (FGD) di tiga kota: 
Jayapura, Jakarta dan Banda Aceh. 
Peserta diskusi berjumah 300 pakar 
dari berbagai bidang: Tokoh Agama, 
Budayawan, Seniman, Ilmuwan, 
Perempuan, Netizen, Pengusaha, 
Pemuda, LSM, Birokrat. 

Perlukah Revolusi Mental?
Para pakar sepakat bahwa 

Bangsa Indonesia membutuhkan 
suatu Revolusi Mental yaitu suatu 
usaha yang cepat, terfokus untuk 
mengembangkan berbagai nilai yang 
mengalami krisis.   Para pakar sepakat 
untuk berfokus pada 6 nilai yang 
bersifat strategis (paling diperlukan 
untuk memenangkan persaingan 
dunia saat ini).  Nilai tersebut tidak 
perlu diperlakukan secara sakral 
(seperti di jaman Orde baru sehingga 
menimbulkan rasa takut berlebihan), 
tetapi sebagai nilai yang bersifat 
instrumental yaitu secara praktis, 
efektif dan terukur dapat mengangkat 
harkat, martabat dan peradaban 
Bangsa. Nilai sakral yang terkandung 
dalam agama serta Pancasila tetap 
merupakan nilai dasar kita sebagai 

bangsa namun bukan nilai yang akan 
di”revolusikan” dalam kurun waktu 
lima tahun ini. 

Wujud Revolusi Mental
Revolusi Mental bukanlah suatu 

usaha untuk “mensucikan” bangsa 
dalam waktu singkat dan mengurusi 
moralitas pribadi (private morality) 
misalnya apakah seseorang berdoa 
secara rutin atau tidak, namun sekedar 
meningkatkan mutu  “moralitas public” 
yaitu: apakah seseorang tertib di jalan 
raya, patuh membayar pajak, tidak 
korupsi, menjaga kebersihan dsb. 

Enam nilai yang akan“ 
direvolusikan” secara terfokus pada 
lima tahun mendatang adalah: 
1. kewargaan (citizenship)
2. dapat dipercaya (trust worthiness)
3. kemandirian (self reliance)
4. kreativitas (creativity)
5. gotong royong (collaboration)
6. saling menghargai (mutual 

respect)

Nilai Kewargaan amat penting 
dikembangkan saat ini untuk 
menyadarkan rakyat maupun 
Pemerintah tentang apa hak dan apa 
kewajiban mereka, sehingga terjadi 
keadilan dalam penyelenggaraan 
hidup bernegara dan berbangsa. 
Misalnya Pemerintah harus 
meningkatkan pelayanan pada 
warga Negara, sebaliknya warga 
Negara harus patuh dan disiplin pada 
aturan yang ada. Nilai kewargaan 
juga menyangkut identitas dan 
kebanggaan sebagai bangsa (ke-
Indonesiaan).

Nilai dapat dipercaya atau 
kejujuran sudah sangat merosot dalam 
kehidupan publik kita, hampir semua 
warga negara maupun Lembaga 
Negara (Polisi, DPR, Birokrasi dsb.). 
Perusahaan bahkan sekolah terlibat 
dalam tindakan “kebohongan” publik 

Prof. Dr. Paulus Wirutomo
Sosiolog UI

Revolusi Mental Untuk Indonesia

Opini
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baik disengaja maupun terpaksa. 
Diperlukan tindakan revolusioner 
untuk memberantas sikap yang 
koruptif ini.

Nilai kemandirian telah merosot 
tajam, karena bangsa kita saat ini 
menjadi bangsa pengimpor nomor 
wahid mulai dari barang teknologi 
canggih sampai bahan pangan pokok 
termasuk  garam. Diperlukan tindakan 
hukum dan moral yang bersifat 
revolusioner untuk membalikkan 
situasi ketergantungan ini menjadi 
sikap mandiri.

Banyak anak bangsa yang 
mendapat penghargaan internasional 
dalam kreativitas, namun secara umum 
nilai kreativitas bangsa kita cenderung 
menurun bahkan menghilang 
karena kita sebagai bangsa dan 
Negara tidak mengembangkannya 
secara sistemik.  Karena itu nilai 
krativitas harus dikembangkan 
melalui tindakan revolusi.  Gotong 
royong adalah inti dari Pancasila, jadi 
mengembangkan gotong royong 
berarti mengembangkan Pancasila.     
Nilai ini perlu diangkat lagi secara 
revolusioner, karena saat ini hanya 
berhenti menjadi jargon. Revolusi 
mental bertujuan mengusung 
bersama nilai ini dengan tindakan 
sistemik yang terukur.

Nilai saling menghargai adalah 
sangat mendasar di dalam bangsa 

yang majemuk seperti Indonesia, 
namun setiap hari kita saksikan 
bentrokan massal antar suku, ras, 
agama dsb. Akar dari segalanya adalah 
karena kita telah melupakan nilai saling 
menghargai, yang menonjol saat ini 
adalah nilai saling menguasai dan 
mendominasi. Semua nilai ini ternyata 
sejalan dengan ideologi Trisakti yang 
dipegang oleh Pemerintah Jokowi-
JK saat ini. Nilai Kewargaan dan nilai 
dapat  dipercaya terutama penting 
untuk membangun Kedaulatan Politik 
kita. 

Nilai Kemandirian dan Kreativitas 
akan mampu mengembangkan 
Ekonomi Nasional yang mandiri. 
Nilai “Gotong royong” dan Saling 
menghargai adalah tonggak dari 
kepribadian Budaya kita.

Prinsip dasar pelaksanaan Revolusi 
Mental.

Agar Revolusi Mental benar-benar 
efektif merubah sikap mental bangsa 
yang sudah tertinggal dari bangsa 
lain dan tidak mengulang kesalahan 
dari model P4 yang terlalu verbal 
dan indoktrinatif,  maka seyogyanya 
Revolusi Mental berpegang pada 
delapan prinsip dibawah ini:
1. Revolusi Mental bukan proyek 

tetapi Gerakan Masyarakat Indonesia 
yang harus terfokus untuk meng-
angkat 6 nilai strategis.

2. Harus ada komitmen Pemerintah 
(Political Will) yang ditandai 
dengan berbagai kebijakan yang 
menunjang secara hukum.

3. Revolusi Mental tidak bersifat 
Sektoral, tetapi harus terjadi pada 
setiap                bidang   kehidupan 
(Pendidikan, Agama, Pertanian, 
Perdagangan, Transportasi, 
Lingkungan Hidup, Kelautan 
dsb.), oleh karena itu idealnya 
langkah  kebijakannya harus 
dibawah Lembaga Kepresidenan 
agar bersifat  lintas sektoral.

4. Revolusi Mental harus bersifat 
partisipasi,  Pemerintah bersama 
seluruh Rakyat bisa membentuk   
semacam  Konsorsium untuk 
mewadahi kolaborasi antar 
Pemerintah, Civil Society 
(termasuk Pengusaha) secara 
inklusif dan setara.

5. Aksi dari Revolusi Mental adalah 
melakukan “value attack” 
yaitu penanaman nilai melalui 
berbagai aksi kampanye serta 
aksi sosial

6. Disain dari program-program 
Revolusi Mental harus bersifat 
“user friendly”: mudah dicerna 
masyarakat semua usia dan kelas 
sosial, populer, sesuai gaya hidup 
yang ada di berbagai tempat 
(tidak birokratis dan indoktrinatif).

7. Nilai-nilai yang dikampanyekan 
bertujuan mengatur kehidupan 
sosial (moralitas publik) bukan 
moralitas privat

8. Revolusi Mental harus dapat 
diukur dampaknya terutama 
pada kualitas mental (sikap, 
perilaku) seluruh warga Negara 
Indonesia.

Demikianlah konsep  Revolusi  
Mental  yang disusun oleh  Pokja  
Revolusi  Mental atas penugasan Bapak 
Jokowi. Revolusi Mental hanya akan                                                                                                                             
terlaksana bila semua komponen 
bangsa mau dan mampu bersepakat  
terhadap rumusan Revolusi yang akan 
dijalankan, bukan berjalan sendiri-
sendiri.

Opini

Dok: bovidiva.com
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Konsep revolusi mental Jokowi 
berpijak dari terjadinya paradox 
dalam realitas sosial budaya bangsa 
Indonesia di era reformasi yang 
sudah berjalan 16 tahun. Di satu sisi 
ada kemajuan yang membanggakan 
seperti terbukanya keran kebebasan 
sosial politik sehingga bangsa 
Indonesia dianggap sebagai bangsa 
yang mengalami kemajuan di bidang 
demokrasi, bahkan mendapat prediket 
sebagai Negara demokrasi terbesar ke 
3 di dunia. Di bidang ekonomi bangsa 
Indonesia mendapat pujian sebagai 
bangsa dengan kemajuan yang pesat, 
sehingga masuk dalam kelompok 10 
besar dunia, sebagaimana dirilis oleh 
Bank dunia pada 
Mei 2014.  Namun 
di sisi lain terjadi 
kondisi yang sangat 
memperihatinkan, 
m i s a l n y a 
m e n i n g k a t n y a 
kerusuhan dan 
konflik sosial di 
berbagai daerah 
dan lapisan sosial, 
m e n i n g k a t n y a 
derajat kemiskian, 
baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif. Berbagai realitas ini 
menunjukkan bahwa bangsa 
Indonesia  mengarah pada proses  
disintegrasi sosial yang membuat 
bangsa Indonesia menjadi bangsa 
yang rentan (fragile society). 

Menurut Jokowi, terjadinya 
berbagai paradox  tersebut  menunjuk-
kan bahwa kita telah gagal melakukan 
perubahan.  Kegagalan ini dibuktikan 
dengan masih berkembangnya  
mentalitas negatif yang tumbuh 
sejak zaman orde baru, hingga saat 
ini yang cendurung memperlihatkan 
gejala semakin marak.  Mentalitas 
budaya tersebut diantaranya : korupsi, 
intoleransi terhadap perbedaan, sifat 
rakus, ingin menang sendiri, ingin 
kaya secara instan, kecenderungan 
menggunakan kekerasan dalam 
memecahkan masalah, pelecehan 
hukum, dan sifat oportunis. Semua 
ini terjadi karena kecenderungan 

menerapkan prinsip-prinsip paham 
liberalisme yang jelas tidak sesuai dan 
kontradiktif dengan nilai, budaya, dan 
karakter bangsa Indonesia.  Di sini 
Jokowi secara cermat melihat adanya 
ketidaksesuaian antara fondasi sosial 
dengan bangunan sosial sehingga 
menimbulkan goncangan dan 
instabilitas sosial yang dibuktikan 
dengan munculnya keretakan sosial 
yang makin tajam.

Sebagai respon sekaligus 
alternatif atas kondisi sosial yang 
paradoks inilah Jokowi menawarkan 
konsep Revolusi mental saat men-
calonkan diri menjadi presiden. 
Menurutnya, revolusi mental berarti 
warga Indonesia harus mengenal 
karakter orisinal bangsa, yaitu bangsa 
yang santun, berbudi pekerti, ramah, 
dan bergotong royong. Karakter 
tersebut merupakan modal yang 
seharusnya dapat membuat rakyat 
sejahtera. Akan tetapi, berbagai 

karakter positif tersebut saat ini hancur 
dan berubah kearah yang negatif. 
Perubahan karakter bangsa tersebut, 
disinyalir Jokowi, merupakan akar dari 
munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, 
etos kerja tidak baik, bobroknya 
birokrasi.  Kondisi itu dibiarkan 
selama bertahun-tahun dan pada 
akhirnya hadir di setiap sendi bangsa.  
Terminologi “revolusi”, kata Jokowi, 
tidak selalu berarti perang melawan 
penjajah. Menurut dia, kata revolusi 
merupakan refleksi tajam bahwa 
karakter bangsa harus dikembalikan 
pada aslinya. 

Revolusi mental pada dasarnya 
adalah  perubahan karakter dan 

mindset masyarakat 
yang terkait erat 
dengan persoalan 
k e b u d a y a a n . 
Bahkan dalam hal ini 
secara jelas Jokowi 
menyatakan bahwa 
Revolusi mental ini 
juga harus didasarkan 
pada nilai, budaya 
dan karakter bangsa 
Indonesia sendiri, 
tidak dipijakkan 

pada nilai dan budaya asing yang 
tidak selamanya dan tidak semuanya 
cocok bagi bangsa Indonesia. Dengan 
demikian, penerapan konsep Revolusi 
Mental merupakan bagian yang 
tak terpisahkan dengan penerapan 
strategi kebudayaan.

Strategi Budaya Revolusi Mental
Jika landasan revolusi mental 

adalah kebudayaan bangsa, maka 
kembali pada akar dan tradisi 
Nusantara merupakan keniscayaan.  
Menurut penulis, upaya kembali pada 
budaya Nusantara, sebagaimana yang 
di jelaskan oleh Presiden Jokowi, bukan 
berarti kita harus mempertahankan 
bentuk dan format asli berbagai tradisi 
dan budaya yang ada dan berlaku di 
masyarakat Nusantara. Disamping 
tidak mungkin, karena sama saja 
dengan memutar balik arah jarum 
jam, sikap seperti ini juga tidak kreatif 
dan kemandekan (jumud). Pengertian 

Dr. Ngatawi Al-Zastrouw
Budayawan

Konsep dan Strategi
Revolusi Mental
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Kembali pada budaya Nusantara 
adalah mengambil spirit dan proses 
kreatif dari para kreator budaya 
serta mencari makna, nilai dan etos 
dibalik format kebudayaan yang ada. 
Artinya kita harus melakukan proses 
reformulasi terhadap budaya yang 
ada. Untuk mencapai tujuan tersebut 
perlu dilakukan strategi sebagai 
berikut:

   Pertama, perlu ada perombakan 
total terhadap proses pembentukan 
sosial (social building) dan rekayasa 
sosial (social engineering). Proses 
social building dan social engineering  
yang selama ini anti tradisi dan 
menghancurkan budaya Nusantara 
perlu dirubah ke arah yang lebih 
memberikan tempat pada upaya 
pengembangan terhadap budaya 
dan nilai serta tradisi lokal sebagai 
sumberdaya sosial (social resources).   
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya 
untuk mencegah terjadinya benturan 

budaya yang menyebabkan 
munculnya instabilitas dalam 
konstruksi sosial masyarakat 
Indonesia, sebagai mana yang terjadi 
saat ini. Proses inilah yang penulis 
sebut dengan istilah “pribumisasi 
modernitas” yaitu suatu proses 
menuju modernitas dengan 
mengeksplorasi dan merekontruksi 
tradisi, nilai dan system sosial yang 
dimiliki oleh masyarakat lokal.

Kedua, perlu adanya suatu 
kebijakan, perumusan perundang-
undangan, penataan ideologi, sistem 

politik, sosial, budaya dan pertahanan 
keamanan berdasarkan pada kondisi 
sosial, system nilai dan budaya lokal 
yang kemudian didialogkan dengan 
berbagai pemikiran, nilai dan budaya 
baru yang kondusif dan konstruktif. 
Artinya penerimaan budaya baru bisa 
dilakukan sejauh bisa memperkuat 
proses rekonstruksi tradisi yang tidak 
menghancurkan atau menghilangkan 
akar-akar tradisi dan budaya Nusantara 
yang relevan.  

Ketiga, menolak setiap upaya 
perombakan system sosial baik 
melalui perumusan undang-undang, 
kebijakan dan sejenisnya yang datang 
dari luar yang tidak dipahami maksud 
dan tujuannya secara jelas apalagi 
jika pemikiran dan budaya tersebut 
bertentangan dan merusak. Artinya 
bangsa Indonesia perlu meningkatan 
kesadaran kritis terhadap segala 
bentuk pemikiran dan budaya asing 
yang akan digunakan sebagai pijakan 
dalam proses transformasi sosial. 
Penerapan pemikiran dan budaya luar 
harus dilakukan dengan penyaringan, 
penyesuaian dan seleksi yang ketat 
sehingga penerapannya benar-benar 
berjalan secara efektif, fungsional dan 
konstruktif. Proses inilah yang kami 
sebut dengan istilah “Rekonstruksi 
Budaya”

Keempat, perlu dilakukan kajian 
kritis terhadap berbagai  produk 
hukum; undang-undang, peraturan 
dan kebijakan yang telah diambil dan 
ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendeteksi mana produk hukum yang 
sesuai dengan konstruksi (system) 
sosial dan kepentingan masyarakat 
Indonesia sehingga penerapannya 
bisa membawa kesejahteraan bagi 
masyarakat Indonesia dan mana 
produk hukum yang bertentangan 
dengan konstruksi (system) sosial dan 
kepentingan masyarakat Indonesia 
sehingga penerapannya merusak dan 
merugikan masyarakat dan hanya 
menguntungkan segelintir orang 
yang mengambil kebijakan tersebut.

Inilah beberapa pokok pikiran 
yang perlu dicermati lebih lanjut 
untuk mengembalikan peradaban 
dan budaya Nusantara yang menjadi  
jati diri bangsa. Keterpurukan bangsa 
dan negara Indonesia yang sedang 
terjadi saat ini hanya dapat diatasi 
oleh bangsa yang bermartabat 
dan memiliki jati diri.  Tanpa ada 
keberanian untuk mengambil sikap 
kritis dan tegas terhadap proses 
sosial yang sedang terjadi, bangsa 
Indonesia hanya akan menjadi bangsa 
kuli tanpa martabat dan harga diri  
ketika memasuki era globalisasi. 
Sebaliknya dengan ketegasan sikap 
untuk mengembangkan sumber 
daya sosial (social resources) yang 
direformulasikan dan direkonstruksi 
secara kreatif dan inovatif masyarakat 
Indonesia akan menjadi bangsa yang 
bermartabat sehingga bisa memasuki 
era globalisasi dengan kepala tegak 
dan terhormat. Inilah dasar dari 
strategi Revolusi Mental .    
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Pendahuluan
Gagasan “Revolusi Mental” yang 

dipromosikan Jokowi pada saat masih 
menjadi calon Presiden beberapa 
waktu lalu, bukan hanya sebagai janji 
kampanye, tetapi terutama lebih 
sebagai sebuah pemikiran reflektif 
yang relevan untuk dikaji dalam konteks 
kontemporer kebangsaan. Dalam 
tulisannya, Jokowi menyatakan bahwa 
bangsa Indonesia sedang meng-
hadapi problematika mentalitas dan 
perilaku busuk sebagai akibat dari 
pendekatan reformasi dan pembangunan 
yang hanya menitikberatkan pada 
aspek kelembagaan, dan menjauhi 
dimensi kultural. 

Jokowi kemudian menyebut 
delapan bentuk mentalitas dan 
perilaku busuk yang menjadi tradisi 
dan budaya pada masa orde baru, 

yaitu: korupsi, intoleransi terhadap 
perbedaan, sifat rakus, ingin menang 
sendiri, ingin kaya secara instan, 
kecenderungan menggunakan ke-
kerasan dalam memecahkan masalah, 
pelecehan hukum, dan sifat oportunis. 
Menurutnya, jika ini dibiarkan, keber-
hasilan reformasi akan tergerus habis 
bersama kehancuran bangsa ini.

Setelah terpilih menjadi Presiden 
NKRI periode 2015-2019, janji kampanye 
tentang Revolusi Mental tersebut 
harus diimplementasikan menjadi 
serangkaian kebijakan, strategi, dan 
upaya yang tercermin dalam berbagai 
dokumen perencanaan dan peng-
anggaran di seluruh Kementerian dan 
Lembaga di tingkat pusat, maupun di 
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di seluruh Provinsi dan Kabupaten/
Kota.

Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional

Dengan bersumber kepada RPJMN 
2015-2019 sebagai penjabaran Visi-
Misi Presiden terpilih, tulisan ini men-
coba untuk menguraikan gagasan 
Revolusi Mental ini melalui penjabaran 
Visi-Misi Presiden ke dalam 9 Agenda 
Prioritas (Nawacita), melalui Trisakti 
menjadi program-program pem-
bangunan.  Hal ini dapat ditelusuri 
melalui gambar tentang Struktur 
RPJMN di bawah.

Untuk mewujudkan Visi Indo-
nesia yang Berdaulat, Mandiri dan 
Berkepribadian berlandaskan Gotong- 
Royong tersebut, didukung oleh 7 
Misi, yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional 

yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian 
ekonomi dengan mengamankan 
sumber daya maritim, dan men-

 cerminkan kepribadian Indonesia 
sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, 
 berkeseimbangan, dan demokratis 

berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri 

bebas-aktif dan memperkuat jati 
diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup 
manusia Indonesia yang tinggi, 
maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya 
saing.

Dadang Solihin

Implementasi
Revolusi Mental
Melalui Kebijakan 
Strategi dan Upaya
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6. Mewujudkan Indonesia menjadi 
negara maritim yang mandiri, 
maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang 
 berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi tersebut kemudian diturunkan 
menjadi sembilan Agenda Prioritas 
Pembangunan yang lebih dikenal 
dengan nama Nawacita, sebagai 
berikut: 
1. Menghadirkan Kembali Negara 

untuk Melindungi Segenap 
Bangsa dan Memberikan Rasa 
Aman pada Seluruh Warga Negara

2. Membangun Tata Kelola Pemerin-
tahan yang Bersih, Efektif, 
Demokratis dan Terpercaya

3. Membangun Indonesia dari 
Pinggiran dengan Memperkuat 
Daerah-daerah dan Desa dalam 
Kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat Kehadiran Negara 
dalam Melakukan Reformasi 
Sistem dan Penegakan Hukum 
yang Bebas Korupsi, Bermartabat 
dan Terpercaya 

5. Meningkatkan Kualitas Hidup 
Manusia dan Masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat 
 dan Daya Saing di Pasar 

Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Eko-

nomi dengan Menggerakkan 
Sektor-sektor Strategis Eko-
nomi Domestik  

8. Melakukan Revolusi Karakter 
Bangsa

9. Memperteguh Kebhinnekaan 
dan Memperkuat Restorasi 
Sosial Indonesia

Adapun gagasan Revolusi Mental 
ada pada Nawacita ke delapan, yaitu 
Melakukan Revolusi Karakter Bangsa.

Pentingnya Revolusi Mental
Bangsa yang maju ditentukan 

oleh mentalitas yang tangguh, baik 
individual maupun kolektif dari 
seluruh warga negara Indonesia.
Revolusi Mental bermula dari alam 
pikiran yang menuntun bangsa dalam 
meraih cita-cita bersama dan menca-

pai tujuan kolektif bernegara untuk 
memajukan kesejahteraan umum 
dan meningkatkan kualitas hidup 
manusia dan masyarakat Indonesia.

Revolusi Mental membangkit-
kan kesadaran bahwa bangsa Indonesia 
memiliki kekuatan besar untuk ber-
prestasi tinggi, produktif dan ber-
potensi menjadi bangsa maju dan 
modern.

Revolusi Mental mengubah cara 
pandang, pikiran, sikap, perilaku yang 
berorientasi pada kemajuan dan 
kemodernan, sehingga Indonesia 
menjadi bangsa besar dan mampu 
berkompetisi dengan bangsa-bangsa 
lain di dunia.

Revolusi Mental sebagai gerakan 
kolektif yang melibatkan seluruh 
bangsa dengan memperkuat peran 
semua institusi pemerintahan dan 
pranata sosial-budaya yang ada di 
masyarakat.

Revolusi Mental dilaksanakan 
melalui internalisasi nilai-nilai esensial 
pada individu, keluarga, insititusi 
sosial, masyarakat sampai dengan 
lembaga-lembaga negara. 

Nilai-nilai esensial meliputi 
etos kemajuan, etika kerja, motivasi 
berprestasi, disiplin, taat hukum dan 
aturan, berpandangan optimistis, 
produktif, inovatif, adaptif, kerjasama 
dan gotong-royong, dan berorientasi 
pada kebajikan publik dan ke-
maslahatan umum.

Syarat Revolusi Mental
Untuk mencapai Indonesia yang 

maju, makmur dan sejahtera serta 
mandiri diperlukan manusia-manusia 
unggul dengan pendidikan yang baik, 
memiliki keahlian dan keterampilan, 
menguasai teknologi, pekerja keras, 
mempunyai etos kemajuan

Manusia unggul juga harus 
punya sikap optimistik dalam 
menatap masa depan dan memiliki 
nilai-nilai luhur yaitu gotong royong, 
toleransi, solidaritas, rukun dan saling 
menghargai dan menghormati.

Manusia unggul juga harus 
memiliki kesadaran bahwa sumber 

daya alam dan lingkungan hidup 
adalah aset yang harus digunakan 
secara efisien dan tetap dijaga 
kualitasnya, tanpa mengurangi 
kesempatan generasi mendatang 
untuk melakukan eksplorasi kekayaan 
alam tersebut bagi kesejahteraan 
mereka.

Modal Dasar Revolusi Mental
Bangsa Indonesia harus menyadari 

bahwa posisi geografis Indonesia 
sangat strategis sebagai negara 
maritim yang berpotensi menjadi 
salah satu pemain kunci perdagangan 
internasional dan transportasi laut 
antarnegara. 

Posisi geo-ekonomi dan geo-
politik yang sangat strategis ini 
sangat menguntungkan, sehingga 
Indonesia dapat menjadi salah satu 
kekuatan ekonomi-politik tangguh di 
kawasan Asia dan dunia.

Ditinjau dari aspek ideologi, 
bangsa Indonesia telah menetapkan 
Pancasila sebagai ideologi bangsa. 
Ketetapan tersebut telah dirumuskan 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 dan merupakan kesepakatan 
nasional yang disebabkan oleh per-
samaan sejarah, nasib, dan cita-cita 
perjuangan demi mewujudkan 
masyarakat adil, makmur dan sejahtera 
berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila diimple-
mentasikan dalam segala aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara 
dan sebagai landasan dalam 
pelaksanaan pembangunan di segala 
bidang.

Dilihat dari aspek politik, ter-
jadi perubahan mendasar melalui 
perkembangan politik dalam negeri 
dimana tahap awal reformasi telah 
memberikan perubahan yang men-
dasar bagi demokratisasi di bidang 
politik dan ekonomi serta desentral-
isasi di bidang pemerintahan dan 
pengelolaan pembangunan. Tentu 
saja perubahan ini telah mempengaruhi 
kebijakan dan strategi di bidang 
pembangunan dimana lebih mem-
fokuskan kepada pemerataan pem-
bangunan di segala bidang demi ter-
ciptanya kesejahteraan rakyat.
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Ditinjau dari aspek ekonomi, 
dengan wilayah yang luas yang mem-
bujur dari Timur ke Barat dan dengan 
potensi sumber kekayaan alam yang 
cukup besar apabila dieksploitasikan 
akan dapat memberi sumbangan 
yang besar di bidang pembangunan 
ekonomi. Ketangguhan perekonomian 
Indonesia sudah dibuktikan ketika 
menghadapi krisis global tahun 2008.  
When the international crisis hit the 
world, Indonesia’s overall economic 
situation was promising. Prior to the 
crisis, the country witnessed strong 
growth, peaking in mid 2008 with 6.4% 
growth.

Kondisi sosial budaya antara 
satu daerah dengan daerah lainnya, 
satu pulau dengan lainnya sangat 
berbeda-beda baik macam, kualitas, 
maupun perkembangannya. Selain 
itu, melihat posisi Indonesia yang 
terbuka dari semua penjuru sangat 
peka terhadap pengaruh lingkungan 
sekitarnya. Indonesia yang dikelilingi 
negara-negara berkembang langsung 
maupun tidak langsung mempengaruhi 
perkembangan dan pembinaan sosial 
budaya Indonesia. Tata kehidupan dan 
perilaku sosial budayanya berkembang 
tidak radikal, cenderung primordial 
sosialistik, agak konservatif, serta 
kurang tinggi etos kerja dan daya 
saingnya. Berbeda jika letak Indonesia 
di tengah-tengah negara maju dengan 
tingkat sosial yang berkembang 
pesat, maka akan besar pengaruhnya 
terhadap perkembangan sosial 
budaya Indonesia.

Di bidang pertahanan keamanan, 
karena posisi Indonesia sangat ter-
buka maka peluang timbul berbagai 
ancaman dari luar sangat besar. Apa-
lagi bagi daerah-daerah yang ber-
batasan langsung dengan negara 
tetangga.  Ancaman ini dapat mem-
pengaruhi ketentraman masyarakat 
di daerah tersebut dan dapat meluas 
ke wilayah lain sehingga menganggu 
pelaksanaan pembangunan daerah. 
Untuk itu, ketahanan nasional berupa 
keuletan dan ketangguhan bangsa 
sangat diperlukan guna menangkal 
ancaman dan gangguan dari luar 
yang dapat melunturkan nasional-
isme bangsa.  Melalui penyelenggaraan 
sistem keamanan nasional yang 
kokoh, pelaksanaan pembangunan 
beserta hasil-hasil yang telah dicapai 
dapat terhindar dari berbagai ancaman 
sehingga dapat mewujudkan masyarakat 
yang aman dan sejahtera dalam 
rangka keutuhan NKRI.

Trisakti
Dengan berpedoman kepada 

Trisakti, maka Arah Kebijakan dan 
Strategi Pembangunan yang akan 
ditempuh selama lima tahun ke 
depan adalah sebagai berikut:

Berdaulat dalam Bidang Politik
1. Peningkatan kualitas peran 

dan fungsi lembaga-lembaga 
demokrasi, disertai jaminan 
pemenuhan kebebasan sipil 
dan hak-hak politik rakyat, 
termasuk peningkatan peran 
organisasi masyarakat sipil 

dan peningkatan keterwakilan 
perempuan dalam politik dan 
pengambilan keputusan publik. 

2. Pemantapan iklim kondusif 
bagi terpeliharanya stabilitas 
sosial politik yang ditandai 
dengan menurunnya konflik 
sosial politik. Pemantapan ini 
diupayakan melalui penerapan 
strategi nasional pemantapan 
wawasan kebangsaan dan 
karakter bangsa dalam rangka 
memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa.

3. Peningkatan kepatuhan dan 
pe n e g a k a n  h u k u m  s e r t a 
reformasi peradilan secara 
konsisten dan berintegritas 
untuk menciptakan ketertiban 
sosial dan mewujudkan keadilan, 
serta pelaksanaan reformasi 
birokrasi untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan 
dan layanan perizinan yang 
bersih, transparan, dan akun-
tabel, yang sejalan dengan 
pengembangan budaya pelayanan.

4. Peningkatan kontribusi dan 
kualitas peran kebijakan luar negeri 
Indonesia dalam berbagai forum 
internasional untuk mendukung 
pencapaian kepentingan nasional 
di dalam negeri, serta sebagai 
upaya untuk turut mewujudkan 
perdamaian dan keadilan dunia.

Berdikari dalam Bidang Ekonomi
1. Peningkatan kemandirian ekonomi 

nasional melalui:
a. pemberian akses yang 

merata ke sumber daya 
ekonomi bagi seluruh 
masyarakat, sejalan dengan 
pengembangan ekonomi 
berbasis maritim dengan 
penerapan doktrin poros 
maritim dunia; 

b. pengelolaan energi dan 
pangan melalui hilirisasi 

 produk-produk pertanian 
(pangan) dan pengolahan 
minyak bumi dan hasil 
tambang, untuk menjamin 
kelangsungan hidup masya-
rakat; 
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c. peningkatan kapasitas 
produksi dan produktivitas 
hasil pertanian dalam negeri 
sehingga mengurangi keter-
gantungan terhadap pasar 
global (impor); 

d. peningkatan penggunaan 
produk dalam negeri 
dengan (i) meningkatkan 
proporsi produk dalam negeri 
yang diperdagangkan di 

 pasar dalam negeri; (ii) me-
 ningkatkan kesadaran masya-
 rakat untuk menggunakan 

produk dalam negeri; 
dan (iii) meningkatkan 
kesadaran produsen untuk 
menggunakan komponen 
produk dalam negeri yang 
lebih tinggi.

2. Pemberdayaan pelaku usaha 
kecil-menengah, ekonomi dan 
industri kreatif, ekonomi rakyat 
dan ekonomi subsisten, dengan 
meningkatkan pemerataan 
peluang dalam pengembangan 
ekonomi dan distribusi aset-aset 
produktif yang adil.

3. Penguatan nilai-nilai persaingan 
usaha yang sehat di kalangan 
pelaku ekonomi, pemerintah 
dan masyarakat untuk men-
cegah praktik monopoli yang 
menyebabkan kegiatan usaha 
tidak sehat dan ekonomi tidak 
efisien melalui:
a. pendidikan formal dan non-

formal untuk mendorong 
internalisasi nilai-nilai per-
saingan usaha yang sehat,

b. penyusunan peraturan per-
undang-undangan sebagai 

landasan hukum dalam 
pengembangan kebijakan, 

c. pembentukan mekanisme 
harmonisasi kebijakan per-
saingan usaha yang sehat.

Berkepribadian dalam Bidang 
Kebudayaan
1. Peningkatan pendidikan yang 

berkualitas untuk melahirkan 
manusia-manusia unggul, yang 
mampu mengembangkan 
kebudayaan, daya cipta dan 
kreativitas, daya saing, serta 
merancang masa depan bangsa 
yang maju, modern, dan mandiri.

2. Peningkatan kualitas lembaga 
pendidikan (sekolah/madrasah 
dan unversitas) sebagai sarana 
dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
(iptek), yang tercermin pada:
a. proses pembelajaran yang 
 berorientasi pada penguasaan 

iptek,
b. pengembangan bahasa asing 

(Inggris, Arab, Mandarin, 
Jepang, Prancis, Jerman) 
sebagai instrumen untuk 
mengakses sumber-sumber 
ilmu pengetahuan dan 
membangun peradaban 
modern.

3. Peningkatan peran keluarga 
sebagai basis utama dan 
pertama pembentukan karakter 
dan kepribadian anak melalui 
pengasuhan dan pendidikan di 
rumah, pembinaan akhlak mulia 
dan budi pekerti, serta wahana 
sosialisasi dan persemaian nilai-
nilai luhur. 

4. Peningkatan kesadaran masyarakat 
akan kemajemukan yang menuntut 
setiap warga negara hidup rukun, 
toleran, gotong royong, dan 
menjaga hubungan sosial yang 
harmonis, dengan menghargai 
perbedaan suku, agama, bahasa, 
adat istiadat, agar tercipta 
keutuhan, persatuan, dan 
kesatuan dalam kebhinnekaan.

5. Pengembangan karakter dan 
jati diri bangsa yang tangguh, 
berbudaya, dan beradab, serta 
berdaya saing dan dinamis, yang 
dilandasi oleh iman dan takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dan berdasarkan Pancasila.

6. Pencanangan proyek per-
contohan dalam bentuk 
Komunitas Berkarakter sebagai 
“kantung-kantung perubahan,” 
untuk mengawali gerakan 
nasional kampanye revolusi 
mental di kalangan aparatur 
negara, pengelola BUMN/BUMD, 
dan masyarakat umum. 

7. Peningkatan kampanye publik 
melalui berbagai media (film, 
sastra, iklan layanan masyarakat), 
untuk menumbuhkan etos, 
semangat berkarya, daya juang, 
sikap antikorupsi, orientasi 
mencari ilmu, hidup toleran dan 
menjaga harmoni sosial di dalam 
masyarakat majemuk.

Untuk menentukan upaya yang 
akan dilaksanakan dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan, berikut adalah 
identifikasi instansi yang terkait 
dalam mendukung pelaksanaan 
Revolusi Mental.

Matrik Lintas Bidang Revolusi Mental

NAWACITA K/L/BUMN/Pemda
Kedaulatan Politik

1. Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum 
dan reformasi lembaga peradilan

• Kementerian Kementerian Hukum dan HAM
• TNI-POLRI
• Kejaksaan Agung
• Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

Opini
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NAWACITA K/L/BUMN/Pemda
2. Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi 

birokrasi pemerintahan.
• Kementerian Dalam Negeri
• Kejaksaan Agung
• Komite Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
    Reformasi Birokrasi
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

Kemandirian Ekonomi
1. Peningkatan kemandirian ekonomi dan daya 

saing bangsa.
• Kementerian Perdagangan 
• Kementerian Industri
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian KUKM
• Kementerian BUMN
• Kementerian Kelautan Perikanan
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

Kepribadian dalam Kebudayaan
1. Pembangunan pendidikan yang berkualitas 

dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan 
inovasi.

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian RISTEK dan DIKTI
• Kementerian Agama
• Perpustakaan Nasional RI
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Pemanfaatan modal sosial dan modal budaya. • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Sosial
• Kementerian Desa , PDT, dan Transmigrasi
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

3. Pengembangan kepribadian dan peneguhan 
jati diri bangsa.

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Sosial
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

4. Peningkatan peran lembaga sosial, agama, 
keluarga dan media publik

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Agama
• Kementerian Sosial
• Kementerian Komunikasi dan Informasi
• Kementerian Pemuda dan Olah Raga
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Pemberdayaan Anak
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional
• Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota

Sumber: Bappenas, 2015

Penutup
Untuk mendorong dan mengatur 

perilaku masyarakat dan penyelenggara 
negara dalam rangka mendukung 
pelaksanaan pembangunan lintas 
bidang Revolusi Mental, perlu ditelaah 
dan dikaji lebih lanjut semua per-
aturan perundangan yang terkait, agar 
tidak bersifat kontraproduktif bagi 
pencapaian arah kebijakan dan strategi 
pencapaian yang sudah ditetapkan.

 Di samping itu, upaya yang besar 
harus diberikan kepada terciptanya 
sinergi antar Kementerian/Lembaga 
dan SKPD. Pembangunan lintas 
bidang Revolusi Mental akan 
dilaksanakan oleh masing-masing 
kementerian/lembaga terkait, dan 
satuan kerja pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten. Saat ini 
telah banyak prakarsa dan ide 

pembangunan Revolusi Mental yang 
telah dilakukan oleh berbagai tokoh 
masyarakat dan masyarakat sipil, 
tidak saja berasal dari pusat, tetapi 
juga dari daerah. Kesemua inisiatif 
tersebut harus berjalan sinergi satu 
sama lain.

Opini
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Menurut Deded, konsep  revolusi mental lebih merujuk kepada mental rasa 
kebersamaan dalam praktek sehari-hari dengan menciptakan sebuah karya untuk 
mencapai suatu tujuan. Hal ini berkenaan dengan kecenderungan saat ini dimana banyak 
orang yang bekerja hanya untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya sendiri. Realisasi 
revolusi mental sebaiknya dimulai dari bidang pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan 

sebagai aspek penting yang mendasar dimulai dari murid, guru, dan orangtua yang memegang peranannya masing-masing. 
Kemampuan, budi pekerti, dan mentalitas anak merupakan aspek-aspek yang harus diperhatikan. 

Selain dalam bidang pendidikan, komitmen terhadap apa yang diharapkan dan diterapkan serta konsisten terhadap 
komitmen yang telah dibuat juga harus senantiasa dilakukan. Dalam melakukan perubahan, masyarakat harus memiliki 
komitmen yang tinggi serta memerlukan teladan dari pemimpin. Masyarakat memerlukan sosok yang dapat dijadikan teladan. 
Dalam lingkup yang kecil misalnya guru atau orangtua, dalam lingkup yang luas misalnya pemimpin nasional atau presiden. 

Meskipun realisasi revolusi mental akan menemui banyak kesulitan, bangsa Indonesia harus tetap optimis. Untuk 
mewujudkan revolusi mental, pencontohan, pembiasaan, dan perubahan dimulai dari bidang pendidikan harus dilakukan 
sesegera mungkin. Penerapan Low Enforcement semata tidak akan serta-merta membuat kejeraan. “Kata kuncinya komitmen, 
pencontohan dari atas, konsisten, dan itu butuh waktu. Semua tokoh dari presiden, menteri, tokoh masyarakat, tokoh partai, 
harus memberi contoh. Percuma kita terapkan law enforcement tetapi tidak ada contoh,” pungkasnya. 

Revolusi mental berarti bahwa segenap Bangsa Indonesia mulai berubah secara cepat 
membangun pola pikir dan karakter positif di masyarakat. Hal ini sangat baik agar seluruh 
Bangsa Indonesia segera melakukan perubahan-perubahan dalam dirinya terutama 
tentang kesadaran diri bahwa kita adalah bangsa yang besar, memiliki sejarah kebangsaan 
yang panjang, dan memiliki berbagai sumber daya yang besar sehingga memungkinkan 
kita melakukan hal-hal besar untuk membangun bangsa ini.

Revolusi mental dapat direalisasikan dimulai dari diri sendiri kemudian ditularkan 
kepada lingkungan sekitar, baik di lingkungan tempat tinggal, tempat bekerja, hingga ruang lingkup yang lebih besar lagi 
seperti lingkungan kota dan negara. Sebagaimana difirmankan Allah SWT bahwa tidak ada yang dapat mengubah nasib suatu 
bangsa atau kaum selain bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu, sangat penting menumbuhkan optimisme bahwa bangsa Indonesia 
dapat melakukan hal-hal besar dan menjadi apapun yang dicita-citakan selama semua dilakukan dengan kesadaran berbangsa 
dalam bingkai ketahanan nasional yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pencanangan revolusi mental ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya berbagai perubahan yang dicita-citakan, 
seperti kesadaran berbangsa dan bernegara yang berketahanan nasional juga dapat ditingkatkan, pemimpin-pemimpin 
bangsa dapat lebih amanah dalam mengemban tugas dan mengutamakan kepentingan rakyat, komunikasi dan transparansi 
pemerintah dengan rakyatnya dalam konteks  birokrasi dapat terlaksana dengan baik, serta sekat-sekat primordialisme yang 
menghambat pembangunan bangsa dapat diatasi. Semua ini harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh oleh segenap 
elemen bangsa Indonesia.

Ir. Deded Permadi Sjamsudin, M.Eng. Sc
Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Ditjen Bina Marga 
Kementerian Peekrjaan Umum
Peserta PPRA LIII

Law Enforcement Saja 
Tidak Cukup

dr. Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri, MARS, CFP
Direktur Nusantara Medical Center
Peserta PPRA LIII

Optimisme: Kunci Mewujudkan 
Revolusi Mental

Harapan Peserta
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Harapan Peserta

Nuning Rodiyah, S.Pd.I, M.Pd.I 
Komisioner Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur
Peserta PPRA LIII 

Pentingnya Komitmen dalam 
Mewujudkan Revolusi Mental

Menurut Heru Cokro, istilah ‘revolusi’ berarti perubahan yang sangat cepat, sedangkan 
‘mental’ lebih berorientasi kepada nilai. Revolusi mental adalah perubahan nilai-nilai yang 
terkait dengan jati diri sebagai Bangsa Indonesia. Revolusi mental yang menjadi salah satu 
poin dalam Program Nawacita berbicara tentang harapan terhadap semua komponen 
masyarakat atas sikap, nilai, dan perilaku individu yang kurang baik dan harus sesegera 
mungkin berubah menuju mental yang lebih baik..

Dalam mewujudkan revolusi mental, ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Salah satunya yakni adanya gejala ketidaksadaran 
masing-masing individu dengan anggapan bahwa bangsa Indonesia baik-baik saja dan tidak ingin berubah. Selain itu, 
berkembangnya pandangan yang stereotipe atau adanya oknum yang tidak ingin Indonesia berubah ke arah yang lebih baik. 
Hal yang ditekankan dalam merealisasikan revolusi mental adalah rasa hormat dan disiplin. Selain itu, ada hal-hal yang perlu 
diubah dalam masyarakat, misalnya perilaku membuang sampah yang tidak pada tempatnya dan sering datang tidak tepat 
waktu saat bekerja atau sekolah. Dari hal-hal kecil seperti inilah perubahan harus terus dilakukan agar dapat merevolusi mental 
masyarakat Indonesia.

Dalam merealisasikan revolusi mental, perlu adanya inspirasi dari lapisan atas dan lapisan bawah. Artinya, perubahan tidak 
harus muncul dari kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Kita harus menunjukan bahwa kita bisa membawa perubahan 
tanpa memandang status. Hal ini tercermin dari perilaku mulai dari disiplin, menghargai hukum, tidak membuang sampah 
sembarangan, dan berkendara sesuai dengan aturan, yang merupakan langkah kecil dari revolusi mental. “Revolusi mental 
merupakan sebuah itikad yang baik, namun tidak serta merta dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat selama dua atau 
tiga bulan,” pungkasnya.

Menurut Nuning Rodiyah, revolusi mental memiliki keterkaitan kuat dengan 
pembangunan mentalitas bangsa. Hal ini tidak terlepas dari wawasan kebangsaan yang 
menjadi karakteristik Bangsa Indonesia yang seharusnya dipahami oleh seluruh masyarakat 
Indonesia. Wawasan kebangsaan yang kuat serta rasa cinta tanah air dan nasionalisme 
yang tinggi merupakan hal mendasar dalam menjaga mentalitas yang harus dimiliki oleh 
seluruh komponen bangsa, tidak hanya pemimpin namun juga generasi yang paling muda.

Revolusi mental harus dilakukan dalam masing-masing bidang. Dalam implementasi 
revolusi mental, ada dua macam hambatan, yaitu hambatan yang berasal dari dalam dan 

maupun dari luar. Hambatan yang berasal dari dalam misalnya mengenai komitmen masing-masing  individu. Tanpa memiliki 
komitmen dan keinginan yang kuat, maka militansi kepada bangsa akan rapuh. Sementara itu, hambatan dari luar misalnya 
derasnya arus informasi yang beredar.

Jika ingin revolusi mental tercapai, seluruh pihak harus memiliki konsistensi dalam melaksanakan seluruh kebijakan-
kebijakan yang sudah dicanangkan. Dalam bidang pendidikan misalnya harus melakukan penguatan kebijakan pendidikan 
yang berorientasi pada penanaman karakter yang kuat. Revolusi mental dapat menyelesaikan problem dasar bangsa dengan 
semakin surutnya karakter dan identitas bangsa yang melekat pada diri kita. Pemerintah juga harus mampu mendorong 
upaya untuk penguatan bangsa. “Saya optimis ketika semua punya komitmen untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Semua 
akan terwujud apabila kita memiliki tujuan yang sama, maka revolusi mental akan berjalan sesuai dengan yang di harapkan,” 
pungkasnya.

Heru Cokro, S.Psi, M.Psi.
Wakil Ketua Komite Tetap KADIN Bidang Perbatasan
Presdir PT Inti Sumber Daya Manusia
Peserta PPRA LIII

Revolusi Mental 
Dimulai dari Hal Kecil
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Hot Issue

Kelompok militan Islamic State (ISIS) kembali beraksi 
di dunia maya. Setelah dua akun  Twitter  milik militer 
Amerika Serikat (AS), kali ini ISIS meretas sebuah situs 
bisnis bernama Eyeflow.com.

Saat pengunjung berusaha mengakses Eyeflow.com, 
situs bisnis di Pittsburgh, AS, mereka melihat bendera ISIS 
berwarna hitam dengan tulisan Arab. “Saya memeriksa 
situs kami, dan di situ disebut kami telah diretas ISIS dan 
mereka mengatakan ada dimana-mana,” tutur CEO Phil 
Laboon, seperti dikutip wtae.com, Minggu (8/3/2015).

Dikutip dari  Cnet, Senin (9/3/2015), hal tersebut 
diketahui dari sebuah studi baru (pdf) yang dirilis minggu 
ini oleh Brookings Institute. Tampaknya, ISIS telah 
mengeksploitasi media sosial, yang paling terkenal yaitu 
Twitter.

Studi tersebut dilakukan oleh ahli ekstremisme 
media sosial, J.M. Berger dan Jonathon Morgan. Mereka 
menggandeng Brookings Institution dan Google 
Ideas. “Para mujahid akan mengeksploitasi segala jenis 
teknologi demi keuntungan mereka,” kata Berger, seperti 
dilaporkan New York Times, Kamis, 5 Maret 2015. Twitter 
justru tidak ikut serta dalam studi ini. Studi menganalisis 
sampel 20 ribu akun Twitter pendukung ISIS

Sementara, Seorang analis keamanan menduga 
peretasan ini “tidak benar-benar terhubung langsung” 

dengan ISIS. Itu artinya, siapapun yang meretas situs-situs 
tersebut, bisa jadi hanya simpatisan ISIS.

“Kami menyadari adanya serangkaian insiden ini dan 
sedang menghubungi pihak yang terkena imbasnya,” ucap 
seorang perwakilan FBI pada NBC News, Senin (9/3/2015).

Hal ini merupakan taktik ISIS mengandalkan 
propaganda agresif di dunia maya untuk menarik minat 
calon anggotanya di seluruh dunia.

Dengan kejadian itu, pihak Inggris berencana 
mengenalkan aturan baru untuk mencegah maskapai 
penerbangan mengangkut penumpang yang mungkin 
hendak bergabung dengan kelompok militan ISIS di 
Suriah dan Irak.

Melalui hukum terbaru, otoritas Inggris dapat 
membuat maskapai menolak membawa penumpang, 
termasuk anak-anak, yang diyakini hendak terlibat aktivitas 
terorisme ke beberapa negara tertentu, termasuk Suriah.

Dari pihak penerbangan Inggris, diperkirakan ada 
sekitar 600 warga Inggris yang pergi ke Suriah atau Irak 
untuk menjadi anggota ISIS, termasuk seorang algojo 
yang dikenal dengan sebutan “Jihadi John.”

“Legislasi penting ini akan menghambat pergerakan 
orang yang hendak berperang ke luar negeri,” ucap James 
Brokenshire, Menteri Keamanan Junior Inggris, seperti 
diwartakan ndtv.com, Minggu (8/3/2015).

“Aturan ini juga meningkatkan kemampuan kami 
dalam memonitor dan mengontrol aksi mengancam 
sejumlah orang,” sambung dia.

Sumber : 
h t t p : / / i n t e r n a s i o n a l . m e t r o t v n e w s . c o m /

r e a d / 2 0 1 5 / 0 3 / 0 9 / 3 6 8 5 5 3 / 8 2 0 3 - f b i - s e l i d i k i -
gelombang-peretasan-oleh-hacker-isis

h t t p : / / i n t e r n a s i o n a l . m e t r o t v n e w s . c o m /
read/2015/03/09/368453/8203-hacker-isis-bobol-
situs-bisnis-as

h t t p : / / i n t e r n a s i o n a l . m e t r o t v n e w s . c o m /
read/2015/03/09/368524/8203-cegah-warga-
bergabung-ke-isis-inggris-rancang-aturan-baru

http://autotekno.sindonews.com/read/973800/133/
is is-tar ik-pendukung-lewat-46-000-akun-di-
twitter-1425866093

h t t p : / / w w w . t e m p o . c o / r e a d /
news/2015/03/07/115647862/Studi-Ini-Berhasil-
Petakan-Kekuatan-ISIS-di-Twitter

FBI Selidiki Aksi Sabotase 
Para Hacker ISIS

Dok: yahoo.com
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Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo 
Soepandji, D.E.A. membuka Program Pendidikan Angkatan 
Reguler (PPRA) LIII di Gd. Dwiwarna Purwa Lemhannas RI 
pada Selasa (3/3/2015). PPRA LIII ini dilaksanakan selama 7,5 
bulan dengan menggunakan metode pembelajaran jarak 
jauh (off-campus) selama satu bulan dan pembelajaran 
di Lemhannas RI (on-campus) selama 6,5 bulan dengan 
beragam kegiatan seperti Pengenalan Objek Strategi, 
Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis 
Luar Negeri (SSLN), Program Pilihan, Olah Sismenas, dan 
Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap). Di pengujung 
program, para peserta juga akan menyelenggarakan 
seminar nasional yang bertemakan “Sistem Keamanan 
Nasional dalam Mendukung Indonesia sebagai Negara 
Maritim yang Berdaulat”.

Dalam sambutan pembukaannya, Budi Susilo 
Soepandji menyampaikan bahwa Lemhannas RI bertugas 
mempersiapkan kader pimpinan nasional yang berpikir 
integratif dan berkepribadian nasional, memiliki cakrawala 
pandangan yang universal, berwawasan nusantara, serta 
terampil memecahkan masalah strategis bangsa melalui 
kegiatan pendidikan dan pemantapan. 

Para peserta PPRA Angkatan LIII ini terdiri dari 111 
peserta yang berasal dari berbagai kementerian dan 
lembaga negara, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, 
Universitas Negeri, Pemerintah Provinsi, Kopertis, LPP 
RRI, Komnas Perempuan, BUMN, Kadin Pusat, TNI AD, TNI 
AL, TNI AU, Polri, serta beberapa perwakilan dari negara 
sahabat seperti Sri Lanka, Kamboja, Thailand, Singapura, 
Papua New Guinea, Australia, Myanmar, Timor Leste dan 
Zimbabwe. Menurut rencananya, PPRA akan ditutup pada 
tanggal 29 Oktober 2015 mendatang.

Pelantikan Laksamana Madya TNI 
Didit Herdiawan sebagai Wakil 

Gubernur Lemhannas RI
Pada Rabu (11/3), Gubernur Lemhannas RI Prof. 

Dr.Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A memimpin pelantikan 
Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A 
menjadi Wakil Gubernur Lemhannas RI menggantikan 
Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E, M.M. yang ditunjuk 
sebagai Kepala Staf Umum TNI. Laksamana Madya TNI 
Didit Herdiawan, M.P.A.,M.B.A., sebelumnya menjabat 
sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) dan 
juga merupakan lulusan Lemhannas RI Angkatan ke-17 
tahun 2011. Pelantikan ini digelar di Gd. Dwi Warna Purwa 
Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Susilo Soepandji 
menyampaikan bahwa regenerasi kepemimpinan 
memiliki makna penting dan strategis bagi kemajuan 
Lemhannas RI di masa mendatang. “Regenerasi pimpinan 
pada hari ini tentu membawa harapan akan munculnya 
pemikiran-pemikiran besar dalam menghadapi tantangan 
tugas yang semakin berat dan kompleks,” ungkapnya.

Sebagai unsur pimpinan, menurut Budi Susilo 
Soepandji, seorang Wakil Gubernur memiliki tugas 
dan tanggung jawab yang besar dalam merumuskan, 
mengendalikan dan menyelaraskan berbagai kebijakan 
sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Lemhannas 
RI. Budi Susilo Soepandji juga menginginkan Lemhannas 
RI membangun kesadaran dan komitmen bersama dalam 
menyikapi tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, mulai 
dari eselon pimpinan hingga eselon pelaksana teknis harus 
mampu bersinergi serta melahirkan pemikiran-pemikiran 
kreatif dan inovatif yang menunjang terselenggaranya 
pelaksanaan tugas Lemhannas secara paripurna.

Seputar Kita

Pembukaan PPRA 
Angkatan LIII Lemhannas RI
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Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan bagi Diplomat Senior 
dan Madya Kemenlu Angkatan I

Kegiatan Pembekalan Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan kepada diplomat, merupakan salah satu 
upaya untuk memperkokoh wawasan kebangsaan 
sebagai bekal bagi para diplomat dalam menjalankan 
tugas diplomasi demi kepentingan nasional.

Demikian disampaikan oleh Gubernur Lemhannas RI 
Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA dalam sambutannya 
pada acara pembukaan Pembekalan Nilai-Nilai 
Kebangsaan bagi Para Diplomat Angkatan I Tahun 2015 
di Ruang Syailendra Gd. Astagatra Lt. 3 Lemhannas RI, 
Jakarta, (20/2).

Diharapkan lanjut Budi Susilo Soepandji dengan 
terselenggaranya kegiatan ini, fungsi penyelengaraan 
hubungan Luar Negeri   Republik Indonesia dapat 
dijalankan dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan yang 
bersumber dari empat konsensus nasional sehingga 
perannya menjadi lebih optimal dalam memperjuangkan 
kepentingan Nasional Indonesia.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Menteri 
Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi  mengatakan 
sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan 
kepentingan Indonesia di Luar Negeri, para diplomat  perlu 
dibekali dengan nilai-nilai kebangsaan dan diperkaya 
dengan rasa kebangsaan yang   tebal sehingga nantinya 
mereka tidak tergoyahkan dengan kondisi dunia saat 
ini. “Dengan rasa kebangsaan yang kuat para diplomat 
akan lebih percaya diri memperjuangkan kepentingan 
nasional,” kata Retno.

Dengan demikian lanjut Retno para diplomat secara 
jernih akan mampu memperhatikan situasi dunia saat 
ini dan fokus memperjuangkan kepentingan Nasional 
Indonesia.

Tampak hadir pada acara pembekalan tersebut, 
para pejabat teras Kementerian Luar Negeri, diantaranya 
Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Bidang 
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Manajemen,  Direktur Sekolah Dinas Luar Negeri,  dan 
Direktur  Sekolah Staf dan Pimpinan Departemen Luar 
Negeri. Sementara para Pejabat Lemhannas RI yang hadir 
yaitu Sekretaris Dewan Pengarah,  Sekretaris Utama, Para 
Deputi, Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, dan 
Tenaga Profesional. 

Kegiatan  ini  merupakan rangkaian Pekan Kegiatan 
Pembekalan Nilai-Nilai Kebangsaan yang terselenggara 
berkat kerjasama Lemhannas RI dan Kementerian 
Luar Negeri yang diikuti oleh Diplomat Senior dan 
Madya sebanyak 59 orang. 

Sosialisasi Tajar dan Taji menjadi 
Widyaiswara Lemhannas RI

Pada pembukaan acara Sosialisasi Tenaga Ahli 
Pengajar (Tajar) dan Tenaga Ahli Pengkaji (Taji) menjadi 
Widyaiswara Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas 
RI Laksdya Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A mengatakan 
bahwa penyelenggaraan Sosialisasi Tajar dan Taji menjadi 
Widyaiswara Lemhannas RI merupakan hal penting yang 
selaras dengan cita-cita Lemhannas RI untuk menuju World 
Class Institution.  “Namun Lemhannas RI memiliki 
kekhususan, dan kekhususan ini perlu dipertahankan. 
Tentunya kita berharap, ke depan apa pun perubahannya 
tidak merubah kesejahteraan yang didapat saat ini,” jelas 
Didit Herdiawan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang 
Kelembagaan dan Tata Laksana Kemen PAN-RB Rini 
Widyantini, S.H, M.P.H memaparkan   hal-hal yang 
berkenaan dengan penataan kelembagaan Lemhannas RI 
seperti unsur organisasi dan struktur organisasi.

Sedangkan, Kepala Bidang Standardisasi Jabatan 
SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja, 
S.Sos, M.A.P   memaparkan kebijakan pembinaan 
dan pengembangan SDM dalam perspektif Undang-
Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
termasuk di antaranya yang berkenaan dengan  hal-
hal yang perlu dibahas lebih lanjut yakni nomenklatur 
jabatan, tugas pokok, hasil kerja/output, kegiatan tugas, 
kompetensi, jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, 
pengangkatan dalam jabatan, penilaian kinerja, diklat, uji 
kompetensi dan sertifikasi serta formasi jabatan.



SWANTARA NO. 12 TAHUN IV/MARET 201548

Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H.
Sekretaris Utama Lemhannas RI

 “Jabatan dan Penugasan 
adalah Ladang Amal Kebaikan”
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Komisaris Jenderal Polisi Drs. 
Suhardi Alius, M.H. resmi dilantik 
Gubernur Lemhannas RI sebagai 
Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas RI 
menggantikan Komisaris Jenderal 
Polisi Boy Salamuddin pada 6 Febru-
ari 2015.  Selain memiliki karier yang 
terbilang cemerlang, lulusan Akpol 
Angkatan 1985 ini merupakan jenderal 
termuda di Polri dengan tiga bintang 
di pundaknya. Di sela-sela kesibukan-
nya, Suhardi berbagi kisah perjalanan 
karier dan keluarga dengan gayanya 
yang ramah, khas dan lugas, saat 
ditemui Majalah Swantara di ruang 
kerjanya (Kamis, 5/3/2015).

Perjalanan karier dan pendidikan
Berdarah asli Minang, Komisaris 

Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H. 
lahir dan besar di Jakarta. Pendidikan 
SD hingga SMA ia tempuh di Jakarta, 
dan pada tahun 1981, ia bergabung 
dengan Akabri Kepolisian.

“Waktu itu kepolisian masih bagian 
dari Akabri,” jelas pria kelahiran 10 
Mei 1962 ini membuka perbincangan. 
Selulusnya dari Akabri tahun 1985 
dengan pangkat Inspektur Dua (Ipda), 
ia pertama kali ditugaskan di Polres 
Bandung, Polda Jawa Barat selama 
kurang lebih 5 tahun. Berbagai jenjang 
karier pun kemudian dilaluinya mulai 
dari Satuan Sabhara hingga Kapolsek 
Cimahi. Ia juga sempat mengikuti pen-
didikan di Perguruan Tinggi Ilmu 
Kepolisian (PTIK) di Jakarta pada 
kurun waktu 1990 – 1992.

Pada tahun 1992, Suhardi di-
tempatkan di tanah Sumatera, tepatnya 
di Polres Tapanuli Selatan (Padang 
Sidempuan), Polda Sumatera Utara. 
Tak lama berselang, ia mendapat 
panggilan mengikuti ujian seleksi 
pendidikan kepolisian di Jerman.

Dari sekitar 145 orang yang 
mengikuti ujian seleksi pada waktu itu, 
ia termasuk di antara lima orang yang 
terpilih berangkat ke Jerman untuk 
menuntut ilmu di Bundeskriminalamt 
(BKA) selama 1,5 tahun lebih (tahun 
1993 – 1995 awal). “BKA merupakan 
badan resersenya Jerman, tempat 
belajar seluk-beluk kepolisian, semacam 

program magister-nya kepolisian di 
sana,” terang pria yang fasih berba-
hasa Sunda, Minang, Inggris dan Jer-
man ini.

Sekembalinya dari Jerman, ia 
pun diminta mengimplementasi-
kan ilmu yang diperolehnya dengan 
menjadi instruktur di Pusat Pendidikan 
Reserse Polri di kawasan Mega Mendung, 
Bogor selama kurang lebih 2 tahun, 
sebelum akhirnya bertugas di Mabes 
Polri di bagian Sumber Daya Manusia 
selama 2 tahun. 

Kurun waktu 1998-1999, ia ber-
kesempatan mengikuti pendidikan di 
Sekolah Staf Pimpinan (Sespim) Polri. 
Selulusnya dari Sespim Polri, berbagai 
jabatan silih berganti diembannya, 
antara lain sebagai komandan satuan 
penyidik moneter di Direktorat Reserse 
Ekonomi Mabes Polri (± 2 tahun), staf 
pribadi Kapolri (2000), Sespri Kapolri 
(2001-2002), Kapolres Depok (2002-
2003) dan Wadir Kriminal Khusus 
Polda Metro Jaya (2003).

Pada 2003 - 2005, Suhardi 
mengikuti Program S2 Magister 
Hukum di Universitas Gadjah 
Mada. Ia membuat tesis tentang 
Tinjauan Yuridis Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (Money Laundering) 
bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Kemudian pada tahun 2004, 
Suhardi ditugaskan di Mabes Polri 
sebagai penyidik di Reserse Ekonomi, 
yang dilanjutkan dengan menjabat 
sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat 
(2004-2005), Direktur Reserse Kriminal 
Umum Polda Metro Jaya (2005) dan 
Korspri Kapolri (2005-2009). Bertugas 
di Spripim Polri selama enam tahun, 
Suhardi Alius telah mengalami empat 
kali pergantian Kapolri, mulai dari 
Jenderal (Purn) Suroyo Bimantoro, 
Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar, Jenderal 
(Purn) Sutanto hingga Jenderal (Purn) 
Bambang Hendarso Danuri. 

Tahun 2009, ia dipercayakan 
menjabat sebagai Direktur Administrasi 
dan Kemahasiswaan di PTIK,  dan 
enam bulan kemudian sebagai 
Direktur Tindak Pidana Tertentu 
Bareskrim Polri yang bertugas 

menangani kasus-kasus illegal 
logging (pembalakan liar), illegal 
mining (penambangan liar) dan illegal 
fishing (pencurian ikan). 

Kendati berkantor di Jakarta, 
tuntutan tugas sebagai Direktur 
Tindak Pidana Tertentu Bareskrim 
membuatnya kerap bepergian ke 
wilayah kerja di seluruh Indonesia. 
“Saya keluar masuk hutan di Papua, 
Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, 
menangani semua yang terkait 
dengan illegal logging, mining dan 
fishing. Saya jadi orang hutan saat 
itu,” candanya sambil mengenang 
kembali tugas yang dilakoninya 
selama sekitar dua tahun tersebut. 

Pengalaman yang diperoleh 
Suhardi di lapangan tersebut pun 
dituangkannya ke dalam sebuah 
buku yang berjudul “Masa Depan 
Hutan Indonesia. Buku ini memetakan 
permasalahan illegal logging, mining 
dan fishing berikut solusinya. “Ada 
banyak kasus yang saya hadapi, tapi 
saya pilih beberapa yang menurut 
saya cukup menantang dan punya 
potensi yang sangat membahayakan 
jika tidak dikelola secara baik. Karena 
itu ia menekankan agar eksploitasi 
sumber daya alam yang dilakukan 
untuk kesejahteraan rakyat tetap 
harus berwawasan lingkungan. 

Pada tahun 2010 Suhardi diangkat 
menjadi Wakapolda Metro Jaya, dan 
pada tahun 2011, ia berkesempatan 
menjadi peserta Program Pendidikan 
Singkat Angkatan (PPSA) 17 
Lemhannas RI. Seusai mengikuti 
pendidikan di Lemhannas tersebut, 
karier Suhardi terus menanjak naik 
dengan diangkatnya ia sebagai Kadiv 
Humas Polri (2012), Kapolda Jawa 
Barat (2013), Kabareskrim Polri (2013), 
hingga akhirnya menjabat sebagai 
Sekretaris Utama Lemhannas RI pada 
awal tahun ini. 

Selain di Jerman, Suhardi juga 
mengikuti berbagai kursus dan 
seminar kepolisian di berbagai 
negara lainnya, seperti AS, Prancis, 
Thailand, Australia, Kanada dan 
Kamboja. Berbagai penugasan 
dinas di kepolisian tidak hanya 

Profil



SWANTARA NO. 12 TAHUN IV/MARET 201550

membuatnya menjelajahi seluruh 
wilayah Indonesia, tapi juga hampir 
seluruh penjuru dunia.

Idealisme dan Aktivitas ‘keluyuran’
Akumulasi pengalaman hidup 

Suhardi tampak terefleksikan dalam 
pandangan hidup dan idealisme 
yang ia pegang. Baginya setiap 
jabatan dan penugasan dengan 
segala tantangannya merupakan 
ladang amal berbuat kebaikan. “Itu 
merupakan amanah yang sangat 
berat dengan pertanggungjawaban 
yang tidak hanya terbatas di dunia 
ini saja,” ujarnya arif. Sikap mental 
seperti itu mutlak diperlukan untuk 
mengatasi semua kesulitan yang 
dihadapi, imbuhnya. “Dengan 
demikian, dalam menjalankan Tugas 
Pokok dan Fungsi (Tupoksi), orang 
tidak hanya sekadar menjalankan 
rutinitas saja,” tambahnya.

Dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat, Suhardi 
sangat menekankan pentingnya 
mengedepankan nilai-nilai humanis 
kepada anak buahnya, seperti nilai-
nilai kejujuran, empati, keikhlasan 
dan etika. “Termasuk berani dikoreksi 
orang lain tanpa mesti mengurangi 
ketegasan kita, karena bagaimana 
pun juga polisi adalah alat negara 
untuk penegakan hukum,” ujarnya.

Controlling sebagai salah satu 
fungsi manajemen sudah dilakukan 
Suhardi sejak menjabat sebagai 
Kapolsek Cimahi, Kapolres Depok 
dan Kapolres Jakarta Barat. Ia sudah 
terbiasa turun langsung ke lapangan 
melakukan inspeksi mendadak 
(Sidak), atau ‘keluyuran’ sebagaimana 
ia menyebutnya.

Ia tidak mau serta-merta 
menyalahkan anak buah tanpa 
mengetahui pokok permasalahan 
dan kondisi yang sebenarnya di 
lapangan. “Kalau ada anggota yang 
terlambat karena alasan tertentu 
kita harus mengerti, karena masing-
masing anggota juga pasti punya 
keluhan dan masalahnya sendiri-
sendiri, dan pemimpin harus tahu itu. 
Jadi harus ada fleksibilitas. Jangan 

menjaga jarak, karena kalau ada jarak, 
orang juga akan malas bicara. Kecuali 
kalau itu merupakan suatu kebiasaan, 
maka harus ditindak”, katanya tegas.

Saat masih menjabat sebagai 
Wakapolda,  tiap malam ia usahakan 
mendatangi minimal satu sampai 
dua Polsek secara acak. Dampaknya 
menurutnya sangat luar biasa karena 
setiap Polsek menjadi melek dan 
tentu saja hal ini berdampak positif 
pada pelaksanaan tugas menjalankan 
patroli sesuai Tupoksi dan Protapnya. 
“Hitung-hitungan saya waktu jadi 
Kapolres, hal itu bisa mengurangi 
30% angka kriminalitas”, paparnya. 
Bayangkan kalau semua Kapolres dan 
Kapolsek melakukan ini, lanjutnya.

Lewat Sidak yang dilakukannya 
tersebut, ia menjadi lebih memahami 
masalah yang harus segera dibenahi 
di lapangan. Seperti pada suatu ketika 
ia menemukan ada lampu tahanan 
yang mati. Ia pun menanyakan 
kepada tahanan sejak kapan lampu 
tersebut mati. Oleh tahanan dijawab 
sudah seminggu, namun oleh polisi 
yang mendampingi dijawab baru 
saja. “Yang di dalam tahanan kamu 
atau dia”, sentaknya memarahi polisi 
pendamping tersebut.

Bukan hanya sisi operasional saja 
yang dipantau oleh Suhardi dalam 
aktivitas Sidaknya, aspek kebersihan 
pun ia periksa. “Ada Pospol yang 
debunya sampai segini,” ujarnya 
prihatin seraya menunjukkan tingkat 
ketebalan debu dengan jari telunjuk. 
“Kebersihan juga merupakan 
cerminan kepribadian kita. Bagaimana 
kita akan maksimal memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, 
kalau kepribadian kita seperti itu? 
Oleh karena itu, ketika Sidak, ia 
sengaja memilih menggunakan 
kamar kecil (toilet) yang terdapat 
di ruang pelayanan umum, kendati 
diarahkan untuk menggunakan toilet 
komandan. “Ketika masyarakat mau 
numpang ke kamar kecil, apa mereka 
akan diarahkan untuk menggunakan 
toilet komandan?,” tanyanya retoris.

Pada kesempatan lain saat 

Sidak ke Polsek Makasar, Jakarta 
Timur pukul 21.00 WIB, ia mendapati 
penjaga yang lama di Polsek sudah 
pulang, sedangkan penjaga baru 
belum datang. Sesuai aturan, serah 
terima tugas jaga dilaksanakan 
pukul 20.00 WIB. Maka Suhardi pun 
menggantikan melakukan tugas jaga. 
“Di sini lah mereka saya ingatkan 
kembali tentang kewaspadaan dan 
pelajaran lainnya yang pernah mereka 
dapatkan dulu saat pendidikan,” 
ungkapnya. 

Suhardi menerapkan praktik 
reward and punishment sebagai 
langkah perubahan di level 
manajemen. Suatu kali ia pernah 
menyamar sebagai warga biasa yang 
membuat laporan di Polsek Menteng, 
namun menerima pelayanan yang 
kurang ramah. Ia justru diminta 
melapor ke Pospol Cut Nya Meutia. 
Melihat banyak mobil patroli yang 
terparkir di sekitar Polsek, Suhardi 
minta agar bisa diantarkan ke Pospol, 
namun ditolak oleh petugas tersebut. 
Setelah kejadian itu semuanya pun 
ia tindak. “Saya panggil Kapolresnya. 
Tapi anggota di Pospol Cut Nya 
Meutia yang melayani dengan baik, 
saya beri hadiah dan saya minta 
menjadi ikon pelayanan masyarakat. 
“Karena jam 23.00-24.00 saya ke sana, 
pelayanan mereka masih prima,” 
ujarnya bangga.

Dengan gaya leadership 
tersebut, banyak hal-hal berharga 
yang ditemukannya di lapangan 
sebagai bahan evaluasi perbaikan 
dan pembenahan bagi orang lain, dan 
sekelumit dari pengalaman tersebut 
pun ia tuangkan ke dalam sebuah 
buku yang berjudul “Mengubah 
Pelayanan Polri dari Pimpinan ke 
Bawahan” (2013).

Pendekatan dialog dan persuasif
Sempat beberapa kali menjadi 

narasumber di Universitas Indonesia, 
Suhardi sudah terbiasa menghadapi 
pertanyaan kritis seputar isu kepolisian 
yang selama ini kerap disalahpahami 
oleh sebagian masyarakat. “Saya 
sudah terbiasa berdialog dengan 
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adik-adik mahasiswa, terutama waktu 
masih menjabat sebagai Kapolres 
Depok tahun 2002. Saat itu ketua BEM 
UI masih dipegang oleh Rico Marbun,” 
ungkap Suhardi.

Di depan mahasiswa dan 
sejumlah  Civitas Academica UI, Suhardi 
menceritakan pengalamannya ketika 
bersekolah di Jerman pada tahun 
1993 saat ia jalan dengan seorang 
polisi Jerman, dengan polosnya ia 
menanyakan jatah bensin untuk 
satu hari di kepolisian Jerman. Si 
polisi Jerman sejurus terdiam karena 
merasa aneh dengan pertanyaannya 
tersebut. “Ternyata mereka tidak lagi 
pusing memikirkan bensin, mau diisi 
100 liter, 1.000 liter, semuanya sudah 
disiapkan. Sementara di Indonesia 
tahun 1993 itu, jatahnya sehari 7 liter, 
kalau sekarang karena harus pakai 
Pertamax dapatnya 5 liter. Kalau 
misalnya petugas patroli mengambil 
bensin dari daerah Bekasi ke Polda 
Metro Jaya, buat balik lagi saja ke 
Bekasi tidak cukup, belum lagi untuk 
patroli, ujarnya miris. 

“Biasanya kalau semua potret itu 
sudah saya buka, orang-orang baru 
sadar. Makanya saya mengharapkan 
agar kita tidak menilai suatu institusi 
sepotong-sepotong. Don’t judge the 
book from the cover,” ujarnya filosofis. 
Coba kita lihat gambaran seluruhnya.  
Memang kita tidak bisa menuntut 
banyak dari negara, tapi untuk itu mari 
kita bekerja sama, bergotong-royong. 
Kita tutup semua potential loss yang 
bisa ditutup, sehingga negara kita 
bisa bangkit, pendapatan cukup, 
dan pada akhirnya itu semua akan 
berkorelasi dengan kesejahteraan. 
Masyarakat yang sejahtera pada 
gilirannya akan mematikan bibit-bibit 
terorisme,” ujarnya menyinggung 
isu terorisme. “Orang yang punya 
pekerjaan dan kesejahteraannya 
terpenuhi tidak akan terpancing 
untuk melakukan tindak terorisme, 
apalagi sampai melakukan bom 
bunuh diri,” ungkapnya lebih lanjut.

“Jadi, kita harus melihat 
akar permasalahannya. Jika ada 
anggota masyarakat yang memiliki 
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pemahaman yang salah tentang 
jihad, kementerian terkait, para 
ulama dan tokoh masyarakat, 
semuanya harus turun. Mari kita 
sadarkan mereka secara persuasif. 
Kita beri pemahaman yang betul. 
Kita sentuh mereka, rangkul mereka 
dan kita didik. Jangan malah dijauhi 
dan dimarginalkan. Jadi program 
deradikalisasi terorisme harus jelas 
dan tepat sasaran,” papar Suhardi. 

Pandangan dan harapan terhadap 
Lemhannas RI

“Saya sangat senang dapat 
bertugas di Lemhannas ini karena sejak 
menjadi peserta PPSA Lemhannas 
saya sudah dapat merasakan betapa 
besarnya manfaat yang bisa diperoleh 
peserta di sini. “Nilai-nilai idealisme 
yang ditanamkan kepada peserta itu 
sangat membakar jiwa kebangsaan 
mereka, dan sekaligus membuat 
mereka lebih dapat berpikir integratif 
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dan komprehensif. Jadi saya senang 
di sini karena bisa memberikan 
masukan kepada calon-calon 
pemimpin nasional,” ujar alumnus 
PPSA 17 Lemhannas RI ini.

“Lemhannas juga memiliki 
network yang sangat luas mengingat 
para peserta yang mengikuti 
pendidikan di sini berasal dari 
berbagai komponen masyarakat. 
Ada dari Parpol, LSM, TNI, Polri, warga 
Tionghoa, dari semua lini. Sekat-sekat 
birokrasi lepas semua di sini kalau kita 
bisa menempatkan diri,” paparnya. 
“Dengan semua modal tersebut, 
saya berharap agar semua lulusan 
Lemhannas ketika menduduki 
jabatan strategis, bisa menghasilkan 
keputusan yang berwawasan 
kebangsaan, yang bermanfaat bagi 
bangsa dan negara,” ujarnya berharap. 

Keluarga dan aktivitas waktu luang
Berasal dari keluarga Polisi, sejak 

awal Suhardi memang sudah akrab 
dengan tugas-tugas di kepolisian, 
apalagi sejak berumur 5 tahun hingga 
sekarang, keluarganya sudah tinggal 
di kompleks polisi.

“Ayah saya seorang polisi 
dengan pangkat terakhir Kolonel. 
Beliau pindah dari Sumatera Barat 
ke Jakarta pada tahun 1954. Jadi 
kami lima bersaudara ini semuanya 
lahir dan besar di Jakarta. Almarhum 
Bapak saya berdinas terakhir di Mabes 
Polri di bagian pendidikan,” ungkap 
Suhardi menceritakan latar belakang 
keluarganya.

• Pamapta Polres 
Bandung (1985)

• Wakasat Sabhara Polres 
Bandung (1986)

• Kapolsek Cimahi (1987)
• Kapuskodal Ops Polres 

Tapanuli Selatan (1992)
• Kapuskodal Ops Polres 

Langkat (1993)
• Guru Muda Pusdik Resintel 

Lemdiklat Polri (1995)
• Kasubbag Patjab 

Pama Bagbinkarpa Dit 
Rendalpers Polri (1996)

• Kasubbag Patjab 
Pamenti Bagbinkarpa 
Dit Minpers Polri (1997)

• Dansat Idik Moneter 
Dit Serse Ekonomi 
Korserse Polri (1999)

• Pabungkol Spri 
Kapolri (2000)

• Ses Spri Kapolri (2001)
• Kapolres Metro 

Depok (2002)
• Wadireskrimum Polda 

Metro (2003)
• Penyidik Utama Dit II/

Ekonomi & Khusus 
Bareskrim Polri (2004)

• Kapolres Metro 
Jakarta Barat (2004)

• Direskrim Polda 
Metro Jaya (2005)

• Koorspripim Polri (2005)
• Dir Minwa PTIK (2009)
• Dir V/Tipiter Bareskrim 

Polri (2009)
• Dir Tipiter Bareskrim 

Polri (2010)
• Wakapolda Metro 

Jaya (2011)
• Kadiv Humas Polri (2012)
• Kapolda Jawa Barat (2013)
• Kabareskrim Polri (2013)
• Sekretaris Utama 

Lemhannas RI (2015)

Riwayat Jabatan

“Sebagai anggota Polri, keluarga 
sudah paham betul mengenai 
aktivitas saya. Terlebih lagi waktu saya 
menjabat Sespri Kapolri, itu tidak 
mengenal sabtu minggu, atau pun 
siang malam. Karena itu, dukungan 
keluarga itu sangat penting untuk 
kenyamanan dan konsentrasi 
kita dalam menjalankan tugas. 
Alhamdullilah, keluarga, orang tua 
serta mertua saya tinggal berdekatan, 
jadi saya merasa lebih nyaman 
menitipkan anak dan istri kepada 
mereka,” paparnya.

“Anak saya tiga orang, dan satu 
di antaranya sudah jadi dokter. Jadi 
itu semua juga berkat dukungan dan 
didikan mereka juga, di samping saya 
juga selalu berupaya untuk menjaga 
komunikasi yang sangat intens 
dengan keluarga. Waktu anak-anak 
saya masih bersekolah, kalau saya 
lagi berada di Jakarta, saya usahakan 
sebisanya mengantarkan mereka ke 
sekolah setiap hari,” jelas ayah dari 
tiga anak ini.

Di sela-sela kesibukannya 
saat ini, Suhardi tidak lupa untuk 
tetap menjaga kesehatan dan 
stamina dengan melakukan tiga 
macam olahraga yang tidak pernah 
ditinggalkannya. “Olahraga sangat 
penting bagi saya, tapi kata orang, 
kalau sudah kepala lima lari itu tidak 
bagus, makanya akhirnya saya ganti 
dengan jalan cepat, di samping 
berenang dan bersepeda,” pungkas 
Suhardi. (TN/AS)
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Perjalanan hidup awalnya 
memang tidak selalu indah, masa 
kecil Zekson Tambunan (Penata 
Administrasi Sub bagian Urusan 
Dalam) dilalui dengan cukup berat. 
Sejak usia 5 tahun, tepatnya di tahun 
1963,  ia harus kehilangan sosok ayah 
yang meninggal karena sakit. Dari 
situlah, Ibunda bekerja keras untuk 
membesarkan Zekson beserta empat 
orang anak lainnya. 

Kegetiran hidup yang dialami 
terkadang membuat ibunda 
bersedih. Namun ada satu benda 
peninggalan ayahanda yang selalu 
menjadi perantara bagi ibunya untuk 
menumpahkan segala yang dirasa, 
yaitu harmonika. Dalam keheningan 
malam, harmonika itu dimainkan 
begitu syahdu, satu 
atau dua lagu. Zekson 
kecil memperhatikan 
ibunda dengan seksama 
secara rahasia. Ia begitu 
teringat, bahwa sang Ibu 
memainkan alat musik itu 
tatkala ia melepas penat 
setelah lelah bekerja, 
dan juga saat ia 
merasa tekanan hidup 
mendera begitu keras. 

Apa yang sering 
dilakukan ibunya 
itu, amat berbekas 
di dalam dirinya. Di 
pagi hari  saat sang 
Ibu pergi berdagang, 

diam-diam Zekson kecil mengambil 
harmonika itu untuk kemudian ia 
mainkan. Ia merasa hal ini sangat 
menyenangkan. Di situlah awal 
ketertarikan dia dengan alat 
musik. Saat beranjak dewasa, ia 
suka melihat orang main piano, 
kembali memperhatikan dengan 
seksama dan jika ada kesempatan, 
ia mencoba untuk memainkan alat 
musik tersebut. “Beberapa alat musik 
saya mainkan secara otodidak, saya 
perhatikan orang, dulu kan ada piano 
kayu yang kecil, saya belajar dari situ, 
kemudian berkembang imajinasi 
saya, itu alami aja, kalau dikasih buku 
saya malah ga bisa,” ujar Zekson. 

Tahun demi tahun berlalu, 
selepas tamat sekolah menengah 
atas (SMA), Zekson memutuskan 
untuk merantau, ini karena ibunya 
tidak mampu lagi untuk membiayai 
sekolah sampai perguruan tinggi. 
Dari Pematang Siantar yang berjarak 
seitar 200 kilometer (km) dari 
Kota Medan, Zekson berangkat ke 
Bandung. Setibanya di Bandung, ia 
bekerja di terminal bis untuk menjadi 
sopir. Setelah tiga tahun di Bandung, 
pada 1978  ia memutuskan untuk ke 
Jakarta, kebetulan ia memiliki sanak 
keluarga di Jakarta. 

Alasan ia merantau sebenarnya 
cukup unik, awalnya ia bersama 
beberapa sepupu ingin membentuk 
sebuah grup musik agar bisa tampil 

di kafe-kafe. “Pas ke jakarta, saya suka 
nongkrong di daerah Bulungan dan 
Aldiron, beberapa teman-teman 
tongkrongan saya berhasil jadi 
penyanyi kafe bahkan sampai ada 
yang sukses jadi penyanyi terkenal, 
tapi saya malah enggak ha ha ha” kata 
Zekson.

Urung dengan rencananya tersebut, 
Zekson mencoba peruntungan untuk 
bekerja di kapal. Selama bekerja di 
atas kapal, ia sulit bertemu dengan 
keluarga. “Pekerjaan di kapal itu 
liburnya sedikit, sebulan di kapal, 
seminggu di darat,” kata Zekson. 
Ketika memutuskan untuk menikah, 
banyak pihak, terutama kakak 
sepupunya menasehati agar ia 
berhenti dari pekerjaan itu, dengan 
alasan bekerja di sana sulit untuk 
bertemu keluarga. “Kalau masih 

kerja di kapal, kapan 
kau ketemu anak 

istrimu nanti? Sudah 
kau bekerja di 
Lemhannas saja jadi 
pegawai negeri 

sipil (PNS),” 
k e n a n g 

Profil

Zekson Tambunan

Musik Itu 
Bagian dari 
Hidup 
Saya
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Profil

Zekson menirukan tutur bahasa sang 
kakak.

Berkat saran dan usulan kakak 
sepupunya, Zekson masuk ke 
Lemhannas RI pada 1983. Formasi 
yang ada saat itu untuk golongan I. 
Ditanya penghasilan, ia menyadari 
penghasilan saat bekerja di kapal 
lebih besar dibanding menjadi PNS. 
Akan tetapi Ia percaya bahwa rezeki 
itu sudah diatur, dan menurutnya, 
perhatian kepada keluarga adalah 
lebih penting dibanding apapun.

Zekson bekerja di Lemhannas RI 
di Sub bagian Urdal Bagian Rumah 
Tangga (Rumga) dari 1983 hingga 
tahun 2000-an. Ia selanjutnya di-
percaya untuk menangani logistik 
bahan bakar. Di tahun 2007, Zekson 
mulai berganti tugas, yaitu di bidang 
pengurusan kendaraan, hingga 
sekarang.  

Profesi PNS sama sekali tidak 
memudarkan semangatnya dalam 
bermusik. Justru sejak tahun 2000, 
ada permintaan langsung dari 
pimpinan lembaga untuk mulai 
menggunakan pertunjukan langsung 
( live show ) saat pembukaan dan 
penutupan acara-acara di Lemhannas 
RI. “Dulunya kan hanya pakai 
rekaman, tapi kemudian ada perintah 
untuk membuat grup paduan suara, 
jadi bisa tampil langsung di setiap 
acara,” kata bapak dari tiga putri ini. 

Oleh pimpinan di Lemhannas 
RI, grup ini dibentuk berdasarkan 
surat perintah penunjukkan, Zekson 
salah satunya. Mereka diberikan 
pelatih yang bisa mengajarkan vokal, 
juga bisa main musik. Di saat satu 
sesi latihan, Zekson secara spontan 
memainkan lagu menggunakan 
keyboard, pelatih melihatnya, di 
situlah pelatih mengatakan bahwa 
Zekson bisa memainkan keyboard 
itu dengan baik, meskipun Zekson 
sama sekali tidak mengerti nada-nada 
dalam musik secara teoritis. Sampai 
suatu saat ketika dirasa sudah cukup 
mahir baik alunan nada maupun 
alunan suara, latihan diserahkan 
sepenuhnya ke pihak paduan suara 
Lemhannas RI, dan sejak saat itu 

mereka latihan tidak memakai pelatih 
lagi. 

Menurut Zekson, sangat penting 
untuk dilakukan regenerasi pemain 
keyboard. Karena hingga saat ini, 
belum ada yang menggantikan 
posisinya di setiap acara di Lemhannas 
RI untuk mengawaki bermain 
keyboard mengiringi paduan suara. 
“Jangan sampai balik ke jaman dulu 
lagi, saya lihat teman-teman di sini 
belum ada yang mau belajar, padahal 
banyak yang mengaku bisa, tapi 
tidak mau tampil,” ujarnya. Zekson 
kurang memahami mengapa belum 
ada yang mau untuk secara serius 
belajar, dia menilai mungkin untuk 
lagu-lagu kebangsaan memang 
butuh pengoperasian keyboard 
yang lebih kompleks. Untuk hal ini, 
Zekson mengatakan siap apabila 
diminta untuk sharing pengalaman 
dan mengajar bagaimana bermain 
keyboard. 

Bagi pria penyuka Soto Betawi 
ini, musik itu sudah menjadi bagian 
dari hidupnya. “Musik itu semua 
indah, yang membuat musik tidak 
indah apabila orang salah dalam 
memainkannya, tentunya musik 
harus sesuai dengan suasana juga,” 
ujarnya. Saking sukanya dengan 
musik, putri ketiganya ia beri nama 
dengan gabungan dua tangga nada 
yaitu La dan mi, jadilah nama Lami. 
Zekson menyenangi hampir semua 
jenis musik, namun jika berbicara 
secara spesifik, ia memilih musik 
balada. Ia menyukai karya-karya Frank 
and Jane, Ebiet G. Ade, dan lain-lain. 
Musik balada menurutnya, seperti 
menggambarkan suasana kehidupan 
pedesaan. “Sayangnya, sekarang 
kayaknya lagu-lagu seperti ini sudah 
ga ada,” tutur Zekson.

Kepada para putrinya yang 
mengandung, ia menyarankan 
untuk mendengarkan musik klasik 
sebelum tidur. Musik klasik karya 
Ludwig van Beethoven dan Mozart 
ditempelkan di atas perut ibu untuk 
diperdengarkan kepada si jabang 
bayi. Zekson menambahkan ketiga 
anaknya juga menyukai musik, 

namun lebih cenderung ke tarik suara. 
Sementara itu ketiga anak mantunya 
juga gemar bermain piano, sehingga 
seperti dirinya, ketiga anak mantunya 
pun sering diminta untuk mengiringi 
acara entertain di kantor. 

Selain di kantor, Zekson pun 
sering bermain musik di acara 
pelayanan saat ibadah di Gereja. 
Menurutnya, musik itu hobi, bukan 
untuk tujuan komersil dan mencari 
keuntungan. Ia memahami musik 
sebagai salah satu seni yang indah. 
“Saya kalau berantem sama isteri, 
saya main piano aja, kalau dia lagi 
marah sama saya, saya tetep main, 
jadi dia marah berbarengan sama 
suara piano, akhirnya lama-lama dia 
denger musik, dan malah nyanyi 
sama-sama,” ujarnya terkekeh.

Masa bakti Zekson Tambunan 
di Lemhannas RI sebentar lagi usai. 
Ketika ditanya tentang perasaan 
selama bekerja di Lemhannas RI, 
Zekson menjawab “saya rasa hampir 
tidak ada perasaan duka selama 
bekerja di sini”. Ia menjelaskan, 
sejak pertama kali kerja, ia sudah 
mempersiapkan masa pensiunnya. 
Zekson menilai, paradigma yang salah 
itu adalah mempersiapkan pensiun 
satu atau dua tahun sebelum masa 
pengabdian selesai. Sebab, semua hal 
harus dipersiapkan dengan sebaik-
baiknya. Kini ia mantap menjelang 
pensiun bersama keluarga dengan 
perasaan bahagia dan bersyukur. 

Lemhannas RI sekarang sudah 
harus berpacu dengan kerja keras dan 
prestasi. Persaingan semakin ketat dan 
membuat Lemhannas RI harus terus 
meningkatkan kualitas, terutama 
dibidang IPTEK (Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi). “Persaingan yang 
positif dan langkah menuju world 
class institution (WCI) tentunya agar 
diikuti dengan peningkatan kapasitas 
dan kemampuan para personilnya,” 
pungkas Zekson menutup 
pembicaraan. (AS)
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Menurut Syamsul Hidayat, revolusi mental berkaitan erat dengan dua poin 
penting, yakni mental bekerja dan karakter bangsa. Revolusi mental harus disikapi 
dengan sikap optimisme bahwa terwujudnya revolusi mental akan menjadikan bangsa 
Indonesia lebih baik lagi ke depan.

Selain maraknya praktik korupsi, masih ada hal yang menjadi kendala historis 
dalam implementasi revolusi mental yakni paternalistik politik. Bangsa Indonesia harus 
mewaspadai  adanya kepentingan-kepentingan politik dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Selain itu, masyarakat juga perlu mewaspadai euforia reformasi yang kadang terlalu berlebihan sehingga 
keluar dari koridor reformasi itu sendiri.

Akan tetapi, segala hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara menguatkan ideologi bangsa. Penguatan ideologi 
tersebut misalnya seperti wawasan kepemimpinan nasional yang pernah dipaparkan oleh Prof. Muladi saat memberikan 
materi dalam pendidikan PPSA XVI di Lemhannas RI.  Selain itu, masyarakat luas juga perlu mendapatkan penguatan 
pendidikan, baik formal maupun informal. “Harapan ke depan, revolusi mental harus diperjelas, maksudnya apa dan 
langkah-langkah nyatanya seperti apa?,”  pungkasnya.

Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D, M.Si, 
M.Sc. mengatakan bahwa revolusi mental merupakan sebuah konsep jargon politik. 
Di samping itu, revolusi mental juga merupakan gebrakan cara berpikir out of the box 
untuk mengubah kondisi masyarakat dengan cara yang revolusioner. Berani membuat 

terobosan, jangan hanya mengikuti pakem tapi mampu berpikir out of the box.
Revolusi mental tidak dapat begitu saja direalisasikan. Ada beberapa hal yang menghambat terwujudnya revolusi 

mental, yakni hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri dan  hambatan yang berasal dari lingkungan. Hambatan 
dari dalam diri berkenaan dengan cara pandang dalam melihat suatu permasalahan dengan cara yang berbeda. Adapun 
hambatan dari lingkungan berkenaan dengan kebijakan dan sikap pemerintah dalam melakukan gebrakan untuk 
berpikir secara berbeda atau berpikir out of the box, jadi tidak hanya mengikuti pakem yang sudah ada. 

Dalam mengatasi hambatan revolusi mental, harus ada gerakan yang secara bersama-sama, baik dari pemerintah 
maupun dari rakyat Indonesia. Rakyat membutuhkan pemerintah yang bersih, anti korupsi, transparan, akuntabel, dan 
penuh dengan gagasan  sehingga dapat menjadi contoh bagi rakyatnya. “Saya berharap pemerintah melakukan gerakan 
yang  berani, kreatif, mau melakukan gebrakan, mau diajak berkecimpung untuk melakukan revolusi, mau mengubah 
persepsi tentang berbagai hal, mau bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah,  dan mau mengubah cara kerja 
selama ini. Saya rasa dalam waktu lima tahun Indonesia akan berubah banyak,” pungkasnya.

Drs. H. Syamsul Hidayat, M.A. 
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Alumni PPSA XVI

Korupsi dan Paternalistik 
Politik Perlu Diwaspadai

Drs. Adrianus Eliasta Meliala, Ph.D, M.Si, M.Sc.
Guru Besar FISIP UI, Komisioner Kompolnas, Alumni PPSA XVII

Jangan Hanya Mengikuti 
Pakem, Tapi Harus Out 
Of The Box

Suara Alumni
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Suara Alumni

Menurut Fahmi Akbar Idris, revolusi mental lebih mengarah kepada spirit  dalam 
agama, pancasila, dan nilai-nilai serta tradisi luhur. Revolusi mental artinya saat rakyat 
Indonesia memiliki nilai spiritual yang baik, tidak gemar mengolok-olok, tidak melakukan 
korupsi, tidak menyakiti orang lain, tidak main hakim sendiri, dan tidak melakukan aksi-
aksi anarkisme. Untuk dapat menjadi lebih baik, masyarakat membutuhkan teladan yang 
layak dijadikan panutan, baik dari kalangan para pejabat, tokoh agama, atau  tokoh-tokoh 
masyarakat.

Seluruh pihak harus bekerja sama untuk merealisasikan revolusi mental sesuai dengan 
porsi dan koridornya masing-masing. Pemerintah sebagai pihak yang mencanangkan Revolusi Mental harus melaksanakan 
program ini dengan sebaik-baiknya dan dapat segera menyebarluaskannya kepada masyarakat luas. Gerakan-gerakan 
pemuda dan masyarakat seperti Gerakan Pemuda Ansor sebagai generasi muda Nahdatul Ulama juga turut serta membantu 
menyuarakan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah tanpa merusak kultur atau nilai-nilai yang sudah ada sejalan dengan 
pancasila. 

Ke depan, presiden dengan timnya diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah program revolusi mental dengan 
penjelasan yang komprehensif, lugas, dan dengan bahasa yang mudah dimengerti perihal gagasan revolusi mental. Melihat 
kondisi indonesia saat ini, Fahmi Akbar Idris optimis Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik melalui Revolusi Mental 
apabila Presiden Jokowi memberikan dasar-dasar revolusi mental sebagai pondasi pemerintahan. “Revolusi mental bukanlah 
hal yang sederhana, melainkan hal substantif yang   harus segera diwujudkan oleh bangsa ini. Oleh karenanya, diperlukan 
sebuah ikhtiar serius dalam rangka memperbarui mentalitas bangsa ini menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Menurut Prof. Dr. Hj. Amani Lubis, revolusi mental  yang dicanangkan oleh Presiden 
Jokowi dalam masa-masa transisi peralihan kekuasaan dari pemerintahan Presiden SBY ke 
Presiden Jokowi sudah tepat. Revolusi mental berkenaan dengan implementasi nilai-nilai 
baik seperti jujur, amanah, atau datang tepat waktu saat bekerja. Dalam realita kehidupan 
masyarakat, hal ini belum terimplementasi dengan baik meskipun sudah mulai ada upaya 
ke arah sana.

“Disebut revolusi karena memang kita harus meninggalkan praktik-praktik yang tidak baik di masa yang lalu dan 
membangun Indonesia baru, Indonesia yang  bersih, terutama yang paling menonjol masih ada praktik-praktik dalam birokrasi 
di masyarakat adalah korupsi. Korupsi ini harus diberantas dengan berbagai cara,” ungkapnya.  Selain itu, hal lain yang harus 
diperhatikan yakni pentingnya menahan diri dari ancaman arus dalam pusaran konflik, karakter bangsa Indonesia dengan 
keragamannya yang perlu dipahami, serta pemerataan dan kebijakan pendidikan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan program revolusi mental, rakyat memerlukan komitmen dan contoh dari pemerintah. Rakyat akan 
mengikut moralitas yang dilakukan oleh penguasa. Apabila moral penguasa lemah, makanya rakyat juga ikut lemah, begitu 
pula sebaliknya. Selain itu, setiap komponen bangsa juga perlu meyakini dan mengimplementasikan ajaran agamanya dengan 
sebenar-benarnya untuk mewujudkan revolusi mental.

Fahmi Akbar Idris, S.E. 
Ketua Bidang Keuangan, Perbankan, Moneter, dan Investasi GP Ansor, Alumni PPRA XLXI

Revolusi Mental sebagai 
Dasar Dalam Pemerintahan

Prof. Dr. Hj. Amani Lubis
Guru Besar UIN, Wakil Sekjen Pengurus MUI, Alumni PPSA XVI

Revolusi Mental Melalui 
Implementasi Ajaran Agama
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Kisah Maulwi Saelan Mengawal 

Presiden Soekarno
Pengamanan presiden ternyata sudah menjadi 

persoalan sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 
1945 silam. Setelah sempat hanya dikawal dengan 
Pasukan Pengawal Presiden, adanya percobaan 
pembunuhan Presiden pada 1957 maka dibentuklah 
Tjakrabirawa pada tahun 1962 yang terdiri dari batalion 
dari ketiga angkatan bersenjata ditambah dengan 
Detasemen Kawal Pribadi dan Detasemen Pengamanan 
Khusus.

Dibentuknya Tjakrabirawa ini membuat Maulwi 
Saelan yang saat itu bertugas di Makassar lalu ditunjuk 
sebagai Kepala Staff dan Wakil Komandan Tjakrabirawa. 
Posisi ini yang membuat Maulwi berada di ring 1 
Bung Karno di saat paling kritis dalam masa peralihan 
kekuasaan di tahun 1965-1966. la pun berada di istana 
pada tanggal 4 Agustus 1965. ketika Bung Karno diserang 
stroke ringan, meski kemudian dapat pulih kembali.

Peristiwa 18 Maret 1966 menjadi peristiwa Maulwi 
menunjukkan keberaniannya dan ketenangannya 
menjaga Bung Karno. Saat itu, Bung Karno berangkat 
dari Istana Merdeka menuju Istana Bogor. Ajudan 
presiden, Bambang Wijanarko melaporkan kondisi 
sudah aman.   Akan tetapi, di air mancur Medan 
Merdeka Barat, rombongan presiden terhenti karena 
jalan terhalang truk militer milik RPKAD (Resimen Para 
Komando Angkatan Darat). 

Diceritakan dalam air mancur ada sebuah mobil 
lapis baja yang dilengkapi senapan mesin dan 
terarah pada mobil presiden. Saat itu diceritakan 
Presiden Soekarno marah karena Bambang Wijanarko 
melaporkan jalanan sudah steril untuk dilewati. Para 
pengawal yang menumpangi JIP terbuka loncat dari 
mobil dan berdiri mengelilingi mobil presiden. Pasukan 

RPKAD juga sudah mengulang senjatanya dan bersiap 
memuntahkan timah panas ke mobil yang ditumpangi 
presiden.

Saat itu, Maulwi Saelan turun dari mobil dan 
berteriak meminta agar Pasukan RPKAD tidak 
menembak. Maulwi meminta bertemu Komandan 
Pasukan RPKAD, setelah bertemu komandan Pasukan, 
truk RPKAD menepi dan rombongan presiden 
meneruskan perjalanan ke Istana Bogor. 

Buku ini adalah memoar dan hasil wawancara dengan 
Maulwi Saelan dan beberapa tokoh lainnya yang sama-
sama merasakan beratnya perjuangan fisik di pertengahan 
hingga akhir tahun 1940an. Dibuka dengan kisah asal-usul 
Maulwi Saelan yang lahir dari keluarga kelas atas di kota 
Makassar. Dari asal-usul itu, buku ini kemudian bercerita 
tentang perjuangan fisik para pejuang muda belasan 
tahun ini di kota Makassar, hijrahnya Maulwi ke Jakarta 
sampai akhirnya dia menjadi pengawal Soekarno.

Resensi Buku
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Kiprahnya sebagai peneliti 
terilhami dari tiga sosok peneliti senior  
yang menjadi sumber inspirator 
bagi  Dian Risdianto untuk terjun 
langsung didunia yang kini di geluti, 
pertama Dr. Ir. Sanggono Adisasmito 
yang dikenal sebagai dosen, peneliti 
dan pembimbing dirinya saat 
menuntut ilmu pada jurusan Teknik 

Kimia Institut Teknologi Bandung. 
Kedua,  Prof. Dr. Ir. Edjeng Suprijatna, 
seorang Guru Besar dan peneliti 
unggas sekaligus pembimbing saat 
menempuh pendidikan doktor di 
Fakultas Pertanian dan Peternakan 
Universitas Diponegoro, dan ketiga 
Prof. Dr. Ir. Abdul Basith, Guru Besar 
dan Peneliti di Institut Pertanian 

Bogor. 
Dengan bimbingan kedua orang 

tuanya, masa kecil pria kelahiran 
20 juli 1972 di habiskan di Kota 
Kembang Bandung. “Saya merupakan 
anak sulung dari lima  bersaudara.  
Ayah saya seorang pegawai BUMN 
sedangkan ibu seorang pengajar 
bahasa Inggris di suatu lembaga 
pendidikan bahasa di Bandung,” ujar 
Dian kepada Majalah Swantara. 

Dian menuturkan,  masa kecilnya 
dihabiskan seperti layaknya masa 
kecil orang lain pada umumnya. “Saya 
menjalani waktu tersebut dengan 
bermain, belajar dan mengaji.  
Permainan yang saya suka sepak 
bola dan catur, sedangkan pelajaran 
favoritnya IPA,” kisah Dian.

Petuah orang tuanya hingga kini 
masih terkenang, yaitu mengajarkan 
sisi lain dunia kehidupan, yakni 
untuk selalu peduli dengan sesama. 
“Saya  masih mengingat nasehat 
orang tua saya ketika saya kecil yaitu 
sebaik-baiknya orang adalah yang 
memberi manfaat buat orang lain 
dan janganlah kamu meminta selain 
kepada Allah SWT. Nasehat tersebut 
yang sampai sekarang menjadi 
landasan saya untuk melangkah 
dalam kehidupan ini. Salah satunya 
dengan membantu para penyandang 
tuna netra yang kebetulan panti 
rehabilitasinya ada di dekat rumah 
kami,” kenang Dian. 

Di tempat rehabilitasi itulah 
kemudian Dian membantu belajar, 
membacakan buku-buku serta 
membantu kegiatan sosial lainya. 
“Ada kebanggaan dalam diri saya 
ketika melihat mereka tersenyum dan 
mendapat pelajaran dari apa yang 
saya sampaikan sehingga mereka 
memiliki rasa percaya  diri untuk 
menjalani kehidupan walaupun 
dengan keterbatasan,” cerita Dian. 

Pria yang kini menjabat sebagai  
General Manager di salah satu  
perusahaan jamu terkenal PT. Sido 
Muncul, sudah memiliki cita-cita yang 
tidak begitu jauh dengan apa yang 
ditekuni selama ini yakni sebagai 
Insinyur Pertanian. “Cita-cita tersebut 

Peneliti Muda Dian Risdianto

Senantiasa Peduli 
Dengan Sesama

Sosok

Dok: kaskus.co.id
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saya pilih karena profesi tersebut 
dapat memberikan banyak manfaat 
untuk masyarakat. Cita-cita saya 
yang belum tercapai saat ini adalah 
memberikan kontribusi nyata secara 
luas bagi masyarakat Indonesia 
dengan ilmu dan pengalaman yang 
sudah saya peroleh saat ini untuk 
mensejahterakan dan memakmurkan 
rakyat Indonesia,” tutur Dian. 

Beragam prestasi sudah diraih 
kandidat Doktor Pertanian dan 
Pertenakan melalui serangkaian 
penelitian yang sudah dilakukannya, 
seperti pembuatan produk energi 
alternatif dari biogas, sel surya dan 
sampah kota atau industri sebagai 
sumber energi listrik , Pembuatan 
pupuk bioorganik yang merupakan 
kombinasi dari probiotik, nutrisi 
organik dan unsur hara yang berfungsi 
untuk meningkatkan kualitas dan 
kuantitas tanaman serta hasil panen 
maupun untuk dapat menggantikan 

penggunaan pupuk kimia, Rekayasa 
teknologi dormansi 10 jenis mikrobia 
tanah spesifik dalam sebuah produk 
booster melalui proses cool drying 
dengan kombinasi beberapa media 
tumbuh. 

“Pembuatan produk-produk 
inovatif dari yang merupakan olahan 
dari produk tanaman khas Indonesia 
menjadi produk yang memiliki nilai 
ekonomi lebih tinggi, Pembuatan 
alat untuk pengolahan air bersih bagi 
masyarakat dengan metode filtrasi 
menggunakan penggerak sel surya 
dan biogas,” jelas Dian.

Perjalanan panjang sudah 
ditempuh Dian, suka duka pernah 
dirasakannya. Tetapi berkat dukungan 
orang tua, keluarga,  rekan-rekan 
terkait, dan pimpinan, Dian mengaku 
jarang mendapatkan hambatan 
berarti. “Karena sebelumnya saya 
menjelaskan suatu pemahaman dari 
apa yang akan saya rencanakan dan 

kerjakan kepada mereka,” ujar pria 
yang menokohkan  kedua orang 
tuanya, Presiden dan Wakil Presiden 
Pertama RI  Ir. Soekarno dan Drs. Moh 
Hatta, Sutan Sjahrir dan Presiden RI 
kedua Soeharto.

Dari sekian hasil penelitian 
yang telah dilakukannya, sejumlah 
penemuan membuat dirinya 
terkesan. “Beberapa hasil penelitian 
yang membuat saya terkesan adalah 
penemuan produk kombinasi antara 
bioorganik dengan herbal organik 
yang dapat memberikan dampak 
positif bagi tanaman dan ternak 
karena dapat meningkatkan kualitas 
dan kuantitas hasil panen baik 
peternakan maupun  pertanian,” 
ungkap Dian.

Dian menambahkan “ Hal 
yang membuat saya tertarik dari 
penelitian yang saya lakukan, pangan 
yang diperoleh memiliki tingkat 
keamanan dan kesehatan, selain 
itu bakterinya atau ukuran hewan 
ternak maupun tanaman dapat 
tumbuh lebih besar dari ukuran 
normalnya. Disamping itu, tanaman 
atau hewan tersebut juga dapat 
tumbuh dan berkembang di luar 
tempat yang seharusnya sehingga 
pertanian dan peternakan ini dapat 
dikembangkan dan dibudidayakan di 
lokasi manapun di seluruh Indonesia, 
serta memiliki kemampuan bertahan 
terhadap kondisi lingkungan yang 
ekstrim sekalipun. Dengan demikian 
secara otomatis dapat meningkatkan 
kesejahteraan para petani dan 
menunjang ketersediaan pangan 
nasional yang sehat dan berkualitas. 
Kelanjutan dari hasil peternakan 
dan pertanian ini kemudian dapat 
dikombinasikan antara satu dengan 
yang lainnya dan akan saling 
melengkapi sehingga kita dapat 
menciptakan suatu kemandirian baik 
di bidang pangan maupun energi, 
disamping itu akan tercipta banyak 
peluang pekerjaan sehingga kita 
dapat membuka lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat,” tutup Dian. 

Sosok

Dok: kaskus.co.id
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Kini semakin banyak saja orang yang menyadari 
tentang pentingnya pembangunan mental atau 
karakter, yang mungkin maknanya lebih penting 
daripada sekedar pembangunan fisik. Revolusi Mental 
adalah suatu perubahan mendasar dan radikal  dalam 
kehidupan seorang individu,  mulai dari caranya berpikir 
dan memandang realitas; caranya merasa, meyakini 
atau mempercayai, caranya bertindak, hingga caranya 
berwicara ataupun berwacana. 

Melalui Revolusi Mental, kita akan menjadi individu 
yang akan terus memperbaiki diri sehingga tidak sekadar 
hanyut dalam arus kehidupan. Kita diajak untuk tidak 
menjalani hidup sekadar pasrah atau mengalir seperti air, 
sebab terkadang hidup ini harus melawan arus. Kita diajak 
melawan kemungkaran dan mematahkan kefasikan. 
Kita diajak merevolusi kemalasan menjadi ketekunan. 
Kesombongan menjadi keramahan, kesederhanaan 
menjadi kreativitas dan kebiasaan sembrono menjadi 
waspada dan teliti. 

Hal-hal di atas sejatinya merupakan masalah yang 
harus kita revolusi dengan dimulai dari lingkungan 

terkecil, yakni keluarga, lingkungan kerja hingga 
lingkungan negara. 

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat 
memainkan peran yang sangat signifikan dalam 
tercapainya revolusi mental, terutama keluarga terdidik. 
Perubahan yang dimulai pada lingkungan keluarga 
pada akhirnya akan berimbas pada perubahan dalam 
lingkungan masyarakat. Lalu sejauh mana dampak 
pendidikan terhadap keberhasilan program revolusi 
mental?

Sesuai definisinya, pendidikan merupakan tuntunan 
di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, khususnya terkait 
dengan segala kekuatan kodrat yang ada pada diri 
mereka, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang 
menjadi individu yang bermanfaat bagi lingkungan dan 
masyarakatnya. 

 Sementara di lingkungan kerja, kecakapan 
kerja juga harus ditunjang dengan sikap mental 
dan kesungguhan dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaannya kita masing-masing, yang bisa terlihat dari 

“Jangan Biarkan Diri Kita Hanyut 
dalam Arus Kehidupan”

Serambi Monas

Dok: psychologymania.com
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aspek mental kerja, etos kerja dan 
etika kerja. Misalnya, menaati 
ketentuan jam kerja dinas dengan 
baik, menyelesaikan tugas yang 
diemban dengan sebaik-baiknya 
dan penuh rasa tanggung jawab, 
atau pun melaporkan hasil kerja 
pada atasan sesuai dengan 
keadaan sebenarnya.

Dalam kerja sama untuk 
kepentingan dinas, kita harus 
bisa menghargai pendapat orang 
lain sekali pun pendapat tersebut 
berbeda dengan pendapat 
kita. Kita juga harus memiliki 
prakarsa, yakni kemampuan 
untuk mengambil keputusan 
tampa menunggu petunjuk 
atau perintah dari atasan untuk 
tindakan yang diperlukan dalam 
melaksanakan tugas kedinasan 
sepanjang tidak bertentangan 
dengan kebijakan umum 
pimpinan. 

Sebaliknya, pemimpin juga 
dituntut untuk menguasai sepenuh-
nya bidang tugasnya, serta mampu 
mengambil keputusan dengan 
cepat dan tepat, mengemukakan 
pendapat dengan jelas, mampu 
menentukan prioritas, memberi 
teladan yang baik, memperhatikan 
dan mendorong kemajuan 
bawahan.

Jika kecakapan kerja dan 
kondisi mental tersebut bisa 
dimiliki, maka Prestasi Kerja 
yang dicapai akan menjadi lebih 
meningkat dan lebih bermakna.

Pada dasarnya, kata kunci 
terpenting dalam revolusi mental 
itu adalah totalitas. Totalitas 
itu dapat digambarkan secara 
elegan dengan ungkapan berikut 
ini, “Siapa pun yang memaksa 
engkau berjalan sejauh satu mil, 
berjalanlah bersamanya sejauh 
dua mil.” Itulah yang dimaksud 
dengan totalitas, yakni suatu 
kondisi tanpa batas dan malah 

melebihi ekspektasi.  Totalitas ini adalah target revolusi mental yang ingin 
segera dicapai guna mewujudkan cita-cita. 

Jika Pemimpin mengajak kita berjalan satu mil, dan Anda berani berjalan 
sejauh dua mil, itu berarti Anda dan saya sudah memberikan totalitas dengan 
membaktikan diri untuk berdaulat dan mandiri. Dengan demikian, revolusi 
mental dapat dimulai dengan merevolusi hati setiap manusia, yakni dengan 
membangun harga diri, membangkitkan jiwa pemenang, dan mengutamakan 
totalitas dalam bekerja. Revolusi mental harus dimulai dengan merevolusi hati 
Anda dan saya.(SP)

Serambi Monas

Dok: mbs-pro.com
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Ceramah Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A pada 
Selasa (13/1), dalam Rakernas Persatuan Taman Siswa di Grand Cempaka Hotel, 
Jakarta.

Courtesy Call Atase Pertahanan (Athan) Singapura Colonel Lawrence Teh Yew 
Kiat kepada Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A  
di R. Tamu Pimpinan, Kamis (8/1).

Courtesy Call bersama Dosen Havard Kennedy School Mr. Davi Dapice dan Mr. 
Tomas Valley kepada Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, 
D.E.A R. Tamu Pimpinan, Kamis (15/1).

Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Sekretaris Utama Lemhannas RI 
Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, M.H. di Ruang Nusantara Gd.Trigatra Lt.I, Jumat 
(6/2).

Grand Opening kantin Koperasi Primer Lemhannas RI yang di tandai dengan 
Gunting Pita oleh Ketua Perista Ibu Hera Wati bertempat di Kantin Koperasi 
Lemhannas RI, Kamis (29/1).

Senam bersama yang diikuti oleh pimpinan dan seluruh personil Lemhannas RI di 
Lapangan Tengah Lemhannas RI, Jumat (13/2).

Gallery
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Rapat Persiapan HUT Emas Lemhannas RI di R. Gatot Kaca Lemhannas RI,                      
Rabu (4/3).

Pelantikan dan Serah  Terima Jabatan Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI 
Dede Rusamsi, SE, MM kepada Laksdya TNI Didit Herdiawan, MBA, MPA di Gd. 
Dwiwarna Purwa Lemhannas RI, Rabu (11/3).

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) 
Kerjasama Lemhannas RI dengan Kementerian Dalam Negeri RI dan Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) di R. Auditorium Kemendagri RI, Senin (9/3).

Audiensi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) dengan Gubernur Lemhannas 
RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A  di R. Tamu Pimpinan Lemhannas RI,             
Rabu (4/3).

Kegiatan Outbound  Peserta  Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Diplomat 
Senior dan Madya Angkatan I Lemhannas RI di area Monas, Rabu (25/2).

Penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) 
Kerjasama Lemhannas RI dengan Universitas Paramadina di R. Nusantara 
Lemhannas RI, Rabu (25/2).

Gallery
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Jadwal Kegiatan Penting Lemhannas RI
Deputi Bidang  Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

1. Program Pendidikan Reguler Angkatan LIII (PPRA 53)
a. 3 Maret 2015: Pembukaan Program Pendidikan Reguler 

Angkatan 53 (PPRA 53)
b. 30 Maret – 13 April: TUTORIAL
c. 1 April 2015: Direktif POS
d. 14 April: Direktif OS
e. 14 April: Direktif SSDN
f. 15 – 17 April: OUTBOUND
g. 16 April: Direktif Budaya Lokal
h. 22 April: Penjelasan Dedik POS
i. 7 Mei: Malam perkenalan & International Night
j. 12 Mei: Direktif SSLN
k. 19 Mei: Direktif Badan Konsultan Seminar
l. 3 – 4 Juni: Pelaksanaan POS
m. 16 Juni: Penjelasan Dedik SSDN
n. 22 – 26 Juni: Tim Aju Budaya Lokal
o. 29 Juni – 3 Juli: Tim Aju SSDN.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik

1. Ditjian Politik
a. 4 Maret – 28 April: Kajian Aktual - 1 “Konsepsi 

Implementasi Ideologi Pancasila Guna Mewujudkan 
Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Meningkatkan 
Ketahanan Nasional”. 

b. 9 Juni – 5 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Optimalisasi 
Sistem Pemberantasan Korupsi Guna Menciptakan 
Stabilitas Politik Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

c. 25 Juni – 1 September: Kajian Aktual – 3 “Optimalisasi 
Pemahaman Nilai-Nilai Demokrasi Guna Memperkokoh 
Persatuan Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

2. Ditjian Ekonomi
a. 3 Maret – 29 April: Kajian Aktual - 1 “Revitalisasi Industri 

Perkapalan Guna Meningkatkan Kemandirian Bangsa 
Dalam Ketahanan Nasional”.

b. 10 Juni – 6 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Revitalisasi 
Pengelolaan Peternakan Sapi Nasional Guna 
Meningkatkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional”.

3. Ditjian Sosial Budaya
a. 10 Maret – 6 Mei: Kajian Aktual – 1  “Pengelolaan Bonus 

Demografi Guna Meningkatkan Daya saing Bangsa 
Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

b. 18 Juni – 26 Agustus: Kajian Aktual – 2  “Optimalisasi 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkkoba Melalui 
Pendekatan Sosial Budaya Guna menyelamatkan Bangsa 
Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

c. 27 April – 2 Juli: Kajian Berlanjut  “Optimalisasi 
Pemberdayaan Perempuan dan Hak Asasi Manusia 
Guna Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional”.

d. 1 April – 15 Mei: Seminar Internasional
4. Ditjian Hankam

a. 25 Maret – 22 Mei: Kajian Aktual – 1  “Permasalahan 
Kemandirian Industri Pertahanan Guna Mendukung 
Sistem Pertahanan Negara Dalam Rangka Ketahanan 
Nasional”.

b. 13 Mei – 8 Juli: Kajian Aktual – 2  “Sinergitas Aparat 
Penegak Hukum Guna Efektifitas PemberantasanTindak 
Pidana Korupsi Dalam Rangka  Ketahanan Nasional”.

5. Ditjian Internasional
a. 2 Maret – 28 Agustus: Kajian Berlanjut – 1 “Strategi 

Implementasi ASEAN Economic Community 2015 Guna 
Mewujudkan Indonesia sebagai Driving Force ASEAN 
Dalam Rangka Ketahanan Nnasional”. 

b. 27 Mei – 19 Juni: Kajian Aktual – 2  “Strategi 
Memperkokoh Laju Pembangunan Nasional Melalui 
Upaya Peredaman Potensi Konflik di Kawasan 

Agenda

Semenanjung Korea dan Laut Tiongkok Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional”.

c. 18 Juni – 31 Agustus: Kajian Aktual – 2 “Strategi 
Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 
Guna Mewujudkan Indonesia sebagai Driving Force 
ASEAN Dalam Rangka Ketahanan Nasional”. 

d. 1 April – 30 April: Kajian Quick Response – 2 “Current 
Strategic Issues April 2015”.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

1. 8 – 14 April: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Sulawesi 
Tenggara (KONSISNAS)

2. 6 – 12 Mei: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Nangroe 
Aceh Darussalam, Banda Aceh (SEMBELNEG)

3. 26 Mie – 1 Juni: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di 
Kalimantan Barat (TRANSLAI)

4. 10 – 16 Juni: Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Bali 
(IDEOPADNAS) 

Jadwal Waktu Kegiatan HUT Lemhannas RI ke-50 Tahun
1. 27 April 2015 : Pertandingan Olahraga (Tenis Lapangan, Tenis 

Meja, Futsal, Bola Voli)
Tempat: Lemhannas RI

2. 8 Mei 2015: Final Pertandingan Olahraga
 Tempat: Lemhannas RI
3. 11-13 Mei 2015: Pemilihan Pegawai Teladan, Pengucap Sapta 

Marga, Tribrata, dan Panca Prasetya KORPRI
 Tempat: Lemhannas RI
4. 12 Mei 2015: Ziarah Makam Bung Karno
 Tempat: Blitar, Jawa Timur
5. 18 Mei 2015: Jam Pimpinan
 Tempat: Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI
6. 18 Mei 2015: Donor Darah
 Tempat: Gd. Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI
7. 19 Mei 2015: Ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata
8. 20 Mei 2015: Upacara HUT ke-50, Syukuran, Orasi Ilmiah, 

Peluncuran Buku “Ketahanan Nasional” & “Indonesia Scenarios 2045”
 Tempat: Lemhannas RI
9. 28 Mei 2015: Presidential Lecture (Tentative)

• Presiden RI ke-V
Tempat: Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI

10. 29 - 30 Mei 2015: Festival Wayang (Wayang Dalang Cilik, 
Wayang Potehi, Wayang Kampung Sebelah, Wayang Cina-
Jawa, Wayang Golek,Wayang Purwa “Bima Suci”, Karawitan dan 
Tari Wira Pertiwi, Tari WO “Sanghyang Budaya”)

 Tempat: Lemhannas RI 
11. 31 Mei 2015: Gerak Jalan, Lomba Tarik Tambang, Bazaar, 

Hiburan INBOX
 Tempat: Lemhannas RI, Kawasan Monas dan Bundaran HI
12. 3 Juni 2015: Operasi Katarak
 Tempat: Lemhannas RI dan RSPAD Gatot Soebroto
13. 4 Juni 2015: Presidential Lecture (Tentative)

• Presiden RI ke-VI
 Tempat: Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI
14. 7 Juni 2015: Golf Gathering
 Tempat: Rainbow Hills Sentul
15. 7 Juni 2015: Acara Hiburan: Orkestra Simphony, Univ. Indonesia
 Tempat: Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI
16. 12 Agustus 2015: Seminar Internasional “Strengthening 

Regional Resilience Challenges And Opportunities”
 Tempat: Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI
17. 15 Juni 2015: Presidential Lecture (Tentative)

• Presiden RI ke-VII
Tempat: Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI
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