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KATA PENGANTAR 

 

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. 

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan 

Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi 

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari 

Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan 

motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan 

bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan 

demikian, Undang-Undang ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan 

karakter dalam mencetak PNS. 
 

Salah satu penguatan nilai-nilai tersebut melalui pemahaman tentang pelayanan 

publik sebagai bagian dari tugas penting Aparatur Sipil Negara. Pelayanan publik menjadi 

tugas utama yang harus dimaknai sebagai pengabdian ASN kepada masyarakat (publik). 

Dengan memahamkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pelayanan publik, maka 

kita telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Para Calon PNS harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam pelayanan publik demi 

terwujudnya pelayanan yang prima bagi masyarakat tanpa terkecuali di segala bidang. 
  
 

 

            Mataram,  Juni 2018 

 

 

 

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

PENDAHULUAN 

 

 

A. Deskripsi Singkat 

 Materi wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ini membahas tentang Konsep dan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara 

Kesatuan Republik IndonesiaI, Nilai-nilai kejuangan, character building dan ketahanan 

bangsa, Kebangsaan dalam reformasi, Pemahaman baru konstitusi baru, Penemuan kembali 

kebangsaan serta Kebangsaan baru Indonesia.  

 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Hasil Belajar : Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan memiliki 

pemahaman dan dapat mengaplikasikan nilai nilai Wawasan Kebangsaan dalam 

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

2. Indikator Keberhasilan 

Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat : 

a. Memahami Konsep dan pengertian Wawasan Kebangsaan  

b. Memahami  cara Membangun karakter bangsa  

c. Mengetahui Sosial Budaya dan Wasbang Sebagai Kekuatan Nasional 

d. Memahami, menemukan kembali Wasbang, konstitusi baru, kebangsaan baru 

 

C. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1. Konsep Wawasan Kebangsaan  

1.1. Konsep Wawasan Kebangsaan 

1.2. Pengertian wawasan kebangsaan  

1.3. Aspek Aspek Wawaan Kebangsaan      

2.  Membangun karakter bangsa (character building) 

     2.1. Membangun karakter (character building) 

     2.2. Pengertian membangun karakter (character building) 

3. Kebangsaan dalam reformasi 

4. Pemahaman baru, konstitusi baru 

5. Penemuan kembali kebangsaan 

6. Kebangsaan baru indonesia 

6.1. Modal fisik 

6.2. Modal budaya 

6.3. Modal Ruang 

6.4. Modal mental 

6.5. Modal intelektual 

6.6. Modal politik 



2 | W a w a s a n  K e b a n g s a a n  d a l a m  N K R I - D I k l a t  P r a j a b a t a n  

F o r m a s i  K h u s u s  ( K 2 )  

 

 

D. METODE PENYAJIAN 

Wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini 

disajikan dengan metode   :                      

1. Ceramah,  

2. Tanya jawab  dan Diskusi kelas, 

3. Kuis, demonstrasi dan Games 

4. Simulasi 

5. Brainstorming  

6. Putar film Pendek  

 

E. Waktu 

1 Sesi 6 JP (@45 menit) 
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BAB  II 

 KONSEP WAWASAN KEBANGSAAN 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : memahami nilai-nilai konsep 

wawasan kebangsaan 

 

 

A. Konsep Wawasan Kebangsaan 

 Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami 

kebaradaan jati diri dan lingkungannya yg pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah 

bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu Negara dan sejarah yang dialaminya. 

Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, 

social-budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta 

bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar. 

 Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakekat 

serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga 

Negara Indonesia khususnya Pegawai Negari Sipil (PNS) mengingat kedudukannya sebagai 

salah satu unsur aparatur Negara yang berperan sebagai perekat persatuan bangsa dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

B. Pengertian Wawasan Kebangsaan 

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan 

“Kebangsaan”. Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah 

wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi 

cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh “Wawasan Nusantara” yaitu wawasan 

(konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan 

Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan 

keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam penegertian lain seperti “Wawasan 

Sosial”, sebagai “kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan 

diri di lingkungan sosial. Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan 

dua subyek yang berbeda yaitu antara wawasan “nusantara” dan wawasan “social” 

sebagaimana diutaran diatas, namun dapat diambil intisarinya bahwa wawasan pada 

pokoknya mengandung pengertian kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu 

konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok 

pikiran yang terkandung di dalamnya. 

Selanjutnya mengenai istilah “kebangsaan” yang berasal dari kata “bangsa” dapat 

mengandung arti “ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu”, dan dapat pula 

mengandung arti “kesabaran diri sebagai warga dari suatu bangsa” (KKBI, 1989). Dalam 

kaitan dengan pengertian yang terakhir ini, (Parangtopo 1993) memberikan pengertian 
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kebangsaan sebagai “tindak-tanduk kesabaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai 

suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati 

bersama”. Berdasarkan wawasan kebangsaan itu, dinyatakan pula bahwa wawasan 

kebangsaan adalah suatu wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, 

kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah berencana dan 

bertindak”. 

 

C. Aspek Wawasan Kebangsaan 

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai 

berikut: 

a) Aspek moral. Konsep wawasan kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau 

commitment pada seseorang atau masyarakat untuk bekerja bagi kelanjutan eksistensi 

bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. 

b) Aspek intelektual. Konsep wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang 

memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di 

masa mendatang serta berbagai potensi yang di miliki bangsa. 
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BAB  III 

 MEMBANGUN KARAKTER BANGSA  

(”CHARACTER BUILDING”) 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : menjelaskan definisi dari 

upaya membangun karakter bangsa 

 

 Sesuai dengan judul bab ini, maka dalam uraian pembahasan, sistematis penyajiannya 

tersusun atas uraian tentang nilai-nilai kejuangan; daya saing nasional, pengertian Character 

Building dan hal-hal yang melemahkan ketahanan bangsa. Kesemua uraian dan pembahasan 

materi pokok bahasan dikaitkan dengan konteks wawasan kebangsaan kita. 

 

A. MEMBANGUN KARAKTER (”CHARACTER BUILDING”) 

 Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan oleh 

dimilikinya sumberdaya alam yang melimpah ruah, akan tetapi sangat ditentukan oleh 

kualitas sumberdaya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bangsa yang 

besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri. Dilihat dari suatu 

manajemen suatu organisasi, maka unsur manusia merupakan unsur yang paling utama 

dibandingkan unsur-unsur lainnya seperti: uang (money), metode kerja (method), mesin 

(machine), perlengkapan (material) dan pasar (market), dikatakan demikian, karena tidak 

dapat dipungkiri bahwa adanya daya guna, manfaat, dan peran usur-unsur, hanya 

dimungkinkan apabila unsur ”manusia” mempunyai, memiliki daya/kekuatan untuk 

memberdayakan berbagai unsur dimaksud sehingga masing-masing unsur dapat memberi 

hasil, manfaat, daya guna, dan peran dalam manajemen tersebut. 

 Demikian juga halnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksaan 

pembangunan nasional. Sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara dan 

kesempurnaan Aparatus Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai 

Negeri. Dalam hubungan ini diperlukan Pegawai Negeri yang penuh kesetian dan 

ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara dan 

pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berhasil guna, bersih, 

profesionalisme dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Apabila dilihat dari peran Pegawai Negeri sebagai Aparatur Negara pelayanan 

masyarakat, maka tidak bisa tidak karakter (character) Pegawai Negeri mutlak dibangun 

sehingga memiliki perilaku yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan. Dengan demikian Pegawai Negeri dapat memainkan perannya sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
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B. PENGERTIAN MEMBANGUN KARAKTER (“CHARACTER BUILDING”) 

 Dari segi bahasa, membangun Karakter (“Character Building”) yang terdiri dari 2 

kata yaitu : membangun (to build) dan karakter (Character). Adapun arti “Membangun” 

bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, mengadakan sesuatu. Sedangkan “karakter” 

adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, ahklak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain. Dalam konteks bahan ajar ini pengertian “membangun 

Karaketer” (Character Building) adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk 

membina, memperbaiki, dan untuk membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak 

(budi pekerti), insane manusia (masyarakat) sehingga manunjukkan parangai dan tingkah 

laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 

 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya 

membangun karakter akan mengambarkan hal-hal pokok sebagai berikut: 

1. Merupakan suatu proses yang terus menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, 

watak, sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan 

kebersamaan; 

2. Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan 

dalam rangka penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan; 

3. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai 

falsafah bangsa yakni Pancasila. 

Membangun karakter bangsa pada hakekatnya adalah agar sesuatu bangsa atau 

masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut : 

i. Adanya saling menghormati dan menghargai diantara sesama; 

ii. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong; 

iii. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa; 

iv. Adanya rasa peduli dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

v. Adanya moral, ahklak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama; 

vi. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling 

menguntungkan; 

vii. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai 

agama, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya; 

viii. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan. 

b. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sifat karakter suatu bangsa/masyarakat pada 

dasarnya dapat dikenali pada dua sifat, yaitu; 

1. Karakter yang bersifat positif, yakni suatu tabiat, watak yang menunjukkan nilai-nilai 

positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

2. Karakter yang bersifat negatif, yakni tabiat, watak yang menunjukkan nilai-nilai 

negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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BAB  IV 

 KEBANGSAAN DALAM REFORMASI 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : memahami pola kebangsaan 

dalam era Reformasi dan Globalisasi 

 

 

 Secara substansial, reformasi yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukanlah sebab 

dari terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial budaya di masyarakat, tetapi justru gerakkan 

reformasi ini terjadi sebagai akibat dari adanya pergeseran nilai-nilai itu. Keadaan ini tidak 

saja berlangsung di Indonesia tetapi juga didorong oleh adanya globalisasi. 

 Apa yang nampaknya kurang kita sadari, tetapi dapat kita rasakan, adalah pergeseran 

nilai-nilai itu. Kita kurang sadar bahwa pergeseran nilai-nilai telah terjadi. Tetapi kita 

merasakan dan melihat ada perubahan-perubahan mendasar dipertontonkan oleh perilaku 

social kita. Dalam keadaan seperti ini, mungkin kita perlu merenung kembali apa yang 

sebenarnya harus kita lakukan untuk mengakurkan sekurang-kurangnya kita itu dengan 

kenyataan yang terjadi. 

 Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kontradiksi seperti itu mungkin sekali harus 

diterjemahkan kedalam suatu pemahaman baru tentang Kebangsaan Indonesia. Mungkin 

tidak dengan merubah substansi nilai yang dikandung di dalam paham itu, melainkan dengan 

menterjemahkannya dalam situasi dan tuntutan baru masyarakat, bangsa dan zaman 

sekarang. Asumsi yang melandasi konstatasi seperti ini adalah nilai-nilai yang dikandung 

paham kebangsaan tetap relevan dengan tuntunan perkembangan masyarakat dan zaman, 

tetapi memerlukan cara-cara baru menterjemahkan nilai-nilai itu karena tuntunan dan 

tantangan baru. 

 Kebangsaan telah mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaan. Tetapi 

kemerdekaan baru merupakan jembatan emas untuk menuju cita-cita kebangsaan secara 

utuh, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur. Kemerdekaan telah mengubah struktur 

atau tatanan masyarakat Indonesia, dari struktur penjajahan ke struktur kemrdekaan atau 

kebangsaan 

 Pilihan-pilihan memang acapkali tidak mudah dilakukan. Perbedaan kepentingan, 

orientasi maupun ideologi bisa menjadi faktor yang menyebabkan kesepakatan bersama 

meneNtukan pilihan tidak mudah dicapai. Dan inilah yang menandai berbagai tahapan 

perjalanan bangsa dan negara Indonesia, dari demokrasi liberal, ke demokrasi terpimpin, ke 

demokrasi Pencasila, dan sekarang ini ke zaman reformasi. Meskipun perpindahan dari satu 

zaman ke zaman lain dapat dipandang sebagai masa penggemblengan ataupun pengujian 

semangat kebangsaan untuk menemukan format nasional, nampaknya proses character and 
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national building di Indonesia akan tetap berlangsung terus. Zaman berubah, masyarakat 

berkembang, tuntutan dan kebutuhan pun berbeda-beda dari zaman ke zaman. 

 Tantangan kita didewasa ini jelas adalah globalisasi. Globalisasi terjadi, karena pada 

akhir abad XX ini, teknologi komunikasi, mass-komunikasi, tele-komunikasi berkembang 

dasyat, maju sangat pesat hingga diluar jangkauan imajinasi manusia sebelumnya. Waktu 

menjadi sangat singkat, dunia menjadi menciut sehingga tidak lagi bisa diusahakan splendid 

isolation di bidang apapun. Bahkan beberapa waktu yang lalu dinyatakan bahwa era 

globalisasi merupakan the end of the nation-state. Manusia bebas berhubungan satu dengan 

yang lain. Batas-batas teritorial negara tidak lagi mampu menghalangi komunikasi global. 

Bahkan kekuasaan negara seperti kehilangan dayanya mengontrol, menguasai, dan 

mengawasi warga negaranya. Dunia boleh dikatakan mengalami masa pancaroba. Perubahan 

besar-besaran dan fundamental melanda dunia, meliputi bukan hanya bangunan negara tetapi 

juga orang-orang yang ada di dalamnya. 

 Dalam masa pancaroba seperti ini, orang mulai mencari jatidirinya dan tujuan-tujuan 

kehidupannya baik sebagai individu  maupun kolektivitas. Seperti dipertanyakan oleh Prof. 

Scalapino, mereka juga mulai bertanya “siapakah saya?” (“Who am I?”) dan “kemana 

saya?” (“Where do I go?”). Mungkin juga orang mempertanyakan arti kebersamaan dengan 

orang-orang lain di sekitarnya. Apakah kehidupan bersama ini memang memberi manfaat 

bagi dirinya, ataukah justru sebaliknya menjadi beban dan menyengsarakan dirinya. Baik 

secara individu maupun kolektif, era globalisasi dan masa pancaroba ini, telah menghadirkan 

berbagai pertanyaan mendasar tentang kehidupan masing-masing orang, masyarakat dan 

Negara. 

 Mampukah paham kebangsaan Indonesia menjadi orientasi kita menjawab tantangan 

globalisasi seperti itu? “Mendambakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila”. Jawaban-jawaban ini sudah menjawab pula pertanyaan tentang kebersamaan 

dengan orang-orang lain dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Jika keadilan dan 

kemakmuran merupakan intisari dari wujud akhir paham kebangsaan, maka kebersamaan 

dalam masyarakat dan bangsa Indonesia sekaligus menjadi kebersamaan dalam 

memperjuangkan tercapainya keadilan dan kemakmuran itu, keadilan dan kemakmuran yang 

tidak membeda-bedakan warga masyarakat, warga Negara karena asal-usul, ras, golongan 

dan sebagainya. 

 Sebenarnya yang menjadi tuntutan perubahan atau pergeseran nilai-nilai social 

budaya itu adalah perlunya ditegakkan kejujuran (truthfulness) dan keadilan (justice). 

Tuntutan-tuntutan ini bukan barang baru. Termasuk dalam tuntutan ini adalah transparansi 

atau keterbukaan dalam proses menegakkan kejujuran dan keadilan itu. Selama tuntutan-

tuntutan ini tidak terwujudkan, dibawah rezim apa pun pergolakan ataupun instabilitas akan 

terus terjadi. Semakin nilai-nilai dan proses tersebut ditinggalkan semakin dasyat 

pergolakannya. 
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BAB  V 

 PEMAHAMAN BARU, KONSTITUSI BARU 

 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : memahami paham 

kebangsaan dalam era Reformasi dan Globalisasi 

 

 

 Untuk menghadapi semangat atau euforia reformasi yang menggebu-gebu ini, dan 

agar tidak lepas kendali, diperlukan sikap antisipatif. Karena pada dasarnya yang menjadi 

ancaman disintegrasi bangsa sebagai nation maupun sebagai Negara Bangsa adalah: 

primordialisme, sentralisme dan social injustice. Jika ini diterima sebagai jawaban-jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan di atas, maka persoalan relevansi paham kebangsaan dengan 

perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan tantangan globalisasi, tidak perlu lagi 

dipersoalkan. Sebab, paham kebangsaan adalah paham yang pertama-tama anti 

primordialisme. Demikian juga, substansi pluralisme dalam paham kebangsaan itu 

sebenarnya menegaskan prinsip yang tidak mendukung sentralisme. Pada akhirnya, paham 

kebangsaan merupakan paham yang dalam dirinya mencita-citakan keadilan dan 

kemakmuran masyarakat, yang tidak lain adalah social justice. 

 Lalu, apa yang salah dengan paham kebangsaan kita selama ini? Mungkin saja 

selama ini kita tidak jujur, bahwa di balik pertanyaan-pertanyaan besar demi keadilan dan 

kemakmuran rakyat, demi tegaknya demokrasi maupun demi masa depan yang cerah, 

tersembunyi secra sadar maupun tidak sadar keinginan untuk mempertahankan kekuasaan 

demi kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Paham kebangsaan dengan demikian penuh 

manipulasi dalam aktualisasi kehidupan negara dan masyarakat. Kita sebenarnya belum taat 

asas, teguh, konsekuen dan konsisten mengaktualisasikan paham kebangsaan kita sendiri. 

 Dengan demikian, mungkin jawabannya semakin jelas, yakni paham kebangsaan 

harus dapat secara jujur, taat asas, teguh, konsekuen  dan konsisten kita aktualisasikan 

bersama. Karena itu, yang pertama harus dengan sungguh-sungguh kita realisasikan dari 

paham kebangsaan ini adalah prinsip bahwa semua warga negara adalah sama di hadapan 

hukum. Ini berarti kita hurus mau melaksanakan dan menegakkan secara sungguh-sungguh 

Rule of law. Tetapi Rule of law dapat ditegakkan jika kita bersama-sama  mengakui dan rela 

melaksanakan secara sungguh-sungguh pula Hak Azasi Manusia (HAM). Kedua hal ini pada 

akhirnya merupakan jalan yang memberi tuntunan dan arah bagi kita menyelenggarakan 

proses demokrasi. 

 Kebijaksanaan kepemimpinan nasional memang harus mengandalkan nurani dan etik. 

Paham kebangsaan secara substansial menyajikan acuan yang wajar bagi kebijaksanaan 

kepemimpinan national seperti itu. Tugas kita bersama untuk masa-masa mendatang ini 

mengaktualisasikan substansi dan prinsip paham kebangsaan kedalam sistem nasional  kita. 
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BAB  VI 

 PENEMUAN KEMBALI KEBANGSAAN 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : memahami unsur pokok 

kebangsaan dalam era Reformasi dan Globalisasi 

 

 Sejarah mencatat banyak kejahatan kemanusiaan terjadi di bumi Indonesia tercinta 

ini.. Perang di dalam suku pernah terjdi antara sesama warga Ambon dengan selubung dua 

agama yang berakar sama. Perang bunuh diri juga pernah terjadi di Poso. Warga Dayak yang 

bertahun-tahun menyaksikan habitatnya mengepung warga pendatang. 

 Masa menjelang kejatuhan Soeharto, tercatat banyak tindasan hak-hak asasi manusia 

seperti pembunuhan pembunuhan. Jika seseorang menelusuri lebih jauh lagi kebelakang, ia 

akan melihat banyak jejak-jejak tindakan jahat yang menyangkut kemanusiaan. Daftar 

tragedi demi tragedi yang tidak lengkap ini menunjukkan ketiadaan perekat kuat dalam kode-

kode yang menuntun kebangsaan Indonesia. 

 Provokasi kecil yang bersifat primordial sudah cukup bagi beberapa warga Indonesia 

untuk menggadaikan kebangsaan dengan kepentingan sesaat. 

 Dengan berakhirnya kekuasaan Soeharto, permulaan baru pun terbit. Indonesia baru 

menjadi bahan percakapan dimana-mana. UUD 1945 sudah dirubah dua kali secara 

pragmatik untuk merampingkan kekuasaan negara dan kekuasaan Presiden dalam negara. 

Pemilihan demokratik sudah diselenggarakan, dalam kurun waktu kurang dari 4 tahun 

Indonesia memilih tiga Presiden, dibanding dalam 53 tahun sebelumnya. 

 Secara tradisional kebangsaan dikaitkan dengan sejumlah ciri-ciri perseorangan dan 

kelompok. Mereka mencakup kesamaan wilayah, kesamaan etnik, kesamaan agama dan 

kesamaan-kesamaan yang bersifat kultural seperti tampak dalam cara penamaan banyak 

bangsa. Tetapi spesiasi dan rekombinasi evolusier dan persentuhan-persentuhan kultural 

yang rumit sesama manusia di dalam dan dari luar Indonesia sudah membuat kerangka 

kebangsaan seperti itu menjadi usang atau, sedikitnya, tidak berfungsi. 

 Unsur pokok kebangsaan adalah komitmen yang dijunjung tinggi terhadap hak-hak 

dan kewajiban yang disetujui melalui proses politik dan demokratik. Kita menemukan 

banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti itu UUD 1945 dan turunannya. Namun 

demikian, satu unsur kiranya tidak tampak atau sedikitnya perlu diberi tempat yang lebih 

tinggi dalam dokumen-dokumen dasar Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan masing-

masing warga. Alam dan kultur yang sangat beragam di mana manusia Indonesia hidup 

membuat kemerdekaan manusia menjadi unsur yang perlu bagi rancangan kebangsaan yang 

hidup. Tradisi menempatkan bangsa di atas manusia harus dibalik. Suatu bangsa akan 

menjadi selongsong kosong jika ia merumahi perbudakan dan perhambaan. 

 Penemuan kebebasan manusia dalam kontek Indonesia sekarang memerlukan 

perebutan pengetahuan dan keahlian atau pemupukkan modal intelektual pada kecepatan 
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tinggi. Tanpa pemupukkan kecepatan tinggi itu, manusia Indonesia akan tetap harus meraba-

raba diatas warisan alam yang diselimuti oleh kegelapan. 

 Dalam kaitan ini Indonesia harus mengejar ketinggalan yang jauh. Kebangsaan 

Indonesia yang merdeka terbuka, terterangi dan adil mesih menunggu reinvensi. Perdebatan 

yang terterangi diperlukan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga Indonesia. 

Janganlah persoalan ini dipercayakan semata-mata kepada Presiden, DPR, MPR, dan atau 

sejumlah kecil ahli. Rakyat Indonesialah yang seharusnya memutuskan apa makna 

kebangsaan Indonesia. 
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BAB  VII 

 KEBANGSAAN BARU INDONESIA 

 

Indikator keberhasilan: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini  peserta diklat dapat : memahami berbagai modal 

yang melandasi kebangsaan Indonesia 

 

 

1. Modal Fisik 

 Bagian dari bumi yang kita tempati secara turun temurun disebut oelh nenek moyang 

kita “Tanah Air”. Sebuah sebutan yang tepat sekali mengingat sebagai negara kepulauan 

di khatulistiwa, tempat ini memang terdiri dari tanah dan air, bahkan lebih luas 

permukaan airnya daripada permukaan tanahnya. 

 Tanah Air ini, seperti yang kita alami secara fisis sehari-hari, memberikan sember 

kehidupan dan kemakmuran yang luar biasa, baik kemakmuran individual maupun 

kemakmuran kolektif. 

 Orang Indonesia dilahirkan di tengah-tengah suatu kondisi fisik yang berlainan. 

Dengan perkataan lain, buat orang Indonesia perbedaan-perbedaan mengenai kondisi 

geografis hidupnya sama nyata halnya dengan air, udara, atau api, betul-betul mencolok 

dan begitu riil. Tetapi yang membuat apakah akan ada permusuhan atau kerukunan, 

apakah akan tercipta kekacauan atau tata-tentram, apakah akan terjadi pertarungan atau 

perdamaian, bukanlah perbedaan-perbedaan itu, betapa pun nyata dan tegasnya batas 

kelainan dan kekhasan ciri-cirinya. Yang menentukan perkembangan ke arah kebaikan 

atau keburukan adalah apa-apa yang kita pikirkan tentang perbedaan-perbedaan itu serta 

bagaimana perasaan, sikap dan perbuatan kita tentang kelainan dan kekhasan tersebut. 

 Adalah mudah untuk menganggap bahwa Tanah Air yang kita lihat sekarang ini tidak 

banyak berbeda dengan keadaan di masa lalu, masih terdiri dari tanah dan air yang sama. 

Suatu anggapan mudah untuk mengelirukan. Pola fisik dari tanah dan air itu sendiri 

mungkin saja tidak banyak berubah, tetapi apa yang kita lihat memang mengalami 

perubahan. 

 Ada baiknya kini, tanpa merubah nama Tanah Air, kita renungkan citra yang 

ditawarkan olehnya demi kekukuhan hubungan dan keterkaitan antara kita, warganya, 

dengan entitas tanah dan air yang membentang di garis khatulistiwa ini. Kepada dan bagi 

setiap warga Indonesia, bumi tumpah darah menyajikan tiga jenis citra (image). Pertama, 

Tanah Air Riil, tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang 

dialami secara fisis sehari-hari. Kedua, Tanah Air Formal, Negara-Bangsa yang 

berundang-undang dasar, yang memberikan identitas kepada warganya, berupa identitas 
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kebangsaan, ketergolongan, kepemilikan, keabsahan, pertanggungjawaban, berdasarkan 

apa yang oleh Rousseau disebut “kontrak sosial”. Ketiga, Tanah Air Mental, tidak 

bersifat teritorial, dapat dikatakan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia lebih banyak 

berupa imajinasi dan imajinasi ini dibentuk dan dibina oleh visi yang diidealisir, menjadi 

ideologi bersama. Kadangkala ia cenderung ke arah utopia, kalau pun tidak metafisis dan 

menuntut loyalitas warganya atas masalah, penanggungan dan nasibnya sebagai 

representasi dari Negara-Bangsa yang merdeka dan Rakyat yang berdaulat, yang utuh 

dan menyeluruh. 

 Telah berkali-kali terjadi ribuan warga Indonesia tanpa tedeng aling-aling 

menyatakan loyalitas mentalnya pada sesuatu yang non Indonesia, sementara jasad (fisik) 

nya masih berpijak di bumi Indonesia dan hidup dari kesuburan Tanah Air ini.dengan 

perkataan lain, orang-orang ini dengan sadar memperlakukan Indonesia hanya sebagai 

Tanah Air Fisik dan Tanah Air Formal. Tanah Air Mentalnya ada di tempat lain, berupa 

ideologi atau agama atau entitas kebangsaan tertentu yang pasti tidak representatif untuk 

Indonesia dan dengan bangga mereka menyatakan bersedia mengorbankan jiwa-raga 

mereka sebagai tanda loyalitas pada Tanah Air Mental tersebut. 

 Jadi sejauh yang mengenai dari citra Tanah Air, konvergensi dari ketiga jenis Tanah 

Air, bumi tumpah darah, disebut secara eksplisit sebagai entitas pertama diantara ketiga 

keutamaan keindonesiaan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 

Oktober 1928. 

 

2. Modal Budaya 

 Menghadapi kondisi fisik yang berlainan, orang Indonesia juga dilahirkan di 

lingkungan warisan budaya yang beragam. Maka bagi dia perbedaaan tentang sistem 

nilai yang dihayati merupakan pula suatu kenyataan hidup, sama nyatanya dengan 

perbedaan mengenai kondisi geografis. 

 Catatan sejarah Indonesia memang penuh keanekaragaman memori kebangsaan. 

 Namun ada sebuah titik pandang lain untuk mempelajari sejarah keindonesiaan, 

berupa suatu substrat kebudayaan bersama yang selalu ada, tetap berlaku selama ini, tak 

lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, yang mampu menautkan kembali kiambang-

kiambang terpisah setelah biduk pembelah berlalu. Maka dalam gerakkan kebangkitan 

Indonesia Baru, yang “baru” ini bukanlah mengeramatkan memori-memori kebangsaan 

masa lalu yang sudah ada, tetapi menambah kesitu suatu memori masa depan, memori 

tentang keindonesiaan yang khas, mengenai Indonesia dalam kekhasannya, berupa suatu 

kemiripan yang tersembunyi di balik keanekaragaman yang mencolok selama ini. 

3. Modal Ruang 

 Salah satu kekeliruan fatal dari pelaksanaan pembangunan selama ini adalah realisasi 

pendekatannya yang mengabstrakkan ruang (space), baik dalam artian geografi fisik 

maupun geografi sosial. Padahal dewasa ini masalah geografi semakin lama semakin 

meramaikan pembahasan umum. 
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4. Modal Mental 

 Indonesia sebagaimana adanya adalah produk dari mentalitas orang-orang Indonesia. 

Mengingat sikap karakteristik dari pikiran dan perasaan, yang mentalitas, merupakan 

penentu pula dalam pembangunan. 

 Etika masa depan timbul dari adn dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap makhluk 

akan menjalani sisa hidupnya di masa depan bersama dengan sesama makhluk hidup lain 

yang ada di bumi. Etika ini menuntut manusia untuk tidak mengelakkan tanggung jawab 

atas sesama makhluk hidup lainnya dan atas konsekuensi dari setiap aksi yang 

dilakukannya sekarang ini. 

5. Modal Intelektual 

 Kapasitas modal intelektual kita ada di diri setiap warga Indonesia, di ruang yang 

terdapat diantara kedua telinga masing-masing. Sayangnya isi yang ada di ruang itu, 

yaitu otak, masih terlantar. 

 Maka hal “baru” yang perlu ditambahkan pada Indonesia kita ini adalah pendirian 

bahwa ketidakpastian sebenarnya tidak membuat kita terpojok dalam suatu kehampaan 

total, benar-benar lesu, tetapi menggugah kita berpikir tentang “mengapa” ketidakpastian 

ini, tentang masalah-masalah jalannya kehidupan, sejarah, sejarah kebangsaan, sejarah 

kemanusiaan yang adil dan beradab. 

6. Modal Politik 

 Bila suatu Negara-Bangsa brengsek secara politik, begitu pulalah keadaan 

ekonominya, hukumnya, keamanannya, kebudayaannya, pendidikannya, 

pembangunannya. Indonesia sudah lama dalam keadaan seperti ini dan, secara politis, 

bahkan kelihatan semakin parah. 

 Mengenai representasi politik, rakyat Indonesia punya kebebasan lima tahun sekali 

untuk memilih orang-orang yang akan mewakilinya di DPR. Dan peristiwa ini, karena 

kebebasan itu, dibaptis dengan sebutan ”pesta demokrasi”. Namun apakah memang ada 

kebebasan, jadi demokrasi tersebut? Bukankah yang diminta dari rakyat adalah memilih 

partai politik dan partai inilah yang menentukan orang-orang, dari partai itu sendiri. 

 Dengan perbedaan dan persamaan modal fisik, budaya, modal ruang, modal mental, 

modal intelektual, modal politik dan modal-modal lainnya harus diramu di kolaborasi 

memahami atas kebinekaan, inilah tugas dan tantangan yang berat bagi aparatur sebagai 

perekat bangsa yang sangat berat untuk dilaksanakan di era reformasi. 
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BAB  VII 

 KEBANGSAAN BARU INDONESIA 

 

 

Penemuan kebebasan manusia dalam kontek Indonesia sekarang memerlukan 

perebutan pengetahuan dan keahlian atau pemupukkan modal intelektual pada kecepatan 

tinggi. Tanpa pemupukkan kecepatan tinggi itu, manusia Indonesia akan tetap harus meraba-

raba diatas warisan alam yang diselimuti oleh kegelapan. 

Dalam kaitan ini Indonesia harus mengejar ketinggalan yang jauh dengan negara 

negara maju lain. ebangsaan Indonesia yang merdeka terbuka, terterangi dan adil mesih 

menunggu reinvensi. Perdebatan yang terterangi diperlukan dengan melibatkan sebanyak-

banyaknya warga Indonesia. Janganlah persoalan ini dipercayakan semata-mata kepada 

Presiden, DPR, MPR, dan atau sejumlah kecil ahli. Rakyat Indonesialah yang seharusnya 

memutuskan apa makna kebangsaan Indonesia. 
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Mengapa

Wawasan

Kebangsaan ?



Indikator hasil belajar :

1.Memahami Konsep dan 

pengertian Wawasan 

Kebangsaan 

2.Memahami  cara 

Membangun karakter bangsa 

3.Mengetahui Sosial Budaya 

dan Wasbang Sebagai 

Kekuatan Nasional

4.Memahami, menemukan 

kembali Wasbang, konstitusi 

baru, kebangsaan baru



WAWASAN KEBANGSAAN 

MEMBANGUN KARAKTER 
BANGSA

KEBANGSAAN BARU INDONESIA

PEMAHAMAN BARU, 
KONSTITUSI BARU

PENEMUAN KEMBALI KEBANGSAAN

MATERI 

POKOK



KI HAJAR DEWANTARA – Wawasan 
kebangsaan yaitu ingin mengatasi segala perbedaan 
dan diskriminasi

Prof  Muladi (Lemhanas RI)- Cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, 
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara



Wawasan kebangsaan pada hakekatnya 

adalah 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



Hal yg sangat mendasar bagi bangsa

Indonesia.

Telah dijadikan dasar negara dan ideologi

nasional yang terumus didalam Pancasila 

sebagaimana terdapat dalam pembukaan

UUD 1945.

Membedakan bangsa indonesia dengan

bangsa-bangsa lain di dunia

Konsep

Kebangsaan



Memahami falsafah dasar pancasila 

yang mengandung nilai-nilai luhur

sebagai pedoman dalam bersikap dan 

bertingkah laku yang bermuara pada 

pembentukan karakter bangsa

Pemimpin

berwawasan

kebangsaan



• 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



PANCASILA 

SEBAGAI 

FALSAFAH HIDUP 

DAN MORAL 
BANGSA

• Cita-cita moral bangsa indonesia yang mengikat 

para pemimpin bangsa dan seluruh warga 

masyarakat.

• Inspirasi dan menjadi pembimbing dalam 

membuat undang-undang yang mengatur 

kehidupan negara, menetapkan lembaga-

lembaga negara dan tugas masing-masing serta 

hubungan kerjasama antar-lembaga.

• Hak-hak dan kedudukan warga negara, 

hubungan antar warga negara dan negara dalam 

iklim dan semangat kemanusiaan.



Nasionalisme

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

kenasionalan, 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.



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.



SIFAT KARAKTER 

SUATU 

BANGSA/MASYARAKAT

- KARAKTER YANG 

BERSIFAT POSITIF

- KARAKTER YG NEGATIF

NILAI-NILAI 

MEMBANGUN 

KARAKTER:

1. NILAI KEJUANGAN

2. NILAI SEMANGAT

3. NILAI 

KEBERSAMAAN/GOTONG 

ROYONG

4. NILAI 

KEPEDULIAN/SOLIDARITAS

5. NILAI SOPAN SANTUN

6. NILAI PERSATUAN&KESATUAN

7. NILAI KEKELUARGAAN

8. NILAI TANGGUNGJAWAB



FAKTOR-FAKTOR DALAM MEMBANGUN 

KELANGSUNGAN KARAKTER BANGSA

1. IDEOLOGI

2. POLITIK

3. EKONOMI

4. SOSBUD

5. AGAMA

6. NORMATIF (HUKUM & 

PERATURAN PERUNDANGAN)

7. PENDIDIKAN

8. LINGKUNGAN

9. KEPEMIMPINAN



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)



Membangun karakter bangsa pada hakekatnya adalah agar sesuatu bangsa 

atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut :

• Adanya saling menghormati dan menghargai diantara sesama;

• Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong;

• Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;

• Adanya rasa peduli dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara;

• Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama;

• Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan 

saling menguntungkan;

• Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan 

nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya;

• Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.



• Kebangsaan Baru Indonesia

– Modal fisik

– Modal budaya

– Modal Ruang

– Modal mental

– Modal intelektual

– Modal politik



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? 

Jelaskan



Sering adanya

penggerebekan di 

masyarakat oleh

kelompok/ormas

tertentu, setuju

atau tidak? 

Jelaskan



Pemutaran film 

G30S/PKI setiap

30 September, 

setuju atau tidak? 

Jelaskan



Terdakwa korupsi, 

pengedar narkoba, 

teroris dihukum

mati, setuju atau

tidak? Jelaskan



Pelayanan publik

di NTB masih

buruk, setuju atau

tidak? Jelaskan





Aktualisasi Wawasan

Kebangsaan dengan sikap

nasionalisme dalam

mengelola program instansi
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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 sebagi karakter bangsa 

yatu dasar dan tujuan strategis 

kedudayaan.

4. Pancasila sebagai pandangan 

hidup yautu 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



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



TNI/POLRI

dewan 
pertimbangan

kementerian 
negara

badan-badan lain 

yang fungsinya 

berkaitan dengan 

kekuasaan 

kehakiman

KY

UUD 1945

bank 
sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

DAERAH

Lingkungan 

Peradilan 

TUN

Lingkungan 

Peradilan 

Militer

Lingkungan 

Peradilan 

Agama

Lingkungan 

Peradilan 

Umum
Perwakilan 

BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah  

Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota

DPRD
Bupati/

Walikota

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM  KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT



BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu

mendapatkan suara >50% 

jumlah suara dalam pemilu 

dengan sedikitnya 20% di setiap 

provinsi yang tersebar di lebih 

dari 1/2 jumlah provinsi
[Pasal 6A (3)***]

Presiden

dan

Wapres

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan 

secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***] 

diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta 

pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih   

[Pasal 6A (4)****]

pasangan calon yang memperoleh 

suara terbanyak pertama dalam 

pemilu

pasangan calon yang memperoleh 

suara terbanyak kedua dalam pemilu

Pemilu

pasangan yang 

memperoleh suara 

terbanyak



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



Indonesia itu

kaya dengan apa?



Dalam keragaman kita dapat berbuat

Dalam keragaman kita dapat melihat

Dalam keragaman kita dapat bermanfaat

Dalam perbedaan kita dapat mufakat

Itulah ciri seorang BIROKRAT



Vision of  Bureaucracy 

Reform  

Bureaucracy 

Reform

A World Class 

Governance in 

2025 

Terwujudnya tata

pemerintahan yang baik

dengan birokrasi

pemerintahan

profesional, berintegritas

tinggi sebagai pelayan

publik

A government free of  
corruption, collusion, 
and nepotism 

Improve Public 
Service

Professional 
Performance



KESIMPULAN

Indonesia yang luas begitu kaya 

dengan keragaman dan kekayaan alam

Bangsa Indonesia harus memiliki

wawasan kebangsaan dan nasionalisme

untuk berkontribusi kepada negara

Aparatur Sipil Negara harus mampu

mengiternalisasi nilai-nilai tersebut

dalam menjalankan tugas fungsinya

untuk melayani rakyat





TERIMA 

KASIH


