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BAB I

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI

MATA KULIAHPENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

A. Pendahuluan

Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah Pengembangan

Kepribadian (MPK) ditetapkan melalui: (1) Kepmendiknas No. 232/U/2OOO, tentang Pedoman

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, menetapkan
bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap
program studi/kelompok program studi. (2) Kepmendiknas No.045/U/2002 tentang Kurikulum lnti
Pendidikan Tinggi menetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Pegembangan Kepribadian yang wajib
diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi. (3) Keputusan Dirjen

Dikti Depdiknas No. 43/Dikti /Kepl2OOG tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran

kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, menetapkan status dan

beban studi kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Bahwasannya beban studi untuk
Mata Kuliah Pendidikan Agama, Kewarganegaraan dan Bahasa masing-masing sebanyak 3 sks.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai MPK karena PKn merupakan bagian kelompok MPK. Pertanyaan yang muncul di sini yaitu

mengapa Pendidikan Kewarganegaraan diposisikan sebagai MPK ? Apa urgensi Pendidikan

Kewarganegaraan sebagi MPK?

MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses

pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan

kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia lndonesia yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta
mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (lriyanto Ws, 2005:2 ).

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian termasuk Pendidikan Kewarganegaraan yang

termuat dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun akademik 2002-2003 dirancang berbasis
kompetensi. Secara umum Kurikulum Berbasis Kompetensi selalu menekankan kejelasan hasil didik
sebagai seorang yang memiliki kemampuan dalam hal; (1) Menguasai ilmu dan ketrampilan
tertentu; (2) Menguasai penerapan ilmu dan ketrampilan dalam bentuk kekaryaan; (3) Menguasai

sikap berkarya secara profesional; (4) Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan
bermasyarakat

Keempat kompetensi program pembelajaran KBK tersebut di atas dikembangkan dengan
menempatkan MPK sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu sebagai pedoman dan dasar
kekaryaan. Seorang lulusan pendidikan tinggi diharapkan mampu menerapkan bekal
pendidikannya sebagai cara-cara penemuan, pisau analisis lo method ol inquiry) dalam
memerankan dirinya sebagai pencerah masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara (Hamdan

Mansoer, 2004: 5).

B. latar Belakang Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

8.1. Perubahan Pendidikan ke Masa Depan

Dalam Konferensi Menteri Pendidikan Negara-negara berpenduduk besar di New Delhi

tahun 1996, menyepakati bahwa pendidikan Abad XXI harus berperan aktif dalam hal; (1)

Mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung
jawab; (2) Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi



BAB II

IDENTITAS NASIONAT DAN INTEGRAS! NASIONAL

Oleh: Efridani Lubis

A. Pendahuluan

Lebih dari 300 tahun kita didominasi oleh Belanda, namun hal itu
tidak menghancurkan budaya kita, dalam 30 tahun kita lepas dari
dominasi itu, budaya kita dalam kondisi krisis... (Mohammad
Hatta)

Mengamati perkembangan tata kehidupan bermasyarakat bangsa lndonesia akhir-akhir
ini, kekhawatiran Hatta di atas terasa semakin kuat baik karena perubahan tata kemasyarakatan
dunia yang menuju globalisasi maupun dinamisasi internal bangsa lndonesia sendiri yang
mengancam kesatuan dan persatuan bangsa lndonesia secara nasional. Oleh karena itu,
pembahasan identitas nasional pada bagian ini dikaitkan dengan integrasi nasional yang berarti
bahwa identitas nasional menjadi dasar penguat integrasi nasional dan demikian pula sebaliknya.

Pada tanggal 26 dan 29 Desember 2010, Tim Nasional Sepakbola lndonesia maju ke
final Piala AFF melawan Malaysia. Pada saat turun main, Tim Nasional lndonesia mengenakan
seragam merah putih dengan lambang garuda di dada, dan lagu lndonesia Raya diperdengarkan
sebelum pertandingan. Peristiwa ini tidak saja merupakan perjuangan Timnas semata, namun juga
menjadi harapan seluruh bangsa lndonesia akan bangkitnya prestasi sepakbola lndonesia
khususnya dan pada gilirannya mengharumkan nama lndonesia di dunia lnternasional. Atribut
yang digunakan oleh para pemain Timnas merupakan bagian dari ldentitas Nasional, demikian juga
dengan lagu lndonesia Raya yang diperdengarkan. Namun identitas nasional juga tercermin
melalui prestasi yang diperoleh, cara bertanding yang dilakukan, dan hal-hal lain terkait dengan
karakter bangsa lndonesia yang menyatu ke dalam kehidupan sehari-hari.

Situasi dan kondisi masyarakat lndonesia saat ini memprihatinkan jika ditinjau dari
perspektif rasa kebangsaan. Bangsa lndonesia yang dahulu dikenal sebagai "het zochste volk ter
oordd' dalam pergaulan antar bangsa, saat ini sedang mengalami berbagai macam krisis, tidak saja
krisis identitas, namun juga meliputi krisis dalam berbagai dimensi kehidupan. Krisis moneter yang
berakar pada krisis moral menjadikan masyarakat kita kehilangan orientasi nilai. Kehalusan budi,
sopan santun dalam sikap dan perbuatan, kerukunan dan solidaritas sosial, idealisme dan lain-lain
karakter baik bangsa telah hilang hanyut terbawa oleh derasnya arus modernisasi dan globalisasi.
Kepercayaan antar sesama baik vertikal maupun horizontal telah hilang dari kehidupan
masyarakat. ldentitas nasional telah dikesampingkan dan dipertanyakan eksistensinya.

Krisis multidimensi yang sedang melanda, seyogyanya menyadarkan bangsa lndonesia
bahwa pelestarian budaya sangat berperan penting sebagai komitmen konstitusional yang
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Wujud komitmen dimaksud adalah membangun
kembali identitas nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, serta mewujudkan bela Negara.

B. ldentitas nasional

8.1. Pengertian identitas nasional

Terminologi ldentitas berasal dari bahasa lnggris identity yang memiliki
pengertian ciri-ciri, sifat-sifat khas atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu
yang membedakannya dengan hal-hal lainnya. Dari sudut antropologi, identitas adalah sifat
khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran pribadi sendiri, golongan sendiri,



kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau Negara sendiri (Srijani dkk, 2008:41). Sedangkan
kata nasional berasal dari kata notion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan
komunitas sociol cultural tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan, serta ideologi
bersama. Juga merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompokyang lebih besar
yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa; maupun
non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, identitas nasional adalah
ciri atau sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Menurut Srijanti dkk (2008), identitas nasional dapat didefinisikan sebagai 'manifestasi nilai-
nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nation)
dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang
lain dalam kehidupannya'(Srijani dkk 2008:41).

Terkait konteks lndonesia, identitas nasional dapat diartikan sebagai manifestasi
nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari
ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan lndonesia yang menjadi kebudayaan
nasional dengan acuan Pancasila dan jiwa bhineka tunggol iko sebagai dasar dan arah
pengembangannya. Dengan demikian, pada hakikatnya identitas nasional bangsa lndonesia
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasi penerapannya
tercermin dalam penataan kehidupan bangsa lndonesia dalam arti yang luas, termasuk
peraturan perundang-undangan, sistem pemerintahan, nilai-nilai etika dan moral yang
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai budaya yang tercermin dalam identitas
nasional bukanlah barang jadi (instontl yang sudah selesai yang membeku secara normatif
dan dogmatik, melainkan sesuatu yang bersifat terbuka, cenderung terus menerus bersemi
karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Konsekuensi
dan implikasi dari sikap ini adalah bahwa identitas nasional adalah sesuatu yang terbuka
untuk ditafsirkan dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi
aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Parekh (2008), mendefinisikan identitas nasional pada masyarakat
yang bersifat multikultur seperti lndonesia tidaklah mudah. Sebagaimana dipahami dalam
masyarakat majemuk demikian, secara sosio-antropologis akan terbentuk kelompok-
kelompok mayoritas dan minoritas. Oleh karena itu, menurut Parekh, seyogyanya definisi
identitas nasional tidak hanya melibatkan warga Negara saja, tetapi juga mencakup
penerimaan warga Negara tersebut sebagai anggota komunitas yang sama-sama sah dan
berharga. Walaupun didalamnya banyak masyarakat multikultur, kelompok mayoritas
mempunyai kerelaan untuk memberikan hak-hak yang sama bagi warga lainnya (Parekh,
2008: 309-310).

B.2. Karakteristik ldentitas Nasional

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa esensi suatu identitas nasional adalah budaya
yang telah menjadi ciri khas dari bangsa tersebut. Suatu budaya dapat berproses menjadi ciri
khas dimaksud tentunya harus memenuhi kriteria tertentu dan disepakati bersama oleh
semua unsur masyarakat yang heterogen sifatnya. Proses dimaksud berlangsung secara
evolusi karena adanya kesamaan-kesamaan di antara warga masyarakat dimaksud, sehingga
pada akhirnya membentuk sikap atau perilaku yang sama diantara masyarakat dimaksud.

Sebelum mengidentifikasi karakter atau indikator apa saja yang dapat menjadi
identitas nasional, perlu pula dipahami sumber-sumber pembentuk budaya dan pada
gilirannya menjadi identitas nasional dimaksud. Dalam kategori ini termasuk sejarah,
kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa, ditambah dengan hal yang bersifat fisik
seperti letak dan kondisi geografi.
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1. Sejarah

sejarah menjadi unsur pembentuk identitas nasionar yang paring signifikan.
Karena perasaan senasib sepenanggungan daram rnenghadapi gejorak kehidrp.nli ,.r,
lampau, membuat bangsa dimaksud memiriki 'ikatan' y.ng ,.r., yang pada akhirnya
membentuk suatu perilaku tertentu yang sama pula. Bangsa lndonesia mengalami
kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan
jaman. Bangsa lndonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di
wilayah Asia Tenggara. Tercatat pada masa kerajaan Majapahit dan sriwijaya, rakyat
lndonesia pada masa itu terah mencapai taraf kesejahteraan yang rebih tinggi
dibandingkan dengan masyarakat Asia Tenggara pada umumnya. Di bidang poritik,
kekuasaan Majapahit dan sriwijaya masa itu telah meliputi seluiuh wilayah nusantara
termasuk jajahan Belanda, meluas sampai ke Filipina, singapura, Malaysia dan bahkan
sebagian wilayah Thailand (poesponegoro, M.D., 1990:436).

Ketika Majapahit runtuh akibat perebutan takhta (pecahnya persatuan),
muncullah kerajaan-kerajaan kecil di seluruh nusantara. Kondisi ini memperlemah
kerajaan-kerajaan kecil tersebut baik secara ekonomi maupun secara politik. Hal inilah
yang menjadi penyebab mudahnya masuk para penjajah ke rndonesia. Belanda menjajah
lndonesia selama 350 tahun, dan Jepang menjajah selama 3,5 tahun,

Akibat penjajahan yang berrangsung, bangsa rndonesia memiriki perasaan
senasib sepenanggungan karena tekanan penjajah yang menyebabkan kebodohan,
kemiskinan, perpecahan, dan kehirangan sumber daya aram yang diambir oreh para
penjajah. Sebagian warga yang mampu melihat kondisi ini berupaya mencari jalan keluar
untuk itu; dan jawabannya antara lain muncul pada saat berkumpulnya kaum pemuda
pada 28 oktober 1928. Kongres pemuda yang menghasilkan tekad bulatuntuk bebas dari
tekanan penjajah diwakirkan daram sumpah pemuda: satu bangsa, satu bahasa, satu
tanah air: lndonesia.

Tujuhbelas tahun kemudian ketika situasi politik dunia sedang tidak stabil,
didukung oleh keiginan kuat dan kesiapan untuk merdeka, maka rndonesia menyatakan
kemerdekaannya pada tanggat 17 Agustus 1945. Namun demikian, usaha
mempertahankan harga diri, martabat sebagai bangsa dan untuk mempertahankan
sumber daya alam di wilayah Indonesia masih terus ditantang baik secara politik
eksternal (upaya Belanda kembali ke lndonesia) dan politik intern'al (pencarian bentukpemerintahan).

Perjuangan panjang bangsa lndonesia di atas pada akhirnya memberikan suatu
nilai kebersamaan yang mengkristar daram jiwa bangsa rndonesia. Bangsa rndonesia
adalah bangsa yang mencintai kemerdekaan, bangsa yang menjunjung tinggi harkat
martabat manusia sebagai manusia bebas ciptaan Tuhan yang wa-ira Lsa, yang bersedia
berjuang tanpa akhir untuk mempertahankannya. Kegigihan bangsa rndonesia ini menjadi
identitas nasional dan sekaligus kebanggan bangsa rndonesia untuk dapat berjalan tegak
di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

2. Kebudayoan

Menurut Koentjaraningra! kebudayaan adarah keseruruhan sistem gagasan,
tindakan, dan hasil karya manusia daram rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan
milik diri manusia dengan berajar. sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, Kebudayaan
berarti buah budi manusia adalah hasir perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat,yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi
berbagai rintangan dan kesukaran didaram hidup dan p"ngi,idrp.nnya guna mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan'damai (soekanto,
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2005). Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisikan perangkat-perangkat
atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-
pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan
digunakannya sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak (dalam kelakuan dan
benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi.

Oleh karena itu, kebudayaan sebagai faktor pembentuk identitas nasional dapat
dipahami karena bersifat revolusi dan melibatkan kondisi dan alam atau geografi yang
harus dihadapi. sebagai unsur pembentuk identitas nasional, kebudayaan dapat
diturunkan ke dalam tiga hal: akal budi, peradaban, dan pengetahuan.

Akol budi

Akal budi yang juga dinamakan logika merupakan gabungan dari kata akal dan
budi. Akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai sutau kodrat alami. Berpikir adalah
perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan
peningkatan hidup manusia. Fungsi akal adalah untuk berfikir, kemampuan berfikir
manusla mempunyai fungsi mengingat kembali apa yang telah diketahui sebaga! tugas
dasarnya untuk memecahkan masalah dan akhirnya membentuk tingkah laku. Sedangkan
budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Budi diartikan sebagai
batin manusia, panduan akal dan perasaan yang dapat menimbang baik buruk segala
sesuatu.

Akal budi merupakan sikap dan perilaku yang terbentuk dalam interaksinya
antar sesama manusia maupun alam. lnteraksi tersebut menempatkan manusia pada
posisi masing-masing sesuai dengan interaksi tersebut. Dalam konteks ini ada hubungan
antara warga dengan warga, anak dengan orang tua, bawahan dengan atasan serta
pemanfaat alam dengan alam itu sendiri. Dari hubungan ini terbentuklan sikap dan
perilaku seharusnya dari masing-masing pihak untuk membentuk hubungan yang
menciptakan kedamaian, ketenangan ataupun saling menguntungkan. sikap saling
menghormati, sopan santun, hormat pada orang tua, melindungi yang muda, mejaga
alam dan lingkungan, merupakan sikap dan perilaku yang dapat menjadi identitas
nasional.

Peradaban

Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat.
seringkali istilah ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat yang "komplek',:
dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya dan pemukiman, berbanding dengan
budaya lain, anggota-anggota sebuah peradaban akan disusun dalam beragam
pembagian kerja yang rumit dalam struktur hirarki sosial. Peradaban dapat berarti
"perbaikan pemikiran, tata krama, atau rasa" (Merriam-webster, 2004: 226) seperti
masyarakat yang mempraktikkan pertanian secara intensif; memiliki pembagian kerja;
dan kepadatan penduduk yang mencukupi untuk membentuk kota-kota. peradaban
dapat juga digunakan dalam konteks luas untuk merujuk pada seluruh atau tingkat
pencapaian manusia dan penyebarannya (peradaban manusia atau peradaban global).
lstilah peradaban sendiri sebenarnya bisa digunakan sebagai sebuah upaya manusia
untuk memakmurkan dirinya dan kehidupannya. Maka, dalam sebuah peradaban pasti
tidak akan dilepaskan dari tiga faktor yang menjadi tonggak berdirinya sebuah
peradaban. Ketiga faktor tersebut adalah sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan ilmu
pengetahuan dan teknologi (Wikipedia).

Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa lndonesia dapat dilihat dari
beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, serta pertahanan
dan keamanan. lndonesia mewujudkan aspek peradaban ini dalam bentuk:
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- ldeologi

- Politik

- Ekonomi

- Sosial

- Hankam

Pancasila

demokrasi dengan pemilihan langsung untuk jabatan tertentu

koperasi, ekonomi kerakyatan

gotong royong, setia kawan, ramah tamah

siskamling, gerilya, cinta damai.

Pengetahuon

Pengetahuan adalah pelbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia
melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal
budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau
dirasakan sebelumnya. Misalnya ketika seseorang mencicipi masakan yang baru

dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma
masakan tersebut. Pengetahuan dapat diperoleh baik melalui pengalaman (empiris) dan
penggunaan akal budi (rasional). Melalui pendidikan, informasi yang tersedia, maupun
mass media, pengetahuan bisa bertambah dan lebih tajam.

Pengetahuan sebagai identitas nasional tidak terlepas dari kemampuan bangsa
lndonesia untuk dikenal masyarakat dunia melalui saluran pengetahuan. Kemampuan
lndonesia mengembangkan pesawat terbang CN 235 menjadi identitas nasional di bidang
ini. Demikian juga kemampuan bangsa lndonesia mengembangkan teknologi kapal laut
Phinisi, serta prestasi anak-anak muda lndonesia dalam olimpiade fisika, kimia, dan
matematika juga merupakan wujud indentitas nasional di bidang ini.

3. Suku Bangsa

Kemajemukan bangsa lndonesia yang terdiri dari macam-macam suku bangsa
merupakan kekuatan yang strategis jika dikelola dengan baik. Menurut hasil sensus Badan
Pusat Statistik (BPS) terakhir, diketahui bahwa lndonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa
dengan dialek dan bahasa yang berbeda (JPPN, 2010).

Suku bangsa sebanyak itu tersebar pada tidak kurang 17.000 pulau memiliki
ikatan yang kuat untuk bersatu dalam kumpulan masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu
Negara. Kepedihan yang sama karena penjajahan kolonial membawa suku-suku bangsa

bersatu untuk menghapuskan penjajahan tersebut. lkrar pertama bersatunya suku-suku
bangsa dimakud tercermin pada Kongres Pemuda 1928. Perwakilan pemuda tidak
menamakan diri berdasarkan gerakan politik mereka, namun menamakan diri
berdasarkan suku bangsa mereka: Jong Ambon, Jong Java, Jong Batak, atau Pemuda
Kaum Betawi menunjukkan kebanggaan kesukuan sekaligus solidaritas sosial dalam
mencapai tujuan bersama.

Menurut Parekh (2008: 315), pembentukan identitas nasional pada masyarakat
yang multikultur tidaklah mudah. Diperlukan ikatan yang kuat untuk dapat menyatukan
dan mengembangkan perasaan saling memiliki diantara komunitas yang beragam. lkatan
tersebut blsa berupa cita-cita bersama ataupun kesadaran untuk tunduk pada otoritas
tertentu yang mereka yakini dapat memenuhi kebutuhan dan bersikap adil, sehingga
tidak ada alasan untuk tidak puas. Oleh karena itu, tahapan yang sudah dicapai oleh
bangsa lndonesia dalam menyatukan dan mengembangkan rasa saling memiliki diantara
suku-suku bangsa ini hdndaknya dapat dipelihara dan dipupuk dengan baik sehingga
semboyan Bhinneka Tunggol lko sebagai identitas nasional memiliki makna sepenuhnya.

Diktum Bhinneka Tunggal /ko telah disepakati menjadi semboyan nasional, di
dalam mana kandungan filosofinya menegaskan makna persatuan etnis-etnis nusantara.
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