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KATA PENGANTAR 

 

Nasionalisme adalah konsep nation-state yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia. 

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri 

sebagai bangsa Indonesia. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah: wadah 

(organisasi), isi, dan tata laku. Hal ini sejalan dengan konsep Wawasan Nusantara sebagai cara 

pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan. 

Pembangunan Indonesia pada hakikatnya adalah pemenuhan kebutuhan bagi publik atau 

warga negaranya. Melalui semangat revolusi mental, negara ingin menghadirkan pemerintahan 

yang bekerja. Artinya, pemerintah benar-benar hadir dalam memberikan pelayanan publik. 

Salah satunya dengan melakukan perubahan atas cara pandang, cara pikir, dan cara kerja 

aparatur sipil negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik. 

Hal ini diejawantahkan melalui penerapan nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Mengapa 

Aparatur Sipil Negara (ASN) perlu memiliki wawasan kebangsaan? Dalam penerapan nilai-

nilai tersebut, ASN memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik; sebagai 

pelayan yang berintegritas tinggi ; sebagai perekat persatuan bangsa.   

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, Diklat Latsar menjadi wadah untuk memberikan 

pemahaman yang sama dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme yang terwujud dalam 

pelayanan publik yang berkualitas. 

 

 

            Mataram,  Juni 2018 

 

 

 

            Nurhikmah, S.I.P., M.Hum 
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Mengapa

Nasionalisme ?



Pelatihan Dasar Calon PNS

dengan penekanan pada

kurikulum pembentukan

karakter Pegawai Negeri Sipil

(PNS)

Untuk mampu bersikap dan

bertindak profesional dalam

mengelola tantangan dan

masalah keragaman sosial

kultural yang didasari nilai-

nilai dasar PNS berdasarkan

kedudukan dan peran PNS

dalam NKRI pada setiap

pelaksanaan tugas jabatannya

sebagai pelayan masyarakat

Nasionalisme merupakan

bagian dari agenda nilai-nilai

dasar PNS



Indikator hasil belajar :

Menginternalisasi jiwa 

nasionalisme Pancasila yang 

kuat dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya

Mengaktualisasikan nilai-

nilai Pancasila sebagai 

pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik, serta perekat 

dan pemersatu bangsa



MATERI 

POKOK

Nilai-nilai nasionalisme pancasila bagi ASN (Sila 1 
dan Sila 2)

Nilai-nilai nasionalisme pancasila bagi
ASN (Sila 3 s/d Sila 5)

ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik

ASN Sebagai Pelayan Publik

ASN Sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa



ASN yang memiliki

nasionalisme kuat

ASN yang memahami dan memiliki kesadaran

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam

pelaksanaan tugasnya

Sila 1 Sila 2 Sila 3 Sila 4 Sila 5

ASN sebagai

Pelaksana

Kebijakan Publik

ASN sebagai

pelayan Publik

ASN sebagai

perekat dan

pemersatu bangsa

ASN yang mampu mengaktualisasikan

wawasan kebangsaan dan jiwa

nasionalisme dalam menjalankan

profesinya sebagai pelayanan publik yang 

berintegritas

Setiap pegawai ASN memiliki

orientasi berpikir mementingkan

kepentingan publik, bangsa dan

negara. 

Nilai-nilai yang senantiasa

berorientasi pada kepentingan

publik (kepublikan) menjadi

nilai dasar yang harus dimiliki

oleh setiap pegawai ASN
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1. Pancasila sebagai Dasar negara 

yaitu sumber dari segala sumber 

hukum.

2. Pancasila sebagai ideologi negara 

yaitu dasar dan arah kebijakan 

politik.

3. Pancasila sebagai karakter bangsa 

yatu dasar dan tujuan strategis 

kebudayaan.

4. Pancasila sebagai pandangan 

hidup yaitu dasar pedoman sikap 

dan perilaku.



Undang-Undang Dasar 1945 

Sebagai hukum dasar tertulis yaitu segala produk hukum harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan UUD 1945.

Bhinneka Tunggal Ika

Petikan dari kakawin sutasoma karya Mpu Tantular yaitu BHINEKA 

TUNGGAL IKA TAN HANA DHARMA MANGRWA (terpecah 

belah itu, tidak ada kebenaran yg mendua

NKRI

Nkri adalah negara kesatuan republik indonesia yg merupakan 

bentuk final



Lambang-lambang Negara

Bendera, Bahasa, dan Lambang

negara, serta Lagu kebangsaan

Indonesia merupakan sarana

pemersatu, identitas, dan wujud

eksistensi bangsa yang menjadi

simbol kedaulatan dan kehormatan

negara

BHINNEKA 

TUNGGAL IKA



Nasionalisme

• Paham/ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat 

kenasionalan, nasionalisme semakin menjiwai bangsa indonesia.

• Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yg secara potensial 

atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan 

mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan 

bangsa, semangat kebangsaan.



1908: KEBANGKITAN NASIONAL

Indonesia dimulai dari…

Sumpah Palapa

Zaman Penjajahan

1908 : kebangkitan nasional

1928 : sumpah pemuda (bersatu)

1945 : membuat kemerdekaan

(belenggu penjajahan)

1966 : belenggu komunisme

1998 : belenggu otoriter

Abad 21 : belenggu produktif dan

kreatif (global & daya saing)





Makna nasionalisme secara politis : manifestasi
kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan
pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut
kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan
maupun sebagai pendorong untuk membangun
dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa
dan negaranya.

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau
paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-
nilai Pancasila. 

Chauvinisme?



Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, 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, yaitu hasrat yang 

sangat kuat untuk kebersamaan dalam mengatasi segala 

perbedaan dan diskriminasi. Wawasan kebangsaan tidak 

dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status 

sosial, agama dan keyakinan



Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang

Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah

(darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di 

bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan

Wawasan

Nusantara

Cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa

dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu

kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Pertahanan Keamanan

Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan

lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang 

menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau

cita–cita nasionalnya



• Menjamin kemerdekaan tanpa diskriminasi 

dalam beribadah sesuai agama dan 

kepercayaan

• Mengakui dan memperlakukan semua warga 

negara sebagai manusia yg bermartabat.

• Memiliki solidaritas yang tinggi dan hidup 

rukun

• Mengakui dan menghargai kedaulatan rakyat, 

secara demokratis

• Negara mengikutsertakan seluruh rakyat 

dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Nilai-nilai

luhur

Pancasila



Nilai-nilai nasionalisme Pancasila 

bagi ASN (Sila 1 dan Sila 2)

• Sejarah Ketuhanan Masyarakat

Indonesia--Agama telah memberi

pengaruh penting dalam

kehidupan masyarakat Indonesia di 

bidang ekonomi, sosial, maupun

politik

• Proses sekularisasi politik di 

Indonesia mendapat

momentumnya saat berkuasanya

pemerintahan Liberal pada paruh

kedua abad 19



Ketuhanan dalam Perumusan

Pancasila

• Agoes Salim, tokoh Sarekat

Islam, mengkritik gagasan

nasionalisme gaya Eropa yang 

meminggirkan nilai-nilai

ketuhanan dengan

mengagungkan keduniaan.

• Soekarno memandang nilai-nilai

ketuhanan merupakan pembeda

antara nasionalisme gaya Eropa

dengan nasionalisme Indonesia. 

paruh kedua abad 19



• Menjelang akhir penjajahan

Jepang, kekuatan politik terbelah

menjadi dua, yakni golongan

kebangsaan yang tergabung

dalam Jawa Hokokai, dan

golongan Islam yang tergabung

dalam Masyumi. 

• Pada dasarnya kedua golongan

ini sama-sama memandang

penting nilai-nilai ketuhanan

dalam bernegara, tetapi

berselisih mengenai hubungan

negara dan agama. 



• Gagasan alternatif di luar dua

golongan digulirkan oleh

Mohammad Hatta dan

Soekarno, dua tokoh

berpendidikan Barat yang punya

akar keislaman kuat. Hatta 

mengemukakan bahwa dalam

Islam tidak dikenal pemisahan

atau pertentangan antara agama 

dan negara. Ia ingin

menunjukkan bahwa perlu ada

pembedaan (diferensiasi) antara

fungsi agama dan fungsi negara.



• Adanya diferensiasi ini membuat

agama dan negara bisa

mengembangkan peran publiknya

masing-masing tanpa saling

memaksa karena masing-masing

berada dalam konteksnya yang 

tepat. 

• Institusi agama dalam ranah

publik :

• Kebebasan

• Persoalan sekuler

• Pola tradisional yang 

disesuaikan dengan zaman

• “Civil Society”, “Political 

Society”



Implementasi nilai ketuhanan

Nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai

keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan, 

dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan.

Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai

sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan

berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani

dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral 

dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan

memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi

sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari

Pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan

etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri

untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan

alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat.



Nilai-nilai Kemanusiaan bagi Aparatur

Sipil Negara (ASN) dalam Menjalankan

Tugasnya

• Posisi strategis dan SDA Indonesia yang 

melimpah—perjumpaan dengan

global/antar peradaban

• Politik etis Belanda –pendidikan

memungkinkan bangsa Indonesia 

mengenyam pendidikan di Eropa

• Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme

yang tak bisa dilepaskan dari kemanusiaan

universal dalam pergaulan antar bangsa

• Dalam pandangan Soekarno, kebangsaan

atau nasionalisme dan kemanusiaan atau

internasionalisme saling melengkapi satu

sama lain.



Perspektif Teoritis Nilai-nilai Kemanusiaan

dalam Kehidupan Berbangsa

• Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 terjadi

bersamaan dengan semangat melepaskan diri

dari penjajahan di negara-negara Asia dan

Afrika. Keinginan untuk menentukan nasib

bangsa sendiri sekaligus juga karena

kemenangan negara-negara demokrasi Barat, 

membuat banyak negara yang baru merdeka

memilih menganut sistem pemerintahan

demokratis

• Semangat penegakan HAM, meskipun

terhambat karena perang dingin—Indonesia 

menjadi agen dalam arena politik

internasional melalui Gerakan Non-Blok



• Kesulitan Indonesia dalam melaksanakan

HAM ternyata juga dialami oleh negara-

negara Dunia Ketiga yang baru merdeka. Ini

menimbulkan perbedaan perspektif dalam

memandang HAM, yakni universalisme

(Dunia Barat) dan partikularisme (Negara 

Dunia Ketiga? 

• Kemajuan di bidang telekomunikasi dan

informasi, globalisasi menerpa semua negara

di dunia, baik di bidang ekonomi, sosial, dan

politik. Akibat globalisasi, HAM menjadi

tuntutan yang universal.



Globalisasi memunculkan

neoliberalisme—

kesenjangan di negara dunia

ketiga

Pentingnya nasionalisme

dan internasionalisme



Implementasi nilai kemanusiaan

Sila kedua Pancasila memiliki konsekuensi ke

dalam dan ke luar. 

Ke dalam berarti menjadi pedoman negara dalam

memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi

manusia. Ini berarti negara menjalankan fungsi

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan

kehidupan bangsa”. 

Konsekuensi ke luar berarti menjadi pedoman

politik luar negeri bebas aktif dalam rangka, “ikut

serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan

keadilan sosial (Bung Hatta)



Pemahaman dan implementasi Sila

Persatuan Indonesia

• Secara geopolitik, Indonesia negara Kepulauan, 

terdiri dari 18.108 pulau dan 6000 diantaranya

berpenduduk (Data UNEP 2003). 

• Posisi Indonesia menjadi kuala penyerbukan dan

silang budaya dari peradaban besar dunia. 

Indonesia menampilkan arkeologis peradaban

purba, tua, modern dan pasca modern yang hadir

secara simultan.

• Indonesia juga menjadi bangsa yang majemuk

secara paripurna karena kemajemukan kultural, 

agama, sosial dan teritorial yang mampu menyatu

dalam komunitas politik kebangsaan Indonesia 

(pluralitas nilai dan kepentingan)



Nasionalisme Indonesia : Perspektif Teoritis

• Ben Anderson (Anderson, 1911 :  bangsa merupakan

konsep budaya tentang suatu komunitas politis yang secara

keseluruhan dibayangkan (imagined) sebagai kerabat yang 

bersifat terbatas dan berdaulat.

• John Amstrong (1982) dan Anthony Smith (1986), dengan

aliran etnosimbolis melihat bahwa kelahiran bangsa pasca

abad ke-18, merupakan sebuah spesies baru dari kelompok

etnis yang pembentukannya harus dimengerti dalam

jangka panjang.

• Perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di 

Indonesia sebagai negara persatuan dengan segala

simbolnya untuk mengatasi paham golongan dan

perseorangan, konstitusi dan perundang undangan, 

ideologi pancasila, kesamaan warga di depan hukum, dan

bahasa persatuan. Perbedaan dimungkinkan

• Perbedaan?



Implementasi nilai persatuan dalam

membangun semangat nasionalisme

• Tujuan nasionalisme dari semangat

gotong royong

• Ke dalam : kemajemukan sebagai

hal positif

• Ke luar : nasionalisme yang 

memuliakan kemanusiaan universal



Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai

Kerakyatan Dalam Hikmat Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan

• Demokrasi yang sesuai dengan karakter

dan cita-cita bangsa, yakni demokrasi yang 

dilandasi oleh kekeluargaan atau

kolektivisme—mengadopsi nilai-nilai

keislaman dan pengalaman nusantara

• Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya

Belanda di bumi Indonesia membawa dua

dampak: adanya tekanan imperialisme dan

kapitalisme terhadap rakyat; dan

tumbuhnya gagasan humanisme dan

demokrasi Barat pada kaum terpelajar.



Perspektif Teoritis Nilai-nilai

Permusyawaratan dalam Kehidupan

Berbangsa

• Abraham Lincoln mendefinisikan

demokrasi sebagai “pemerintahan dari

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 

• Model demokrasi permusyawaratan yang 

dipilih oleh bangsa Indonesia ini

menyerupai model yang kemudian disebut

dengan demokrasi deliberatif, yang 

meletakkan keutamaan diskusi dan

musyawarah dengan argumentasi

berlandaskan konsensus (hikmah

kebijaksanaan) dibanding keputusan

berdasarkan voting



Implementasi Nilai-nilai Permusyawaratan dalam

Kehidupan Sehari-hari

• Sila ke-4 Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi

yakni kerakyatan (kedaulatan rakyat), 2) 

permusyawaratan (kekeluargaan), dan 3) 

hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berciri

kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap

suara rakyat.

• Pelayanan publik hendaknya memahami

kebutuhan rakyat sebagai pemegang saham utama

pemerintahan. Dalam demokrasi sosial, pelayanan

publik berperan dalam memastikan seluruh warga

negara, tanpa memandang latar belakang dan

golongan, mendapat jaminan kesejahteraan



Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai 

Keadilan Sosial 

• Zaman penjajahan yang kemudian memunculkan

perkumpulan untuk memajukan kesejahteraan, 

pendidikan, dan solidaritas pribumi.

• Beberapa gagasan :

• Sukarno : Marhaenisme; 

• Muhammad Hatta : kerja sama tolong

menolong

• Sjahrir : Negara kesejahteraan

• Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para 

pendiri bangsa menyatakan bahwa negara

merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan

menyelenggarakan keadilan (emansipasi dan

partisipasi ekonomi politik)



Pemahaman dan Implementasi Nilai-nilai Keadilan 

Sosial 

• Keadilan sosial merupakan perwujudan imperatif  etis 

dari amanat pancasila dan UUD 1945 (pasal 33 UUD 

1945 yang berbunyi; ”Perekonomian berdasar atas 

demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang”)

• Peran Negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, 

ada dalam empat kerangka; (i) Perwujudan relasi yang 

adil disemua tingkat sistem kemasyarakatan, (ii) 

pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan 

kesempatan, (iii) proses fasilitasi akses atas informasi, 

layanan dan sumber daya yang diperlukan. (iv) 

dukungan partisipasi bermakna atas pengambilan 

keputusan bagi semua orang. 





Pemerintah Daerah  dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

berkewajiban:

• Melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan

demokrasi,  melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan

kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI

• Melindungi setiap hak penduduk utk melaksanakan ajaran dan ibadah bagi

Pemeluknya menurut agama dan kepercayaannya sepanjang tidak

bertentangan dengan Per-UU dan tidak menyalahgunakan dan atau

menodai agama serta tidak mengganggu Kantibmas.

• Memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD RI 1945, serta

mempertahankan dan memelihara Keutuhan NKRI.



Masalah Internal Otonomi

Daerah

• Raja-Raja Kecil

• Aktor pembangunan : 

Belum memahami

Arti Kemerdekaan

Arti Kebangsaan (Perekat)

Amanah yg diterima

(Aparatur

• Ribuan Pulau; Ribuan

Bahasa Daerah Byknya

Suku; Agama; Ras; 

berbeda-beda di 

Bingkai NKRI



Apabila ada

provinsi atau

daerah ingin

memisahkan diri

dari Indonesia, 

setuju atau tidak?



Pelanggaran HAM 

1998 perlu diusut

tuntas, setuju atau

tidak?



Pemutaran film 

G30S/PKI setiap

30 September, 

setuju atau tidak?



Terdakwa korupsi, 

narkoba, dan

teroris dihukum

mati, setuju atau

tidak? 



Penambangan

emas di Indonesia 

tidak

memakmurkan

rakyat, setuju atau

tidak?



Penggusuran

lahan petani untuk

membangun

bandara, setuju

atau tidak?



Pemilihan

presiden dan

gubernur oleh

anggota DPR, 

setuju atau tidak?



Banyak tenaga

asing dipekerjakan

di Indonesia, 

setuju atau tidak?



Atlet Indonesia 

berprestasi

dijadikan

PNS/militer oleh

pemerintah, setuju

atau tidak?



Hey, My name is Joe

I work in a button factory,

I've got married and one children,

Are you busy, Joe? I said no,

Tangan Kanan

1) Tangan Kanan+Kiri

2) Kedua Tangan+Kaki Kanan

3) Kedua Tangan+Kedua Kaki

4) Gerakkan bersama-sama



Negara Indonesia ialah Negara 

Kesatuan, yang berbentuk Republik

[Pasal 1 (1)]

Negara Indonesia 

adalah negara 

hukum
[Pasal 1 (3)***]

Kedaulatan 

berada di tangan 

rakyat dan 

dilaksanakan 

menurut Undang-
Undang Dasar

[Pasal 1 (2)***]

UUD1945

BAB I. BENTUK DAN 

KEDAULATAN



Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya   masing-masing dan    untuk 

beribadat menurut agamanya dan  kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]

BAB XI. AGAMA

A G A M A



BAB XII. PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

POLRI

sebagai alat negara yang 
menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat 
bertugas melindungi, 
mengayomi, melayani 
masyarakat, serta 
menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]

TNI (AD, AL, AU)

Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan 
kewenangan TNI dan POLRI, syarat-syarat 
keikutsertaan warga negara dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal 
yang terkait dengan pertahanan dan keamanan 
diatur dengan undang-undang

[Pasal 30 (5)**]

sebagai alat negara 

bertugas 

mempertahankan, 

melindungi, dan 

memelihara keutuhan 

dan kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]

Usaha pertahanan dan 

keamanan negara dilaksanakan 

melalui sishankamrata oleh 

TNI dan POLRI sebagai 

kekuatan utama, dan rakyat 

sebagai kekuatan pendukung

[Pasal 30 (2)**]

Pertahanan dan 
Keamanan Negara

Tiap-tiap warga 

negara berhak dan 

wajib ikut serta 

dalam usaha 

pertahanan dan 

keamanan negara

[Pasal 30 (1)**]



BAB XIII. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENDIDIKAN 

DAN 

KEBUDAYAAN

Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 

APBN dan APBD untuk memenuhi 

kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 

nasional [Pasal 31 (4)****]

Negara menghormati dan memelihara bahasa 

daerah sebagai kekayaan budaya nasional

[Pasal 32 (2)****]

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa 

untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia

[Pasal 31 (5)****]

Negara memajukan kebudayaan nasional 
Indonesia di tengah peradaban dunia 
dengan menjamin kebebasan masyarakat 
dalam memelihara dan mengembangkan 
nilai-nilai budayanya
[Pasal 32 (1)****]

Setiap warga

negara berhak 

mendapatkan pendidikan

[Pasal 31 (1)****]

Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib 

membiayainya

[Pasal 31 (2)****]

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undang-undang [Pasal 31 (3)****]



BAB XIV. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PEREKONOMIAN 

NASIONAL 

DAN 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan

[Pasal 33 (1)]

Cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh negara [Pasal 33 (2)]

Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat

[Pasal 33 (3)]

diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, 

serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 

[Pasal 33 (4)****]

Fakir miskin dan anak-anak 

yang terlantar dipelihara oleh 

negara

[Pasal 34 (1)****]

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan

[Pasal 34 (2)****]

Negara bertanggung jawab atas 

penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umum

yang layak

[Pasal 34 (3)****]



BAB X. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

[Pasal 27 (2)]

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 

sebagainya ditetapkan dengan undang-undang  (Pasal 28)

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]

WARGA 

NEGARA DAN 

PENDUDUK

warga negara ialah 
orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan 
orang-orang bangsa 
lain yang disahkan 
dengan undang-
undang sebagai warga 
negara
[Pasal 26 (1)]

Penduduk ialah warga 

negara Indonesia dan 

orang asing yang 

bertempat tinggal di 

Indonesia 
[Pasal 26 (2)**]



BAB XA. HAK ASASI MANUSIA

membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan, hak anak atas kelangsungan 

hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi

(Pasal 28B) **

mengembangkan diri, mendapat 

pendidikan, memperoleh manfaat dari 

IPTEK, seni dan budaya, memajukan 

diri secara kolektif

(Pasal 28C) **

kebebasan memeluk agama, meyakini 

kepercayaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal, kebebasan 

berserikat, berkumpul dan berpendapat 

(Pasal 28E) **

berkomunikasi, memperoleh, 

mencari, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan  

informasi, 

(Pasal 28F) **

pengakuan yang sama di hadapan 

hukum, hak untuk bekerja dan 

kesempatan yg sama dalam 

pemerintahan, berhak atas status 

kewarganegaraan 

(Pasal 28D) **

hidup sejahtera lahir dan batin, 

memperoleh pelayanan kesehatan,  

mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan 

dan manfaat guna mencapai persamaan 

dan keadilan 

(Pasal 28H) **

perlindungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan HAM adalah 

tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah

(Pasal 28I) **

berkewajiban menghargai hak orang 

dan pihak lain serta tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan UU

(Pasal 28J) **

untuk hidup serta 

mempertahankan hidup 

dan kehidupan

(Pasal 28A) **

perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat, harta benda, dan 

rasa aman serta untuk bebas dari 

penyiksaan

(Pasal 28G) **

HAK ASASI 

MANUSIA



ASN SEBAGAI 

PELAKSANA

KEBIJAKAN PUBLIK

(Fungsi ASN berdasarkan 

pasal 10 Undang-Undang 

No. 5 Tahun 2014)



Thomas R. Dye (1981), dalam bukunya berjudul

Understanding Public Policy :  kebijakan publik adalah

apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan

atau tidak dilakukan. 

James E. Anderson (1975), kebijakan publik adalah

suatu tindakan yang ditujukan secara spesifik yang 

dilakukan oleh negara untuk merespon suatu

permasalahan.

Dilakukan oleh pemegang otoritas

ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai

aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan

kebijakan publik



Policy

Tindakan yang lebih ber orientasi pada pencapaian tujuan
(goal oriented action), bukan tindakan yang acak atau sporadis

Pola tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. meliputi
keputusan-keputusan yang dibuat untuk
mengimplementasikan hukum dan perundangundangan, dan
segala konsekuensi ikutannya dalam penegakan perundang-
undangan tersebut

Respon atas tuntutan kebijakan (policy demands) oleh aktor
lain, seperti sektor privat, organisasi masyarakat sipil, dll

Berkaitan dengan apa yang secara aktual dilakukan oleh
pemerintah, bukan hanya apa yang hendak dilakukan atau yang 
dikatakan akan dilakukan

bersifat positif maupun negatif. Respon terhadap suatu
masalah yang diberikan melalui suatu tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah disebut sebagai kebijakan yang bersifat positif



Sifat-sifat kebijakan 

tersebut harus 

dimengerti oleh ASN 

sebagai pelaksana 

kebijakan publik agar 

mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan



Pengawasan
dan penilaian

hasil
kebijakan

Implementasi
kebijakan

Perumusan
kebijakan

Tiga kegiatan

pokok terkait

kebijakan

publik

(Tachjan (2006))



Undang-Undang ASN memberikan

jaminan kepada ASN bebas dari

intervensi kepentingan politik, bahkan

bebas dari intervensi atasan yang 

memiliki kepentingan subjektif. 

UU ASN dibangun atas dasar

kompetensi dan profesionalisme yang 

memadai. Pandangan tersebut

didasarkan atas paradigma bahwa

ASN merupakan aparatur

profesional yang kompeten, 

berorientasi pelayanan publik, dan

loyal kepada negara dan aturan

perundang-undangan.



Dua belas kode etik dan kode perilaku ASN (pasal

5 UU ASN)

• Melaksanakan tugasnya dengan jujur, 

bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi

• Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan

disiplin

• Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan

tanpa tekanan

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

• Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah

atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang undangan dan etika pemerintahan

• Menjaga kerahasiaan yang menyangkut

kebijakan negara;



• Menggunakan kekayaan dan barang milik

negara secara bertanggung jawab, efektif, dan

efisien

• Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan

dalam melaksanakan tugasnya

• Memberikan informasi secara benar dan tidak

menyesatkan kepada pihak lain yang 

memerlukan informasi terkait kepentingan

kedinasan

• Tidak menyalahgunakan informasi intern 

negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya

untuk mendapat atau mencari keuntungan atau

manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain

• Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu

menjaga reputasi dan integritas ASN; dan

• Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai disiplin pegawai ASN.



ASN SEBAGAI 

PELAYAN PUBLIK



Birokrasi profesional adalah

sekelompok aparat pada

sektor privat atau organisasi

pemerintah yang bekerja

secara profesional yang 

bertanggung jawab

menjalankan fungsi dan

mengimplementasikan

hukum dan peraturan

perundangundangan



Seperti apakah wajah

birokrasi kita di 

Indonesia?



Mengapa penting mendorong

manajemen birokrasi yang profesional? 

Atau dengan kata lain, mengapa

pegawai ASN dituntut bekerja secara

profesional? 



ASN sebagai Perekat dan

Pemersatu Bangsa



Dalam UU No 5 tahun 2014 pasal 66 

ayat 1-2 terkait sumpah dan janji

ketika diangkat menjadi PNS, 

dinyatakan PNS akan senantiasa setia

dan taat sepenuhnya kepada

Pancasila, UUD 1945, negara dan

pemerintah. PNS juga menjunjung

tinggi martabat PNS serta senantiasa

mengutamakan kepentingan negara

dari pada kepentingan diri sendiri, 

seseorang dan golongan”. 



Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh

sumpah dan janjinya untuk loyal, setia dan taat kepada pilar

dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, 

serta kepada pemerintahan yang sah. 

Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan

dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan

Pancasila dan UUD 1945. 

Bagi seorang PNS, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah

sesuatu yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan

jiwa dan raganya untuk mempertahankan keutuhan Negara 

Indonesia.



Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928, 

untuk pertama kali para pemuda Indonesia 

memproklamirkan Persatuan Indonesia dengan

Sumpah Pemuda yang aslinya berbunyi:

1. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku

Bertumpah Darah yang Satu, Tanah Indonesia.

2. Kami Putra dan Putri Indonesia, Mengaku

Berbangsa yang Satu, Bangsa Indonesia.

3. Kami Putra dan Puteri Indonesia, Menjunjung

Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia.



Dalam Peraturan Kepala LAN No 

11 tahun 2011 tentang Pedoman

penyelenggaraan Diklat Prajabatan

bagai Calon PNS, dalam

pembelajaran materi diklat, ada 4 

kompetensi dasar yang harus diimliki

oleh seorang PNS yaitu integritas, 

kebangsaan, administrasi umum dan

sikap perilaku.



Sumber potensial merusak NKRI

• Masih adanya kelompok kelompok di 

masyarakat yang tidak menyetujui

ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 

dan NKRI

• Kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi membuat Negara menjadi

tanpa batas (borderless)

• Konflik karena pemekaran daerah

• Konflik hasil pemilihan kepala daerah

• Munculnya ketidak percayaan

masyarakat pada insitusi formal negara

dan lembaga penegak hukum



Peran PNS/ASN dalam

Menciptakan Kondisi Damai

• Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia

harus bersikap netral dan adil--PNS dalam

melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku

diskriminatif dan harus obyektif, jujur,

transparan—kondisi damai

• Sikap netral dan adil PNS dalam politik

lima tahunan yaitu pemilu dan pilkada.

• PNS juga harus bisa mengayomi

kepentingan kelompok kelompok

minoritas, dengan tidak membuat

kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi

keberadaan kelompok tersebut

• PNS menjadi figur/tokoh dan teladan di

lingkungan masyarakatnya



Dalam keragaman kita dapat berbuat

Dalam keragaman kita dapat melihat

Dalam keragaman kita dapat bermanfaat

Dalam perbedaan kita dapat mufakat

Itulah ciri seorang BIROKRAT



KESIMPULAN

Nasionalisme sangat penting bagi

PNS, tidak hanya wawasan, tapi juga 

mampu mengaktualisasikannya dalam

tugas dan fungsi—menghilangkan

mental block, mengedepankan

kepentingan bangsa… 



Persatuan
kesatuan Kepentingan

dan
keselamatan

bangsa
diatas

segalanya

Rela
berkorban

Bangga
sebagai
bangsa

Indonesia

Mengakui
persamaan

derajat

Saling
mencintai

sesama
manusia

Sikap
tenggang

rasa

Prinsip

nasionalisme

dilandasi

Pancasila 





TERIMA 

KASIH


