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Sambutan Redaksi

Assalamu’alaikumWr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas karunia dan kekuatan yang diberikan, Jurnal Kajian Lemhannas RI 
Edisi 18 ini dapat hadir  ke tengah para pembaca.

Belakangan ini, banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap 
pemanfaatan sumber kekayaan alam dan lingkungan hidup yang telah 
dilakukan oleh bangsa ini. Dengan secara berkelanjutan, pemanfaatan 
sumber kekayaan alam  ini dapat menjamin kelancaran pembangunan 
nasional. Namun, mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul 
akan membutuhkan kajian dan diseminasi pemahaman yang holistik 
untuk pembaca.

Mencermati hal ini, redaksi  menyajikan pandangan dari beberapa 
para pakar/ahli yang telah menyumbang pemikiran melalui tulisan jurnal 
yang disajikan pada edisi kali ini. Implementasi nilai-nilai Pancasila, 
kearifan dan kebudayaan lokal, pemahaman wawasan kebangsaan sampai 
pada optimalisasi peran pimpinan perguruan tinggi menjadi beberapa 
hal yang menarik untuk diangkat.

Hal yang ditujukan pada edisi kali ini adalah penguatan nilai persatuan 
dan kesatuan bangsa dalam memperkuat integrasi bangsa demi ter-
laksananya pembangunan nasional dan terwujudnya ketahanan nasional 
yang tangguh.

Besar harapan kami, beberapa tulisan jurnal yang kami sajikan dapat 
menginspirasi para pembaca  untuk menyikapi dan mengaktualisasikan 
semua potensi dan wawasan yang dimiliki untuk turut bersinergi 
dalam berbagai peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan apresiasi yang begitu 
tinggi kepada seluruh pihak yang turut membantu terbitnya 
jurnal ini. 
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Pemanfaatan Sumber Kekayaan Alam dan 
Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan guna 

Mendukung Ketahanan Nasional dalam rangka 
Pembangunan Nasional

Ringkasan
Indonesia dengan wilayah yang 

sangat luas dianugerahi dengan Sumber 
Kekayaan Alam dan Lingkungan Hidup 
yang sangat berlimpah.  Namun, apabila 
tidak dibarengi dengan prinsip kehati-
hatian, pengelolaan Sumber Kekayaan 
Alam (SKA) dan Lingkungan Hidup (LH) 
tersebut bisa menjadi bumerang yang 
dapat berdampak kepada penurunan 
ketahanan nasional.  Salah satunya 
ialah, ekstraksi SKA dan LH yang 
berlebihan serta pemanfaatan oleh 
pihak asing secara tidak berimbang. 
Oleh karenanya, pemanfaatan SKA 

yang bersifat integratif dengan 
memperhatikan daya dukung dan 
daya tamping lingkungan hidup, 
serta pelibatan berbagai pemangku 
kepentingan sangat diperlukan.  
Integrasi pembangunan nasional dalam 
pemanfaatan SKA dan LH menjadi hal 
pokok yang tidak bisa ditawar lagi agar 
terjadi penguatan dalam ketahanan 
nasional yang menopang pembangunan 
yang berkelanjutan dapat terjaga. 

I. Pendahuluan
Potensi kekayaan alam Indonesia 

antara lain adalah kekayaan hutan, 

Dr. Donny Yoesgiantoro
Ketua Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan
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lautan, minyak dan gas, mineral dan 
barang-barang tambang lainnya. 
Kawasan hutan Indonesia termasuk 
yang paling luas di dunia, tanahnya 
subur, dan alamnya indah. Menurut 
laporan Bank Dunia yang diterbitkan 
tahun 2011, rata-rata hasil hutan di 
Indonesia setiap tahunnya adalah 7,5 
miliar US dolar.  Indonesia juga memiliki 
cadangan minyak dan gas yang cukup 
besar, menurut Kementrian ESDM, 
2012, Indonesia memiliki 60 ladang 
minyak (basins), 38 di antaranya telah 
dieksplorasi, dengan cadangan sekitar 
77 miliar barel minyak dan 332 triliun 
kaki kubik (TCF) gas. Ini menunjukkan 
bahwa volume dan kapasitas BBM 
sebenarnya cukup besar dan jelas 
sangat mampu mencukupi kebutuhan 
rakyat di dalam negeri dalam jangka 
waktu tertentu.

Apabila dilihat dari sisi 
keanekaragaman hayati, Indonesia 
memiliki terumbu karang dan kehidupan 
laut memperkaya ke-17.000 pulaunya. 
Lebih dari itu, Indonesia memiliki 
tanah dan dan area lautan yang luas, 
dan kaya dengan berjenis-jenis ekologi. 
Menempati hampir 1.3 persen dari 
wilayah bumi, menjadi rumah bagi 
sekitar 10 persen jenis tanaman dan 
bunga yang ada di dunia, 12 persen 
jenis binatang menyusui, 17 persen 
jenis burung, 25 persen jenis ikan, 
dan 10 persen sisa area hutang tropis, 
menjadikan Indonesia berada di posisi 
kedua dalam hal keanekaragamanhayati 
setelah Brazil (World Bank 2011). 

Hingga saat ini, sumber kekayaan 
alam sangat berperan sebagai tulang 

punggung perekonomian nasional, 
dan masih dapat diandalkan dalam 
pembangunan dimasa mendatang. 
Hal ini terlihat dari data kontribusi 
sumberdaya hasil hutan, hasil 
laut, perikanan, pertambangan, 
dan pertanian yang mencapai 26,9 
persen dari produk domestik bruto 
(PDB) nasional pada tahun 2013, dan 
menyerap 55,8 persen tenaga kerja 
dari total angkatan kerja yang ada. 
Angka ini berarti mengalami kenaikan, 
dimana pada Tahun 2010 kontribusi 
tersebut sebesar 24,8 persen dari PDB 
dan hanya menyerap kurang lebih 45 
persen tenaga kerja. Namun di lain 
pihak, kebijakan ekonomi yang lebih 
berpihak pada pertumbuhan jangka 
pendek telah memicu pola produksi dan 
konsumsi yang agresif, eksploitatif, dan 
ekspansif sehingga daya dukung dan 
fungsi lingkungan hidupnya semakin 
menurun, bahkan mengarah pada 
kondisi yang mengkhawatirkan. Selain 
itu, persoalan tentang pengelolaan 
sumber kekayaan alam hanya mendapat 
perhatian sedikit dari para pengambil 
kebijakan (Kusumastanto, 2008)

Kondisi pengelolaan sumber 
kekayaan alam Indonesia saat ini 
cenderung mengarah kepada kegagalan 
pasar (market failure) yang kemudian 
mengarah kepada kegagalan kebijakan 
(policy failure) dan pada akhirnya 
berujung pada kegagalan pemerintah 
(government failure).

Cara berpikir yang reduksionis dan 
eksploitatif yang justru berkembang 
mewarnai setiap lini penyelenggaraan 
negara: dari eksekutif, legislatif, 
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sampai yudikatif. Dengan pandangan 
bahwa sumber kekayaan alam tak 
lebih dari derivatif kebijakan ekonomi, 
sumber kekayaan alam hanyalah 
bagian dari komoditas ekonomi untuk 
mendapatkan keuntungan, tak pernah 
dilihat kapasitasnya untuk mendukung 
segala kegiatan yang berlangsung di 
atasnya. Pemikiran semacam ini makin 
terasa dampaknya dengan otonomi 
daerah, di mana hampir semua kepala 
daerah sibuk mengejar pendapatan asli  

Isu pembanguan dan lingkungan 
tidak terlepas dari hubungan alokasi 
yang efisien dengan pembangunan 
yang berkelanjutan. Masalahnya, 
sangat jarang ditemukan alokasi efisien 
yang secara simultan diikuti oleh 
pembangunan yang berkelanjutan1. 
Fakta yang jamak adalah a) 
Alokasi efisien yang tidak disertai 
pembangunan yang berkelanjutan, atau 
b) Pembangunan yang berkelanjutan 
namun tidak dibarengi oleh alokasi 
yang efisien. Memang, tidak lah realistis 
untuk mengharapkan alokasi efisien 
dan keberlanjutan dicapai dalam waktu 
sekejap. Jika pembangunan ekonomi 
harus mengalami salah satu dari dua 
skenario yang banyak dialami negara 
lain tersebut, tetap perlu diupayakan 
agar keluaran (output) yang diperoleh 
sedekat mungkin dengan kondisi 
ideal. Tentu saja, tidak bisa tidak, 
kita harus menghindari kemungkinan 
skenario terburuk: alokasi yang tidak 
efisien serta pembangunan yang tidak 
berkelanjutan. 

Deplesi SKA tak terbarui dan 
degradasi SKA terbarui dapat 

disebabkan oleh satu atau beberapa 
hal, antara lain:
1. Kegagalan pasar (private market 

failure): a). Tidak adanya atau 
tidak efektifnya atau gagalnya 
sistem hak kepemilikan (property 
rights), dan b). Tidak adanya pasar 
untuk eksternalitas.

2. Kegagalan kebijakan (government 
failure): a) Rendahnya partisipasi 
masyarakat, b). Tekanan kelompok 
kepentingan, c). Peletakan 
prioritas secara miopik, dan d). 
Ketakpedulian.

3. Pertimbangan rasional: a). Saling 
peniadaan (trade-off) antara 
biaya polusi dan keuntungan 
pembangunan, b). Kemustahilan 
untuk berproduksi tanpa polusi 
sama sekali, c) Trend positif bahwa 
teknologi pasti akan memperbaiki 
lingkungan.
Kegagalan menyikapi dan 

mengantisipasi ketiga penyebab di atas 
adalah awal dari kesulitan ekonomi 
yang semakin lama semakin besar. Oleh 
karena itu sangat diperlukan suatu 
landasan strategis pemanfaatan SKA 
dan LH bagi kepentingan sektor/bidang 
pembangunan ekonomi. Strategi menuju 
pembangunan yang menyeluruh di satu 
pihak, dan menjamin keberkelanjutan 
SKA di lain pihak.

II. Tujuan dan Sasaran
Tujuan. Kajian ini bertujuan untuk 

memberi landasan bagi perumusan 
konsep kebijakan makroekonomi yang 
berbasis pada pemanfaatan SKA dan 
pemeliharaan LH yang berkelanjutan 
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guna peningkatan ketahanan nasional. 
Konsep ini diterjemahkan dalam 
rekomendasi titik-titik kompromi 
antara pembangunan ekonomi dan 
manajemen SKA dan LH yang bijak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 
rumusan strategi pemanfaatan 
ekonomi SKA dan LH secara efisien 
dan berkelanjutan dalam kerangka 
peningkatan ketahanan nasional. 
Strategi ini akan dijabarkan dalam 
rekomendasi kebijakan yang berpihak 
kepada keberlanjutan SKA dan 
keterjagaan LH  

III. Metodologi
Metode analisis yang digunakan 

dalam kajian ini adalah analisis SWOT 
(Strengths-Weaknesses-Opporunities-
Threats). Analisis SWOT yang digunakan 
merupakan pengembangan dari analisis 
SWOT yang kerap digunakan dalam 
manajemen strategi. Analisis seperti 
ini biasa dilakukan untuk membuat 
prioritas pembangunan.  Analisis 
SWOT menggunakan kuesioner sebagai 
instrumen analisisnya. Kuesioner 
tersebut disusun berdasarkan faktor-
faktor yang ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. 
Sumbernya bisa dari berbagai studi 
literatur dan/atau masukan para ahli 
di bidang yang hendak dianalisis. 
Wawancara dengan kuesioner ini 
dilakukan kepada penentu kebijakan 
yang dinilai mengetahui kondisi internal 
dan eksternal. Kondisi internal terkait 
dengan kekuatan dan kelemahan, 
sementara kondisi eksternal terkait 
dengan peluang dan ancaman. Oleh 

karena itu responden yang dinilai layak 
sebagai narasumber ialah pihak yang 
menjalankan strategi itu sendiri. 

Dalam analisis SWOT ini, skala 
yang digunakan untuk menentukan 
preferensi berada dalam rentang “1” 
hingga “6”. Nilai “1 merepresentasikan 
“sangat kurang”, kemudian terus 
meningkat hingga nilai “6” yang 
merepresentasikan “sangat baik”. 
Penilaian atau preferensi responden 
terhadap setiap faktor merupakan 
preferensi saat ini yang digunakan 
sebagai landasan menyusun strategi 
optimal masa mendatang. Pertanyaan 
netral dibuat untuk menangkap 
preferensi relatif responden terhadap 
setiap faktor terlepas dari nilai kuantitas 
yang wajar untuk faktor tersebut. 

Oleh karena preferensi yang ingin 
diraih adalah preferensi relatif, maka 
harus dibuat rata-rata dari nilai relatif 
tersebut. Agar nilai rata-rata dari 
setiap faktor dapat dikategorikan ke 
dalam S atau W, O atau T maka setiap 
faktor harus dibandingkan dengan 
sebuah angka tetap dari seluruh faktor. 
Angka tetap tersebut diperoleh dari 
rata-rata seluruh angka rata-rata faktor 
yang ada yang sudah dibagi menjadi 
faktor internal dan eksternal. Apabila 
angka faktor tersebut lebih besar dari 
pada rata-ratanya (rata-rata internal 
dan eksternal terpisah), maka faktor 
tersebut akan dikategorikan S untuk 
internal dan O untuk eksternal. 
Sementara jika angka rata-rata 
faktor tersebut lebih kecil dari angka 
rata-ratanya maka faktor itu akan 
dikategorikan W atau T. 
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Sementara untuk melihat 
keterkaitan antara pengelolaan SKA 
dan LH dengan ketahanan nasional 
digunakan analisis Multidemensional 
Scaling.  Adapun aspek-aspek yang 
ditinjau ialah aspek ekologi, ekonom, 
sosial, kelembagaan dan teknologi. 
Kemudian, data yang digunakan dalam 
kajian ini adalah dokumen-dokumen 
yang terkait dengan pengelolaan sumber 
kekayaan alam dan lingkunga hidup baik 

yang berasal dari Pemerintah, maupun 
kajian-kajian di perguruan tinggi yang 
relevan dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir.

IV. Hasil dan Analisis

Hasil
Berdasarkan hasil pengolahan data 

untuk analis SWOT dan memperhatikan 
masukan dari para narasumber dan 
dokumen resmi pemerintah, maka dapat 

Tabel 1
Faktor Prioritas Pembangunan SKA dan LH di Indonesia

No Prioritas Berdasarkan Analisis SWOT
1 Usaha menegakan hukum bagi pelanggar hukum pemanfaatan SKA seperti pembal-

akan liar, penambang tanpa ijin (PETI) dan lain-lain.

2 Mengelola hutan sebagai satu kesatuan sumber daya dengan fungsi pelestarian alam 
dan penopang kesinambungan pembangunan dan ketahanan nasional

3 Menciptakan langkah pengelolaan hutan yang bersifat integrative dilakukan 
pemerintah dan pemangku kepentingan seperti: manajemen kebaran hutan serta 
konservasi kawasan   

4 Mendorong integrasi dan internaliasi sumber kekayaan alam dalam mekanisme pem-
bangunan nasional 

5 Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumber kekayaan alam 
yang mumpuni

6 Manajemen sumberdaya air yang terintegrasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan 
sehingga tidak terjad degradasi yang masif

7 Mengurangi dampak penurunan penerimaan negara dari sumberdaya ekstraktif 
seperti migas dan hasil tambang terhadap kesinambungan pembangunan berbasis 
SKA dan lingkungan.

8 Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang dapat mendorong mekanisme 
pembangunan bersih

9 Meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan untuk mendorong pemanfaatan 
sumber kekayaan alam yang sekaligus mendorong peningkatan ketahanan nasional 

10 Pemberdayaan masyarakat di kawasan tertinggal yang terintegrasi dengan 
pemanfaatan sumber kekayaan alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatanan ketahanan nasional 
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diidentifikasikan 12 faktor prioritas 
yang bermanfaat untuk mendukung 
pembangunan SKA dan LH di Indonesia. 
Faktor-faktor prioritas tersebut dapat 
dilihat dalam Tabel 1

Seluruh faktor di atas merupakan 
hasil pengolahan data yang telah 
disesuaikan dengan dokumen kebijakan 
serta pendapat para narasumber. 

Tabel 2
Strategi Umum Pengelolaan SKA dan LH Indonesia

Landasan Hukum Kebijakan Integrasi Pendekatan Institusi
1. Mendekonstruksi UU 

Pengelolaan Laut 
dan Wilayah Pesisir

2. Mendekonstrukasi 
UU terkait   
wewenang 
pemerintah pusat 
dan daerah

3. Memadukan 
dengan sistematis 
landasan hukum 
pengelolaan SKA dan 
pelestarian LH mulai 
dari Visi Jangka 
Panjang, RPJM 
hingga pelaksanaan 
teknis di daerah/ 
Kementrian

1. Penegakan hukum terkait 
dengan eksploitasi SKA di 
wilayah laut dan pesisir 
oleh pihak asing sehingga 
kerugian negara dapat 
dihindari

2. Mencegah terjadinya 
tumpang tindih dalam 
pengelolaan Sumber 
Kekayaan Alam dan 
Lingkungan sehingga 
dapat menjadi soko guru 
dalam pembangunan 
nasional

3. Adanya basis data 
yang bersifat integrasi 
serta memadukan 
Produk Domestik Bruto 
Hijau untuk mengukur 
pertumbuhan yang 
memperhatikan daya 
dukung dan daya 
tampung

1. Penguatan kapasitas Badan 
Koordinasi Keamanan Laut sebagai 
institusi yang mengkoordinasi 
terkait keamanan sumber kekayaan 
alam di wilayah pesisir dan laut 
menjadi Badan Keamanan Laut

2.  Kemampuan aparat baik di daerah 
maupun pusat dalam tata kelola 
pemanfaatan dan pengelolaan 
Sumber Kekayaan Alam yang 
bersifat transparan, akuntabel dan 
partisipatif

3. Penguatan institusi terkait dengan 
pemanfaatan dan pengelolaan 
Sumber Kekayaan Alam dan 
Lingkungna melalui penerapan 
Ekonomi Hijau 

Sumber: Hasil Analisis 2014

No Prioritas Berdasarkan Analisis SWOT
11 Mendukung peran Indonesia dalam forum internasional terkait pengelolaan sumber 

kekayaan alam 

12 Mengelola sumber kekayaan alam khususnya sumber daya non ekstraktif seperti 
kelautan dan perikanan agar dapat menjadi soko guru dalam pembangunan nasional 
serta dapat meningkatkan ketahanan nasional

Sumber: Hasil Analisis 2014

Faktor-faktor tersebut merupakan 
faktor umum yang tentu saja 
dapat diperluas sesuai dengan 
perkembangan waktu dan kondisi, 
serta memperhatikan kepentingan 
pemerintah dan masyarakat

Berdasarkan hasil analisis SWOT, 
dapat dirumuskan strategi secara garis 
besar sebagai berikut:
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Tabel 2 di atas merupakan 
implementasi dari apa yang sudah 
terlihat pada Tabel 1 dimana harus ada 
upaya pengarusutamaan SKA dan LH 
dalam pembangunan nasional tanpa 
dilihat sebagai objek, tetapi menjadi 
subjek. Untuk itu, peran dari segenap 
pemangku kepentingan menjadi 
prasyarat dasar untuk mewujudkan hal 
tersebut.

Sementara itu, apabila dikaitkan 
dengan aspek ketahanan nasional, 
maka ada hubungan yang relevan 
antara pengelolaan SKA dan LH dengan 
penguatan Ketahanan Nasional, 
sebagaimana terlihat pada Gambar 1 di 
bawah ini:

  

Gambar 1.  Diagram Layang Hubungan 
Pengelolaan SKA dan LH dengan 
Ketahanan Nasional

Berdasarkan Gambar 1, terlihat 
bahwa apabila terjadi penguatan 
dan integrasi antara dimensi ekologi, 
dimensi ekonomi dan dimensi sosial 
serta dimensi kelembagaan dan dimensi 
teknologi-aksesebilitas, maka juga akan 
berdampak pada penguatan ketahanan 

nasional.  Hal ini akan terkait dengan 
Tabel 1, dimana upaya prioritas yang 
diiringi dengan strategi pada Tabel 2, 
pemanfaatan dan pengelolaan SKA dan 
LH akan dapat menjadi faktor penjungkit 
bagi upaya peningkatan pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan dan 
dengan sendirinya akan berdampak 
kepada ketahanan nasional.

Analisis
Apabila merujuk pada tata kelola 

pengelolaan SKA dan LH, dimana dengan 
lahirnya Undang-Undang lingkungan 
yang baru yakni UU 32/2009, Indonesia 
sebenarnya memiliki payung hukum 
yang lebih baik dan lebih kuat untuk 
pengelolaan sumber kekayaan alam dan 
lingkungan yang lebih berkelanjutan. UU 
32/2009 juga dibekali dengan berbagai 
instrumen ekonomi untuk meng-
internalisasikan berbagai eksternalitas 
pembangunan yang ditimbulkan pada 
sistem SKA dan LH. Instrumen-
instrumen pengendalian dari mulai 
perencanaan seperti PDRB hijau, neraca 
sumber daya alam dan lingkungan, 
sejatinya dapat dijadikan acuan dalam 
merencanakan pembangunan yang lebih 
berkelanjutan baik di tingkat nasional 
maupun di tingkat daerah. UU 32/2009 
juga sudah dilengkapi dengan berbagai 
instrument insentif/disinsentif seperti 
pajak lingkungan, subsidi, charge, 
mekanisme imbal jasa lingkungan antara 
daerah maupun daerah dengan pusat, 
serta berbagai instrument pendanaan 
yang cukup kuat untuk mengendalikan 
dampak dari eksternalitas pembangunan 
(Fauzi 2014).
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Namun demikian instrumen-
instrumen ini masih belum bisa 
direalisasikan sampai hampir 5 tahun 
sejak diundangkan karena terbentur 
dengan belum disahkannya peraturan 
pemerintah terkait dengan instrumen 
ekonomi lingkungan hidup tersebut.  
Untuk itulah strategi pengelolaan SKA 
dan LH seperti terlihat pada Tabel 2 
menjadi satu kebutuhan agar aspek 
ketidak mampuan dalam pengelolaan 
(gonvernement failure) tersebut dapat 
dihindari.  Sebabnya ialah, hal ini 
secara langsung dan tidak langsung 
dapat berdampak kepada ketahanan 
nasional.

Pada masa mendatang, instrumen 
internalisasi ini hendaknya menjadi 
instrumen kunci karena ia didasarkan 
pada mekanisme insentif sehingga lebih 
mudah direspon oleh pelaku ekonomi. 
Perlu dicermati bahwa kerusakan SKA 
dan LH lebih banyak dipicu oleh motif 
ekonomi sehingga instrumen koreksinya 
pun sejatinya dikembalikan pada 
instrumen ekonomi (Fauzi 2014).

Untuk itu penerapan ekonomi hijau 
sebagai bagian dalam pemanfaatan SKA 
dan LH mutlak untuk dikedepankan. 
Kebijakan pembangunan yang 
berkelanjutan sebenarnya telah 
menjadi amanat dalam UU 17/2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJP), dimana salah 
satu tujuan pembangunan tersebut 
adalah menuju Indonesia yang hijau dan 
lestari. Di dalamnya terkandung makna 
pengelolaan SDAL yang berkelanjutan 
dengan pola pembangunan hijau. 
Namun demikian, dalam praktiknya 

hambatan-hambatan pencapaian tujuan 
tersebut sulit dihindari. 

Sebagai contoh kebijakan Kabinet 
Indonesia Bersatu II terkait dengan 
kebijakan SKA misalnya (pertumbuhan 
7% dengan penurunan gas rumah kaca 
26%), sampai saat ini akan sulit dicapai 
karena ketidakkonsistenan kebijakan di 
tingkat makro dan mikro. Misalnya saja 
tiba-tiba pemerintah menggelontorkan 
kebijakan LCGC yang tentu akan 
menambah jumlah kendaraan bermotor 
yang akan “minum” bahan bakar fosil. 
Sementara pengembangan energi 
alternatif yang ramah lingkungan masih 
tersendat karena rendahnya insentif 
dan benturan regulasi yang ada baik 
pada tingkat sektoral maupun regional 
(Fauzi 2014)

Pembangunan jangka menengah 
dalam kurun waktu hingga 2025 akan 
menghadapi tantangan yang besar di 
bidang pangan energi dan air yang 
semuanya akan terkait langsung dan 
tidak langsung dengan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan. 
Dengan demikian diperlukan kebijakan 
pertumbuhan ekonomi yang cerdas 
untuk menjawab tantangan tersebut. 
Ekonomi hijau merupakan salah 
satu alternatif kebijakan yang dapat 
digunakan untuk menjawab tantangan 
tersebut dengan pertumbuhan ekonomi 
yang rendah karbon, pengurangan dan 
pemanfaatan limbah yang mengarah 
ke efisiensi penggunaan sumber daya 
alam, serta pemanfaatan ekonomi 
dari keanekaragaman hayati dan 
jasa lingkungan. Kesemuanya ini 
memerlukan kebijakan yang mendorong 
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inovasi dan insentif dibidang penelitian 
dan pengembangan serta perubahan 
pola pikir di tingkat pusat (sektor) dan 
di daerah.  

Integrasi pembangunan ekonomi 
dan kaitannya dengan ketahanan 
nasional juga memerlukan penguatan 
kewenangan dan kapasitas kelembagaan 
di tingkat pemerintahan pusat. 
Selama ini tidak dipungkiri benturan 
kewenangan dan kebijakan sektor 
yang berbasis sumber kekayaan alam 
sudah sangat sering terjadi. Kedepan 
diperlukan penguatan kelembagaan 
yang lebih nyata. Misalnya, penguatan 
institusi terkait dengan pemanfaatan 
sumber kekayaan alam dan lingkungan 
hidup seperti yang sudah dijalankan 
di berbagai negara selama ini. Dengan 
demikian integrasi dan koordinasi yang 
terkait dengan pengelolaan sumber 
kekayaan alam dan lingkungan dapat 
dilakukan secara lebih terarah dan 
sinergi.  Kondisi ini, tentunya akan 
berdampak signifikan terhadap upaya 
peningkatan ketahanan nasional.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan analisis, dapat 

ditarik lima kesimpulan utama berikut:
1. Sumber kekayaan alam dan 

lingkungan hidup merupakan 
potensi yang dapat dikembangkan 
dan dimanfaatkan bagi kepentingan 
dan pemenuhan kebutuhan 
manusia.  

2. Pengelolaan sumber kekayaan alam 
adalah perkara yang sangat serius 
dan berkesinambungan tentang 
manajemen dan kebijaksanaan. 

Degradasi pengelolaan sumber 
kekayaan alam lebih banyak 
disebabkan oleh kelalaian manusia 
dalam mengikuti dan menerapkan 
aktivitas ekonomi, serta keserakahan 
dalam mengeksploitasi sumber 
kekayaan alam.

3. Berbagai persoalan krusial sebagai 
implikasi yang timbul dari tidak 
diterapkannya aturan yang benar 
yang mengatur tentang Pengelolaan 
sumber kekayaan alam, sangat 
kita rasakan akibatnya hingga 
kini. Permasalahan berpangkal 
dari tidak tegaknya aturan main 
regulasi penerapan dan mekanisme 
pengelolaan sumber kekayaan alam 
sebagai syarat utama bekerjanya 
sistem aturan pengelolaan sumber 
kekayaan alam dan lingkungan 
hidup yang berdampak kepada 
penurunan ketahanan nasional

4. Untuk mendukung tata kelola 
SKA dan LH, perlu tiga pilar yang 
harus dikembangkan: transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi. Karena 

 itu, perlu adanya penataan ke-
 lembagaan pemerintahan, perekrutan 

yang lebih bersih dan ketat, serta 
percepatan penegakan hukum 
lingkungan satu atap.

5. Perlu adanya penelitian lebih men-
 dalam terkait dengan pengukuran 

secara kuantitatif antara pengelolaan 
SKA dan LH dengan Ketahanan 
Nasional dengan memperhitungkan 
berbagai aspek. 
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Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Untuk 
Menyelesaikan Konflik Sosial-Politik dan 

Keagamaan dalam rangka Ketahanan Nasional

1. Umum
Semenjak reformasi bergulir, 

identitas keberagamaan di Indonesia 
terus diuji dengan beragam tindakan 
diskriminasi dan kekerasan. Selama 
enam belas tahun setelah reformasi, 
setidaknya lebih dari 2.400 kasus 
kekerasan dan diskriminasi telah terjadi 
di Indonesia. Pada tahun 2012 saja, 
Yayasan Denny JA menyebutkan bahwa 
selama 14 tahun setelah reformasi, 
setidaknya ada 2.398 kasus kekerasan 
dan diskriminasi yang terjadi di 
Indonesia. Yayasan Denny JA mencatat, 
dari jumlah itu paling banyak kekerasan 
terjadi karena berlatarbelakang agama 

atau paham keagamaan sebanyak 
65 persen. Sisanya, secara berturut-
turut adalah kekerasan etnis (20 
persen), kekerasan jender (15 persen), 
dan kekerasan orientasi seksual (5 
persen).1 Sedangkan menurut data yang 
dihimpun Wahid Institute, kekerasan 
dan intoleransi di Indonesia dalam satu 
tahun antara bulan Januari sampai 
Desember 2013 mencapai 245 kasus.2

Secara rinci data yang dilansir oleh 
Yayasan Denny JA selama 14 tahun 
setelah reformasi, ada lima konflik 
terburuk yang mengakibatkan 10.000 
warga negara Indonesia meniggal 
dunia. Misalnya saja konflik yang 

Prof. Dr. Idzam Fautanu, MA.
PPRA L Lemhannas RI/2013 dan Guru Besar FISIP UIN Jakarta
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terjadi di Maluku merupakan konflik 
kekerasan dengan latar agama yang 
telah menelan korban terbanyak 8.000-
9.000 orang meninggal dunia, dan telah 
menyebabkan kerugian materi 29.000 
rumah terbakar, 45 masjid, 47 gereja, 
719 toko, 38 gedung pemerintahan, dan 
4 bank hancur. 

Selanjutnya adalah konflik Sampit 
yang berlatar belakang etnis, yakni 
antara Dayak dan Madura, telah 
menyebabkan 469 orang meninggal 
dunia dan 108.000 orang mengungsi. 
Konflik kerusuhan di Jakarta yang 
terjadi pada 13-15 Mei 1998, menelan 
korban 1.217 orang meninggal dunia, 85 
orang diperkosa, dan 70.000 pengungsi. 

Demikian pula konflik Ahmadiyah di 
Transito Mataram menyebabkan 9 orang 
meninggal dunia, 8 orang luka-luka, 9 
orang gangguan jiwa, 379 terusir, 9 
orang dipaksa cerai, 3 orang keguguran, 
61 orang putus sekolah, 45 orang 
dipersulit KTP, dan 322 orang dipaksa 
keluar Ahmadiyah. Kemudian konflik 
kekerasan di Lampung Selatan dengan 
menelan korban 14 orang meninggal 
dunia dan 1.700 pengungsi. 

Menginggat data tersebut di atas, 
apabila dikaji lebih mendalam, tentu 
dapat dikatakan bahwa potensi konflik 
dan budaya kekerasan yang muncul 
terlihat relative sama kuatnya dengan 
budaya keramah-tamahan bangsa ini. 
Di sisi lain, fenomena tersebut tentunya 
dapat dikatakan berbanding terbalik 
dengan sikap religius yang dimiliki oleh 
bangsa Indonesia. Misalnya saja, di 
tengah berkecamuknya konflik, seringkali 
terdengar bahkan terlihat simbol-

simbol agama tertentu di tengah-
tengah konflik antar kelompok agama 
yang berbeda. Namun terkadang 
dijumpai pula keadaan yang unik, 
dimana saat terjadi peredaan 
ketegangan dan perdamaian tercapai, 
keramahan dan persaudaraan kembali 
terjalin seperti sedia kala, meskipun 
sifatnya temporer. Fenomena ini tentu 
merupakan gejala yang mencemaskan 
dan menjadi “pekerjaan rumah” bagi 
para tokoh masyarakat, pemuka agama 
dan pemerintah. 

Negara kita dibangun di atas 
perbedaan agama, suku dan ras, oleh 
karena itu, sangat rawan terjadi konflik 
politik maupun sosial keagamaan. 
Sehingga ada yang berpendapat bahwa 
pluralisme dipahami sebagai salah-
satu faktor yang menimbulkan konflik-
konflik sosial, baik bertolak demi satu 
kepentingan (vested-interest) keagamaan 
yang sempit, maupun bertolak dari 
supremasi budaya kelompok masyarakat 
tertentu.3 Pandangan demikian ada 
benarnya, karena di banyak Negara, 
sering terjadi kasus kekerasan massa 
yang dilatarbelakangi oleh persoalan-
persoalan pluralisme tersebut. 

Namun dalam sejarah Islam sebaliknya, 
pernah terwujud adanya harmonisasi 
hubungan kemanusiaan berbeda agama 
pada masyarakat Madinah. Saat itu yang 
terjadi adalah, masyarakat Islam  terlebih 
dahulu mengakui eksistensi mereka 
yang berbeda agama, selanjutnya tidak 
menyentuh wilayah pribadi mereka. 
Keterangan tersebut dapat dilihat 
dalam dokumen yang populer disebut 
“Konstitusi Madinah”. Kondisi yang 
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harmonis tersebut, diteruskan oleh 
khalifah Umar r.a. dalam menghadapi 
penduduk Yerussalem yang kemudian 
dikenal sebagai “Piagam Aelia” .4

Demikian pula dengan agama-agama 
lain, misalnya dalam Kristen, terdapat 
kecenderungan pemikiran yang sama 
dalam menghadapi persoalan pluralisme. 
Sebelumnya terdapat persoalan teologis 
yang menjadi kendala utama dalam 
pengembangan dialog antaragama. 
Persoalan tersebut berhubungan 
dengan ajaran “Sateriologi” (konsep 
keselamatan di luar kristus).  Sebelum 
konselin Vatikan II, terdapat penafsiran 
yang salah tentang kalimat “extra 
ecelisian nulla salus” (di luar gereja 
tidak memperoleh keselamatan). 
Dengan diterbitkannya naskah Nostra 
Aetate, gereja katholik Roma mengakui 
eksistensi agama-agama lain.5 

Untuk itu, perlu adanya konteks-
tualisasi pemahaman keagamaan 
di masyarakat untuk menghindari 
konflik. Oleh karenanya, dalam 
rangka kontekstualisasi agama, maka 
interpretasi atau menafsirkan teks-
teks agama menjadi satu kebutuhan 
(necessity) yang mendesak untuk 
dikembangkan. Hal itu dilakukan agar 
dalam melaksanakan doktrin-doktrin 
agama yang dianut lebih demokratis 
dan dapat mewujudkan pendewasaan 
sikap dalam beragama. Karena sikap 
demokratis akan tercermin sebagai 
kearifan dalam menafsirkan ajaran 
agama, serta pengembangan sikap 
eksternal ketika berhadapan dengan 
pemeluk-pemeluk agama lain. Sikap 
semacam inilah yang oleh Nurcholis 

Majid disebut sebagai “al hanifiyyah al 
samhah”, yaitu sikap beragama yang 
lapang dan terbuka.6 

Dengan demikian, keragaman 
masyarakat khususnya pada aspek 
agama tidak lagi dilihat sebagai 
ancaman, tetapi sebagai potensi untuk 
membangun masa depan yang lebih 
baik. Dalam kehidupan demokrasi, 
sebagaimana dalam pandangan teori 
struktur sosial, pluralisme justru sangat 
diperlukan sebagai salah satu prasyarat 
bagi tumbuhnya demokrasi dalam 
masyarakat modern.7 Dan apabila 
dilihat dari sudut pandang tersebut, 
Indonesia mempunyai potensi besar 
untuk berkembang menjadi masyarakat 
modern yang demokratis dan religius. 
Hal itu tercermin dalam Pancasila 
sebagai ideologi negara yang hadir 
di tengah-tengah antara konflik dan 
perdamaian. 

Sebagai ideologi negara, Pancasila 
dapat digambarkan melalui teori 
pendulum yang bergerak mengayun ke 
kanan dan kiri, namun pada dasarnya 
tetap berada pada porosnya, yaitu 
keseimbangan dan harmonisasi. Bung 
Hatta pernah berkata bahwa 
menggambarkan masa depan Pancasila 
ibarat berlayar atau mendayung, dan 
kita melampaui di antara pulau-pulau 
besar.8 Namun ironisnya, akhir-akhir 
ini ideologi negara yang seharusnya 
menjadi acuan dan landasan seluruh 
elemen bangsa Indonesia, khususnya 
para negarawan, politisi, tokoh agama 
dan masyarakat dalam berpartisipasi 
membangun negara, justru menjadi 
kabur dan terpinggirkan. Padahal ibarat 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 18 | Juni 2014 17

darah dalam tubuh manusia, Pancasila 
merupakan spirit bagi bangsa Indonesia 
dalam berpikir dan bertindak agar 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Oleh karena itu, di tengah-
tengah situasi kehidupan bangsa yang 
masih dilanda multikrisis dewasa ini, 
membicarakan Pancasila masih sangat 
relevan. Karena Pancasila adalah 
“rujukan utama” (main literature) 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Namun 
apabila Pancasila dipinggirkan, yang 
terjadi adalah munculnya berbagai 
gejala dan bibit-bibit disintegrasi 
bangsa, dan seringnya terjadi konflik 
sosial, politik bahkan keagamaan. 
Karena tidak dapat dipungkiri bahwa, 
dinamika kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dewasa 
ini diwarnai oleh sejumlah masalah 
mendasar didalam realitas sosial, 
politik, beragama maupun hukum yang 
perlu mendapat perhatian serius oleh 
pemerintah. 

Perlu dihidupkan kembali model 
pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai Pancasila dalam bentuk yang baru 
dan lebih diterima oleh masyarakat 
secara keseluruhan. Agar reformasi 
yang selama ini didambakan dapat 
dirasakan manfaatnya oleh seluruh 
anak bangsa. Untuk itu, melaksanakan 
atau mengamalkan Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat menjadi keharusan yang 
sesegera mungkin dilaksanakan agar 
budaya bangsa Indonesia sesuai dengan 
nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan 
Pancasila tidak hanya pada kulit 

luar saja, yaitu hanya pada tingkat 
propaganda, pengenalan, serta 
pemasyarakatan, akan tetapi harus 
sampai pada tingkat kemampuan 
mental kejiwaan manusia yaitu sampai 
pada tingkat akal, rasa dan kehendak 
manusia.9

Karena harus diakui bahwa masalah 
mendasar bangsa Indonesia setelah 
reformasi adalah, diingkarinya realitas 
kemajemukan dengan mengedepankan 
primordialisme dan merosotnya sikap 
toleran yang menghargai adanya 
perbedaan. Pancasila telah dimarjinal-
isasikan, diabaikan dan ditinggalkan 
oleh hampir seluruh komponen bangsa. 
Ironisnya, konflik yang terjadi di 
Indonesia merupakan konflik yang 
sebagian besar disebabkan karena 
krisis moral karena mengabaikan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila.  
Untuk itu, harus ada upaya dalam 
menyelesaikan konflik sosial-politik 
dan keagamaan dengan mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila dalam rangka 
Ketahanan Nasional. Sehingga perlu 
dirancang dan dikonseptualisasikan 
menjadi kebijakan pemerintah yang 
berpihak pada keamanan, ketentraman 
serta kenyamanan masyarakat dalam 
menjalani proses bermasyarakat, ber-
bangsa maupun bernegara berdasarkan 
pada Pancasila sebagai dasar Negara.

2. Pokok-Pokok Persoalan
Adapun permasalahan yang dapat 

diungkapkan berdasarkan pada paparan 
di atas bahwa, maraknya konflik sosial-
politik, keagamaan dikarena rendah-
nya pemahaman dan pengetahuan 
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masyarakat pada nilai-nilai Pancasila, 
serta menurunnya peran pendidikan 
keluarga di masyarakat. Selain itu 
adalah lemahnya penegakan hukum 
dalam menangani konflik sosial, politik 
dan keaagamaan, serta menguatnya 
penetrasi ideologi global melalui Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 
Dari permasalahan yang ada tersebut, 
ditemukan beberapa pokok persoalan 
sebagai berikut:
a. Bagaimana pola dalam meng-

implementasikan atau mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila sebagai upaya 
untuk menyelesaiakan konflik 
politik, sosial dan keagamaan?

b. Bagaimanakah kebijakan, strategi 
dan upaya untuk menyelesaikan 
konflik sosial, politik dan keagamaan 
dalam rangka ketahanan nasional?

3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud   

Maksud dari kajian ini adalah 
menganalisa dan mengkaji implementasi 
nilai-nilai pancasila guna menyelesaikan 
konflik sosial-politik dan keagamaan 
dalam rangka Ketahanan Nasional

b. Tujuan   
Memberikan sumbangan pemikiran 

yang bersifat konseptual strategis 
dalam upaya implementasi nilai-nilai 
pancasila guna menyelesaikan konflik 
sosial dan keagamaan dalam rangka 
Ketahanan Nasional. 

4. Analisis dan Kebijakan
Memahami kebudayaan multikultural 

dan potensi konflik bukanlah sesuatu 

yang mudah. Salah satu variabel 
penting yang perlu dieksplorasi lebih 
jauh adalah aspek-aspek psikologis atau 
tipologi kepribadian psikososial yang 
membentuk kognisi, sikap, dan perilaku 
sosial atau kelompok dengan interaksi 
multikultural. Indonesia adalah Negara 
besar dan majemuk.10 Kemajemukan 
tersebut pada satu sisi merupakan 
kekuatan sosial dan keragaman yang 
indah apabila satu sama lain bersinergi 
dan saling bekerja sama untuk 
membangun bangsa. Namun, pada sisi 
lain, kemajemukan tersebut apabila 
tidak dikelola dengan baik dan dibina 
dengan tepat akan menjadi pemicu dan 
penyulut konflik sosial,11 yang dapat 
meruntuhkan sendi-sendi kehidupan 
berbangsa dan bernegara.12

Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi 
di berbagai daerah di Indonesia, 
merupakan contoh nyata dari kekerasan 
dan konflik horizontal yang sangat 
merugikan tidak saja jiwa dan materi, 
tetapi juga mengorbankan keharmonisan 
antar sesama masyarakat Indonesia. 
Kekerasan dan konflik horizontal tersebut 
merupakan bagian dari kemajemukan 
yang tidak dikelola dengan baik dan 
kurangnya kesadaran akan persatuan 
sebagai sebuah “integrating force” 
yang dapat mengikat seluruh keragaman 
agama, etnis, sukubangsa, dan budaya 
tersebut.

Indonesia secara sederhana dapat 
dikatakan sebagai Negara atau 
masyarakat plural-multikultural yang 
terdiri dari beragam agama, suku-
bangsa, etnis, dan lain-lain, namun 
apabila tidak dikelola dengan baik, 
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akan berakibat fatal. Sebagaimana 
yang diungkapkan oleh H.A.R. Tilaar 
bahwa, “masyarakat plural-multikultural 
menyimpan banyak kekuatan dari 
masing-masing kelompok, tetapi juga 
menyimpan banyak benih perpecahan 
apabila tidak dikelola dengan 
rasional”.13 Untuk itu, perpecahan-
perpecahan yang terjadi akan meng-
akibatkan tindak kekerasan yang 
meluas dan menjadi sebuah ancaman 
tidak hanya bagi setiap individu dan 
kelompok masyarakat, tetapi juga akan 
menjadi ancaman bagi Negara apabila 
tidak dikelola dengan baik.

Terlalu banyak perasaan curiga, 
maupun benci, menyebabkan konflik 
terus berkepanjangan. Umat beragama 
tidak lagi sadar bahwa agama sebagai 
pembawa perdamaian, melainkan sebagai 
pemicu konflik dan perpecahan. Arifin 
Assegaf,14 mengemukakan paling tidak 
ada lima faktor yang menyebabkan 
konflik antara pemeluk agama, yaitu: 
(1) eksklusivitas dari pemimpin dan 
penganut agama, (2) sikap tertutup 
dan saling curiga antar agama, (3) 
keterkaitan yang berlebih-lebihan 
terhadap simbol agama, (4) agama 
yang sedianya adalah sebagai tujuan, 
berubah menjadi alat, dan (5) kondisi 
politik, sosial dan ekonomi.

Dari fenomena-fenomena tersebut, 
setidaknya dapat diasumsikan bahwa 
sampai saat ini, kesadaran pluralitas 
beragama yang terdapat dalam nilai-
nilai Pancasila belum menyentuh sisi 
kesadaran paling dalam pada diri 
para pemeluk agama. Artinya, slogan-
slogan bahwa agama mengajarkan 

cinta kasih dan perdamaian, tidak 
menyukai tindakan kejahatan dalam 
bentuk apapun belum mampu 
berbuat sebagaimana mestinya. Spirit 
Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat 
pada sila pertama diabaikan, sehingga 
ajaran agama yang dianut sesuai yang 
tercantum dalam kitab suci untuk 
meraih keselamatan, kemajuan dan 
kebahagiaan di dunia dan akhirat tidak 
didapatkan.

Demikian pula yang terjadi di dunia 
politik kita, penyelewengan terhadap 
Pancasila khususnya pada sila keempat 
yaitu peniadaan demokrasi perwakilan. 
Kalau mengacu pada sila keempat dari 
Pancasila, maka pemilihan Presiden/
Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur/
Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati/
Wakil Bupati, dan pemilihan Walikota/
Wakil Walikota adalah melalui sistem 
perwakilan, bukan seperti sekarang 
melalui demokrasi langsung (direct 
democracy), yang memilih pemimpin 
adalah seluruh rakyat Indonesia. 
Demikian pula pada sila Kelima, keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Sila ini tinggal nama saja, karena 
implementasinya nyaris tidak ada. 
Keadilan sosial mustahil terwujud kalau 
sistem ekonomi yang diamalkan adalah 
system liberalisme dan kapitalisme. 
Sistem ekonomi yang diserahkan pada 
mekanisme pasar, akan melahirkan 
ketidakadilan sosial, inilah yang terjadi 
di Indonesia setelah reformasi bergulir.

Untuk itu, perlu ada upaya 
strategis dalam mengatasi berbagai 
persoalan tersebut, sehingga implikasi 
nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat 
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menyelesaikan konflik sosial politik dan 
keagamaan dalam rangka Ketahanan 
Nasional. Paling tidak, apabila nilai-
nilai yang terdapat dalam Pancasila 
dilaksakan  dan diamalkan dengan baik 
dan banar, akan meminimalisir terjadi 
konflik sosial dan keagamaan.  Oleh 
karenanya pemerintah bersama-sama 
dengan masyarakat bekerjasama secara 
sungguh-sungguh untuk mengantisipasi 
konflik-konflik di masa yang akan 
datang. Pendekatan yang mungkin 
dilakukan adalah pendekatan budaya-
politik.  Misalnya saja membudayakan 
sikap toleran yang terdapat dalam 
Pancasila, karena toleransi merupakan 
nilai yang harus dibudayakan dalam 
ruang individu dan ruang publik, sebab 
salah satu tujuan toleransi adalah 
membangun hidup damai dalam 
perbedaan kelompok, dan sebagai 
symbol peradaban manusia. 

Untuk itu, cara pandang yang 
berwawasan nusantara pada masa-
masa mendatang harus ditingkatkan 
pada diri setiap anak bangsa, agar 
tidak ada lagi anak bangsa terlibat 
konflik, serta terjebak dalam sekat-
sekat primordialisme dan serpihan-
serpihan golongan suku, ras, agama, 
maupun kepentingan yang lebih 
sempit dan bersifat sektoral.  Guna 
mewujudkan kondisi yang demikian, 
maka harus ditingkatkan ikatan nilai-
nilai kebangsaan yang selama ini telah 
ada dalam diri setiap anak bangsa 
sebagai perwujudan dari rasa cinta 
tanah air, bela negara dan semangat  
patriotisme bangsa. Nilai-nilai budaya 
gotong royong, kesediaan untuk saling 

menghargai dan saling menghormati 
perbedaan serta kerelaan berkorban 
untuk kepentingan bangsa harus 
dipertebal. 

Dengan demikian, diharapkan 
tidak akan ada lagi berkembangnya  
kesadaran  etnis yang sempit, serta 
tuntutan pemisahan wilayah dari NKRI 
dengan  mengatasnamakan   ketidak-
adilan   yang  telah   dilakukan    oleh    
kelompok-kelompok yang tidak ber-
tanggungjawab. Dengan semakin 
meningkatnya Rasa Kebangsaan pada 
seluruh komponen anak bangsa, kelak 
menumbuhkan internalisasi nilai-
nilai Pancasila pada masyarakat. Rasa 
Kebangsaan akan tumbuh subur dan 
berkembang melalui proses sinergi dari 
berbagai individu (warga negara) yang 
berada dalam wilayah NKRI, kemudian 
satu  sama lain saling menguatkan dan 
melahirkan ciri atau identitas bangsa.

Keyakinan dan pengakuan terhadap 
ciri atau identitas bangsa merupakan 
perwujudan dari rasa kebangsaan itu 
sendiri.  Bagi bangsa Indonesia, rasa 
kebangsaan merupakan perekat paling 
dasar dari setiap komponen bangsa 
yang dalam sejarah dan budayanya 
memiliki dorongan untuk menjadi satu 
dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu 
wadah negara bangsa (nation state), 
serta Pancasila dijadikan sebagai ruh 
dalam menjalani proses bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. Dan pelaksanaan 
Pancasila sesungguhnya dapat diukur 
realisasinya dalam berbagai aspek 
kehidupan, dan yang terpenting 
adalah merefleksikannya dalam bentuk 
tindakan.15 
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Untuk itu ditentukan kebijakan,  
“HARMONISASI KEHIDUPAN SOSIAL-
POLITIK DAN KEAGAMAAN DI NKRI”.

5. Strategi dan Upaya
Agenda yang sangat penting dan 

mendesak dilakukan oleh bangsa Indonesia 
adalah merevitalisasi, menginternalisasi, 
dan mengimplementasikan nilai-nilai 
Pancasila ke dalam segenap elemen 
bangsa. Dalam hal ini, pendidikan 
kesadaran berkonstitusi yang dijiwai 
oleh nilai-nilai Pancasila perlu terus-
menerus dilakukan secara lebih 
sistematis, terstruktur dan massive 
dengan melibatkan lembaga negara di 
semua cabang kekuasaan negara. Untuk 
itu harus ada sebuah agenda penting 
bagaimana menumbuhkan semangat 
multikulturalisme yang bertumpu pada 
adanya ketergantungan sebuah komunitas 
dengan komunitas lain. Selain itu, 
munculnya kesadaran bahwa suatu 
komunitas tidak dapat hidup tanpa 
komunitas lainnya. 

Apabila saling ketergantungan itu 
terwujud di tengah-tengah perbedaan 
suku, agama dan ras, maka tidak akan 
muncul superioritas kebudayaan satu 
terhadap kebudayaan lain. Dari sikap itu 
dapat dilahirkan toleransi, kerukunan, 
dan saling menghargai secara lebih 
genuine tanpa paksaan. Oleh karena itu, 
upaya untuk mencegah munculnya  konflik 
sosial politik dan keagamaan dalam 
rangka ketahanan nasional, maka perlu 
diimplementasikan nilai-nilai Pancasila 
secara konsisten di masyarakat, 
terutama aparat pemerintah. Selain 
itu, terus dilakukan berbagai upaya 

dialog, yang dilakukan tidak hanya 
antara para elit politik, tetapi juga 
kelompok masyarakat yang bertikai. 
Hal lain yang perlu dilakukan adalah 
melaksanakan counter manipulasi 
informasi untuk menghilangkan rasa 
saling curiga sekaligus meluruskan 
berbagai persoalan yang ada. 

Dengan berpedoman pada kebijakan 
tersebut, maka perlu dilaksanakan 
berbagai upaya untuk mengatasi 
permasalahan konflik sosial politik 
dan keagamaan agar pembangunan 
tidak terhambat, dan kewaspadaan 
nasional semakin kuat. Adapun upaya-
upaya yang harus dilakukan antara lain 
melalui; 
a. Tahap artikulasi, yaitu memberikan 

penjelasan yang mantap tentang 
isi kandungan, kebenaran rasional, 
struktur dan tujuan implementasi 
Pancasila dengan berbagai upaya 
dan strategi pelaksanaan yang 
terukur yaitu: 
1. Membangun dan meningkatkan 

pemahaman serta pengetahuan 
masyarakat pada nilai-nilai 
Pancasila, agar Pancasila dijadikan 
sebagai sumber etika serta 
moral oleh aparat pemerintah 
maupun masyarakat. 

2. Menjadikan Pancasila sebagai 
wacana publik di tengah-tengah 

 masyarakat, baik di perkantoran, 
lembaga pendidikan, lembaga 
keagamaan dan tempat-tempat 
strategis lainnya. Dengan 
demikian, Pancasila akan 
menjadi bagian inti dalam 
kehidupan masyarakat. 
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3. Meningkatkan peran pendidikan 
 keluarga dan lingkungan 

masyarakat dalam meng-
implementasikan nilai-nilai 

 Pancasila, serta memperkuat 
penerapan sistem pendidikan 

 karakter di sekolah. Dilaksanakan 
melalui pembelajaran dan 
pengembangan pengetahuan 
yang memadai pada keluarga 
dan para guru mengenai 
bahaya paham liberalisme, 
fundamentalisme, radikalisme 
dan paham komunisme baru. Hal 
itu dilaksanakan dengan tujuan 
agar peran pendidikan keluarga 
dan sekolah berdampak secara 
langsung pada masyarakat, 
agar tidak mudah terprofokasi 
oleh paham-paham yang dapat 
menyulut konflik di masyarakat 
sebagai bentuk ketahanan 
nasional.

b. Tahap internalisasi, merupakan 
usaha memasukkan gagasan 
tersebut dalam hati sanubari setiap 
warga negara sehingga benar-
benar memahami dan bersedia 
menerimanya sebagai suatu 
kebenaran. Uapaya dan strategi 
yang dilakukan adalah: 
1.  Memperkuat sos ial i sas i 

implementasi  n i la i -ni la i 
Pancasila ke masyarakat 
dengan melakukan pendekatan 
dan keteladanan para pejabat 
negara. Sehingga pemahaman 
dan pengetahuan masyarakat 
tentang nilai-nilai Pancasila 

tidak berdasarkan pada 
doktrinisasi, tetapi berangkat 
dari kebutuhan dan kesadaran 
masyarakat itu sendiri. Kedekatan 
antara aparat dengan masyarakat 
dapat terjalin dengan baik 
apabila pola komonukasi tidak 
dibatasi oleh seremonial yang 
kaku, tetapi lebih familiar dan 
akrab.

2. Melakukan perubahan pada 
sistem pendidikan nasional 
yang berorientasi pada aspek 
pembentukan kompetensi melalui 
proses transfer of knowledge, 
berubah menjadi sistem 
pendidikan yang berorientasi 
pada proses transfer of value 
untuk membentuk karakter. 
Sehingga pendidikan nasional 
yang dibangun adalah pendidikan 
yang berbasis pada nilai-nilai 
luhur Pancasila.

3. Menerapkan landasan dasar 
pendidikan karakter yang 
berorientasi pada nasionalisme 
dengan memberikan orientasi 
nilai (value of orientation) bagi 
kemajuan peradaban bangsa 
dan negara. Dengan pendidikan 
karakter model ini, akan 
tercipta satu perubahan sikap 
yang mendasar, dari sekadar 
good menjadi great. Great 
character, great personality, 
and great achievement for the 
future dapat dijabarkan secara 
konkrit. Sejatinya kepribadian 
dan citra diri bangsa menjadi 
kekuatan etos, semangat etik 
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dan moral yang diharapkan 
bagi kemajuan bangsa di masa 
depan sebagai wujud dari 
ketahanan nasional.

c. Tahap aktualisasi, adalah aplikasi 
gagasan tersebut dalam berbagai 
bidang kehidupan secara nyata, 
baik dalam pemikiran maupun 
perbuatan. Adapun upaya dan 
strategi yang dilakukan adalah:
1. Melaksanakan berbagai kegiatan 

dalam mengimplementasikan 
nilai-nilai Pancasila, oleh 
karenanya dibutuhkan adanya 
lembaga khusus pemerintah 
yang menangani tentang pem-
budayaan nilai-nilai Pancasila di 
masyarakat. Lembaga khusus ini 
berfungsi untuk melaksanakan 
pelatihan, pembekalan, lokakarya 

 bagi aparat pemerintah, dan 
kegiatan lain yang menyentuh 
masyarakat secara luas agar 

 terbangun kesadaran masyarakat 
pentingnya nilai-nilai Pancasila 
dalam bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara.

2. Menjadikan Pancasila sebagai 
satu-satunya azas partai politik. 
Dengan demikian, Pancasila di-

 tempatkan sebagai asas bersama, 
 dan ditegaskan menjadi common 

platform bagi partai-partai 
politik

3. Mewujudkan kesamaan pandangan 
dan pemahaman tentang nilai-

 nilai Pancasila. Sehingga 
keberadaan Pancasila sebagai 
ideology Negara dan falsafah 

bangsa tidak lagi diperdebatkan 
dan dipersoalkan. Kesamaan 
pemahaman dan pandangan 
pada nilai-nilai adalah upaya 
untuk membangun kesadaran 
bermasyarakat, berbangsa dan 

 bernegara sebagai upaya 
menghindari konflik sosial, 
politik dan konflik keagamaan. 

Kesimpulan
Dari rangkaian penjelasan yang 

telah dipaparkan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut:
1. Pancasila sebagai pandangan 

hidup bangsa dan dasar negara 
Republik Indonesia harus dihayati 
dan diamalkan secara nyata 
untuk menjaga kelestarian dan 
keampuhannya demi terwujudnya 
tujuan nasional serta cita-cita 
bangsa Indonesia, khususnya oleh 
setiap penyelenggara negara serta 
setiap lembaga kenegaraan dan 
lembaga kemasyarakatan serta 
setiap warga negara Indonesia. 
Dalam hal ini teladan para pemimpin 
penyelenggara negara dan tokoh-
tokoh masyarakat merupakan hal 
yang sangat mendasar

2. Pembangunan sebagai pengamalan 
Pancasila harus menunjukkan 
keseimbangan fisik material dengan 
pembangunan mental spiritual 
untuk menghindari tumbuhnya 
materialisme dan sekulerisme. 
Dengan memperhatikan kondisi 
geografi Indonesia, maka strategi 
pembangunan harus adil dan merata 
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di seluruh wilayah untuk memupuk 
rasa persatuan bangsa dan kesatuan 
wilayah guna menghindari konflik.

3. Pada tataran operasional, 
implementasi nilai-nilai Pancasila 
guna menyelesaikan konflik sosial 
politik dan keagamaan dalam 
rangka ketahanan nasional harus 
dilaksanakan secara simultan oleh 
tokoh masyarakat, tokoh agama, 
tokoh adat, organisasi politik, 
organisasi masyarakat, dosen, guru 
dan aparat terkait.  

4. Bhineka Tunggal Ika dan konsep 
Wawasan Nusantara yang bersumber 
dari Pancasila harus terus di-
kembangkan dan ditanamkan di 
masyarakat yang majemuk sebagai 
upaya untuk menjaga persatuan 
bangsa dan kesatuan wilayah serta 
moralitas yang loyal, utuh dan 
bangga terhadap bangsa dan negara. 
Di samping itu, perlu dituntut sikap 
yang wajar dari anggota masyarakat 
serta pemerintah terhadap adanya 
keanekaragaman. 

5. Pancasila sebagai ideologi terbuka, 
perlu terus direlevansikan dan 

 diaktualisasikan nilai instrumentalnya 
agar tetap mampu membimbing 
dan mengarahkan kehidupan dalam 
bermasyarakat, berbangsa, dan ber-
negara, selaras dengan peradaban 
dunia yang berubah dengan cepat 
tanpa kehilangan jati diri sebagai 
bangsa Indonesia

6. Tujuan implementasi Pancasila 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara antara 
lain adalah: 

a) Agar masyarakat memahami 
secara mendalam konsep, prinsip, 
dan nilai Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

b) Agar masyarakat memiliki 
keyakinan akan ketangguhan, 
ketepatan, dan kebenaran 
Pancasila sebagai ideologi 
nasional, pandangan, nilai 
bangsa dan negara dalam NKRI. 

c) Supaya masyarakat memiliki 
 pemahaman, kemauan, dan 
 kemampuan mengimplemen-

tasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam berbagai bidang 
kehidupan. 

d) Agar masyarakat dapat menahan 
diri dari tindakan anarkhis 
dalam bentuk konflik sosial, 
politik dan keagamaan.

Saran
Dalam rangka melengkapi kebijakan 

implementasi nilai-nilai Pancasila guna 
menyelesaikan konflik sosial, politik dan 
keagamaan dalam rangka ketahanan 
nasional, maka perlu dikemukan 
beberapa saran sebagai berikut:
a. Memaksimalkan kewaspadaan nasional 

di masyarakat, agar mampu men-
deteksi, mengantisipasi sejak dini, 
dan melakukan aksi pencegahan 
berbagai bentuk konflik. Mem-
berdayakan karang taruna di 
daerah-daerah untuk memberi 
ruang bagi generasi muda dalam 
berkespresi, sehingga peluang 
untuk konflik dapat terhindari.
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b. Kepada pemerintah dalam hal ini 
pihak keamanan berupaya terus 
untuk membangun kerjasama dan 
komunikasi intensif dengan para 
tokoh masyarakat dan tokoh agama.  

c. Kepada tokoh agar bekerjasama 
dengan aparat pemerintah untuk 
memberikan pengertian kepada 
umat agar tetap menjaga situasi 
yang kondusif bagi kerukunan antar 
umat beragama, dan hubungan 
sosial kemanusiaan serta pendidikan 
politik yang memadai. 

d. Kepada pihak keamanan untuk 
kiranya menggunakan pendekatan 
mediasi dalam penyelesaian konflik 
sosial, politik maupun bernuansa 
agama menginggat konflik ini 
sangat spesifik dilihat dari segi 
nilai-nilai yang diperjuangkan 
dan watak militansinya. Dalam 
pelaksanaan mediasi disarankan 
menggunakan pihak yang netral, 
sehingga keduabelah pihak yang 
konflik rela untuk mengkhirinya. 
Meskipun menggunakan mediasai, 
tetapi ketegasan dalam bertindak 
masih sangat diperlukan, khususnya 
jika konflik sudah mengarah kepada 
kriminalitas.

e. Pihak pemerintah melalui 
departemen terkait harus sungguh-
sungguh mengantisipasi penetrasi 
global terhadap munculnya ideologi 
radikal dan fundamental dengan 
memaksimalkan kewaspadaan nasional 
di masyarakat. Memperkuat ke-
waspadaan cegah tangkal aparat 
pemerintah pada munculnya gejala 
konflik dan berperannya kembali 

sitem keamanan lingkungan di 
masyarakat.

f. Untuk dunia pendidikan (Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan), 
disarankan agar melakukan 
peninjauan ulang terhdap 
kurikulum pendidikan yang peduli 
terhadap nilai-nilai kebersamaan 
dalam rangka mengantisipasi 
potensi konflik di masyarakat. 
Menyusun kurikulum nasional untuk 
membangun kesamaan pandangan 
serta pemahaman tentang nilai-
nilai Pancasila di masyarakat. 
Memaksimalkan pendidikan Pancasila, 
baik pendidikan formal maupun 
non formal guna memperkuat 
pemahaman masyarakat tentang 
kesatuan dan persatuan bangsa, 
dan menjadikan Pancasila sebagai 
wacana publik di masyarakat 
dari kelompok maupun golongan 
apapun.
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Memanfaatkan Kearifan dan Kebudayaan 
Lokal Untuk Memperkokoh Persatuan 

dan Kesatuan Antar Suku Bangsa dalam 
Meningkatkan Tannas di Kalbar

1. Pendahuluan
Negara kita adalah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang multi 
sukubangsa, multi agama, multi bahasa 
dan multi kebudayaan. Berdasarkan 
perkiraan para antropolog, jumlah 
sukubangsa di Indonesia tidak kurang 
dari 450 sukubangsa dan setiap 
sukubangsa tersebut memiliki bahasa 
dan kebudayaannya yang berbeda satu 
dengan yang lainnya. Mereka hidup 
berdampingan satu dengan yang lainnya 
ibarat dalam satu keluarga tanpa ada 
rasa permusuhan satu dengan yang 
lainnya. Jika dibelakang hari ada rasa 
permusuhan di antara mereka, itu akibat 

dari pengaruh kepentingan sekelompok 
orang yang tidak mengindahkan adanya 
persatuan dan kesatuan.1

Sejak zaman nenek moyang dahulu 
sukubangsa ini sudah terbiasa hidup 
berdampingan satu dengan yang lain 
dan tidak ada konflik satu dengan yang 
lainnya. Bahkan, sampai saat ini ada 
banyak keluarga yang hidup berbeda 
keyakinan dalam satu rumah dan mereka 
hidup secara harmonis tanpa ada konflik 
satu dengan yang lainnya. Namun di 
beberapa daerah di Indonesia telah 
terjadi konflik kesukubangsaan (Dayak 
dan Madura),2 konflik antar agama dan 
konflik inter agama dan jika dibiarkan 
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dapat memecah belah persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita 
mengenal konflik antar agama seperti 
konflik Ambon,3 kita juga melihat konflik 
inter agama yang terjadi di Cikesing 
(Jawa Barat),4 konflik inter agama yang 
terjadi di Sampang Madura5 dan konflik 
antara kelompok yang menegakkan 
paham multikultural dengan penentang 
kelompok multikultural seperti yang 
terjadi di Monas beberapa tahun yang 
lalu (FPI).6 Tidak hanya itu, tanggal 
4 Agustus 2013 lalu, wihara Ekayana 
Jakarta Barat mendapat serangan bom 
dari orang yang tidak dikenal dan tidak 
bertanggung jawab.7 Akhir-akhir ini, 
kita juga menyaksikan pengrusakan 
rumah yang digunakan umat Katolik 
sebagai tempat ibadah di Seleman 
Yogyakarta oleh  sekelompok orang 
yang tidak bertanggung jawab.8 Rumah 
yang dirusak digunakan sebagai tempat 
ibadah oleh salah satu agama di sana. 
Ini menunjukkan bahwa Negara kita 
sekarang masih tidak aman dalam 
kerukunan hidup beragama, kerukunan 
antar sukubangsa dan tidak adanya 
pembauran satu dengan lainnya. 
Apa yang terjadi di Indonesia saat 
ini tentunya akan membawa dampak 
negatif di mata dunia Internasional 
dan dapat mengurangi ketertarikan 
investor untuk datang dan menanamkan 
modalnya di Indonesia. Jika hal ini 
terus berlanjut, tentunya mimpi kita 
untuk menjadi Negara yang maju tidak 
akan pernah terwujud dan bahkan 
kita akan selalu terpuruk dalam dunia 
kemiskinan.

Sebagai Negara yang multi etnik, 
multi agama, multi bahasa dan multi 
kebudayaan, sepatutnya hal ini tidak 
perlu terjadi, sebab kasus semacam ini 
dapat membahayakan atau mengancam 
keberadaan dimana kita berada. Dalam 
Negara yang serba multi ini, kita harus 
dapat menempatkan diri kita sebagai 
bagian dari orang lain, keberadaan 
kita harus dapat  memberikan manfaat 
pada orang lain dan keberadaan kita 
harus dapat melindungan orang lain. 
Bukankah semboyan bangsa kita adalah 
“Bhinneka Tunggal Ika’? “walaupun 
berbeda-beda tapi tetap satu.” 
Sekarang kebanyakan dari kita hanya 
mementingkan “keekaan” nya saja dan 
kurang memerhatikan “kebinnekaanya.” 
Padahal, “kebinnekaan” itu adalah 
sarana untuk mencapai “keikaan.” 
Tanpa adanya “kebinnekaan” tidak 
akan pernah ada konsep “keikaan.”9

Banyak cara yang dapat kita gunakan 
untuk merekatkan hubungan antara 
satu suku bangsa dengan suku bangsa 
lain, satu agama dengan agama lain dan 
satu kebudayaan dengan kebudayaan 
lain, yaitu dapat melalui pemanfaatan 
kearifan dan kebudayaan lokal di setiap 
daerah di Indonesia. Setiap sukubangsa 
yang ada di Indonesia memiliki 
kebudayaan lokal, namun pemanfaatan 
kebudayaan lokal untuk persatuan dan 
kesatuan antara suku bangsa di Negara 
kita kuranglah maksimal dan bahkan 
cenderung diabaikan begitu saja. 
Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa 
kearifan dan kebudayaan lokal yang ada 
di setiap daerah di Indonesia, khususnya 
di Kalimantan Barat, bukan saja 
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sebagai asset budaya bangsa Indonesia, 
tapi juga dapat dijadikan sebagai 
sarana untuk memperkuat persatuan 
dan kesatuan antar suku bangsa. Jika 
antar suku bangsa di Indonesia dapat 
bersatu dan menghormati keberbedaan, 
maka konflik antar suku bangsa akan 
berkurang dan ketahanan nasional akan 
meningkat. 

2. Kearifan dan Kebudayaan lokal di 
Kalbar
Kondisi kearifan lokal10 dan 

kebudayaan lokal11 di daerah saat ini 
sedang mengalami tantangan berat, 
terutama terhadap kebudayaan asing 
yang masuk ke daerah-daerah melalui  
perkembangan teknologi modern. Kita 
menyaksikan bahwa dewasa ini internet 
dengan mudah diakses oleh siapa 
saja di daerah-daerah di Indonesia 
dan bahkan sampai ke pelosok-
pelosok desa. Jika di daerah tersebut 
sambungan telpon seluler dapat 
dengan mudah diterima, maka sudah 
dapat dipastikan bahwa internet juga 
akan mudah untuk diakses oleh para 
pengguna. Jadi melalui internet inilah 
penyebaran kebudayaan asing dengan 
mudah diterima oleh masyarakat lokal. 
Akibat dari perkembangan teknologi 
yang begitu pesat ini membuat kondisi 
kearifan lokal atau kebudayaan lokal 
semakin dipinggirkan oleh masyarakat. 
Masyarakat tampaknya sudah tidak 
peduli dengan kebudayaan lokal, 
sehingga kearifan lokal dan kebudayaan 
lokal di daerah-daerah sudah banyak 
ditinggalkan oleh generasi muda dan 
bahkan terlupakan. 

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dengan kearifan lokal
Sebagaimana kita ketahui bahwa 

ada tiga suku bangsa terbesar di 
Kalimantan Barat, yaitu sukubangsa 
Dayak, Melayu dan China. Sedangkan 
sukubangsa lainnya, seperti: Jawa, 
Sunda, Batak, Padang, Madura, Bugis 
dan lain-lain adalah suku-suku yang 
minoritas dan juga dilindungi hak-
haknya oleh pemerintah. Semua 
sukubangsa ini memiliki kebudayaan 
lokal atau kearifan lokal yang dapat 
difungsikan sebagai acuan atau pedoman 
bagi masing-masing sukubangsa untuk 
berbuat dan bertingkah laku.

Setiap sukubangsa ini menempati 
hampir di seluruh kabupaten-kota di 
Kalimantan Barat (Kalbar). Sebagaimana 
kita ketahui, sebagian besar kabupaten 
di Kalbar telah rusak hutannya dan 
buminya dengan penambangan emas 
illegal (PETI) dan penebangan hutan 
secara liar. PETI dapat kita jumpai di 
mana-mana dan bahkan sulit diberantas 
oleh aparat keamanan dan pemerintah 
daerah. PETI ini ada yang dilakukan 
dengan teknologi modern dan ada juga 
yang dilakukan dengan cara tradisional 
oleh masyarakat lokal.12 Meskipun PETI13 
tidak mendapat izin dari pemerintah 
daerah, namun penggalian emas di 
beberapa Kabupaten di Kalbar ini masih 
tetap saja dilakukan oleh orang-orang 
yang dating dari luar Kalbar. Akibat 
penambangan liar yang dilakukan oleh 
orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab ini, maka akan merusak alam 
dan merusak lingkungan yang ada.
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Tentu saja penambangan emas 
secara modern ini sangat merugikan 
rakyat dan merusak lingkungan alam. 
Tidak hanya merusak alam, namun 
juga perairan sekitarnya juga tercemar 
dengan air raksa yang dapat merusak 
kesehatan manusia. Penambang emas 
secara modern ini umumnya dilakukan 
oleh para pendatang atau para 
pengusaha dari luar. Mereka punya 
modal besar dan punya kemampuan 
untuk menggunakan teknologi modern 
untuk mendapatkan emas secara 
mudah dan cepat. Mereka cenderung 
memperkaya diri sendiri dan apabila 
alamnya sudah rusak mereka tinggalkan 
begitu saja tanpa ada rasa kepedulian 
terhadap lingkungan yang rusak. Cara-
cara yang mereka lakukan banyak 
menimbulkan konflik pada masyarakat 
lokal di mana mereka melakukan 
penggalian emas.

Sebaliknya penambangan emas yang 
dilakukan dengan alat-alat tradisional 
juga banyak dilakukan oleh masyarakat 
di Kalbar dan bahkan dilakukan secara 
turun-temurun sampai dengan sekarang 
ini, namun resiko kerusakan alam yang 
ditimbulkannya lebih kecil dan tidak 
merusak lingkungan, karena cara 
mereka untuk mendapatkan emas tidak 
menggunakan teknologi mesin dan air 
raksa yang dapat mencemarkan air 
untuk konsumsi masyarakat. Mereka 
melakukannya dengan tenaga dan alat-
alat pelengkapan seadanya yang terbuat 
dari rotan atau kayu. Penambang emas 
secara tradisional ini banyak dilakukan 
oleh orang Dayak yang tinggal di 

daerah-daerah pedalaman, mereka 
menambang emas dengan pendekatan 
kebudayaan lokal dan memegang teguh 
kearifan lokal, yaitu mencari makan 
dengan tidak merusak alam sekitarnya 
dan masih tetap menjaga kelestarian 
lingkungan. Mereka menganggap bahwa 
alam di sekitarnya sebagai sahabat, dan 
tidak boleh diganggu oleh orang-orang 
yang tidak bertanggung jawab. Mereka 
mecari emas hanyalah sekedar untuk 
menutupi kehidupannya sehari-hari dan 
tidak untuk memperkaya diri. Ini dapat 
dibuktikan bahwa para penambang 
emas tradisional dari dahulu hingga 
sekarang tetap saja miskin dan tidak 
kaya. 

Sedangkan penambang emas 
dengan menggunakan alat-alat modern, 
faktor kerusakkan alam menjadi besar, 
karena menggali lubang cukup dalam 
dan merusak lingkungan hidup. Untuk 
mendapatkan emas, tanah yang digali 
bisa mencapai 25 sampai dengan 30 
meter dan belum lagi hutan yang 
digunduli untuk perluasan lokasi 
penambangan. Ini menunjukan bahwa 
penambang emas secara modern ini 
tidak mengindahkan kearifan lokal dan 
cenderung untuk merusak lingkungan 
dan meraup keuntungan yang lebih 
besar. Ini artinya bahwa masyarakat 
Dayak masih tetap menjaga kebudayaan 
lokal atau kearifan lokal dalam 
mengelola sumber-sumber kekayaan 
alam di tengah-tengah maraknya 
perkembangan PETI di berbagai 
kabupaten. 
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4. Mempererat Hubungan Antar 
Sukubangsa Dengan Kebudayaan 
Lokal
 Kebudayaan lokal perlu 

dilestarikan meskipun dalam dunia 
globalisasi sekarang ini, sebab dia bukan 
saja berfungsi sebagai upacara dalam 
kebudayaan salah satu sukubangsa, 
tapi juga dapat digunakan untuk 
membaurkan sukubangsa, mempererat 
ikatan kekerabatan antar suku bangsa 
dan juga mempererat hubungan 
antar sukubangsa yang ada dalam 
suatu wilayah. Jika semua wilayah di 
Indonesia dapat memfungsikan kearifan 
lokal dan kebudayaan lokal mereka 
masing, tentu saja hubungan antar 
sukubangsa dapat terjalin dengan baik, 
dan dapat memberikan dapak positif 
bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

 Salah satu sukubangsa di 
Kalbar yang selalu mendorong 
hidupnya kembali kebudayaan lokal 
guna membaurkan dan mempererat 
hubungan sukubangsa adalah suku dayak 
Geronggang di kabupaten Ketapang 
Kalimantan Barat.14 Sebagai mana kita 
ketahui bahwa propinsi Kalimantan 
Barat pada tahun 1996-1997sudah 
dilanda kerusuhan sosial. Pada tahun 
1996-1997, muncul perkelahian antar 
etnis Dayak dan Madura di daerah 
Mandor, Landak dan Sanggau.15 

Kerusuhan antar etnik Melayu dengan 
Madura juga terjadi pada tahun 1998 
di kabupaten Sambas, pada tahun 2003 
juga muncul kembali kerusuhan antar 
etnis Dayak dan Madur di Kabupaten 
Bengkayang dan ini menunjukkan bahwa 
Kalbar masih rawan terhadar konflik 

kesukubangsaan.16 Meskipun empat 
belas tahun belakangan ini jarang kita 
dengan konflik kesukubangsaan yang 
terjadi secara besar-besaran di daerah 
Kalbar, namun konflik dalam sekala 
kecil masih tetap ada dan bisa diatasi 
dengan baik oleh aparat keamanan. 

 Meskipun di beberapa daerah di 
Kalbar terjadi konflik kesukubangsaan, 
namun ada juga daerah atau kabupaten 
yang tidak terkena dampak kerusuhan 
sosial. Salah satu daerah di Kalbar yang 
tidak terkena kerusuhan sosial adalah 
daerah kabupaten Ketapang yang 
berbatasan laut dengan Semarang. 
Meskipun tidak terkena dampak konflik 
kesukubangsaan, namun pemerintah 
daerah Kabupaten Ketapang tetap 
waspada terhadap ancaman perpecahan 
sukubangsa yang ada di wilayahnya. 
Salah satu cara yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah kabupaten Ketapang 
dalam menyelamatkan masyarakatnya 
dari perpecahan adalah dengan cara 
menggelar dan menghidupan kembali 
kebudayaan daerah yang selalu 
dipandang ketinggalan jaman oleh 
generasi muda sekarang. Kebudayaan 
tradisonal tersebut adalah upacara 
“tolak bala” dari suku Dayak Gerundang.17 
Tolak artinya menolak atau mencegah 
dan bala artinya segala macam bencana 
yang akan masuk dalam suatu wilayah. 
Tolak bala berarti menolak masuknya 
bencana atau bahaya yang akan masuk 
ke wilayah tersebut. Upacara adat 
tolak bala yang berasal dari suku Dayak 
Gerundang di Kabupaten Ketapang ini, 
sudah cukup lama dikenal oleh suku 
Dayak dan masyarakat lain di Kalbar, 
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sebab upacara Tolak Bala ini dilakukan 
hamper setiap tahun, dan jika tidak ada 
dana dan waktu memungkinkan, maka 
upacara ini bisa dilakukan dengan cara 
mendadak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

Bagi masyarakat Dayak Gerundang, 
upacara ini diyakini sebagai upacara 
sakral.18 Dalam upacara ini masyarakat 
mengakui adanya kekuatan supernatural 
yang dapat dimanipulasi untuk 
kepentingan pribadi dan kelompok 
atau kepetingan bersama untuk 
tujuan kebaikan,19 atau dalam dunia 
antropologi dikenal sebagai magi. 
Dalam upacara ini masyarakat juga 
mengakui adanya kekuatan supernatural 
yang dapat menjaga keseimbangan, 
yaitu keseimbangan hubungan antara 
manusia dengan manusia, keseimbangan 
hubungan antara manusia dan Tuhan. 
Masyarakat Dayak beranggapan bahwa 
terjadinya konflik antar sukubangsa di 
daerah lain adalah akibat dari tidak 
adanya keseimbangan hubungan antara 
manusia dengan manusia lainnya. 
Dengan adanya upacara tolak bala ini, 
mereka berharap ketidakseimbangan 
hubungan antara manusia dengan 
manusia itu akan berakhir.

Masyarakat Dayak di kabupaten 
Ketapang Kalbar melihat terjadinya 
konflik antar sukubangsa di Sampit 
Kalteng beberapa tahun yang lalu 
sebagai musibah yang cukup besar 
dan sepatutnya musibah yang sama 
tidak masuk ke Kalbar. Mereka juga 
melihat bahwa sebagai Negara yang 
menjunjung tinggi persatuan dan 
kesatuan sepatutnya konflik antar etnik 

itu tidak perlu terjadi. Dengan melihat 
persatuan yang sudah mulai luntur di 
antar sukubangsa-sukubangsa yang 
ada di Kalbar, pemerintah kabupaten 
Ketapang Kalbar berniat menjadikan 
upacara tolak bala sebagai wadah untuk 
mempersatukan seluruh sukubangsa 
yang ada di kabupaten Ketapang 
Kalbar. Dengan cara demikian, konflik 
kesukubangsaan tidak akan pernah 
terjadi lagi. Dalam upacara tolak bala 
ini tidak dapat dihindarkan unsur animis 
yang masuk dalam pikiran manusia. 
Namun, dalam upacara ini bukan 
unsur animis yang mau ditonjolkan, 
tapi unsur persatuan dan kesatuannya 
atau unsur pembaurannya. Masyarakat 
Dayak melihat bahwa upacara tolak 
bala ini sebagai simbol persatuan 
antar sukubangsa yang satu dengan 
sukubangsa yang lainnya yang ada di 
kabupaten Ketapang. Dengan adanya 
upacara tolak bala ini masyarakat 
menyadari bahwa persatuan dan 
kesatuan sukubangsa itu amatlah 
penting dan perlu dilestarikan. Sebab 
tanpa adanya persatuan, tidak mungkin 
kehidupan masyarakat dapat sejahtra 
dan keamanannya terjaga.20

Upacara ini dapat dilihat sebagai 
media untuk mempersatukan sukubangsa 
yang ada di Kalbar dan mengantisipasi 
terjadinya kerusuhan antar sukubangsa 
yang akan datang. Upacara tolak bala ini 
bukanlah upacara rutin yang dilakukan 
setiap tahun, namun diselenggarakan 
karena ada terjadi konflik di daerah 
lain, seperti konflik antar etnis. Dengan 
dilakukannya upacara adat tolak bala 
ini diharapkan musibah yang terjadi 
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di daerah lain tidak menyebar ke 
daerahnya sendiri. Karena upacara 
ini tidak dilakukan secara rutin, maka 
upacara ini tidak masuk dalam kalender 
wisata kabupaten Ketapang di Kalbar. 

Dalam upacara ini dibacakan 
ikrar secara bergiliran oleh Sembilan 
sukubangsa yang ada di kabupaten 
Ketapang. Ikrar tersebut adalah 
sebagai berikut: “Pada hari ini kami 
pemuka suku yang hidup di kabupaten 
Ketapang, demi untuk perdamaian dan 
persaudaraan di antara kami dalam hidup 
bermasyarakat; demi ketenteraman 
dan keharmonisan dalam pergaulan 
di antara kami; demi kecintaan dan 
rasa hormat kami pada tanah air dan 
bumi kayong (Ketapang) ini; demi 
kehormatan dan keluhuran nyawa dan 
darah setiap insan di bumi ini, kami 
berikrar untuk menjauhi perselisihan, 
pertengkaran, saling curiga, per-
musuhan, penipuan dan cari menang 
sendiri, omongan dan perbuatan yang 
membangkitkan kemarahan, perkelahian 
dan pembunuhan. Sebaliknya kami 
akan mengembangkan budi, bahasa 
yang sopan dan halus, ramah dan 
bersahabat. Kami juga bertekad untuk 
untuk menumbuhkan kejujuran dan 
kebenaran, tingkah laku yang santun 
dan terpuji.”21 

Upacara adat tolak bala ini tidak 
hanya didukung oleh seluruh sukubangsa 
Dayak yang ada di kabupaten Ketapang, 
tapi juga oleh seluruh sukubangsa yang 
ada di Kalimantan Barat dan didukung 
sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten Ketapang. Upacara adat ini 
mengambil tema: “Dengan Tolak Bala, 

kita ciptakan keamanan, keselamatan, 
persaudaraan sejati bagi setiap warga 
yang bertempat tinggal di kabupaten 
Ketapang.” Upacara tolak bala ini tidak 
hanya menyedot perhatian masyarakat 
Ketapang, tapi juga para pemilik 
bisnis, seperti toko-toko yang ada di 
pasar-pasar Ketapang. Mereka dengan 
senang hati menutup sementara 
tempat-tempat perdagangannya, agar 
dapat menyaksikan upacara adat yang 
menyimbolkan persatuan sukubangsa 
ini. Upacara adat tolak bala ini tidak 
kita jumpai di kabupaten lain di Kalbar 
kecuali di kabupaten Ketapang.22 
Upacara yang mencerminkan persatuan 
dan kesatuan sukubangsa ini sepatutnya 
dapat dilaksanakan setiap kabupaten 
yang ada di Kalbar, sebab Kalbar 
dipandang sebagai daerah rawan konflik 
kesukubangsaan. Meskipun upacara 
ini menggunakan unsure-unsur magi, 
namun maknanya dan pengaruhnya 
terhadap huhungan baik bagi setiap 
sukubangsa cukup besar. Oleh karena 
itu, upacara ini perlu dilestarikan agar 
semua suku dapat mengambil manfaat 
daru upacara tersebut.

Bencana dapat berupa wabah 
penyakit dan dapat juga berupa konflik 
kesukubangsaan. Apabila terjadi konflik 
kesukubangsaan di kabupaten lain di 
Kalbar, maka suku Dayak Gerunggang 
segera melakukan upacara tolak bala 
agar daerah tempat tinggal mereka 
terhindar dari bencana tersebut. 
Upacara ini tidak hanya melibatkan suku 
Dayak Gerundang, tapi juga melibatkan 
sukubangsa lain yang ada di sekitar 
mereka. Sukubangsa lain yang ada di 
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sekitar mereka diajak untuk bersama-
sama melakukan upacara. Bagi suku 
Dayak Gerundang ini, upacara tolak 
bala ini bukan hanya sekedar untuk 
kepentingan intern mereka, tapi juga 
untuk kepentingan bersama dengan 
sukubangsa lain yang tinggal dalam satu 
wilayah untuk bersama-sama mencegah 
konflik di antara mereka. 

5. Dimana bumi dipijak, di situ langit 
di junjung
Ungkapan ini adalah bentuk dari 

kearifan lokal masyarakat Melayu di 
Kalbar. Meskipun ungkapan ini berasal 
dari masyarakat Melayu Sumatera 
Barat, namun ungkapan ini sudah 
dijadikan ungkapan kearifan lokal dari 
masyarakat Melayu Kalbar, karena 
sudah mereka jadikan acuan untuk 
berbuat, bertindak dan bertingkah 
laku. Masyarakat Melayu Kalbar sering 
mengaitkan ungkapan ini dengan 
para pendatang ke Kalbar. Mereka 
berharap ungkapan kearifan lokal ini 
dapat dihayati sepenuhnya masyarakat 
pendatang sehingga masyarakat pen-
datang tidak berbuat sesuatu yang tidak 
sesuai dengan norma-norma hukum 
dan adat istiadat yang berlaku dalam 
masyarakat Kalbar. Masyarakat Kalbar 
pada umumnya sangat menjunjung 
tinggi kerukunan, keharmonisan dan 
adat istiadat dalam membina hubungan 
antar sukubangsa yang ada di sana. 
Mereka berkeyakinan jika masyarakat 
(baik yang asli maupun pendatang) 
tidak lagi dapat mengindahkan norma-
norma hukum dan adat istiadat 
setempat, maka kekacauan dalam 

masyarakat pasti terjadi. Mereka tidak 
menyukai adanya konflik, mereka cinta 
persaudaraan satu dengan yang lainnya 
dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong 
royong yang diwariskan para leluhur 
mereka.23

Konflik sosial yang terjadi antara 
orang Dayak dan Madura, antara orang 
Melayu dan orang Madura di Kabupaten 
Sambas beberapa waktu yang lalu (1998) 
di Kalbar, mereka pandang sebagai 
bentuk pelanggaran terhadap ungkapan 
“di mana bumi diinjak dan disitu langit 
di junjung.” Ungkapan tersebut mereka 
pandang sakral dan tidak boleh dibantah 
ataupun dimusnakan. Oleh karena itu, 
mereka protes keras kenapa masyarakat 
pendatang selalu saja melanggar aturan-
aturan yang dapat merusak hubungan 
antar sukubangsa dan ketidakrukunan 
yang terjadi dalam masyarakat mereka 
padang sebagai akibat dari perbuatan 
masyarakat pendatang. Sepatutnya 
masyarakat pendatang tunduk dengan 
peraturan-peraturan dan adat istiadat 
yang berlaku dalam masyarakat di 
mana mereka berada dan ini adalah inti 
dari ungkapan kearifan lokal tentang 
“di mana bumi diinjak di situ langit 
dijunjung.” 

6. Upacara Robo-Robo
Robo-robo adalah nama upacara 

tahunan (tahun Islam) yang di-
selenggarakan oleh penduduk daerah 
Kabupaten Pontianak. Kata robo-
robo berasal dari kata robo. Kata 
ini paling dekat dengan istilah yang 
dipakai nama hari keempat setiap 
minggu yaitu hari rabu dari kata 
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robo-robo sangat dekat dengan Rabu-
Rabu. Upacara ini deselenggarakan 
setiap tahun pada hari rabu terakhir 
bulan syafar tahun Hijriyah. Menurut 
kepercayaan masyarakat bahwa bulan 
syafar banyak turun balak (bahaya) 
yang dapat mengganngu kehidupan 
manusia. Hal ini mengabil dari sejarah 
nabi yang mendapat cobaan dari 
Tuhan pada bulan tersebut. Secara 
magis bala itu adalah karena mahluk 
gaib atau datang dari perbuatan 
manusia yang tidak bertanggung 
jawab. Mahluk gaib dapat menolong 
orang dari ancaman bala bila mereka 
diimbali dengan imbalan tertentu atau 
diberi sesajen, sebagaimana tradisi 
masyarakat Bali. Bagi masyarakat 
Kabupaten Pontianak upacara robo-
robo ini bersifat historis yang berkaitan 
dengan kehidupan kerajaan Mempawah 
masa lalu. Pendaratan pertama Opu 
Daeng Manambon, yaitu putra Bugis 
pendiri kerajaan Mempawah (ibu 
kota kabupaten Pontianak sekarang). 
Bersifat magis karena masyarakat 
memberi persembahan dan permintaan 
ampun dari manusia kepada leluhur 
khusus arwah Panembahan Mempawah 
atau Upo Daeng Menambon. Upacara 
ini juga bersifat sosio cultural, 
karena mempunyai nilai ekonomis 
yang dapat menarik wisatawan untuk 
datang ke Mempawah. Upacara ini 
bukan hanya sekedar tradisi orang 
melayu, tapi juga sebagai wadah 
mempersatukan sukubangsa yang ada 
di sekitarnya, karena mereka bersama-
sama melaksanakannya.

7. Kebudayaan lokal masyarakat 
China
Masyarakat China di Kalbar juga 

sudah dianggap bagian dari masyarakat 
asli di Kalbar, sebab mereka sudah 
hidup di sana sejak tahun 1774 dengan 
melakukan penambangan emas pada 
saat pertama kali mereka tiba di 
Kalbar.24 Emaslah yang menjadi daya 
tarik masyarakat China di Tiongkok 
pada waktu itu untuk beramai-ramai 
datang ke Kalbar.25 Umumnya orang 
China yang datang ke Kalbar pada waktu 
itu adalah kaum laki-laki dan mereka 
kawin-mawin dengan masyarakat lokal 
dan anak keturunanannya disebut 
peranakan China. Kebudayaan mereka 
pun merupakan perpaduan antara 
kebudayaan China dan kebudayaan 
masyarakat lokal. Kearifan lokal atau 
kebudayaan lokal masyarakat China 
yang terkait dengan hubungan antar 
sukubangsa atau pembauran sukubangsa 
adalah Perayaan Imlek.

Perayaan Imlek artinya perayaan 
yang dilakukan oleh orang China untuk 
menyambut kedatangan tahun baru 
Imlek. Imlek adalah Kalender China 
yang berdasarkan peredaran bulan. 
Tahun baru Imlek ini biasanya jatuh 
pada bulan Pebruari setiap tahunnya. 
Tahun baru Imlek ini dirayakan oleh 
masyarakat China dengan cukup meriah 
berdasarkan kebudayaannya. Pada saat 
tahun baru tiba, masyarakat China yang 
beragama Buddha, Tao dan Khonghucu 
mengunjungi tempat ibadahnya masing-
masing dengan menyalakan hio, lilin 
dan membakar kertas sembahyang di 
tempat ibadah.26 Tujuannya adalah 
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berterima kasih kepada Tuhan yang 
memberikan mereka panjang umur, 
rejeki yang banyak dan kesehatan. 
Mereka juga berterima kasih kepada 
leluhur mereka yang juga menjaga dan 
melindungi kehidupan mereka di dunia. 
Selama melaksanakan sembahyang di 
tempat-tempat ibadah mereka, orang-
orang China banyak memerlukan alat-
alat perlengkapan sembahyang (hio, 
lilin, kertas uang) dan yang menarik 
adalah para penjual alat sembahyang 
bukan saja orang-orang China tapi juga 
orang-orang Melayu (muslim) dan orang 
Dayak (ada yang muslim dan ada juga 
yang non muslim). Bagi orang Melayu 
yang beragama Islam, tidak menjadi 
persoalan bagi mereka menyediakan 
alat-alat sembahyang untuk orang-
orang China dan bahkan mereka 
mendapat banyak keuntungan dari 
perayaan tahun baru Imlek. 

Pada saat Imlek, orang-orang 
China di Kalbar juga mempersilahkan 
masyarakat dari sukubangsa lainnya 
untuk datang ke rumahnya untuk 
memberikan ucapan selamat tahun 
baru dan menikmati makanan tahun 
baru yang disediakan oleh orang-
orang China. Di sini terlihat suasana 
keakraban antara orang-orang China 
dan sukubangsa lainnya di Kalbar. Ada 
juga orang-orang China yang membeli 
makanan tahun baru dari orang Melayu, 
karena mereka tidak punya waktu untuk 
menyediakannya sendiri. Sebaliknya, 
jika orang melayu merayakan hari 
raya idul fitri, maka orang-orang China 
mendatangi rumah orang Melayu atau 
orang Islam untuk memberikan ucapan 

selamat dan juga menikmati makanan 
hari raya. Meskipun tidak semua orang 
China mengunjungi rumah orang 
Melayu pada saat hari raya idul fitri, 
namun pada hari tersebut mereka yang 
bekerja di luar kota tetap pulang ke 
Kalimantan Barat, sebagaimana orang-
orang Melayu dan sukubangsa lainnya 
yang merayakan hari raya idul fitri.27

Pada tanggal 15 tahun baru Imlek, 
orang-orang China merayakan hari raya 
Cap Go Meh. Cap Go artinya lima belas 
dan Meh artinya perayaan atau upacara. 
Cap Go Meh artinya perayaan hari kelia 
belas tahun baru Imlek. Pada hari ini 
adalah penutupan perayaan Imlek atau 
hari terakhir perayaan Imlek. Pada saat 
perayaan Cap Go Meh ini, masyarakat 
China di Kalbar, khususnya di Singkawang 
masyarakat China mempertunjukkan 
festival tatung. Tatung ialah orang yang 
dimasuki oleh roh-roh halus sehingga 
ia dapat mengobati penyakit orang, 
mengusir roh-roh jahat dan menolong 
orang yang memerlukan pertolongan 
selain pengobatan dan dan mengusir 
roh-roh jahat. 

Pada saat perayaan Cap Go Meh, 
tidak kurang dari tujuh ratus orang 
tatung (dukun dengan kemasukan roh-
roh halus) yang turun di jalan-jalan 
untuk mempertunjukkan keahliannya 
di depan umum di kota Singkawang. 
Kehebatan tatung tersebut di antaranya 
adalah berdiri di atas mata pedang 
tanpa terluka, menusuk hidung dan 
pipinya dengan paku atau jarum tanpa 
merasa sakit, berjalan di atas barak 
api tanpa terasa kepanasan dan lain-
lain. Tatung-tatung ini tidak hanya 
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berasal dari orang China, tapi juga 
dari orang Melayu dan Dayak. Mereka 
bersatu dalam upacara Cap Go Meh, 
meskipun upacara tersebut berasal 
dari kebudayaan orang China. Dalam 
upacara ini mereka dapat saling kerja 
sama satu dengan yang lainnya untuk 
menghibur masyarakat dan tanpa 
menghiraukan perbedaan sukubangsa. 
Meskipun perayaan Cap Go Meh ini 
berasal dari kebudayaan orang China, 
namun pemerintah kota Singkawang 
tetap mendukung dan mengalokasikan 
anggaran daerah untuk kegiatan 
tahunan ini. Perayaan Cap Go Meh ini 
sudah menjadi program pemerintah 
daerah dan dijadikan sebagai wadah 
persatuan dan kesatuan antar suku-
bangsa, khususnya sukubangsa Melayu, 
Dayak dan China.28 

Bukan saja perayaan Imlek dan Cap 
Go Meh dapat dijadikan wadah dalam 
pembauran antar sukubangsa di Kalbar, 
tapi perayaan ulang tahun kelenteng 
dalam masyarakat China juga dapat 
dijadikan sebagai wadah persatuan 
antar sukubangsa. Kebiasaan menarik 
bagi masyarakat China di Singkawang 
dan di Pontianak adalah mengundang 
sukubangsa-sukubangsa lain dalam 
merayakan ulang tahun kelentengnya 
(tempat ibadahnya) atau ulang tahun 
dewa yang menempati klenteng 
tersebut. Tentu saja dalam perayaan 
ulang tahun kelenteng ini di sediakan 
makanan untuk dinikmati oleh para 
tamu undangan. Bagi tamu-tamu yang 
berasal dari agama Islam disediakan 
makanan halal yang dimasak oleh 
tukang masak-tukang masak berasal 

dari sukubangsa Melayu. Sedangkan 
tamu-tamu yang berasal dari agama 
non Islam dihidangkan makanan yang 
sesuai bagi mereka. Dalam hal ini, 
tidak ada halangan bagi orang Islam 
untuk menghadiri perayaan ulang tahun 
kelenteng di Singkawang dan daerah-
daerah lain di Kalbar, karena masalah 
makanan yang dihidangkan sudah 
terjamin kehalalannya.

Sebagaimana  kita ketahui, Singkawang 
dikenal sebagai kota seribu kelenteng, 
artinya di manapun kita pergi, maka 
kita akan menjumpai kelenteng sebagai 
tempat beribadah orang China. Ini 
artinya bahwa dalam satu bulan, tidak 
kurang dari tiga atau empat kelenteng 
yang merayakan ulang tahunnya 
dan upacara itu dapat digunakan 
sebagai tempat berjumpanya berbagai 
sukubangsa. Oleh karena itu, kelenteng 
bukan saja berfungsi sebagai tempat 
ibadah orang China, namun juga 
sebagai tempat bertemunya beberapa 
sukubangsa yang ada di Singkawang 
dan di daerah-daerah lain di Kalbar.
Sebagaimana kita ketahui, Singkawang 
adalah kota yang aman dari konflik 
sukubangsa, sedangkan daerah-daerah 
di perbatasannya, seperti kabupaten 
Sanggau, Pontianak dan Sambas telah 
dilanda konflik sukubangsa pada tahun 
1998 dan 2003. Jadi, ada peristiwa-
peristiwa tertentu yang dilakukan oleh 
klenteng, dapat dijadikan sebagai tempat 
bertemunya berbagai sukubangsa.

8. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:
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Kearifan lokal atau kebudayaan lokal 
dapat digunakan untuk kepentingan 
persatuan antar sukubangsa yang ada 
di Kalimantan Barat, sebab beberapa 
kearifan lokal dan kebudayaan lokal di 
Kalimantan Barat, dalam pelaksanaan 
upacaranya tidak hanya melibatkan satu 
sukubangsa, tapi lebih dari satu suku 
bangsa dan mereka saling bekerjasama 
satu dengan yang lainnya. Oleh karena 
itu, kearifan lokal atau kebudayaan 
lokal, persatuan antar sukubangsa 
dan ketahanan nasional, mempunyai 
hubungan satu dengan yang lainnya. 

Masyarakat dan pemerintah daerah, 
terutama di Kalimantan Barat belum 
optimal dalam memanfaatkan kearifan 
lokal atau kebudayaan lokal untuk 
kepentingan persatuan dan kesatuana 
antar sukubangsa. Pada hal pada saat 
konflik antar sukubangsa yang ada di 
sana, terutama pada tahun 1998, tahun 
2000 dan tahun 2003, peranan tokoh 
adat, tokoh masyarakat, guru-guru 
ngaji dan upacara-upacara adat, sangat 
membantu penyelesaian masalah 
konflik. Sebagaimana kita ketahui, 
untuk mewujudkan perdamaian antar 
sukubangsa selalu menggunakan upacara 
yang diwariskan oleh leluhur mereka. 
Dalam hal ini, upacara adat dapat 
dijadikan sarana dalam mewujutkan 
persatuan kesatuan antar sukubangsa.

Sampai saat ini, di beberapa daerah 
di Kalimantan Barat masih kita jumpai 
tempat tinggal dari suku-suku bangsa 
yang tinggal mengelompok dalam 
satu sukubangsa tertentu sehingga 
sangat rawan jika terjadi konflik 
antar sukubangsa, terutama di desa-

desa, sehingga ada batasan wilayah 
tertentu untuk untuk tempat tinggal 
sukubngsa tertentu. Jika terjadi konflik 
antar sukubangsa, maka mereka dapat 
menjadi sasaran penyerangan oleh 
kelompok sukubangsa lain. Kondisi 
semacam ini dapat memicu konflik 
kesukubangsaan dan kurang baik 
persatuan dan kesatuan dan untuk 
Ketahanan Nasional. 

Ingatan orang lokal terhadap konflik 
kesukubangsaan di Kalimantan Barat 
masih saja terasa sampai sekarang, 
oleh karena itu masyarakat Kalimantan 
Barat tidak ingin agar konflik serupa 
terulang kembali walaupun dalam 
sekala kecil apapun. Salah satu cara 
untuk mencegah konflik, di samping 
menghidupkan kembali kebudayaan 
sukubangsa, masyarakat pendatang 
harus juga belajar menghormati 
kebudayaan setempat di mana mereka 
berada. Ini artinya kita harus hidup 
sesuai dengan pepatah, di mana langit 
dijunjung dan disitu bumi dinjak. 
Jika sukubangsa yang ada dalam satu 
wilayah dapat saling hidup bersama 
dan saling menghormati dan saling 
menghargai satu dengan yang lainnya, 
maka ketahanan nasional dalam wilayah 
tersebut dapat meningkat dengan baik. 
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I. Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) telah menjadi harga mati bagi 
bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa 
(founding fathers) telah melakukan 
perjuangan yang luar biasa untuk 
membentuk negara kebangsaan. Masa 
sebelum kemerdekaan, Bung Karno 
sebagai salah seorang dari pendiri bangsa 
begitu getol dalam memperjuangkan 
persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Sejarah menunjukkan 
bahwa keanekaragaman suku bangsa, 
etnis, golongan dan agama yang ada di 

wilayah nusantara telah menjadi bukti 
kuatnya komitmen untuk hidup bersama 
sebagai satu entitas bangsa dalam 
wilayah NKRI. Jadi fakta sejarah dengan 
pertumpahan darah para pendiri bangsa 
tidak boleh begitu saja dilupakan oleh 
generasi bangsa Indonesia. Untuk itu, 
peningkatan pemantapan pemahaman 
wawasan kebangsaan Indonesia mutlak 
dilaksanakan.

Secara geografis bangsa Indonesia 
berada pada posisi silang yang 
strategis dan merupakan pertemuan 
dan persilangan berbagai kepentingan 
regional maupun global. Sebagai Negara 

Pemantapan Pemahaman Wawasan 
Kebangsaan guna Memperkuat Integrasi Bangsa 

dalam rangka Memperkokoh NKRI
Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Kemsesneg RI
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yang diapit oleh beberapa negara dan 
dua benua, maka kemungkinan berbagai 
ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan (AGHT) baik yang datang 
dari dalam maupun dari luar negeri 
harus selalu diwaspadai. Untuk itu, 
pemahaman wawasan kebangsaan 
menjadi sangat penting dan mutlak bagi 
segenap komponen bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui 
Kementerian pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, 
Lemhannas Republik Indonesia, dan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Republik Indonesia telah melaksanakan 
programnya terkait dengan sosialisasi 
peningkatan pemahaman wawasan 
kebangsaan. Akan tetapi, apa yang 
sudah dilakukan ternyata belum cukup 
memadai karena ternyata dewasa 
ini masih muncul sejumlah indikasi 
merosotnya rasa, paham dan semangat 
kebangsaan di Indonesia. Hal ini 
dapat dilihat dari berbagai fenomena 
sosial di antaranya: menguatnya 
semangat individualisme diatas 
kepentingan bersama, menguatnya 
semangat primordialisme diatas rasa 
kebersamaan, kurangnya toleransi 
atas berbagai perbedaan, kurangnya 
penghormatan terhadap simbol-simbol 
negara, perubahan gaya hidup sebagai 
pengaruh liberalisme dan modernisasi. 
Selain itu, rendahnya kewaspadaan 
nasional dalam mengantisipasi berbagai 
ancaman; merosotnya rasa, paham, 
dan semangat kebangsaan; dan belum 
utuhnya komitmen untuk menjadikan 
satu ideologi organisasi masyarakat 
dan organisasi partai politik masih 
berpotensi untuk disintegrasi bangsa. 

Fenomena diatas, tentu saja tidak 
boleh berlama-lama dibiarkan begitu 
saja. Segenap komponen bangsa harus 
bangun dari tidur dari ‘confort zone’ 
dan mereka yang terlena dengan 
kemajuan teknologi informasi di era 
modernisasi dan pengaruh globalisasi 
saat ini dituntut harus memiliki 
wawasan kebangsaan yang kuat. 
Menyikapi hal itu, segenap komponen 
bangsa terutama para pemimpin 
nasional ditantang untuk mencari solusi 
obyektif sehingga tidak berpengaruh 
jauh terhadap disintegrasi bangsa. 
Lembaga pendidikan dan pelatihan yang 
ada di Indonesia yang mempunyai tugas 
dan fungsi edukasi ditantang perannya 
mengambilbagian dalam pemantapan 
wawasan kebangsaan Indonesia, 
terutama para generasi muda sebagai 
penerus bangsa. Yang menjadi pokok 
permasalahan adalah “bagaimana 
pemantapan pemahaman wawasan 
kebangsaan guna memperkuat 
integrasi bangsa dalam rangka 
memperkokoh NKRI”.

II. Pembahasan
Pemantapan pemahaman wawasan 

kebangsaan penting secara ber-
kesinambungan dilaksanakan di Indonesia. 
Sebelum membahas tentang wawasan 
kebangsaan, dipandang penting disamakan 
pemahaman mengenai pengertian wawasan 
kebangsaan itu sendiri. Lemhannas RI 
(2014) telah mendefinisikan wawasan 
kebangsaan sebagai suatu pandangan 
atau paham tentang dinamika/
fenomena kehidupan dari kelompok 
masyarakat yang berhimpun sebagai 
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suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai 
kebangsaan yang sama. Pengertian 
ini memberikan makna bahwa bangsa 
Indonesia yang terdiri dari beragam 
kelompok masyarakat dari berbagai 
latar belakang yang berbeda memiliki 
nilai-nilai kebangsaan yang sama. 
Nilai-nilai kebangsaan Indonesia tentu 
mengacu pada 4 (empat) konsesus dasar 
bangsa yaitu: Pancasila, Undang-Undang 
Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal 
Ika. Sebagai contoh, terdapat lima pesan 
pokok dari nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila yakni: penghayatan 
dan hakikat martabat bangsa, 
kesepakatan akan cita-cita nasional, 
kebulatan tekad untuk mencapai 
tujuan nasional, mempertahankan 
dan memperjuangkan kepentingan 
nasional, serta kesepakatan tentang 
pencapaian tujuan nasional. 

Dalam perspektif umum, yang 
dikompilasi dari hasil pemikiran para 
pemerhati wawasan kebangsaan Indonesia, 
maka nilai-nilai wawasan kebangsaan 
meliputi: pertama, penghargaan terhadap 
harkat dan martabat manusia sebagai 
mahluk cipatan Tuhan Yang Maha Esa; 
kedua, tekad bersama akan kehidupan 
bangsa yang bebas, merdeka dan 
bersatu; ketiga, cinta akan tanah 
air Indonesia; ke-empat, demokrasi 
dan kedaulatan rakyat; kelima, 
kesetiakawanan sosial, dan ke-enam, 
masyarakat adil dan makmur. 

Sejalan dengan menguatnya pengaruh 
globalisasi terhadap kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara, 
maka wawasan kebangsaan mutlak 

disosialisasikan kepada segenap komponen 
bangsa Indonesia. Lemhannas RI (2014) 
menggariskan cakupan wawasan kebangsaan 
secara konsepsional mengandung tiga 
unsur yakni rasa kebangsaan, paham 
kebangsaan dan semangat kebangsaan. 
Selanjutnya ditegaskan bahwa ketiga 
unsur ini secara utuh mengkristal dalam 
Pancasila dan Wawasan Nusantara 
serta menjadi jiwa bangsa Indonesia 
sekaligus pendorong tercapainya cita-cita 
proklamasi sebagaimana diamanatkan 
dalam Pembukaan UUD NRI 1945. 
Artinya, apabila menjadi jiwa segenap 
momponen bangsa Indonesia, maka 
nilai-nilai Pancasila dapat menjadi 
sumber etika dan moralitas bangsa 
Indonesia dan diharapkan dapat 
berkembang dalam wujud bersikap, 
berperilaku dan bertindak dengan baik, 
penuh toleransi dan hormat dalam 
kehidupan sehari-hari.

Dalam modul ‘Geopolitik dan Wawasan 
Nusantara’ disebutkan bahwa “Sosialisasi 
tentang kebangsaan dilakukan dalam 
lingkaran atau siklus: dimulai dari 
penumbuhan kesadaran, pengembangan 
pemahaman, mewujudkan semangat 
kebangsaan, kembali pada penumbuhan 
kesadaran berbangsa, dan seterusnya. 
Dengan sosialisasi secara siklus, nilai-
nilai kebangsaan Indonesia akan terus 
dapat dipertahankan dan diwujudkan 
manfaatnya dari satu generasi ke 
generasi selanjutnya. Metode sosialisasi 
yang diharapkan dapat diterapkan ialah 
pemindahan (transfer) dan pengubahan 
atau penanaman (transform) nilai-
nilai kebangsaan kepada peserta 
sosialisasi”. Ini berarti bahwa dalam 
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pemahaman wawasan kebangsan 
memerlukan proses yang dimulai dari 
penumbuhan kesadaran dan diakhiri 
dengan penumbuhan kesadaran juga 
dan berlangsung terus-menerus.

Lemhannas RI menyebutkan bahwa 
“nilai-nilai kebangsaan itu sendiri 
dapat digali dari peristiwa, keputusan 
pemimpin, pernyataan tokoh, aspirasi 
masyarakat, serta cara hidup dan 
kehidupan masyarakat bangsa Indonesia 
dari waktu ke waktu”.  Selanjutnya, 
Lemhannas juga menegaskan bahwa 
“kenangan dalam kebersamaan sejarah, 
kebesaran yang pernah dibangun, 
kebersamaan dalam meraih sukses, 
kebersamaan dalam menghadapai masalah 
bersama, rasa saling membutuhkan dan 
saling bergantung yang menguntungkan; 
memiliki simbol, mitos, dan tradisi 
bersama; serta keinginan dan tekad 
mengulang meraih kesuksesan bersama 
di masa datang merupakan nilai-
nilai yang perlu disosialisasikan”. 
Apa yang telah ditelaah Lemhannas 
RI ini dapat dijadikan acuan dalam 
rangka melakukan sosialisasi wawasan 
kebangsaan di Indonesia. 

Terkait dengan uraian diatas, 
Lemhannas RI memberikan argumentasi 
bahwa “konsep kebangsaan tidak 
dapat diterima sebagai sesuatu yang 
jadi, yaitu sekedar warisan dari 
generasi terdahulu, tetapi harus 
dipupuk terus agar hidup subur karena 
generasi-generasi berikutnya sudah 
tidak memiliki ikatan kebersamaan 
sejarah dengan generasi sebelumnya. 
Setiap generasi harus mengevaluasi 
perkembangannya agar diketahui bila 

terjadi penyimpangan dari ciri-ciri 
konsep kebangsaan yang disepakati 
atau terjadi peyimpangan dari tujuan 
semula, yaitu untuk apa bangsa 
Indonesia dahulu dibentuk”. Kalimat 
pernyataan Lemhannas ini sangat 
menarik untuk disimak, direnungkan 
dan dijadikan sebagai ‘starting point 
of attention and movemevent’ bagi 
seluruh komponen bangsa terutama para 
pemimpin nasional guna menumbuhkan 
dan menguatkan tanggungjawab sosial 
dalam mensosialisasikan wawasan 
kebangsaan dalam rangka memperkuat 
integrasi bangsa Indonesia.

Dari perspektif tinjauan filsafat, 
salah satu konsep dasar yang menjadi 
batu bangun (building blocks) wawasan 
nasional Indonesia adalah konsep 
negara kebangsaan (Pancasila). Konsep 
ini diangkat dari khazanah bangsa yang 
berada di wilayah nusantara, mulai abad 
VII sampai abad XX, yang diintegrasikan 
dengan kepentingan bangsa Indonesia, 
yang menjadi acuan kehidupan bangsa 
Indonesia saat ini dan yang akan datang. 
(Lemhannas, 2014). Negara kebangsaan 
merupakan konsep untuk menjadikan 
negara sebagai sarana perjuangan 
dalam mewujudkan cita-cita bangsa. 
Konsep negara kebangsaan ini juga 
penting dipahami dan disosialisasikan 
kepada segenap komponen bangsa 
Indonesia. 

Negara kebangsaan sebagai sarana 
perjuangan dalam mewujudkan cita-cita 
bangsa, maka segenap komponen bangsa 
Indonesia selanjutnya tetap teguh dan 
konsisten untuk menjunjung tinggi 
pencapaian cita-cita bangsa melalui 
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kontribusi positif dan produktif dalam 
mengisi pembangunan dimana mereka 
berkarya. Cita-cita bangsa sebagaimana 
diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD NRI 1945 adalah Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
makmur. Singkatnya, perwujudan cita-
cita bangsa ini menjadi tanggungjawab 
segenap bangsa Indonesia. Oleh karena 
itu partisipasi positif segenap komponen 
bangsa multak diperlukan.

Dengan pemahaman dan pengamalan 
wawasan kebangsaan dalam bersikap, 
berperilaku dan bertindak nyata dalam 
masyarakat, diharapkan bahwa semangat 
kebersamaan dapat diperkuat untuk 
mengikis semangat individualisme dan 
primordialisme, toleransi antar anggota 
masyarakat dapat ditingkatkan, peng-
hormatan terhadap simbol-simbol 
negara dapat dtumbuhkembangkan 
serta pengaruh negatif globalisasi dan 
modernisasi dapat dibendung.

Dari perspektif ketahanan nasional, 
khususnya gatra sosial budaya, maka 
kondisi bangsa yang pluralisme 
harus diterima sebagai karunia dan 
anugerah Allah maha pencipta. 
Untuk itu, segala bentuk perbedaan 
adalah ‘giffen’ yang mesti diperlihara 
dengan penuh toleransi sebagai 
kekayaan bangsa yang majemuk guna 
menciptakan persatuan dan kesatuan 
guna memperkuat integrasi bangsa 
dalam rangka memperkokoh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Sejalan itu pula, maka simpul-simpul 
sosial dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara harus tetap 
dibangun secara bersama-sama oleh 

segenap komponen bangsa Indonesia. 
Meskipun Bangsa Indonesia memiliki 
kemajuan pengetahuan, keterampilan 
dan pengalaman serta menikmati 
modernisasi dengan kemajuan teknologi 
informasi, namun pemantapan wawasan 
kebangsaan menjadi kebutuhan dan 
mutlak diimpelementasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.     

Menyikapi fenomena yang terjadi 
akhir-akhir di Indonesia yakni dengan 
masih adanya intoleransi antar umat 
beragama, telah banyak pemerhati 
memberikan atensi dan solusi dengan 
pemantapan wawasan kebangsaan bagi 
segenap komponen bangsa, terutama 
bagi generasi muda penerus bangsa 
melalui pendekatan sosialisasi melalui 
jalur pendidikan, kursus dan dialog. 
Untuk itu, patut diapresiasi apa yang 
telah dilakukan Lemhannas Republik 
Indonesia melalui sejumlah tenaga 
pengajar, tenaga pengkaji dan tenaga 
profesional dengan perhatian serius 
melalui program pendidikan, kursus dan 
dialog kebangsaan yang diselenggarakan 
secara berkesinambungan saat ini. 
Lemhannas RI telah melaksanakan dialog 
kebangsaan bagi sejumlah kalangan di 
Indonesia saat ini. Bahkan Lemhannas 
RI akhir-akhir ini telah melakukan 
penjajakan ke DPR Republik Indonesia 
untuk menyelenggarakan kursus singkat 
terkait dengan pemantapan pemahaman 
wawasan kebangsaan Indonesia bagi 
anggota legislatif yang baru terpilih. 
Tentu saja peningkatan wawasan 
kebangsaan bukan hanya menjadi 
tanggungjawab Lemhannas saja, 
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tetapi juga semua lembaga pendidikan 
dan pelatihan yang ada di Indonesia 
dibawah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan dan Kemenakertrans 
Republik Indonesia. Untuk itu, masing-
masing lembaga pendidikan dan 
pelatihan dapat mendesain materi 
pemantapan wawasan kebangsaan 
dalam kurikulum pebelajarannya.

Terdapat beberapa aspek yang 
harus disosialisasikan terkait dengan 
wawasan kebangsaan, yaitu: makna 
wawasan kebangsaan dan nilai dasar 
wawasan kebangsaan.  Makna wawasan 
kebangsaan yang harus disosialisasikan 
meliputi: pertama, menempatkan 
persatuan dan kesatuan, kepentingan 
bersama, dan keselamatan bangsa 
dan negara diatas kepentingan pribadi 
atau golongan; kedua, mensyukuri 
asas Bihnneka Tunggal Ika sebagai 
pemersatu atas perbedaan; ketiga, 
membangkitkan patriotisme sebagai 
generasi penerus bangsa; ke-empat, 
pengamalan nilai-nilai Pancasila 
sebagai sumber etika dan moralitas 
bangsa, sebagai wujud bersikap, 
berperilaku dan bertindaknyata; dan 
kelima,  pemahaman NKRI sebagai 
negara bangsa yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur. 

Sejalan dengan upaya untuk 
melaksanakan sosialisasi wawasan 
kebangsaan, maka Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, Kemanakerstrans 
Republik Indonesia dan begitu pula 
halnya Lemhannas perlu mengalokasikan 
anggaran dalam melakukan pencarian 
data dan informasi melalui kegiatan 
studi pustaka dalam penyiapan materi 

ajar tentang wawasan kebangsaan. 
Materi-materi yang terkait dengan 
wawasan kebangsaan menurut Lemhannas 
diantaranya: “seperti sejarah nasional, 
ilmu bumi alam, ekonomi nasional, 
dan antropologi yang membuat uraian 
tentang budaya dan manusia nusantara, 
serta seluk-beluk simbol, mitos, dan 
tradisi bangsa Indonesia”.  

Untuk mengantisipasi berbagai 
ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan (AGHT) baik yang datang 
dari dalam negeri maupun dari luar 
negeri, maka pemerintah bersama 
seluruh komponen bangsa penting 
meningkatkan kewaspadaan nasional 
melalui program pendidikan, pelatihan 
dan sosialisasi. Selanjutnya, dalam 
rangka meningkatkan rasa, paham dan 
semangat kebangsaan bagi segenap 
komponen bangsa Indonesia, pemerintah 
perlu meningkatkan alokasi anggaran 
untuk pelaksanaan program pendidikan 
dan sosialisasi ini. Selain itu, untuk 
memantapkan dan memperkokoh 
kesatuan pandang, gerak dan tindakan 
dalam kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara, maka pemerintah 
bersama segenap komponen bangsa 
perlu mendorong dan menyepakati 
bersama suatu konsesus mengenai satu 
ideologi organisasi masyarakat dan 
organisasi partai politik. 

“Last but not least”, Bung Karno 
pernah mengatakan bahwa “Untuk 
mengetahui bahwa suatu bangsa 
menjadi negara besar, kita harus 
mengetahui geopolitik bangsa itu. 
Dengan mempelajari Geopolitik, maka 
setiap pemimpin di Indonesia diharapkan 
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tidak mudah terseret oleh berbagai 
permasalahan bangsa yang bersifat sara 
dan sektoral”   (Lemhannas RI, 2014). 
Tentu saja, pernyataan ini menarik dan 
penting untuk direnungkan bersama 
serta patut dijadikan pengangan dalam 
pemantapan wawasan kebangsaan 
Indonesia.

III. Penutup
Guna meningkatkan persatuan dan 

kesatuan guna memperkuat integrasi 
bangsa dalam rangka memperkokoh 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), maka sosialisasi pemantapan 
pemahaman wawasan kebangsaan 
Indonesia mutlak dilakukan secara 
berkesinambungan melalui jalur 
pendidikan, kursus dan dialog. Untuk 
itu, lembaga pendidikan dan pelatihan 
di Indonesia sesuai dengan tugas dan 
fungsi melaksanakaan edukasi menjadi 
garda terdepan dalam mengesekusi 
program pemantapan nilai-nilai wawasan 
kebangsaan kepada segenap komponen 
bangsa Indonesia.

Meskipun Bangsa Indonesia memiliki 
kemajuan pengetahuan, keterampilan 
dan pengalaman serta menikmati 
modernisasi dengan kemajuan teknologi 
informasi, namun pemantapan wawasan 
kebangsaan menjadi kebutuhan dan 
mutlak diimplementasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Nilai-nilai kebangsaan 
Indonesia mengacu pada 4 (empat) 
konsesus dasar bangsa yaitu: Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 
Bhinneka Tunggal Ika

Dengan pemantapan pemahaman 
dan pengamalan wawasan kebangsaan 
dalam bersikap, berperilaku dam 
bertindak nyata dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan ber-
negara, maka semangat kebersamaan 
diharapkan dapat diwujudkan. Dengan 
nilai kebangsaan Indonesia yang 
terkandung dalam 4 konsensus dasar 
bangsa sebagai modal dasar, maka ada 
harapan besar yakni semangat semangat 
kebersamaan dapat diperkuat dalam 
mengikis semangat individualisme dan 
primordialisme, toleransi antar anggota 
masyarakat dapat ditingkatkan, 
penghormatan terhadap simbol-simbol 
negara dapat ditumbuhkan serta 
pengaruh negatif arus globalisasi dan 
modernisasi dapat dibendung.
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1. Pendahuluan          
Potensi pimpinan Perguruan Tinggi 

untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa 
cukup signifikan jika diperhitungkan 
dari jumlah Perguruan Tinggi saat ini, 
yaitu  2.647 dengan jumlah 4.8 juta 
mahasiswa dan sekitar 18.4 persen 
berusia 19-24 tahun1. Posisi potensi 
ini dapat dijadikan sebagai suatu 
keunggulan dalam pengembangan 
program mencerdaskan kehidupan 
bangsa di seluruh wilayah Indonesia. 
Namun demikian jika dilihat dari jumlah 
Perguruan Tinggi  yang terakreditasi 
BAN PT pada tahun 2013, peringkat 

A hanya delapan, terakreditasi B 
sepuluh dan terakreditasi C dua, maka 
sesungguhnya Perguruan Tinggi masih 
ada persoalan. Paling tidak masalah itu 
dilihat dari indikator  dua komitmen 
inti yaitu kapasitas insitusi dan 
efektifitas pendidikan sesuai dengan 
PP N0 19  Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan2. Dari kenyataan 
ini posisi dan pengaruh pimpinan 
dalam meningkatkan kapasitas dan 
keefektifan institusi yang dipimpinnya 
ke jenjang standarisasi yang diperlukan 
masih sangat rendah. 

Optimalisasi Peran Pimpinan Perguruan Tinggi 
Guna Memantapkan Karakter Bangsa dalam 

rangka Pembangunan Nasional
Prof. Dr. MS. Kons. Sri Milfayetty

Universitas Negeri Medan
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Kondisi ini membuat posisi pimpinan 
lemah dalam menghadapi pengaruh 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi, marketisasi Pendidikan 
Tinggi, globalisasi, internasionalisasi dan 
regionalisasi, perkembangan network 
society dan ekonomi, perkembangan 
knowledge society, sosial budaya dan 
demografi. Jika diabaikan, kondisi ini  
dapat berubah menjadi ancaman bagi 
perguruan tinggi untuk dapat bertahan 
dan memenuhi peningkatan akses 
pendidikan untuk dapat belajar di 
mana saja dan kapan saja sebagaimana 
yang dibutuhkan knowledge society. 
Sehubungan dengan ini diperlukan 
analisis komprehensif, integral dan 
holistik agar ditemukan strategi untuk 
mengoptimalisasi peran pimpinan. 
Perspektif analisis yang digunakan pada 
tulisan ini adalah astagatra.

2. Analisis Peran Pimpinan Perguruan 

Tinggi 

a. Ditinjau dari Gatra Geografi
  Ancaman, tantangan, hambatan 

serta gangguan bagi keamanan 
dan kesejahteraan bangsa dari 
perspektif gatra geografi saat ini 
adalah masih kurangnya kesadaran 
geografis masyarakat. Masih ter-
dapat miskonsepsi tentang geografi 
sebagai ilmu  pengetahuan tentang, 
laut, gunung dan sebagainya. Pada 
hal saat ini sudah berkembang 
geografi intelektual yang dapat 
mengeksplorasi ilmu keruangan, 
teori tentang lokasi, distribusi, 
interaksi dan proses , multi model, 
placed based utk memecahkan 

berbagai permasalahan yang ber-
 kaitan dengan human environtment. 
 Demikian juga dengan lepasnya 

pulau Sipadan dan Ligitan ke 
Malaysia menunjukkan kurangnya 
kepedulian, kesadaran dan kemampuan 

 bangsa untuk mempertahankan 
wilayah. Bentuk lainnya adalah 
perilaku penduduk di wilayah 
perbatasan yang menunjukkan 
kurangnya kesadaran berbangsa 
dengan perilaku lebih menyukai 
fasilitas asing seperti uang, televisi 
dan radio.  Demikian juga dengan 
masalah lain yang mencuat  di dalam 
negeri seperti masalah trafficking, 
terorisme internasional, masalah 
SARA yang diintervensi negara asing 
serta penyalahgunaan potensi udara, 
pencemaran udara, gangguan 
keselamatan penerbangan menunjuk-
kan masih adanya ancaman ter-
hadap kondisi geografis wilayah  
yang perlu diwaspadai dan hal ini 
juga sekaligus menunjukkan  masih 
lemahnya kesadaran geografis bangsa.

 Kondisi lemahnya kesadaran 
geografis masyarakat menunjukkan 
bahwa satu di antara berbagai 
penyebabnya adalah masih belum 
optimalnya peran pimpinan Perguran 

 Tinggi dalam membangun kesadaran 
geografi masyarakat melalui kegiatan 

 pendidikan dan publikasi karya-karya 
ilmiah sebagaimana diperlukan 
bangsa.           

b. Ditinjau dari Gatra Demografi
 Ancaman, tantangan, hambatan 

dan gangguan (ATHG) dari gatra 
demografi bersumber dari 
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persoalan keseimbangan antara 
jumlah penduduk dengan ruang 
yang tersedia serta kemampuan 
mengelola ruang untuk kepentingan 
keamanan dan kesejahteraan. 
Masyarakat masih tergantung 
pada pendatang untuk melakukan 
pembangunan. Demikian juga dengan 
pembangunan masih terkonsentrasi 
pada daerah tertentu saja. Kondisi 
ini tentunya sangat rawan bagi 
pembangunan nasional dan sekaligus 
potensial menjadi ancaman bagi 

 kehidupan keamanan dan ke-
sejahteraan masyarakat.

 Kondisi ATHG pada gatra demografi 
ini menunjukkan tidak meratanya 
pembangunan di tanah air. Banyak 
wilayah yang belum terjamah yang 
mengakibatkan masyarakatnya miskin 
seakan tidak menjadi perhatian. 
Kondisi ini menunjukkan kelemahan 
Perguruan Tinggi dalam menyusun 
program pengabdian masyarakat. 
Besar kemungkinan pimpinan 
Perguruan Tinggi berpikir bahwa 
penduduk miskin yang berada di 
wilayah sekitar kampus merupakan 
tanggung jawab pemerintah. Dalam 
hal ini Perguruan Tinggi ditantang 
untuk bersinergi dengan masyarakat 
dan pemerintah mungkin dalam 
bentuk penelitian pengembangan 
yang dilakukan multi tahun.

c. Ditinjau dari Gatra Sumber 
Kekayaan Alam

 Sumber kekayaan alam (SKA) Indonesia 
 sangat melimpah. Potensi pem-

bangunan nasional  mensejahterakan 
bangsa. Namun demikian saat ini 

masyarakat Indonesia belum 
sepenuhnya cerdas dalam me-
manfaatkan sumber kekayaaan 
alam sebagai modal pembangunan. 
Pengelolaannya belum sepenuhnya 
berkelanjutan. Distribusi hasil 
pemanfaatan SKA belum merata 
dan menjangkau masyarakat dan 
ada yang sudah diberdayakan 
tetapi belum memberi manfaat 
yang besar bagi kesejahteraan 
masyarakat Indonesia karena 
pengelolaannya diserahkan pada 
perusahaan asing. Di sisi lain seiring 
dengan meningkatnya intensitas pem-

 bangunan nasional maka eksplorasi 
dan eksploitasi kekayaan alam 
semakin meningkat dan dapat 
mengakibatkan kekayaan alam 
tersebut menjadi komoditas langka 
sehingga mengundang kekuatan 
luar untuk menguasainya. 

      Beranjak dari persoalan yang dihadapi 
pada gatra sumber kekayaan alam 
ini dapat dikatakan bahwa hal 
ini mencerminkan juga lemahnya 
peran pimpinan Perguruan Tinggi, 
belum mampu membina masyarakat 
memanfaatkan potensi SKA menjadi 
modal pembangunan.

d. Ditinjau dari Gatra Ideologi
 Persoalan yang dihadapi Bangsa 

Indonesia saat ini adalah lemahnya 
implementasi Pancasila sebagai sistem 
nilai dalam kehidupan nasional. 
Belum terinternalisasinya nilai-nilai 
ini secara baik dalam kehidupan 
masyarakat mengakibatkan kurang 
harmonisnya kehidupan berbangsa 
dan bertanah air. Berbagai kasus di 
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tanah air menunjukkan kurangnya 
toleransi dalam berkehidupan ber-

 negara, terorisme, maraknya korupsi 
menunjukkan meningkatnya pe-
langgaran hukum di tanah air.

 Semua kondisi ini merujuk pada 
 masih kurangnya peran pimpinan 

Perguruan Tinggi dalam mengem-
bangkan kekuatan nasional meng-
hadapi dan mengatasi segala ATHG 
baik yang datang dari luar maupun 
dari dalam negeri. Sehingga 
belum dapat menjamin identitas, 
integritas, kelangsungan hidup 
bangsa dan negara serta perjuangan 
dalam mencapai tujuan dan cita-
cita nasional. 

e. Ditinjau dari Gatra Politik
 Terciptanya keseimbangan, keserasian 

dan keselarasan antara aspirasi 
masyarakat dengan kebijakan 
pemerintah, terciptanya keseimbangan 
antara kebebasan, kesetaraan dan 
keadilan, terciptanya supremasi 
hukum merupakan kondisi yang 
diperlukan dalam ketahanan 
nasional. Saat ini kondisi seperti ini 
masih menjadi impian bagi bangsa 
Indonesia karena masih banyak 
persoalan politik yang belum 
terselesaikan. Misalnya, hubungan 
pusat dan daerah pada era otonomi 
yang tidak mulus, berlangsungnya 
krisis kepercayaan pada pemimpin 
nasional. Kondisi ini menunjukkan 
peran pimpinan Perguruan Tinggi 
belum optimal dalam  pendidikan 
politik bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. Akibatnya kesadaran 

masyarakat akan jati dirinya sebagai 
bangsa Indonesia, dimana semua 
perilakunya harus didasarkan pada 
norma dan etika Pancasila belum 
baik. 

f. Ditinjau dari Gatra Ekonomi
 Inti ketahanan nasional pada gatra 

ekonomi adalah terciptanya daya 
saing dan kemandirian. Saat ini 
bangsa Indonesia dihadapkan pada 
kecenderungan ekonomi kapitalis 
– liberalis yang sangat tergantung 
pada kebebasan pasar. Kondisi 
inilah yang diperkirakan menjadi 
salah satu penyebab belum 
meratanya kesejahteraan seluruh 
masyarakat Indonesia. Kondisi ini 
menunjukkan lemahnya peran 
pimpinan Perguruan Tinggi dalam 
berpartisipasi mendidik masyarakat 
untuk mampu mengembangkan 
ekonomi kerakyatan sebagai 
ekonomi yang didasarkan pada 
Pancasila. 

g. Ditinjau dari Gatra Sosial Budaya 
 Terciptanya integrasi nasional, 

terciptanya anak-anak bangsa yang 
memiliki keseimbangan intelektual 
dengan wawasan kebangsaan 
merupakan kondisi ketahanan 
nasional di bidang sosial budaya. 
Kondisi ini menunjukkan indeks 
pembangunan manusia Indonesia 
berada pada peringkat 121 dari 
186 negara, ranking economic 
competitiveness ke 39 dari 139, 
ranking economic competitiveness 
pada  aspek infrastrukur ke 78, 
kesiapan teknologi ke 85 dan 
kesehatan 70 1. Kondisi ini memaksa 

1      Agus Purdianto.2013. Kesehatan sebagai Pendorong Ekonomi (Makalah). Jakarta : Lemhannas
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bangsa Indonesia berhadapan 
dengan persoalan besar yang 
mengancam. Apalagi jika dilihat 
rata-rata tingkat pendidikan 
manusia Indonesia saat ini masih 
berada pada 12,9 tahun2, maka  
mutu sumberdaya manusia masih 
rendah. Fenomena ini menunjukkan 
bahwa problem Perguruan Tinggi 
masih banyak. Di antaranya adalah 
masih rendahnya kualitas pendidik, 
efektivitas pendidikan, dan fasilitas 
pendidikan. Marzuki3 menyatakan  
rendahnya kualitas pendidik di 
perguruan tinggi karena para 
dosennya belum semua melakukan 
update keilmuan. Fasilitas pen-
didikan pun kurang karena sarana 
banyak yang kurang memadai, 
sedangkan efektifitas pendidikan 
dalam penyelenggaraannya kurang 
efektif. “Kondisi kekurang efektifan 
tersebut terbukti dari sedikitnya 
Perguruan Tinggi Indonesia yang 
masuk rangking Asia atau Dunia, 
ditambah lagi kualitas lulusan 
kurang optimal.” Informasi lain 
dikemukakan Zaskia4 bahwa pen-

 didikan di Indonesia  gagal mengimbangi 
pengembangan ekonomi yang sangat 
pesat. Tuntutan perkembangan 
ekonomi membuat Perguruan 
Tinggi  harus mampu menghasilkan 
lulusan yang berkualitas di 
lingkungan kerja modern di Asia 
Tenggara. Saat ini investor asing 

sudah berbondong-bondong datang 
menanamkan uangnya di Indonesia. 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa 
dengan jumlah penduduk sebesar 
240 juta jiwa, membuat Indonesia 
sangat menggiurkan, apalagi dengan 
sumber daya alam yang melimpah
serta rendahnya upah kerja. 
Sayangnya lulusan Perguruan Tinggi 
yang berkualitas di Indonesia 
terbilang langka, sehingga banyak 
perusahaan sulit menemukan orang  
yang bisa berpikir kritis dan mampu 
membuat transisi yang mulus dalam 
bekerja. Lulusan Perguruan Tinggi 
di Indonesia biasanya tidak memiliki 
pengalaman kerja yang cukup 
sebagaimana yang dikemukakan 
Organization for Economic Coo-
peration and Develompment 

 (OECD). Laporan ini juga menemukan 
bahwa organisasi ini menemukan 
kesenjangan dalam berpikir, ke-
terampilan teknis serta berperilaku. 
Hal ini sejalan dengan Survey 
Bank Dunia yang menyebutkan 
bahwa sekitar 20%  -25% alumnus 
Perguruan Tinggi di Indonesia 
harus dilatih sebelum bekerja. 
OECD melansir universitas di 
Indonesia termasuk tertinggal jika 
dibanding dengan negara lain dan 
berbanding terbalik dengan India 
yang banyak memproduksi doktor, 
insinyur dan ilmuan tingkat dunia.  
Yang dilakukan lembaga peringkat 

2       Ikrar Nusa. 2013.Penguatan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Memperkokoh  Persatuan dan Kesatuan 
Bangsa. (Makalah). Jakarta : Lemhannas.

3       Ibid.
4       Zaskia Paramitha, Pendidikan di Indonesia Masih Bermasalah. Http:// suara meredeka.com 29 Agustus 2012 

diunduh 21 September jam 16:00 WIB.
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Perguruan Tinggi dunia, yaitu Times 
Higher Education menyebutkan 
bahwa tidak ada satupun dari 92 
universitas negeri di Indonesia atau 
sekitar 3000 universitas swasta 
di Indonesia yang masuk dalam 
deretan 400 institusi Perguruan 
Tinggi terbaik dunia.5 Sejalan 
dengan ini dikemukakan juga bahwa 
lulusan Perguruan Tinggi dalam 
negeri kurang mampu menerapkan 
teori dalam praktik, dinilai kurang 
memiliki jiwa kepemimpinan 
serta kurang memiliki kemampuan 
analisis dan kurang mampu 
berbahasa asing, kurang memiliki 
etika yang baik. Di sisi lain 
menurut Suwito bahwa sebenarnya 
Indonesia sudah pada jalan yang 
tepat hanya terdesak negara lain 
di Asia.6 Lebih lanjut dikemukakan 
bahwa tersendatnya pendidikan 
di Indonesia juga dipengaruhi 
tingginya tingkat korupsi, sehingga 
dana yang digunakan untuk sarana 
pendidikan menghilang. 

       Semua persoalan yang dihadapi 
dalam Perguruan Tinggi pada gatra 
ini menunjukkan bahwa peran 
pimpinan saat ini belum  berjalan 
sebagaimana diharapkan.

h. Ditinjau dari Gatra Hankam
 Ketahanan nasional di bidang 

Hankam ditandai dengan terciptanya 
daya tangkal bangsa dan kesadaran 
hukum. Sistem pertahanan dan 
keamanan nasional saat ini sudah 
ditata. Namun demikian ancaman 

dari darat, laut dan udara tetap 
perlu diwaspadai mengingat 
wilayah Indonesia yang begitu luas. 
Apalagi di wilayah perbatasan, 
terdepan, terluar dan tertinggal, 
peluang asing menyusup masuk 
ke Indonesia sangat besar. Selama 
ini peran pimpinan Perguruan 
Tinggi dalam memberi kesadaran 
terhadap masyarakat bahwa 
seluruh wilayah Repulik Indonesia 
perlu dipelihara keamanannya, 
dan dipertahankan dari bangsa 
lain masih rendah. Seolah-olah ini 
hanya tugas pemerintah. Namun 
dengan globalisasi sekarang ini 
yang memungkinkan intervensi 
asing masuk ke tanah air, tanpa 
peran  Perguruan Tinggi usaha ini 
tidak optimal. 

       Hasil analisis terhadap kondisi 
peran pimpinan Perguruan Tinggi 
dalam setiap gatra yang ada pada 
astagatra cenderung pada posisi 
lemah, termasuk pada bidang 
pendidikan yang menjadi tugas 
utamanya dalam pembangunan 
juga lemah. Akibatnya pemahaman 
masyarakat tentang kehidupan 
berbangsa dan bertanah air juga 
rendah. Jika dihubungkan dengan 
tingkat kesadaran berbangsa, 
masyarakat Indonesia baru sampai pada 
tingkat  contracted awareness. Hal 
ini tampak dari perilaku masyarakat 
Indonesia pada umumnya masih 
reaktif dan anarkhi. Demikian 
juga pada masyarakat Perguruan 

5      Ibid
6      Ibid
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Tinggi pandangannya tentang 
kehidupan berbangsa baru pada 
taraf transaksional belum mengarah 
pada transendental. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa pimpinan belum 
mampu membawa institusi yang 
dipimpinnya menjadi transenden. 
Jadi tidak mengherankan jika 
perilaku sebagian besar masyarakat 
sekarang ini masih berorientasi 
pada kepentingan pribadi dan 
golongan serta kurang berorientasi 
pada kepentingan bangsa. Lemahnya 
posisi dan pengaruh pimpinan ini 
ternyata berimplikasi terhadap 
lemahnya karakter bangsa. Dengan 
kata lain pimpinan yang kurang 
memiliki komitmen terhadap 
pentingnya posisi dan pengaruhnya 
sebagaimana aturan yang menetapkan 
perannya di Perguruan Tinggi 
berimplikasi terhadap kurang mantap-

 nya karakter bangsa masyarakat 
Indonesia dan kondisi ini kemudian 
memberi implikasi terhadap kurang 
efektifnya pembangunan nasional,

 Hasil analisis terhadap kualitas 
karakter bangsa menunjukkan  
bahwa kondisinya secara umum 
masih lemah. Kesadaran berbangsa 
masih berada pada tingkat 
kepentingan diri sendiri, belum 
transenden ke tingkat kepentingan 
bangsa. Karakter masyarakat dalam 
menyelesaikan persoalan masih 
reaktif dan anarkhi. Akibatnya 
pembangunan nasional pada setiap 
gatra sesuai dengan hasil analisis 
yang dilakukan masih mengalami 
gangguan. Masyarakat belum 

memahami bahwa pembangunan 
nasional memberi manfaat bagi 
kepentingan diri dan golongan 
juga. Karakter masyarakat yang 
belum berkembang secara integral 
antara intelektual, emosi dan 
spiritual membuatnya bersikap 
apriori terhadap pemerintah. 
Sehingga jika ada masalah seolah-
olah pemerintahlah yang tidak 
menjalankan perannya denan 
baik. Akibatnya beban pemerintah 
menjadi sangat berat oleh hal-
hal yang sebenarnya dapat diurus 
sendiri oleh masyarakat secara 
mandiri. Beranjak dari pemikiran 
ini dikemukakan bahwa kurang 
mantapnya karakter bangsa yang 
dimiliki masyarakat berimplikasi 
terhadap pembangunan nasional. 
Apalagi fokus pembangunan 
nasional adalah human capital. 
Maka semakin tidak baik modal 
sumberdaya manusia dalam 
pembangunan maka semakin jauh 
pembangunan nasional mencapai 
tujuannya.

3. Pokok-Pokok Persoalan  yang 
Ditemukan. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap 

peran pimpinan Perguruan Tinggi 
terutama pada aspek pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian 
masyarakat jika ditinjau dari perspektif 
astagatra diidentifikasi berbagai 
persoalan mendasar yang menyebabkan 
lemahnya peran pimpinan Perguruan 
Tinggi saat ini sehingga memberi 
implikasi terhadap pemantapan karakter 
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bangsa dan lemahnya pemantapan 
karaktar bangsa ini memberi implikasi 
terhadap pembangunan nasional. 
Permasalahan tersebut yakni:
a. Rendahnya kesiapan pimpinan 

dalam menjalankan perannya di 
Perguruan Tinggi 
Terbatasnya kesiapan pimpinan 

dalam menjalankan perannya tampak 
dari 1) kurang mampunya pimpinan 
dalam membangun keharmonian antara 
posisi dan pengaruhnya, 2) kurangnya  
komitmen untuk menjalankan perannya 
melampaui aturan minimal. 3) kurang 
terintegrasinya kemampuan kerja 
dengan pegembangan kepribadian dan 
spiritual pimpinan, 4) kurang mampunya 
pimpinan dalam mentransendensikan 
kepentingan dirinya kepada kepentingan 
bangsa yang lebih besar.5) kurangnya 
integritas perkembangan kecerdasan 
intelektual, emosi dan spiritual. 6) 
kesadarannya dalam berbangsa baru 
tumbuh pada tingkat contracted 
awareness. 7) Kurangnya kecakapan 
konseptual, kecakapan teknikal dan 
kecakapan membina relasi yang meng-
akibatkan kemampuan manajemennya 
rendah. 
b. Lemahnya Peran Pimpinan dalam 

Menciptakan Iklim Akademik di 
Perguruan Tinggi 
Kondisi ini menunjukkan : 1) kurang 

terciptanya suasana pembelajaran 
(education touch) yang mengarah 
pada peningkatan kemuliaan manusia. 
2) kurangnya terciptanya proses 
pembelajaran (taste for learning) yang 
bermakna. 3) kurang terdorongnya  
sumberdaya manusia agar secara 

proaktif mengaktualisasikan potensi 
yang dimilikinya.4) tumbuh suburnya 
perilaku transaksional 5) tidak 
berkembangnya suasana kritis, kreatif 
dan inovatif.
c. Lemahnya Peran Pimpinan Perguruan 

Tinggi dalam Membangun Kerjasama. 
Kondisi ini menunjukkan:1) 

kerjasasama sesama pimpinan kurang 
2). tidak ada program kolaborasi 
sesama SDM di dalam kampus. 3) 
kurang terjalinnya kerjasama dengan 
ahli, institusi di dalam atau luar negeri. 
4) munculnya konflik sosial internal.
d. Lemahnya peran pimpinan dalam 

menyiapkan program dan teknologi  
yang mudah diakses masyarakat
Kondisi ini menunjukkan: 1) 

program pendidikan yang dapat 
diakses dari perguruan tinggi rendah. 
2) pelaksanaan pembelajaran masih 
konvensional. 3) teknologi informasi 
masih digunakan secara terbatas. 4) 
kurang  tersedianya alat dan media 
pembelajaran modern

4. Analisis Perkembangan Lingkungan 
Global
Peran pimpinan Perguruan Tinggi 

dalam menjalankan Tri Dharma saat 
ini dipengaruhi oleh perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang 
telah menciptakan knowledge society. 
Dampak dari kemajuan teknologi 
ini menyebabkan proses pengolahan 
dan pengiriman data menjadi cepat; 
membuat proses belajar menjadi lebih 
fleksibel, sehingga pola belajar di 
kelas konvensional bergeser menjadi 
belajar dapat dilakukan di mana saja 



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 18 | Juni 201458

dan kapan saja. Kemajuan teknologi 
ini telah mendorong pimpinan untuk 
meningkatkan akses pendidikan. 

Marketisasi Pendidikan Tinggi, yang 
dicirikan dengan massifikasi Perguran 
Tinggi  ditandai dengan meningkatnya 
penyedia Perguruan Tinggi swasta, 
dan globalisasi pasar pendidikan dan 
penelitian (global market for education 
and research). Perubahan Perguruan 
Tinggi dari bersifat elitis menjadi massal 
tidak dapat dihindarkan. Karakteristik 
peserta didik menjadi sangat beragam 
dan ekspektasinya terhadap insitusi 
Perguruan Tinggi semakin besar. 

Fenomena globalisasi dan inter-
nasionalisasi yang merupakan faktor 
eksternal penting yang  mempengaruhi 
Perguruan Tinggi adalah bergesernya 
Perguruan Tinggi yang bersifat lokal-
nasional ke tingkat internasional. 
Kecenderungan ini akan mendorong : 
perubahan kebijakan pengajaran, 
penelitian berkarateristik global ; 
perubahan peran dan fungsi pemerintah 
dan universitas nasional. Sedangkan 
pengaruh berkembangnya network 
society dan ekonomi yang didorong 
oleh fakta bahwa penelitian dan 
pengembangan (R&D) merupakan hal 
fundamental untuk meningkatkan daya 
saing negara, fakta bahwa penelitian 
dan pengembangan (R&D) sangat 
membutuhkan biaya menyebabkan 
negara dan universitas melakukan 
spesialisasi, Karena inovasi teknologi 
kini dihasilkan dari penelitian 
multidisiplin, network dan kerjasama 
dalam R&D menjadi penting. 

Kecenderungan lainnya adalah 
tumbuhnya knowledge society yang 
disebabkan adanya massifikasi Perguruan 
Tinggi. Eksistensi knowledge society 
berdampak pada meningkatnya kapasitas 
akademik masyarakat dan kapasitas 
institusi akademik untuk beradaptasi 
dengan perkembangan ilmu.Tumbuhnya 
daya kritis masyarakat dalam menilai 
insitusi Perguruan Tinggi.  Berkembangnya 
riset yang dilakukan di luar insitusi 
Perguruan Tinggi, Universitas kehilangan 
monopoli dalam menghasilkan pengetahuan 
baru (knowledge production). Perubahan 
sosial-kultural dan demografi. Perubahan 
yang tengah terjadi masyarakat, di 
antaranya: munculnya masyarakat 
individualis (individualisation within 
society), masyarakat ilmiah (scientification 
of society), konsumerisme (consumerism), 
perubahan pola kebutuhan (changing 
demands), dan meningkatnya tuntutan 
akan akuntabilitas (increasingly demands 
accountability).

Dampak penting terhadap Perguruan 
Tinggi akibat munculnya berbagai 
tantangan dan perubahan keenderungan 
di atas antara lain adalah perubahan 
bentuk pendidikan dan pelatihan. 
Dalam knowledge economy, dibutuhkan 
manusia yang berketrampilan tinggi 
dan multi talenta. Proses pendidikan 
di Perguruan Tinggi harus dapat 
berperan dalam menghasilkan manusia 
yang berkarakter seperti ini. Lebih 
lanjut, fenomena knowledge economy 
mendorong alumni Perguruan Tinggi 
yang telah bekerja untuk ingin 
selalu mengupdate pengetahuan dan 
ketrampilan. Pendekatan belajar 
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secara tradisional Perguruan Tiggi 
yang berhenti dalam jenjang tertentu 
(sarjana atau pascasarjana) akan 
bergeser mengarah pada pendidikan 
bersifat sepanjang masa (lifelong 
education). Evolusi ini dapat diartikan, 
ke depan, peserta didik tidak lagi 
didominasi oleh para lulusan baru 
pendidikan menengah (SMA), namun 
oleh alumni Perguruan Tinggi yang 
telah bekerja. Karena itu, pendidikan 
dan pelatihan bagi klien yang beragam: 
working students, mature students, 
staf-at-home students, traveling 
students, part-time students, day 
students, night students, weekend 
students, dan lain-lain. 

Konsekuensi dari percepatan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 
perlunya perubahan pola pengajaran 
di Perguruan Tinggi dari orientasi 
persekolahan ke orientasi belajar. 
Perubahan ini menuntut paradigma 
dimana peserta didik tidak diajarkan 
fakta dan data semata tapi juga belajar 
untuk bagaimana belajar, belajar 
mentransformasikan informasi menjadi 
pengetahuan baru dan selanjutnya 
bagaimana mengaplikasikannya. Tidak 
kalah pentingnya belajar mencari 
dan menganalisis informasi serta 
memecahkan persoalan. Kini dalam 
situasi ekonomi dimana perusahaan 
memproduksi barang dan jasa untuk 
pasar global dan saling berkompetisi 
dengan perusahaan asing untuk pasar 
dalam negeri, terdapat tuntunan yang 
semakin meningkat atas kualifikasi 
calon karyawan yang diakui secara 
internasional, terutama dalam bidang 

manajemen dan engineering. Perguruan 
Tinggi harus berusaha memperbaiki 
kualitasnya agar diakui sebagai salah 
satu world class university.

Insitusi Perguruan Tinggi tradisional 
menghadapi kompetitor-kompetitor 
jenis baru dalam memberikan jasa 
pendidikan dan pelatihan. Di era 
dimana makna jarak geografis menurun, 
membuka peluang universitas terbaik 
dapat membuka cabang dimana saja 
atau menjangkau akses lintas negara 
dengan memanfaatkan internet dan 
komunikasi satelit. 

Menghadapi tantangan baru dan 
perubahan bentuk pendidikan, 
Perguruan Tinggi harus melakukan 
reformasi secara mendasar pada 
tatakelola, struktur organisasi dan 
modus operasi. Kunci dari reformasi 
adakah kemampuan Perguruan Tinggi 
untuk mereorganisasi disiplin ilmu lama 
dengan mempertimbangkan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi baru, 
seperti nanoteknologi, bioteknologi, 
ilmu lingkungan . 

Pendidikan dan penelitian disiplin 
ilmu baru menuntut integrasi secara 
inter dan multi disiplin dan fleksibilitas 
birokrasi dengan sedapat mungkin 
memangkas hambatan birokrasi insitusi 
lama. Sebagai contoh, di Universitas 
Glasgow ahli fisika dan ahli mekanik 
bergabung melakukan penelitian 
bersama dalam control engineering. 
Di Denmark, program ilmu lingkungan 
diajarkan oleh tidak hanya sains dan 
teknik tapi juga theologi dan ilmu 
politik.
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Penciptaan knowledge baru mem-
butuhkan tidak hanya penataan ulang 
Fakultas atau Departemen tapi juga 
pola penelitian dan pengembangan 
(R&D) dalam upaya mencari solusi 
permasalahan kompleks. Reformasi ini 
memunculkan fenomena yang disebut 
transdisciplinarity. Lebih lanjut penataan 
ulang dengan dasar inter dan multi 
disiplin dalam pengajaran dan penelitian 
menuntut adanya reorientasi program, 
kurikulum dan pengorganisasian 
fasilitas laboratorium.

Penggunaan teknologi modern 
telah merevolusi modus pengajaran 
dan pembelajaran. Pemanfaatan multi-
media dan komputer memunculkan 
pendekatan pedagogi baru, diantaranya 
active dan interactive learning. Pola 
pengajaran tatap muka yang bersifat 
terjadwal akan diimbangi dengan 
pengajaran didepan komputer dengan 
waktu yang lebih fleksibel. Disini 
peran pengajar berubah dari instruktur 
menjadi fasilitator.

Agar tumbuh lingkungan pem-
belajaran yang lebih aktif dan interaktif, 
insitusi Perguruan Tinggi harus terlebih 
dahulu mempunyai visi jelas mengenai 
penggunaan teknologi baru dan 
secara efektif mengintegrasikannya 
dalam program pengajaran. Insitusi 
Perguruan Tinggi harus melatih sumber 
daya manusianya dalam penggunaan 
fasilitas pendukung pedagogi yang 
baru. Sebagai contoh negara Swedia 
telah berhasil membuat masyarakatnya 
melek teknologi  sejak usia Balita. Tidak 
mengherankan hampir 200 pengajuan 
HAKI di negara ini setiap tahunnya.

Perubahan teknologi tidak hanya 
berpengaruh pada modus pedagogi, 
tetapi juga tatakelola organisasi 
Perguruan Tinggi. Sebagai contoh di 
Amerika saat ini beberapa universitas 
baru dirancang dibangun dengan 
gedung perpustakaan yang tidak 
besar (atau bahkan tanpa gedung) 
karena peserta didik diharapkan dapat 
mengakses informasi melalui online 
digital libraries. 

Maraknya virtual university, program 
pendidikan online dan kursus berbasis 
web, memunculkan tantangan baru 
dalam hal hak cipta dan kebebasan 
akademik. Tanpa adanya kejelasan 
definisi hak cipta dan aturan memadai 
yang mengatur penggunaan media dan 
material pengajaran dikuartikan akan 
muncul permasalahan atas kedua hal 
tersebut.

Agar dapat beradaptasi dengan 
tantangan di atas, fleksibilitas menjadi 
unsur yang penting. Institusi Perguruan 
Tinggi harus proaktif menata ulang 
program yang ada, menghapuskan program 
yang outdated tanpa menganggu 
jalannya organisasi. Birokrasi yang kaku 
dan prosedur administrasi rumit saat 
bermaksud mereorganisasi program 
akan membuat insitusi PT mengalami 
kesulitan dalam beradaptasi dengan 
situasi yang baru.

Pengaruh dunia pada Perguruan 
Tinggi menunjukkan betapa peran 
pimpinan Perguruan Tinggi saat ini 
sangat besar. Peran ini telah mengubah 
paradigma Perguruan Tinggi yang 
selama ini tradisional mejadi Perguruan 
Tinggi berkelas dunia. Satu kondisi yang 
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tetap perlu dicermati bahwa tujuan 
pendidikan di Indonesia harus tetap 
tidak boleh keluar dari lingkup filosofi 
bangsa yaitu Pancasila dengan cara 
ini bangsa Indonesia tetap memiliki 
jati diri ke Indonesiaannya yang 
membuatnya tetap bisa berdampingan 
dengan negara asing. 

5. Perkembangan Lingkungan Regional 
Hal yang perlu mendapat perhatian 

adalah kesepakatan perdagangan bebas 
(termasuk bidang pendidikan tingi), 
baik regional maupun global. Tahun 2010 
adalah batas akhir penerapan AFTA, 
berarti pada tahun tersebut Perguruan 
Tinggi Asing (PTA) akan dapat beroperasi 
secara mandiri di Indonesia. Sertifikasi 
atas kompetensi menjadi syarat utama 
dalam perdagangan bebas. Sumber 
daya manusia Indonesia akan bersaing 
langsung dengan pendatang dari luar 
negeri. Pendidikan menjadi bagian 
liberalisasi ekonomi. Tujuan pendidikan 
tidaklah lagi “mencerdaskan kehidupan 
bangsa Indonesia”, ditinjau dari 
liberalisasi ekonomi, juga ditinjau dari 
pendidik yang sebagian adalah bangsa 
lain. Perlu dikhawatirkan PTA akan 
membawa nilai-nilai budaya asing. Bagi 
PTA, modal tidaklah menjadi kendala, 
sehingga dikhawatirkan PTA akan 
memilih segmen ekonomi menengah 
bawah, memberikan banyak bea siswa 
dsb, meski ada pembatasan wilayah 
operasi PTA yang hanya di kota besar. 
Inilah tantangan Perguruan Tinggi dalam 
hal kebangsaan. Pimpinan Perguruan 
Tinggi harus dapat memberikan 
pendidikan yang bermutu dengan tidak 

terjebak kepada ekonomi liberal yang 
mengutamakan keuntungan semata, 
karena masih banyak rakyat Indonesia 
yang miskin. Tantangan ini sangat berat 
mengingat pemerintah sudah membuat 
keputusan mengenai izin pendirian 
PTA, namun perlu dilakukan negosiasi 
ulang dalam bidang pendidikan, 
untuk melakukan proteksi. Ideologi, 
nilai budaya dan keunggulan lokal 
harus dapat dipertahankan ditengah 
persaingan yang tidak seimbang. 
Perguruan Tinggi mesti berkerja 
sama dalam menghadapi tantangan 
ini. Di sinilah peran pimpinan perlu 
dioptimalisasi. Tanpa ini pemantapan 
karakter bangsa akan sulit dilakukan 
dan pembangunan nasional akan sulit 
untuk diwujudkan.

Berdasarkan hasil analisis peran 
pimpinan Perguruan Tinggi dari perspektif 
astagatra terutama dihubungkan 
dengan lingkungan nasional  dan analisis 
perkembangan lingkungan strategis 
baik global dan regional ditemukan 
peluang dan kendala sebagai berikut.
a. Peluang

1) Fungsi Perguruan Tinggi dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
sebagaimana diamanatkan pem-
bukaan UUD 1945 memberi 
peluang besar bagi pimpinan 
Perguruan Tinggi untuk berperan 
dalam pengembangan sumber 
daya manusia Indonesia.

2) Peran pimpinan Perguruan 
Tinggi yang sekaligus juga 
sebagai pendidik merupakan 
peluang besar untuk mendasari 
perannya dengan nilai-nilai 
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pendidikan yang bersumber dari 
moral dan etika Pancasila sebagai 
perwujudan transendentalnya 
terhadap kepentingan bangsa 
dan negara.

3) Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi memberi peluang 
untuk mengoptimalkan peran 
pimpinan Perguruan Tinggi dalam 
memperluas   akses pendidikan 
bagi masyarakat hingga wilayah 
geografis terluar, terpencil dan 
tertinggal. 

4) Keanekaragaman  kondisi sosial 
 budaya bangsa Indonesia mem-

beri peluang bagi pimpinan 
dalam memanfaatkan keunggulan 
masing-masing budaya lokal 
untuk mengimbangi masuknya 
budaya asing dan juga dalam 
memperkuat jati diri sebagai 
bangsa Indonesia dalam membina 
kerjasama dengan bangsa lain.

b. Kendala
1) Kurang terbinanya kemampuan 

pimpinan Perguruan Tinggi dalam 
membangun kemampuan kerja 
secara terintegrasi dengan per-

 kembangan kepribadian dan 
spiritual di tempat kerja mem-
buatnya terhambat menjadi 
pimpinan organisasi  yang 
sekaligus juga pendidik.

2) Komitmen pimpinan dalam 
menjalankan perannya sebagai 
pimpinan Perguruan Tinggi dalam 
pengembangan sumber daya 
manusia  cenderung berorientasi 
transaksional dibanding dengan 
transendental. Akibatnya nilai-

nilai moral dan etika Pancasila 
terpinggirkan oleh nilai-nilai 
pragmatis kapitalis.

3) Ketidakyakinan masyarakat 
terhadap integritas pimpinan 
dalam menegakkan norma dan 
etika Pancasila sebagai dasar 
terciptanya iklim akademis yang 
diperlukan dalam mendidik 
lulusan yang cerdas dan 
berakhlak mulia.

4) Belum terjangkaunya akses 
internet ke beberapa wilayah 
Indonesia sehingga akselerasi 
pendidikan menjadi terhambat.

5) Belum tersedianya progam 
pembelajaran dengan media 
dan alat pembelajaran modern 
yang memudahkan masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhannya 
untuk belajar seumur hidup.

6) Belum terjalinnya dengan baik 
kerjasama dan kolaborasi yang 
baik antara sesama pimpinan 
internal Perguruan Tinggi 
maupun dengan institusi lain.

7) Dokumen kemitraan Perguruan 
tinggi dengan institusi lain tidak 
mudah dioperasionalkan akibat 
keterbatasan kapasitas sumber 
daya manusia dan prosedur 
birokrasi.

Hasil analisis terhadap peran pimpinan 
Perguruan Tinggi menunjukkan kondisi 
kurangnya kapasitas pimpinan dalam 
menjalankan tugas dan fungsinya, 
kurang terciptanya iklim akademik, 
kurang terbangunnya kerjasama serta 
kurang tercukupinya program dan 
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teknologi yang mudah diakses masyarakat. 
Semua masalah ini menyebabkan posisi 
dan pengaruh pimpinan tidak harmoni 
dengan peraturan yang mengikat 
perannya di Perguruan Tinggi. 

Kondisi ini sangat tidak arif jika 
diabaikan  karena akan menjadi ancaman 
krusial bagi  kontribusi pimpinan 
terhadap tumbuhnya kemampuan dan 
ketangguhan bangsa dalam menjamin 
kelangsungan hidup menuju kejayaan 
bangsa dan negara. Apalagi kondisi ini 
berimplikasi terhadap pemantapan 
karakter bangsa. Karakter bangsa yang 
tidak mantap dapat mengurangi modal 
pembangunan karena implikasinya 
terhadap pembangunan nasional.

Menghadapi berbagai permasalahan 
peran pimpinan ini diperlukan upaya 
terpadu dari berbagai elemen bangsa 
agar secara bertahap dapat keluar dari 
ancaman yang ada, sehingga akan dapat 
mengembangkan kemampuan bangsa 
dalam rangka memperkokoh ketahanan 
nasional. Menghadapi permasalahan ini 
perlu dikaji langkah-langkah kongkrit 
untuk mengatasi permasalahan peran 
pimpinan ini. Konsepsi peran pimpinan 
pada dasarnya adalah komitmen 
pimpinan untuk melaksanakan posisi 
dan pengaruhnya tetap konsisten 
dengan aturan yang digariskan. Dengan 
demikian langkah-langkah secara 
terencana dan terkoordinasikan dapat 
dilakukan mulai dari upaya-upaya nyata 
yang dapat diimplementasikan guna 
pembangunan nasional.

Memperhatikan kondisi peran 
pimpinan Perguruan Tinggi saat ini serta 
implikasinya terhadap pemantapan 

karakter bangsa dan implikasi pe-
mantapan karakter bangsa  terhadap 
pembangunan nasional maka diusulkan 
agar dirumuskan kebijakan sebagai 
berikut : “Penguatan Peran Pimpinan 
Perguruan Tinggi”. Mengacu pada 
rumusan ini diusulkan  rumusan strategi 
sebagai berikut :
a. Strategi Pertama  : Rumuskan regulasi 

tentang pengkaderan pimpinan 
Perguruan Tinggi. Srategi ini 
diterapkan dengan tujuan untuk 
meningkatkan kapasitas pimpinan 
sehingga menjadi lebih siap 
dalam menjalankan perannya 
menjalankan fungsi Tri Dharma 
Perguruan Tinggi dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Sasaran yang ingin dicapai melalui  
strategi ini adalah :
1) Tersedianya regulasi tentang 

pemberdayaan guru besar 
alumni Lemhannas menjadi 
pimpinan Perguruan Tinggi

2) Tersedianya Standar Operasional 
Prosedur dan Manual Procedure 
Perguruan Tinggi dalam program 
capacity building untuk 
menyiapkan calon pimpinan 
sesuai dengan  keriteria yang 
telah disepakati.

b. Strategi kedua : Tingkatkan iklim 
akademik. Strategi ini diterapkan 
dengan tujuan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

 Sasaran yang ingin dicapai adalah : 
1) Tersedianya SOP dan MP 

penciptaan Suasana  akademik 
(education touch) mendorong 
pembelajaran bermakna.
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2) Tersedianya SOP dan MP dalam 
 penciptaan proses pembelajaran 

mendorong tumbuhnya minat 
belajar (taste for learning)

c. Strategi ketiga : Tingkatkan Kerjasama. 
Strategi ini ditetapkan dengan tujuan 
meningkatkan jumlah dan kualitas 
kerjasama. Sasaran yang ingin dicapai 
adalah :  
1) Sinergi antar pimpinan ber-

tambah kuat
2) Hubungan yang mutual dengan 

institusi lain
d. Strategi keempat: Cukupkan program 

dan teknologi yang mudah diakses 
masyarakat.
Sasaran yang ingin dicapai adalah :
1) Program dan teknologi men-

cukupi
2) Kualitas program dan teknologi 

relevan
Dalam rangka menindaklanjuti 

kebijaksanaan dan strategi yang telah 
dirumuskan, diterapkan sejumlah 
upaya yaitu tindakan nyata yang perlu 
dilakukan pihak-pihak terkait untuk 
merealisasikannya.
a. Upaya Strategi Pertama : 

1) Membuat regulasi tentang peng-
 kaderan pimpinan Perguruan 

Tinggi. Penyusunan regulasi ini 
harus didasarkan pada filosofi, 
teori dan praksis pendidikan. 
Filosofi pendidikan mengatakan 
hidup adalah pendidikan dan 

 pendidikan adalah kehidupan, 
sehingga sekecil apapun aktivitas 
pendidikan harus didasarkan 
pada nilai-nilai yang tidak 
hanya benar (komprehensif) 

tetapi juga kuat(integralistik) 
serta bermakna besar (holistik). 
Masalah yang terjadi pada 
peran pimpinan selama ini salah 
satunya bersumber dari sistem 
yang dibangun dalam rekrutmen 
pimpinan. Model voting  
merupakan satu-satunya model 
yang digunakan selama ini 
ternyata telah menggiring pada 
politik transaksional. Pada hal 
Perguruan Tinggi sangat kental 
dengan nilai-nilai musyawarah 
dan demokrasi. Akibat per-
geseran ini terjadi banyak 
penyimpangan di Perguruan 
Tinggi  dan ini justru banyak 
dilakukan oleh pimpinannya. 
Misalnya, plagiarisme, korupsi 
dan nepotisme yang telah 
terbukti mengerdilkan makna 
Perguruan Tinggi sebagai 
lembaga penyandang norma 
kehidupan. Apalagi saat globalisasi 

 mempengaruhi kehidupan Per-
guruan Tinggi semakin banyak 
yang keluar dari posisinya 
mencerdasakan kehidupan bangsa. 

 Mungkin secara intelektual 
Perguruan Tinggi masih diakui 
perannya cukup besar akan 
tetapi dari sisi pengembangan 
kecerdasan emosi dan kecerdasan 
spiritual tidak berbeda dengan 
institusi lain. Perguruan Tinggi 

 memiliki karakteristik akademis, 
sehingga pimpinannya pun 
haruslah yang akademis 
spiritual. Oleh karena itu 
dalam regulasi yang akan 
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dibuat perlu dicermati dengan 
sungguh-sungguh bahwa peng-

 kaderan untuk menjadi pimpinan 
Perguruan Tinggi sangat di-
perlukan, karena pengalaman 
kerja dan pendidikan saja 
ternyata tidak cukup untuk 
dapat membawa Perguruan 
Tinggi ke masa depan yang 
gemilang.  Oleh karena itu 
penyusunan regulasi rekrutmen 
pimpinan Perguruan Tinggi 
ini dimaksudkan untuk 
mengembalikan Perguruan 
Tinggi pada fungsinya dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
juga pada esensi pendidikan 
dalam pembentukan karakter.  
Untuk merealisasikan hal ini 
dapat dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a) Pemerintah dalam hal ini 
 Menteri Pendidikan, Per-

guruan Tinggi dan Instansi 
terkait membuat regulasi 
tetang penambahan atau 
perubahan keriteria yang 
sudah ada selama ini 
misalnya dengan regulasi 
pemberdayaan guru besar 
alumni lemhannas menjadi 
pimpinan Perguruan Tinggi. 
Proses pembuatan regulasi 
ini dapat  diawali dengan 
melakukan workshop 
melibatkan perwakilan 
peserta dari instansi 
terkait pada jajaran 
Kemendikbud, BAKN dan 
Perguruan Tinggi setelah itu 

dapat dilanjutkan dengan  
sosialisasi dan FGD untuk 
uji draft materi regulasi, 
kemudian menetapkan 
regulasi.

2) Perguruan Tinggi  menyusun 
standar prosedur operasional 
(SOP)  program capacity 
building untuk menyiapkan 
calon pimpinan sesuai dengan  
keriteria yang telah disepakati. 
Hal ini dapat dilakukan di 
Perguruan Tinggi dengan 
berpedoman pada regulasi yang 
telah diatur. Langkah-langkah 
yang dapat ditempuh adalah 
Tim penjamim mutu melakukan 
workshop dalam menetapkan 
keriteria, kemudian menyusun 
SOP, uji draft, penetapan dan 
sosialisasi
a) Perguruan Tinggi membuat 

manual prosedur penguatan 
kapasitas pimpinan dalam 
membangun institusi yang 

 transenden. Hal ini dilakukan 
dengan melalui langkah-
langkah : pembuatan naskah 
akademik, penyusunan draft, 

 FGD, sosialisasi dan 
penetapan, dokumentasi.

b) Perguruan Tinggi membuat 
manual prosedur peningkatan 
karakter kebangsaan bagi 
pimpinan. Hal ini dilakukan 
melalui langkah-langkah: 

 pembuatan naskah akademik, 
penyusunan draft, FGD, 
sosialisasi dan penetapan, 
dokumentasi.



Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 18 | Juni 201466

c)  Perguruan Tinggi membuat 
manual prosedur in house 
training bagi calon pimpinan 

 bekerjasama dengan 
Lemhannas RI. Hal ini 
diperlukan untuk men-
dapatkan calon pimpinan 
dengan kualifikasi pimpinan 
nasional. Hal ini dilakukan 
melalui langkah-langkah: 
pembuatan naskah akademik, 
penyusunan draft, FGD, 
sosialisasi dan penetapan, 
dokumentasi

d) Perguruan Tinggi membuat 
manual prosedur pengukuran  
indeks kepemimpin. Hal ini 
dilakukan melalui langkah-
langkah: pembuatan naskah 
akademik, penyusunan 
draft, FGD, sosialisasi dan 
penetapan, dokumentasi.

d)  Perguruan Tinggi menerapkan 
regulasi, SOP, MP dalam 
rekrutmen pimpinan Per-
guruan Tinggi bersama 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. Hal ini 
dilakukan melalui upaya 
praktik langsung pada saat 
berlangsungnya proses 
pemilihan calon.

b. Upaya Strategi kedua : 
1) Tingkatkan iklim akademik. 

Strategi ini diterapkan dengan 
tujuan meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 

 Di sini diuraikan secara rinci 
pentingnya menjadi role model  
dan cara penerapan keteladan 

pimpinan dalam setiap 
interaksi melalui kegiatan 
atau dalam pergaulan sehari-
hari. Pembelajaran tradisioal, 
konvensional ternyata mem-
buat root model, verbalis dan 
tidak membuat peserta didik 
menjadi cerdas. Apalagi dalam 
knowledge society ini model 
ini sangat tidak relevan. Perlu 
diubah model pembelajaran 
yang selama ini dengan 
model-model yang baru yang 
memungkinkan peserta didik 
kritis, kreatif dan inovatif. 
Iklim akademik yang diharapkan 
adalah berlangsungnya education 
touch dalam menciptakan 
suasana pembelajaran. Harus 
diyakinkan bahwa suasana baru 
dapat tercipta minimal dengan 
lima cara yaitu penerimaan 
terhadap orang lain setulus hati 
tanpa bersyarat, menyampaikan 
kasih sayang dengan kelemah 
lembutan, memberikan contoh 
keteladanan, memberikan 
penghargaan dan melaksanakan 
ketegasan yang mendidik. 
Jadi dalam hal ini model yang 

 digunakan adalah reinforcement 
bukan punsih and reward.

     Menciptakan proses pembelajaran 
dilakukan dengan menerapkan 
model-model pembelajaran 
aktif, kontekstual, pem-
belajaran aktif, kreatif  dan 
menyenangkan. Yang menjadi 
inti di sini adalah bagaimana 
memberi kesempatan pada 
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peserta didik untuk dapat aktif 
proaktif mengaktualisasikan 
potensinya. Semua komponen 
pembelajaran perlu dipadukan 
di sini yaitu tujuan, materi, 
metode, alat bahan dan 
evaluasi. Mengingat hal ini 
terkait langsung dengan 
kompetensi dan karakter lulusan 
maka proses pembelajaran 
ini perlu diarahkan pada 
pencapaian standar nasional 
dan internasional dengan tetap 
menyeimbangkannya dengan 
kearifan lokal bangsa. Upaya 
yang dapat dilakukan untuk 
mencapai sasaran ini adalah:
a) Perguruan Tinggi bersama 

lembaga terkait menyusun  
SOP cara membangun suasana  
akademik (education touch). 

 Hal ini dilakukan melalui 
langkah-langkah: pembuatan 
naskah akademik, penyusunan 
draft, FGD, sosialisasi dan 
penetapan, dokumentasi.

b) Perguruan Tinggi menyusun 
pedoman penerapan mem-

 bangun suasana pem-
belajaran. Hal ini dilakukan 
melalui langkah-langkah: 
pembuatan naskah akademik, 
penyusunan draft, FGD, 
sosialisasi dan penetapan, 
dokumentasi

c) Perguruan Tinggi  menyusun 
SOP model-model pem-
belajaran untuk mendorong 
tumbuhnya minat belajar 
(taste for learning). Hal ini 

dilakukan melalui langkah-
langkah: pembuatan naskah 
akademik, penyusunan 
draft, FGD, sosialisasi dan 
penetapan, dokumentasi.

d) Perguruan Tinggi menyusun 
pedoman  monitoring dan 
evaluasi iklim akademik. 
Hal ini dilakukan melalui 
research and developmen, 
kolaorasi, seminar hasil 
penelitian, sosialisasi, uji 
coba dan penetapan serta 
dokumentasi.

c. Upaya Strategi Ketiga : 
1) Tingkatkan Kerjasama. 
 Strategi ini diterapkan dalam 

meningkatkan jumlah dan 
kualitas kerjasama. Dalam 
membina kerjasama ini 
yang paling penting adalah 
kemitraan dan kesejajaran, 
sehingga fungsi caring and 
sharing dapat berjalan dengan 
baik. Sangat tidak baik dan 
tidak membangun jika dalam 
kerjasama ini berdampak pada 
ketergantungan, karena akan 
membuat satu pihak yang 
bekerjasama mendominasi pihak 
lainnya. Bagi bangsa Indonesia 
kerjasama dengan pihak asing 
harus tetap menjaga jati diri 
bangsa, karena sikap dominasi 
asing akan dapat membuat jati 
diri hilang tanpa disadari. Jadi 
dalam hal ini kerjasama yang 
dibangun harus diletakkan pada 
perspektif demi keuntungan 
sebanyak-banyaknya untuk 
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bangsa tanpa harus merugikan 
pihak lain sebagai mitra kerja. 
Upaya yang dapat dilakukan 
untuk ini adalah :  
a) Perguruan Tinggi menyusun 

SOP kerjasama antar 
civitas akademika dan 
juga dengan institusi lain 
dalam pelaksanaan Tri 
Dharma . Hal ini dilakukan 
dengan langkah : lokakarya 
penyusunan draft, FGD, 
sosialisasi dan penetapan, 
dokumentasi.

b) Perguruan Tinggi menyusun 
manual prosedur untuk 
pertukaran dosen antar 
Perguruan Tinggi da;am 
dan luar negeri. Hal ini 
dilakukan dengan SSDN/
SLLN, penyusunan naskah 
akademik, uji draft, 
sosialisasi, penetapan.

c) Perguruan Tinggi menyusun 
manual prosedur untuk 
pelaksanaan  joint research  
antar Perguruan Tinggi 
dalam dan luar negeri. 
Hal ini dilakukan dengan: 
SSDN/SSLN, penyusunan 
naskah akademik, uji draft, 
sosialisasi, penetapan.

d) Perguruan Tinggi menyusun 
manual prosedur kerjasama 
peningkatan kompetensi 
dengan dunia usaha dan 
industri. Hal ini dilakukan 
dengan: penyusunan naskah 
akademik, uji draft, sosialisasi, 
penetapan.

e) Perguruan Tinggi menyusun 
manual prosedur untuk 
pengabdian masyarakat  
bekerjasama dengan Pemkab

 /Pemko. Hal ini dilakukan 
dengan:  penyusunan naskah 
akademik, uji draft, sosialisasi, 
penetapan.

2) Perguruan Tinggi menetapkan 
unit kerja di fakultas untuk 
pengelolaan kerjasama di tingkat 
fakultas, karena biasanya di 
tingkat universitas sudah ada.
Hal ini dilakukan melalui: 
penetapan surat keputusan 
pengelola, penyediaan sarana 
dan fasilitas.  

d. Upaya Strategi Keempat: Penuhi 
fasilitas pembelajaran dalam 
Mengakomodasi Kebutuhan Belajar 
Masyarakat. 

 Pada strategi ini yang menjadi 
perhatian adalah ketercukupan dan 
segi jumlah, kualitas dan relevansi. 
Bagi pembelajaran fasilitas ini 
dapat berbentuk sarana prasarana 
media alat dan bahan. Tapi bagi 
masyarkat hal ini berarti kemudhan 
untuk mengakses pendidikan dari 
Perguruan Tinggi. Masyarakat sudah 
merasakan kebutuhan belajar 
yang dapat dilakukan dimana 
saja, kapan saja, sehingga proses 
belajar tidak tergantung lagi pada 
Tinggi perlu mengakomodasi ini, 
terutama karena peserta didiknya 
biasanya adalah mereka yang sudah 
bekerja dan ingin meningkatkan 
kompetensinya secara terus 
menerus. Upaya yang dapat 
dilakukan untuk strategi keempat:
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a) Perguruan tinggi menyusun  
program pengadaan sarana 
dan fasilitas pembelajaran. 
Hal ini dilakukan dengan 
mengidentifikasi kebutuhan, 
penyusunan, pengadaan dan 
evaluasi.

b) Perguruan tinggi dan program 
studi menyusun rencana peng-
adaan barang. Hal ini dilakukan 
dengan langkah-langkah: peng-
alokasian anggaran, pengajuan, 
pemanfaatan dan monev. 

c) Perguruan Tinggi menyusun SOP 
dalam pemanfaatan fasilitas 
yang relevan.  Hal ini dilakukan 
melalui langkah-langkah: 
pembuatan naskah akademik, 
penyusunan draft, FGD, sosialisasi 
dan penetapan, dokumentasi

d) Perguruan Tinggi menyusun 
MP dalam pemanfaatan fasilitas 
yang relevan.  Hal ini dilakukan 
melalui langkah-langkah: 
pembuatan naskah akademik, 
penyusunan draft, FGD, sosialisasi 
dan penetapan, dokumentasi

6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

dikemukakan bahwa optimalisasi peran 
pimpinan Perguruan Tinggi dalam 
Memantapkan Karakter Bangsa Guna 
Pembangunan Nasional perlu dilakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
1) Meningkatkan Kesiapan Pimpinan 

dalam Menjalankan Peran di 
Perguruan Tinggi   

 Meningkatkan kesiapan pimpinan 
ini dilakukan dengan meningkatkan 

kemampuan pimpinan dalam mem-
bangun keharmonian antara posisi 
dan pengaruhnya, meningkatkan  
komitmen untuk menjalankan 
perannya melampaui aturan 
minimal, meningkatkan integrasi 
kemampuan kerjanya dengan 
pengembangan kepribadian dan 

 spiritual, meningkatkan  kemampuan  
 pimpinan dalam mentransendensikan 

kepentingan dirinya kepada 
kepentingan bangsa yang lebih 
besar, meningkatkan integritas per-
kembangan kecerdasan intelektual, 
emosi dan spiritual, menumbuhkan 
kesadaran berbangsa  pada tingkat 
pure awareness, meningkatkan  
kecakapan konseptual, kecakapan 
teknikal dan kecakapan membina 
relasi agar kemampuan manajemen 
pimpinan bertambah baik.

2) Menciptakan Iklim Akademik di 
Perguruan Tinggi  

 Membangun Iklim akademik ini 
dilakukan dengan menciptakan 
suasana pembelajaran (education 
touch) yang mengarah pada 
peningkatan kemuliaan manusia, 
menciptakan  proses pembelajaran 
(taste for learning) yang ber-
makna, mendorong  sumber daya 
manusia agar secara proaktif 
mengaktualisasikan potensi yang 
dimilikinya, menyuburkan perilaku 
transenden dan dikembangkannya 
suasana kritis, kreatif dan inovatif.

3) Meningkatkan Kerjasama Perguruan 
Tinggi

 Meningkatkan kerjasama dilakukan 
dengan meningkatkan kerjasama 
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antar sesama pimpinan, menyediakan 
program kolaborasi sumber daya 
manusia di dalam kampus, menjalin  
kerjasama dengan ahli, institusi di 
dalam atau luar negeri, mencegah 
terjadinya  konflik sosial internal.

4) Menyediakan program dan teknologi  
yang mudah diakses masyarakat

 Menyediakan program dan teknologi 
yang mudah diakses dilakukan 
dengan meningkatkan  ketercukupan 
program pendidikan yang dapat 
diakses dari perguruan tinggi, 
memperbaharui  pembelajaran 
menjadi modern,  meningkatkan 
ketercukupan  teknologi informasi 
yang diperlukan, meningkatkan 
ketercukupan  alat dan media 
pembelajaran modern.

Saran
Beberapa saran diusulkan sebagai 

berikut :
1) Kementerian pendidikan dan 

kebudayaan dapat bekerjasama 
dengan menteri terkait serta 
lembaga internasional  dalam 
menemukan strategi peningkatan 
kapasitas pimpinan Perguruan 
Tinggi setara World Class University 
yang berkelanjutan.

2) Untuk mengantisipasi kemungkinan 
terpilihnya calon yang tidak ber-

 kualitas sebagai pimpinan Perguruan 
Tinggi  diharapkan Menteri Pendidikan 

 dan Kebudayaan dapat mem-
pertimbangkan hasil IKNI calon 
Rektor yang diukur oleh Lemhannas/
lembaga lain dalam menggunakan 
hak suara pada pemilihan Rektor.
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Pengantar
Wacana tentang wawasan kebangsaan 

akhir-akhir ini kembali menguat 
dalam masyarakat Indonesia. Banyak 
pihak yang mempertanyakan apakah 
wawasan kebangsaan tetap relevan 
untuk dibicarakan dalam kondisi dunia 
yang meng’global’ seperti saat ini, 
juga mengingat adanya kebangkitan 
ethnic nationalism sebagaimana yang 
terjadi di Negara Eropa Timur dengan 
runtuhnya Uni Soviet. Selain itu, juga 

diperbincangkan perlunya revitalisasi 
wawasan kebangsaan, dalam artian ini 
terlihat bahwa wawasan kebangsaan 
merupakan salah satu elemen yang 
sangat mendasar yang menentukan 
eksistensi negara dan bangsa kita secara 
historis baik di masa lalu, sekarang, 
maupun yang akan datang. Namun, pada 
saat yang sama, ia menunjukkan pula 
adanya anggapan bahwa landasan itu 
kini sedang menghadapi diskontinuitas, 
yang pada gilirannya bisa berakibat 
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Sebuah Keniscayaan1

N. Jenny M.T. Hardjatno
Guru Besar Tetap Universitas Indonesia

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI

1 Sebagian besar tulisan ini pernah diterbitkan dalam buku BANGSA INDONESIA TERJEBAK “PERANG MODERN” : 
SESKO TNI AD Republik Indonesia tahun 2004.
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munculnya krisis-krisis yang mengancam 
keberlangsungan keduanya.

Sehubungan dengan paham kebangsa-
an, semakin lama timbul kecenderungan 
penonjolan partikularisme dan 
relativisme budaya, hal yang selama ini 
sangat bertentangan dengan semangat  
universalisme yang dipunyai oleh the 
founding fathers kita. Akibatnya, 
timbul kelompok-kelompok yang ingin 
melakukan redefinisi terhadap situasi 
yang mereka alami dan mulai mencoba 
untuk melakukan penemuan jati diri. 
Akhirnya beberapa masalah yang dapat 
ditemukan dalam pergaulan sosial 
seperti masalah SARA malahan masalah 
bahasa pun menjadi sumber revitalisasi 
dan dari sini tumbuhlah suatu landasan 
munculnya visi politik primordial.

Masalah ini akan menjadi penting 
bilamana kita melihat adanya gejala 
disintegrasi bangsa, seiring dengan 
situasi politik yang berkembang 
sedemikian cepat, sehingga masalah 
wawasan kebangsaan pun menjadi 
semakin rumit dan kompleks. Bilamana 
kita melihat perkembangan yang terjadi 
akhir-akhir ini masalah kebangsaan 
semakin relevan untuk diangkat ke 
permukaan sebagai tindak lanjut dari 
perwujudan integrasi nasional.

Sehubungan dengan itu per-
kembangan teknologi informasi di satu 
pihak dan semakin berkembangnya 
dunia di lain pihak, maka wawasan 
kebangsaan menjadi sangat fungsional 
baik secara nasional maupun 
internasional, yang pada gilirannya 
memaksa kita untuk meredefinisi dan 
membuat reorientasi masalah tersebut.

Tulisan ini berusaha untuk mem-
berikan gambaran seberapa penting 
masalah wawasan kebangsaan 
menjadi relevan untuk difungsikan 
dan diaktualkan pada masa sekarang 
ini, dengan melihat latar belakang 
terciptanya wawasan kebangsaan dan 
pembentukan bangsa Indonesia serta 
dengan dampak globalisasi yang tengah 
melanda dunia.  

Kebangsaan Indonesia dalam tinjauan 
historis

Berbicara tentang kebangsaan 
(nasionalisme) tentu saja tidak dapat 
dilepaskan dari konsep bangsa (nation). 
Rogers Brubaker dalam Smith (2003: 
12) mengingatkan tentang bahaya 
menjadikan konsep bangsa sebagai 
suatu hal yang konkret, yaitu dengan 
melihat bangsa sebagai ‘kolektivitas 
yanbg substansial dan berdaya tahan’. 
Dikatakannya, bahwa seharusnya 
dipikirkan nasionalisme tanpa bangsa 
dan melihat bangsa (nation) sebagai 
suatu kategori praktik, kemerdekaan 
bangsa (nationhood) sebagai suatu 
bentuk budaya dan politik yang 
dilembagakan serta kebangsaan 
(nationness) sebagai suatu peristiwa 
yang kontingen. Sementara itu Max 
Weber (1948) menyatakan bahwa 
kriteria bangsa yang murni ‘objektif’ 
seperti bahasa, agama, wilayah, 
dan sebagainya tidak bisa mencakup 
sejumlah bangsa. Oleh karena bangsa 
bukanlah negara yang merupakan 
sebuah kegiatan institusional melainkan 
aktivitas bangsa yang bercirikan suatu 
jenis komunitas. Dengan demikian, maka 
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bangsa tampaknya dapat terbentuk 
tanpa adanya negara, oleh karena 
bangsa dalam konsep nasionalisme 
merupakan suatu perwujudan dari 
bentuk persatuan komunitas tersebut.

Anderson (1983: 5) menyatakan 
bahwa bangsa adalah sebuah imagined 
community, yaitu sebuah komunitas 
politik yang imajiner, yang mempunyai 
batas-batas yang jelas serta mempunyai 
kedaulatan. Disebut demikian karena 
sebelumnya warga dari sebuah nation 
itu tidak saling mengenal, akan tetapi 
mereka membayangkan adanya sebuah 
komunitas, yang diciptakan atau 
dibayangkan. Dengan demikian bangsa 
(nation) bukanlah suatu benda ataupun 
yang dibendakan, yaitu sejumlah 
kriteria obyektif seperti latar belakang 
sejarah, suku, agama, kebudayaan, 
bahasa, dan lain sebagainya, akan 
tetapi adalah apa yang digambarkan 
oleh masyarakat tentang dirinya serta 
tentang sesamanya dalam masyarakat. 

Akhirnya gambaran yang berupa 
nation itu diwujudkan kebenarannya 
melalui berbagai ikon yang dijadikan 
simbol bersama. Sementara itu Smith 
(2003: 150) menyatakan konsep bangsa 
sebagai ‘suatu komunitas manusia yang 
memiliki nama, yang menguasai suatu 
tanah air serta memiliki mitos-mitos 
dan sejarah bersama, budaya public 
bersama, perekonomian tunggal dan 
hak serta kewajiban bersama bagi 
semua anggotanya’. 

Selanjutnya menurut Smith (2003, 
6) kebangsaan atau nasionalisme 
mempunyai makna sebagai berikut:
1. Suatu proses pembentukan, atau 

pertumbuhan bangsa-bangsa

2. Suatu sentiment atau kesadaran 
memiliki bangsa bersangkutan

3. Suatu bahasa dan simbolisme 
bangsa

4. Suatu gerakan sosial dan politik 
demi bangsa yang bersangkutan

5. Suatu doktrin dan/atau ideologi 
bangsa, baik yang umum maupun 
yang khusus.
Hal yang sama juga diungkapkan 

oleh David Miller (1995: 27) bahwa 
nasionalitas sebagai suatu konmunitas 
yang (1) terbentuk dari keyakinan 
dan komitmen bersama yang saling 
menguntungkan, (2) mempunyai latar 
belakang sejarah, (3) berkarakter 
aktif, (4) berhubungan dengan suatu 
wilayah tertentu, (5) dibedakan 
dengan komunitas lain melalui budaya 
publiknya yang khas.

Dengan demikian, kebangsaan 
merupakan sesuatu yang berproses, 
yang diwujudkan melalui simbol-simbol, 
dikukuhkan melalui arus informasi dalam 
interaksi sosial dan media komunikasi, 
yang disertai oleh sarana dan prasarana 
teknologi yang tersedia. Di sini terlihat 
bahwa wawasan kebangsaan akan tetap 
ada jika terdapat proses imaginasi 
dan keyakinan suatu komunitas yang 
selalu dipelihara, dipertahankan serta 
dikembangkan. Tanpa hal itu maka 
kesadaran kebangsaan akan lenyap.

Dilihat dari perjalanan sejarah 
bangsa Indonesia yang terdiri dari 
berbagai etnis, agama, dan bahasa, 
maka penanaman rasa kebangsaan 
ini menjadi penting terutama pada 
masa penjajahan. Yang menjadi dasar 
keterikatan masyarakat untuk bersatu 
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adalah adanya kesamaan pengalaman 
sejarah, cita-cita sosial politik untuk 
berkehidupan kebangsaan yang 
merdeka dan berdaulat yang bisa 
dilihat mulai dari sejarah pergerakan 
nasional, lahirnya Budi Utomo 1908 dan 
kristalisasi dari semuanya itu sampai 
pada saat dikumandangkannya Sumpah 
Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai 
kehendak untuk bersatu dengan janji 
Satu Bangsa, Satu Tanah Air dan Satu 
Bahasa Indonesia. Sumpah tersebut 
menjadi modal utama untuk melahirkan 
Negara nasional yaitui Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.   

Jadi konsep kebangsaan Indonesia 
pada hakekatnya haruslah berbasis 
pada identitas dan budaya bangsa yang 
terdiri dari berbagai etnis, bahasa, 
agama, yang tertuang dalam prinsip 
Bhineka Tunggal Ika. Walaupun di 
satu sisi keragaman ini merupakan 
kondisi yang rawan konflik, namun 
di sisi lain merupakan kekayaan yang 
harus dipertahankan sebagai ciri khas 
bangsa yang merupakan mozaik dan 
menimbulkan kebanggaan bagi bangsa 
Indonesia. Dari hal tersebut maka secara 
historis munculnya rasa kebangsaan 
Indonesia ditunjukkan oleh adanya 
kesamaan pengalaman sejarah dan cita-
cita sosial politik untuk berkehidupan 
kebangsaan yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil, dan makmur dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Indonesia sebagai suatu Negara 
yang pluralistik terdiri dari berbagai 
kelompok etnis, budaya, bahasa. Etnis 
dan kelompok tertentu tidaklah merupakan 
kelompok-kelompok yang eksklusif 

dilihat dari sejarah kelahirannya. Akan 
tetapi, bangsa Indonesia merupakan 
transendensi atas suku-suku. Dengan 
meminjam istilah Benedict Anderson, 
dari hal ini terlihat bahwa Indonesia 
sebenarnya merupakan imagined 
community, oleh karena bangsa 
Indonesia terbentuk berdasarkan atas 
visi dan cita-cita berbangsa. Selanjutnya 
dalam rangka pembentukan bangsa 
terlihat adanya dasar keterikatan 
integratif masyarakat berdasarkan 
pengorbanan dari suku-suku atau 
kelompok etnis tertentu dengan 
tujuan untuk dapat mencapai cita-cita 
bersama atau cita-cita bangsa. 

Masyarakat Indonesia umumnya 
berkembang dari pola-pola keterikatan 
demikian yang tumbuh dari bawah 
sebagai manifestasi kebutuhan untuk 
hidup besama dalam suatu masyarakat.  
Pola keterikatan tersebut merupakan 
pangkal tolak dan tempat tumbuhnya 
pola berpikir dan bertindak inklusif.  
Secara historis terlihat bahwa ikatan-
ikatan ini kemudian berkembang 
sejalan dengan wawasan dan pergaulan 
masyarakatnya yang makin maju 
dan makin luas. Menurut Ki Hadjar 
Dewantara rasa kebangsaan adalah 
sebagian dari rasa kebatinan yang 
hidup dalam jiwa dengan disengaja. 
Asal mulanya rasa kebangsaan itu 
timbul dari rasa diri, yang terbawa dari 
keadaan perikehidupan, lalu menjalar 
menjadi rasa keluarga, rasa ini terus 
jadi rasa hidup bersama (rasa sosial).

Rasa kebangsaan merupakan 
rasa kesadaran berbangsa yaitu 
rasa persatuan dan kesatuan yang 
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lahir secara alamiah karena adanya 
kebersamaan sosial yang tumbuh dari 
kebudayaan, sejarah, dan aspirasi 
perjuangan masa lampau, serta 
kebersamaan dalam menghadapi 
tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi 
rasa kebangsaan ini dalam mencapai 
cita-cita bangsa berkembang menjadi 
wawasan kebangsaan. Atas dasar rasa 
dan wawasan kebangsaan yang memuat 
nilai-nilai toleransi dan gotong royong 
timbul semangat kebangsaan untuk 
cinta terhadap tanah air dan rela 
berkorban demi kepentingan tanah 
air. Wawasan kebangsaan mengandung 
suatu tuntutan suatu bangsa untuk 
mewujudkan jati dirinya, serta 
mengembangkan tatalakunya sebagai 
bangsa yang meyakini nilai-nilai luhur 
budayanya yang lahir dan tumbuh 
sebagai identitasnya.

Memaknai Wawasan Kebangsaan Masa 
Kini dan Operasionalisasinya

Saat ini kita berada dalam era 
globalisasi, suatu situasi dan kondisi 
yang tidak dapat kita elakkan. Proses 
globalisasi pada dasarnya telah 
membuka suatu lahan interaksi yang 
baru di dunia yang belum pernah 
dikenal sebelumnya, bahkan juga 
semula asing di negara-negara maju. 
Lahan interaksi global atau kerap juga 
disebut ‘globalitas’ itu seperti biasanya 
yang terjadi dengan segala lahan baru 
dalam kehidupan masyarakat manusia 
selalu bersisi dua: dia menawarkan 
peluang-peluang baru (global society), 

tetapi juga menghadapkan kita pada 
resiko-resiko baru, sehingga beberapa 
ahli menyebut dunia kita sekarang 
sebagai ‘risk society’ (Giddens, Beck, 
Wallerstein).2

Sementara itu globalisasi sebagai 
suatu fenomena masa kini dirumuskan 
oleh Roland Robertson (1993) sebagai 
berikut “globalization as a concept 
refers both to the compression of 
the world and the intensification of 
consciousness of the world as a whole”. 
Globalisasi berarti meningkatnya 
interdependensi dan kesadaran 
interdependensi (Sastraprateja, 2001). 
Globalisasi membawa serta nilai-nilai 
dan tatanan dunia baru yang tercermin 
melalui nilai-nilai universal yang berada 
di dunia ini, seperti masalah demokrasi, 
hak asa, si manusia dan lingkungan  
hidup. 

Arus globalisasi yang menerpa 
masyarakat dapat menyebabkan kuatnya 
identitas primordial berbagai kelompok 
masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi 
akibat ketidak mampuan masyarakat 
menghadapi arus global tersebut serta 
mengidentifikasikan diri kepada budaya 
global seperti perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan informasi. 
Sebagai akibatnya masyarakat dapat 
terjebak pada ekstremitas identitas 
primordialnya untuk mencari rasa 
aman terhadap terpaan budaya global 
tersebut.

Proses globalisasi yang telah terjadi 
membawa dampak yang melanda 
berbagai bangsa di belahan dunia 

2   Beck: 9 et seq.; 10-11.
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ini, di mana setiap bangsa dapat 
memanfaatkannya dengan mengadakan 
suatu usaha yang terus menerus seperti 
adaptasi, serta reformasi dalam 
setiap kondisi sosial politiknya sesuai 
dengan tantangan yang dihadapinya. 
Akan tetapi bisa saja terjadi kesulitan 
bilamana terdapat kemampuan yang 
kurang seimbang atau ketidak 
siapan dari bangsa yang terkena arus 
globalisasi, yang antara lain dapat 
menimbulkan culture schock. 

Dalam proses transformasi sosial 
yang terjadi di kalangan masyarakat 
Indonesia dewasa ini, terjadi berbagai 
perubahan-perubahan dan kemajuan, 
yang tentu saja membawa serta gaya 
hidup beserta manifestasi kulturalnya, 
termasuk budaya pop (pop culture) 
yang meluas ke seluruh lapisan 
masyarakat. Budaya pop berkembang 
tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan 
sosial ekonomi dan gaya hidup. Dalam 
perkembangannya, budaya pop ini 
dapat menjamah ke seluruh lapisan 
masyarakat tanpa mempertimbangkan 
apakah mutunya baik atau tidak, karena 
permasalahan yang utama adalah 
asalkan dapat memenuhi selera dan 
gaya hidup masyarakat, misalnya junk 
food, K-Pop, dan berbagai lainnya yang 
dipersembahkan oleh tayangan media 
baik cetak maupun elektronik.  

Sebagaimana kita ketahui, proses 
globalisasi ini telah terjadi berulang 
kali, namun isu globalisasi sekarang 
ini begitu gencar dan menyeluruh 
dengan dampak yang cukup besar 
berkat teknologi informasi dan 
komunikasi ynng canggih. Dengan 

demikian fenomena globalisasi  harus 
dicermati, karena penolakan terhadap 
globalisasi berarti akan mempunyai 
dampak ketertinggalan, sedangkan me-
manfaatkan globalisasi akan membawa 
kemajuan sejauh terdapat kemampuan 
dan kesiapan yang nyata dari bangsa 
tersebut.

Dengan demikian globalisasi me-
nuntut kesadaran terhadap kesatuan 
dunia, perlunya solidaritas bangsa 
manusia sebagai prinsip global di samping 
prinsip-prinsip yang sudah berlaku 
yaitu individu (pribadi), masyarakat, 
dan bangsa. Demikian pula, globalisasi 
menuntut sikap keterbukaan serta 
menghargai nilai-nilai kemanusiaan di 
dalam pergaulan hidup dunia termasuk 
menghormati martabat serta hak-hak 
asasi manusia. Mengandalkan kekuatan 
fisik dan mempergunakannya untuk 
memperoleh suatu pengaruh dominan 
dalam percaturan dunia akan berakibat 
lunturnya semangat global ini. 

Sekalipun demikian, globalisasi tidak 
berarti menghilangkan nasionalisme 
sebagaimana semangat yang dicermin-
kan dalam pernyataan Kenichi O’Mae 
dalam The End of Nation State. Sangat 
mungkin bahwa di dalam globalisasi 
berkembang nasionalisme secara 
regional yaitu gabungan dari negara-
negara yang sudah established atau 
pun juga nasionalisme lokal yaitu 
ethnicnasionalism. Sehubungan dengan 
hal ini dalam konteks globalisasi pun 
perlu diperhatikan prinsip-prinsip sosial 
politis berdasarkan multikulturalisme.

Akhirnya,  perlu digarisbawahi bahwa  
globalisasi menuntut masing-masing 
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negara mempunyai daya saing yang 
tinggi, bangsa yang lemah dalam 
daya saingnya tidak mustahil akan 
dilanda oleh proses globalisasi dan ini 
berarti hanyalah menguntungkan bagi 
negara-negara yang berdaya saing 
tinggi. Globalisasi pun mempunyai 
dampak dan tuntutan terhadap kondisi 
ekonomi, politik dan sosial budaya 
bangsa termasuk di dalamnya aspirasi 
daerah. Pemberlakuan UU Republik 
Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU RI nomor 
33 tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah 
diharapkan akan membawa perubahan 
kepada kehidupan pemerintahan daerah 
yang semata-mata mengutamakan 
kepentingan rakyat, dalam upaya 
mendekatkan pemerintah dengan 
rakyatnya, dan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat 
secara keseluruhan. Jadi, kedua UU ini 
diharapkan agar semakin meningkatkan 
rasa persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam wadah Negara Kesatuan RI. 
Bertolak dari kenyataan-kenyataan 
yang ada dan berlangsung selama 
ini, dan untuk menjamin eksistensi 
Negara Kesatuan RI, sangat dibutuhkan 
suatu dorongan secara nasional 
membangkitkan semangat kebangsaan 
yang tidak bertentangan dengan 
Pancasila dan UUD NRI 1945.

Di Indonesia, dianut paham 
demokrasi Pancasila, di mana asas 
kekeluargaan dan rasa saling hormat 
menghormati merupakan ciri khas dan 
mengacu pada kokohnya semangat 
gotong royong berdasarkan prinsip 

Bhineka Tunggal Ika dan Sumpah 
Pemuda sebagai pilar dan nuansa 
demokrasi yang kokoh.

Jadi, dapat disebutkan di sini 
bahwa jati diri bangsa selalu memberi 
warna dalam proses demokrasi, 
termasuk di dalamnya pelaksanaan 
otonomi daerah yang tidak terlepas 
dari cita-cita demokrasi dalam rangka 
menumbuhkan pemerintahan dari, 
untuk, dan oleh rakyat. Oleh karena itu 
pelaksanaan demokrasi harus selaras 
dengan prinsip otonomi daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab. Dalam 
artian ini terlihat bahwa aspirasi rakyat 
semakin tumbuh dan berkembang, 
terutama dalam mengatur daerahnya 
sendiri.

Krisis ekonomi, politik, dan krisis 
kepercayaan yang berkepanjangan, 
yang melanda bangsa Indonesia 
telah membawa dampak hampir 
kepada seluruh aspek dan tatanan 
kehidupan. Walaupun  terasa pahit 
atas keterpurukan yang telah terjadi 
di Indonesia, namun ada hikmah 
positif yang bisa diambil adalah 
timbulnya ide dan pemikiran dasar 
yang menumbuhkan reformasi total di 
dalam segala aspek kehidupan dalam 
berbangsa, dan bernegara. 

Tujuan dan usaha reformasi total ini 
adalah untuk mewujudkan terciptanya 
masyarakat warga (civil society) 
dalam kehidupan berpemerintahan, 
bermasyarakat, dan bernegara yang 
memiliki nilai-nilai good governance  dan 
clean government, yang memunculkan 
nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, 
kejujuran, keadilan, berorientasi 
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kepada kepentingan rakyat, serta 
bertanggung jawab kepada rakyat 
dalam menghadapi tantangan yang 
semakin kompeks. 

Salah satu permasalahan yang 
semakin kompleks dan berdampak 
multidimensional terhadap kehidupan 
setiap bangsa, termasuk Indonesia di 
abad ke-21 ini pemicu utamanya adalah 
pertambahan jumlah penduduk dunia 
yang meningkat pesat dari 6,9 miliar 
(2011) menjadi 9,2 miliar orang (2050) 
atau bertambah 2,5 miliar dalam kurun 
waktu empat puluh tahun. Pertumbuhan 
penduduk akan memicu persoalan 
ketersediaan ruang hidup, pangan, 
energi, air, kesehatan, pendidikan, 
kesejahteraan, keamanan, bahkan 
eksistensi sebuah bangsa dan negara. 
Pada tahun 2045, ketika Indonesia 
berusia 100 tahun, jumlah penduduk 
Indonesia diprediksi akan mencapai 400 
juta jiwa. Pada saat itu, satu dari 20 
penduduk dunia adalah orang Indonesia. 
Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu 
mempersiapkan dan memperhatikan 
secara serius aspek pendidikan 
dan kesehatan penduduk, sehingga 
penduduk indonesia tumbuh sebagai 
manusia berkualitas dan menjadi aset 
bangsa, bukan sebaliknya menjadi 
beban bangsa. Dengan bekal jumlah 
penduduk yang besar (demografi), 
letak yang strategis (geografis), dan 
sumber kekayaan alam (ska) melimpah, 
Indonesia diramalkan akan menjadi 
negara besar (super power) urutan ke-7 
dari aspek ekonomi pada tahun 2030, 
dan pada urutan ke-4 dunia dalam 
aspek PDB pada 2050, yaitu mencapai 
US $13,93 triliun. 

 Dari hal tersebut faktor pendidikan 
menjadi penting untuk menghasilkan 
sumber daya manusia yang memiliki 
akhlak mulia, beretika, dan taat 
hukum, serta mencintai lingkungan 
dan tanah airnya. Artinya penanaman 
wawasan kebangsaan juga merupakan 
hal yang patut dikembangkan dalam 
kurikulum pendidikan baik pendidikan 
formal, serta non formal dan bentuk-
bentuk pendidikan informal yang 
mengedepankan rasa cinta tanah air. 
Menurut Komaruddin Hidayat (2012) 
arah pendidikan yang terjadi dewasa 
ini harusnya mengacu pada empat hal 
pokok yaitu (1) peserta didik harus 
diarahkan agar mengenal dan memahami 
potensi dirinya; (2) peserta didik harus 
diarahkan untuk mengenal karakter 
dan potensi daerahnya agar dipelihara 
dan dikembangkan; (3) peserta didik 
harus diarahkan untuk mengenal 
dan memahami sejarah dan jatidiri 
bangsanya untuk dijaga kehormatannya 
dan dimakmurkan rakyatnya; dan (4) 
peserta didik dan tenaga pendidik harus 
memiliki wawasan global dan regional. 
Pada kenyataannya, suasana batin 
dalam dunia pendidikan di Indonesia 
saat ini hanya disibukkan pada hal-hal 
yang bersifat administratif dan ujian 
nasional yang materinya sangat kognitif, 
kurikulum dan kultur pendidikan kurang 
menanamkan nilai-nilai patriotisme. 

Lawrence Harrison dan Samuel 
P. Huntington dalam buku Culture 
Matters: How Values Shape Human 
Progress, yang dikutip oleh Jakob 
Oetama (2012) mengatakan bahwa dari 
10 faktor kemajuan dan ketertinggalan 
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suatu bangsa, satu diantaranya 
adalah pengembangan pendidikan. 
Ketertinggalan (contoh Ghana) dan 
kemajuan (contoh Korea Selatan) 
suatu bangsa bukan dikarenakan 
imperialisme, ketergantungan, dan 
rasisme, melainkan terletak pada nilai-
nilai budaya yang secara luar biasa 
membentuk kehidupan politik, ekonomi, 
dan kinerja sosial-budaya. Korea Selatan 
lebih mampu membangun pendidikan 
sebagai bagian dari membangun 
nilai-nilai budaya kehidupan bangsa 
yang cerdas. Pendidikan tidak hanya 
menyampaikan pengetahuan dan 
ketrampilan, tetapi juga membangun 
karakter-karakter positif, yang dapat 
dilakukan melalui pendidikan Pancasila 
dalam bentuk ‘baru’ sesuai dengan 
tingkat pendidikannya, mulai dari 
tingkat TK sampai PT. 

Akhirnya, dalam memaknai wawasan 
kebangsaan harus dilihat dari hal-
hal berikut ini. Pertama hilangkan 
kesenjangan, ketidakadilan, diskriminasi, 
intoleransi yang masih merupakan 
fenomen menonjol dalam kehidupan 
masyarakat kita dewasa ini. Kedua 
menanggapi pernyataan Kenichi O’Mae 
The End of Nation State perlu disadari 
dan diyakini bahwa di samping tiga 
faktor prinsip-prinsip esensial identitas 
pribadi, masyarakat, dan bangsa 
perlu diterima dan difungsionalkan 
faktor ke empat yaitu bangsa manusia 
(human kind) dalam membangun 
dunia baru yaitu struktur dunia global 
yang terbuka, toleran, adil, dan 
aman. Ketiga, menampilkan persepsi 
kebangsaan bukan sebagai benda atau 

reifikasi, tetapi sebagai imagined 
community sebagaimana dikemukakan 
oleh Benedict Anderson. Keempat, 
menghargai multikulturalisme yang 
mengakui kepribadian serta hak hidup 
masing-masing suku dan identitas 
budaya lokal dalam konteks yang lebih 
luas sebagai satu bangsa. Prinsip ini 
pada dasarnya sudah dikemukakan 
dalam rumusan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan demikian, wawasan 
kebangsaan harus dituangkan secara 
konkrit dalam struktur kehidupan sosial 
masyarakat serta sejauh mungkin dalam 
percaturan global demi kepentingan 
bangsa. Oleh karena itu pertama 
harus dihindari rumusan-rumusan yang 
ideologis semata-mata, yang dapat 
.mengakibatkan counter effect. Sadar 
atau tidak sadar, rumusan-rumusan 
ideologis sering digunakan bukan 
sebagai pedoman yang memberikan 
arah ataupun motivasi kerja, tetapi 
dipakai untuk pembenaran kepentingan 
bahkan pembenaran kekuasaan. Kedua, 
hindari bentuk-bentuk ungkapan yang 
eksklusivistik, hubungan relasional 
yang feodalistik, sikap-sikap fanatisme 
sempit, serta wawasan primordial yang 
kerdil dalam huibungan antar suku 
dan agama. Ketiga, menuangkan arti 
dan makna wawasan kebangsaan serta 
kepentingan bangsa kedalam prinsip 
dan acuan bagi organisasi-organisasi 
internasional seperti WTO, WHO, 
APEC dan lain-lain. Sebagai contoh 
Negara Amerika Serikat yang begitu 
terkenal kaya dan kuat hubungan 
internasionalnya tetap bersikap gigih 
dalam memperjuangkan kepentingan 
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nasionalnya. Keempat, menuangkan 
kadar nasionalisme secara konkrit serta 
kadar solidaritas gotong royong yang 
rasional produktif ke dalam organisasi 
sosial, ekonomi, dan politik nasional.

Penutup
Perkembangan wawasan kebangsaan 

Indonesia bergerak ke arah tumbuhnya 
penghargaan terhadap nilai-nilai 
kebangsaan, yang secara historis 
tercermin dengan lahirnya Budi Oetomo 
sebagai usaha merintis integrasi 
persatuan dan kesatuan masyarakat, 
yang makin mengkristal dalam ikrar 
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang 
sangat monumental.  Sumpah tersebut 
menjadi modal utama bagi perjuangan 
untuk melahirkan negara nasional 
(negara bangsa) Indonesia pada tanggal 
17 Agustus 1945. Konsep kebangsaan 
Indonesia pada dasarnya harus berbasis 
pada identitas dan budaya bangsa 
yang terdiri dari berbagai suku bangsa, 
budaya, bahasa, dengan prinsip Bhineka 
Tunggal Ika. Keragaman yang demikian 
ini justru harus menumbuhkan nilai 
persatuan dan bukan perpecahan. 

Jadi, perilaku sehari-hari masyarakat 
akan menjadi lebih bermakna sejauh 
diilhami oleh semangat sejarah 
perjuangan bangsa. Dalam kaitannya 
dengan proses globalisasi, hak asasi 
manusia, dan lingkungan hidup yang 
menuntut perubahan besar di dunia 
harus dicermati dalam konteks 
kepentingan bangsa. Perkembangan 
dunia pada abad ke-21 diwarnai oleh 
perubahan-perubahan yang sangat 
cepat dan mendasar. Politik global 

yang pada awalnya ditekankan pada 
pertahanan keamanan telah berubah 
ke arah politik pengembangan 
kekuatan ekonomi melalui persaingan 
perdagangan bebas. 

Dengan pola berpikir inklusif, 
dan perkembangan pola keterikatan 
masyarakat yang ditunjukkan oleh 
faktor sejarah perjuangan bangsa, 
serta cita-cita bangsa Indonesia maka 
posisi agama dapat menjadi salah satu 
faktor sebagai perekat bangsa, dalam 
arti religiusitas sebagai satu dimensi 
yang melekat pada martabat manusia, 
dalam kerangka persatuan dan kesatuan 
karena pada tingkat yang lain dapat 
menimbulkan faktor ekslusivisme.  

Lembaga-lembaga atau organisasi-
organisasi kemasyarakatan yang 
modern, bersifat inklusif dan merupakan 
faktor integrasi nasional, harus secara 
sadar dihidupkan dan ditopang sehingga 
nilai-nilai paham kebangsaan melekat 
dalam berkehidupan bermasyarakat 
dengan paham kebangsaan serta 
berpadu integral dengan kehidupan 
negara. Jadi, perlunya sosialisasi 
wawasan kebangsaan sebagai sebuah 
keniscayaan untuk mempertebal rasa 
cinta kepada tanah air dan bangsa.

Dengan demikian, bangsa Indonesia 
akan menjadi bangsa yang besar sejauh 
mampu mengembangkan diri menjadi 
bangsa yang dinamis dan arif, serta 
memiliki daya menuju kemajuan secara 
kreatif, dan bebas dari sekat-sekat 
primordial dan kekerdilan wawasan,  
berpikir dalam perspektif yang luas 
serta bekerja secara produktif.
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