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“MAMPUKAH  BANGSA INDONESIA 

MENGATASI PANDEMI COVID-19?” 

Masalah atau permasalahan, adalah suatu keadaan yang 
menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan 
kenyataan yang dihadapi yang mengakibatkan adanya perasaan yang 
tidak enak, kecewa, apabila berlarut-larut akan dapat menggangu 
aktivitas bagi seseorang. Tuhan sebagai Pencita alam dengan segala 
isinya termasuk manusia berfirman bahwa “...... Kami akan menguji 
kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa 
dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang- 
orang yang sabar. (Al-Qur’an). Sebagian orang mengatakan masalah 
sebagi cobaan atau ujian dari Yang Maha Kuasa, apabila seseorang 
berhasil mengatasi permasalahan yang dihadapi maka tidak hanya 
mendatangkan kepuasan tetapi akan memberikan semangat dan 
bergairah dalam mengadapi persoalan-persoalan berikutnya, yang 
bersangkutan akan lebih dewasa, kreatif untuk menemukan hal-hal 
yang baru demi masa depan yang akan lebih baik?   

Saudaraku yang budiman, dari sepotong ayat tersebut, izin untuk 
mengingatkan bahwa kepada kita sebagai makhluk yang beriman, 
yakin bahwa segala yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi tanpa 
kehendak Tuhan. Terjadinya pandemi virus COVID-19 yang melanda 
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seluruh dunia, dengan korban jiwa yang berjuta jiwa manusia 
sebagaimana tercacat, kasus terkominasi positif di Indonesia sampai 
dengan bulan Agustus sebanyak 28.274, dengan kasus meninggal 
dunia 10.601 jiwa, yang sudah dinyatakan sembuh 210.437 
(Okezone.com, COVID-19 go.id). Bahwa sampai saat ini belum ada 
obat maupun vaksinasi yang ditemukan secara signifikan. Di satu sisi 
apapun alasannya masih ada sekelompok warga yang kurang adanya 
kesadaran tentang keberadaan dan akibat virus corona serta kurang/
tidak mengikuti instruksi pemerintah sesuai dengan protokol yang 
berlaku. Kondisi seperti ini mengakibatkan terjadinya  penambahan 
kasus hari demi hari yang semakin meningkat.  

Mengingat  begitu mudahnya proses penularan, maka untuk 
melindungi para warga agar, untuk mencegah semakin banyak 
korban segala upaya telah ditempuh oleh Pemerintah di seluruh  
penjuru termasuk Pemerintah Republik Indonesia sampai dengan 
Pemerintah daerahnya telah melakukan upaya, selain memberikan 
bantuan sosial juga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PPBS), bahkan ada beberapa daerah yang terpaksa memberlakukan 
”Jam Malam“. Kondisi seperi ini akan mengakibatkan keterbatasan 
warga, termasuk para pekerja, aparatur pemerintah, untuk tidak 
beraktivitas di luar rumah (kecuali kelompok tertentu karena 
tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan masyarakat yang 
tidak didelegasikan kepada orang lain seperti unsur kesehatan, 
keamanan, serta yang berhubungan dengan kegiatan produksi 
pangan). Namun, apabila berkepanjangan, pelan tetapi pasti akan 
mengakibatkan permasalahan dan kerugian yang berkembang dan 
akan menjalar kepada bidang kehidupan lainnya. 
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Dampak pembatasan ini yang  sangat dirasakan masyarakat 
adalah pada sektor ekonomi baik secara mikro perekonomian, 
terutama bagi warga yang berpenghasilan harian, para pedagang 
buruh lepas yang bergerak di bidang jasa, para petani tidak bisa 
beraktivitas secara maksimal di sawah sehingga mengakibatkan 
hasil panen tidak optimal bahkan cenderung gagal panen. Di 
bidang usaha untuk mengurangi kerugian, pabrik, atau sektor 
perekonomian di bidang jasa seperti hotel, rumah makan, restoran 
terpaksa mengurangi atau menghentikan operasi (tutup), memaksa 
para pekerja bekerja separuh waktu, sebagian dirumahkan bahkan 
ada beberapa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Sampai dengan tanggal 12 Agustus Mennaker menjelaskan, bahwa 
total ada 2,1 juta pekerja, dari jumlah tersebut sebanyak 609.228 
di antaranya pekerja perempuan dan 1.537.439 karyawan laki-laki. 
Mereka adalah warga masyarakat dalam usia produktif. Kondisi 
seperti ini, mengakibatkan terjadinya pengangguran secara 
masal, banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian dan 
pendapatan. Semua kegiatan dilakukan dengan daring, termasuk 
dalam proses belajar–mengajar, memaksa untuk menambah cost 
pengeluaran, ditambah dengan dengan naiknya harga kebutuhan 
konsumtif, sehingga menambah permasalahan masyarakat. 

Menurunnya daya beli mengakibatkan secara makro 
perekonomian semakin lesu, beban pemerintah semakin berat. 
Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani  mengatakan bahwa pemerintah 
telah mengalami defisit 5,7%. Kondisi ini lebih tinggi perkiraan 
dari batasan maksimal defisit 3% yang tertuang dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2003 (Republika 22 – september 2020). Kalau 
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tidak dapat segera diatasi kembali Bu Ani (sebutan Sri Mulyani Ani) 
menyatakan bahwa perekonomian Indonesia akan semakin kolaps 
dan mengalami resesi  di mana aktivitas perekonomian mengalami 
penurunan dalam jangka panjang . 

Sekali lagi : "Apakah situasi seperti ini kita akan diam, 
meratapi yang berkepanjangan?"

Mohon maaf perkenankan mengingatkan kembali, sebagai 
bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita percaya bahwa 
tidak sesuatu pun kejadian tanpa kehendak Tuhan. Barang kali, apa 
yang kita rasakan tidak enak dan tidak menyenangkan ini, Tuhan 
mempunyai kehendak yang terbaik bagi kita semua. Bukankah 
Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang bagi umat-NYa? "....Allah tidak 
akan membebani umatnya di luar kesanggupannya…." (QS. Al-Baqarah 
ayat 286). Sayangnya kita tidak begitu bisa menangkap isyarat Tuhan. 
Selama ini kita terlalu disibukkan dengan kegiatan keseharian 
sehingga mengesampingkan Tuhan Sang Pencipta Semesta alam 
beserta isinya. Dengan sedikit sentilan berupa pandemi COVID-19,  
Tuhan memaksa kita harus bangkit untuk segera mengatasinya. 
Dengan penuh kesabaran tersebut dalam arti sabar tidak gegabah 
tetapi dimulai dengan niat dan pikiran yang bersih serta tindakan yang 
nyata hanya untuk kemaslahatan umat,  insya Allah bangsa Indonesia 
mampu untuk mengatasi segala permasalahan termasuk untuk 
mengatasi pandemi COVID-19. (Aaamiiin Ya Robbal Alamin)   

Saudaraku kita ingat bahwa bangsa Indonesia masih mem-
punyai beberapa  Sumber daya dengan Tri-gatra, Panca-gatra  serta 
Hasta-gatra, yang berupa anugerah dengan segala kelebihan yang 
selama ini kita nikmati, baik  dari aspek alam yang melimpah dengan 
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kesuburan, keindahan yang mengudang wisatawan yang bisa 
mendatangkan devisa, serta kekayaan yang ada di perut bumi yang 
selama kita nikmati. Dari aspek penduduk, Antar Sensus (SUPAS) 
2015  menyatakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun  2020 
sebanyak 269,6 juta jiwa, merupakan kekuatan yang cukup besar, 
tinggal bagaimana menyikapinya agar kekuatan itu bisa memberi-
kan nilai lebih sehingga memberikan manfaat yang cukup besar 
dalam kehidupan. 

Aspek kondisi sosial-budaya, bangsa Indonesia yang telah 
mengakar dalam kehidupan kemasyarakatan yang penuh 
kebersamaan dan gotong royong. Sesuai dengan budaya yang telah 
diajarkan nenek moyang secara turun temurun saling asih, asuh 
dan asah, bekerja bersama dalam mengatasi segala permasalahan. 
Dengan kelebihan kekuatan sikap mental- spritual  yang berpegang 
pada Pancasila sebagai ruh kehidupan yang mengandung ajaran 
sangat adi luhung dan mulia untuk menuntun dalam kehidupan 
manusia yang telah diangugerahi segala perlengkapan hidup 
berupa jiwa, akal, pikiran, hati nurani akan memberikan semangat 
juang sebagaimana diwariskan para pendiri bangsa dalam meraih 
kemerdekaan. Pancasila dengan lima silanya sebagai ideologi, 
keyakinan dan kepercayaan memaksa kita untuk bangkit kembali 
bukan hanya sebagai bahan renungan tetapi untuk segera 
memperkuat keyakinan akan kebenaran Pancasila sebagai ideologi 
dan panutan, pedoman bangsa yang bisa manjamin kebahagian 
lahir batin. Di bidang  politiknya tidak semata-mata  untuk mencari 
kekuasaan karena hakikatnya kekuasaan yang diberikan kepada 
para pemimpin kita bukan untuk mencari kekuasaan semata, 
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tetapi mengandung suatu pesan agar dengan kepercayaan dan 
amanah rakyatnya mengingatkan bagaimana mampu memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warganya  agar 
tetap dalam kondisi tentram, aman, dan penuh kedamaian. 

Saudaraku, kalau kita renungkan di balik dengan segala 
keterbatasan, pandemi ternyata telah memberikan kesempatan 
recovery untuk memperbaiki segala kekurangnyamanan dan  
kerusakan alam semesta, menjadi lebih baik dan lebih nyaman  
kembali. Pandemi memaksa untuk lebih mendorong adanya 
perubahan peradaban dalam menghadapi segala permasalahan, 
untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya yang kita miliki 
dengan didukung dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern secara seimbang. Adanya kerelaan untuk saling 
berkorban dan bermanfaat demi kepentingan bersama. Bukankah 
Tuhan tidak akan merubah keadaan, kalau umat-Nya tidak mau 
berubah? Perubahan peradaban yang baik tentu saja ini bisa  
dimulai dari yang paling sederhana dan sangat menyentuh dalam 
kehidupan sehari-hari sampai dengan bisa berkembang pada yang 
berskala nasional  antara lain:

1. Di Bidang Kesehatan

Dengan adanya pandemi ini, kita diajari untuk lebih me-
merhatikan lingkungan alam yang selama ini kita abaikan, 
membuka hutan dengan menebang pohon sembarangan sehingga 
mengakibatkan kebakaran hutan secara massal dan berbagai 
macam penyakit; menggunduli hutan sehingga mengakibatkan 
tanah longsor, kebanjiran di musim hujan, kekeringan di musim 
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kemarau, membuang sampah sembarangan, polusi udara, dsb. 
Dengan adanya pandemi ini mengakibatkan berkurangnya aktivitas 
penggunaan bahan bakar baik dari transportasi, produksi abrik dsb 
membuat udara semakin  bersih; air,  tanah, dan sungai semakin jernih. 
Dengan pandemi masyarakat beramai- ramai meningkatkan dan 
menawarkan hasil kreasi untuk mengatasi dan menangkal virus 
dengan berbagai cara mulai dari memelihara kebersihan, membuat 
makser dengan segala model, olah raga tradisional maupun modern 
sampai dengan penggunaan obat tradisional yang, mudah dan 
murah didapat di sekitar lingkungan kita, selain  bisa membuat daya 
tahan tubuh semakin kuat juga menimbulkan rasa penghargaan 
dan pengakuan terhadap warisan para leluhur nenek moyang yang 
adi luhung untuk menangkal virus dimaksud.

2. Di Bidang Sosial – Budaya

Hubungan antar warga yang sebelumnya banyak berdiam 
di rumah, dengan adanya pandemi ini membuat semakin akrab 
di antara anggota keluarga, bisa lebih merasakan makna dari 
keluarga untuk saling membutuhkan kasih sayang, membuat fungsi 
keluarga sebagai muara cinta lebih bisa dirasakan pentingnya dalam 
rangka pembinaan mental spiritual satu sama lain. Adanya saling 
merasakan senasib dengan tetangga dan bisa lebih menimbulkan 
rasa kepedulian. Kalau ada tetangga yang terkena COVID-19, bukan 
semata takut khawatir akan menyebar pada lingkungan yang lebih 
luas, melainkan timbul rasa kepedulian yang didasarkan atas kasih 
sayang, rasa saling tenggang rasa, saling membantu, dan bergotong 
royong untuk meringankan penderitaan satu sama lain dalam 
mengatasi kebutuhan sehari-hari agar tetap sehat.
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3. Di Bidang Politik

Di masa pandemi ini pemerintah tetap berniat tidak akan 
menunda program pilkada, bahkan di beberapa daerah sudah 
dimulai. Biasanya menjelang pilkada akan disertai kampanye 
untuk mencari simpati dan dukungan terhadap calon terpilih yang 
oleh sebagian kelompok masyarakat tertentu disebutkan sebagai 
“pesta demokrasi”. Pada masa  kampanye, para konstetan seringkali 
menggelar rapat terbuka untuk menyampaikan programnya. 
Dalam acara tersebut diselipkan acara hiburan yang dimeriahkan 
dan disemarakkan dengan hiburan musik yang menggelegar, 
dan pidato para oratornya yang belebihan sehingga kadang 
menimbulkan perasaan yang kurang enak bagi lawan politiknya. 
Dari sini bisa menimbulkan cekcok, keributan, perkelaian antara 
kelompok satu sama yang membahayakan persatuan dan 
kesatuan. Alhamdulillah masa pandemi seperti ini tidak terjadi, 
masyarakat merasakan situasi lebih aman dan damai, para 
konsten menyampaikan programnya dengan penuh hati-hati, 
netral, objektif, adil tidak sepihak, sehingga tidak menimbulkan 
suasana yang panas yang bisa menambah beban masyarakat 
maupun pemerintah. Diharapkan rakyat bisa memilih dengan 
tenang, dan penuh kepercayaan bahwa pilihannya sudah tepat 
untuk menjamin masa depan yang lebih baik. 

4. Di Bidang  Ketertiban dan Keamanan dan Pertahanan

Di masa pandemi ini, agar tidak terlalu menyebarkan virus 
pandemi di lingkungan lembaga masyarakat, pemerintah telah 
mengeluarkan beberapa narapidana untuk golongan tertentu. 
Langkah seperti itu mengakibatkan kekhawatiran di lingkungan  
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masyarakat  akan terjadinya tindak pidana  baik berupa pencurian, 
perampokan yang mengakibat harta bahkan juga nyawa. Untuk itu, 
warga masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, 
meningkatkan kembali siskamling, meningkatkan penerangan, 
penggunaan alat-alat pengamanan, sehingga secara relatif bisa 
menangkal dan mengurangi terjadinya tindak pidana dimaksud.

5.  Bidang Ekonomi 

 Adanya keterbatasan di bidang pendapatan, secara ekonomi 
makro memaksa setiap orang untuk meningkatkan kreativitas 
untuk membuka usaha ekonomi rumahan antara lain usaha jasa 
antaran, menanam sayur-mayur dengan menggunakan fasilitas 
yang sederhana sehingga mengurangi pengeluaran harian. 
Dengan demikian, paling tidak rakyat mampu untuk mengatasi 
masalah kehidupannya sendiri, tidak terlalu menggantungkan 
pemerintah. Bukankah pada zaman perjuangan kemerdekaan dulu 
dengan segala keterbatasan yang ada rakyat mampu untuk bangkit 
berjuang meraih kemerdekaan? Semangat untuk menciptakan 
kreativitas seperti ini kalau dikembangkan dalam skala besar kelak 
akan mendorong bertambahnya pendapatan masyarakat dan 
devisa negara.

6. Meningkatnya Kesadaran Mental Spiritual

Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan YME, maka selain 
dengan usaha-usaha secara riil yang dilakukan, sebagian besar 
masyarakat mengembalikan pandemi kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, yakni dengan lebih sering melakukan peribadatan baik secara 
langsung kepada Tuhan maupun saling berbagi dengan sesama 
makhluk-Nya. 
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Pandemi adalah wujud kasih sayang Tuhan, mengingatkan  
untuk kembali kepada kehidupan sesuai dengan ajaran-Nya. 
Dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia akan 
memberikan motivasi semangat, kreativitas untuk mendapatkan 
penemuan-penemuan baru dalam mengatasi permasalahan 
dengan baik. Adanya manunggalnya, bersatunya antara para 
pemimpin dan rakyat untuk saling bekerja sama bersatu dalam 
kebersamaan akan memberikan kekuatan yang lebih besar untuk 
mendapatkan keberhasilan. Semua tergantung pada diri kita 
sendiri, bagaimana untuk menyikapinya,  di satu sisi  bagaimana 
menyikapi dan alam semesta  kita yang didasarkan pada kearifan 
dan kebijaksanaan serta menindak lanjuti dengan cara-cara 
yang strategis yang tepat sehingga benar-benar manfaat bagi 
kesejahteraan kehidupan bersama. 

Bahwa “Berhasil dan tidaknya upaya ini selain izin ALLAH 
juga sangat ditentukan oleh niat, semangat dan kemauan, ke-
sanggupan untuk meningkatkan daya juang, rela berkorban lebih 
mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi 
maupun golongan, yang ditindaklanjuti dengan tindak nyata dalam 
kebersamaan, sehingga akan membuahkan daya tahan luar biasa, 
dalam arti ketahanan nasional baik fisik maupun mental sebagai 
modal dasar untuk memerangi pandemik COVID-19. Tuhan tidak 
akan merubah nasib umat-NYA tanpa ada tekad dan semangat 
untuk berubah diri sendiri ke jalan yang baik. Kapan saudaraku, 
sekarang sehingga tidak hanya menjadi  mimpi dan angan angan  
belaka. 
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Pada akhirnya dengan kekuatan dan ketahanan bangsa 
Indonesia yakin dan percaya diri, dengan anugerah Tuhan berupa 
akal, hati, jiwa serta hidayah serta kemampuan dan kesanggupan 
untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang kita miliki  se-
izin Tuhan  Yang Maha ESA kita akan mampu untuk mengatasi segala 
ujian termasuk dalam menanggulangi mengatasi pandemi di bumi 
tercinta yakni pandemi COVID-19, sehingga timbul rasa syukur, dan 
semakin bersyukur Tuhan akan memberikan kenikmatan yang lebih. 
Aaamiiin Ya Robbal Alamin.

   Jakarta,  1 oktober 2020 

   Ketua ADPK 

   Letkol CPM (Purn) Dra .Hj. Sudarilah. MM
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Assalammu’alaiukum Wr. Wb. 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat 
Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua 
sehingga kita selalu terus dapat berkarya untuk agama, bangsa, dan 
negara yang kita cintai. 

Pada dasarnya setiap bangsa memiliki cita-cita luhur yang ingin 
dicapai, cita-cita yang telah dicanangkan memiliki fungsi sebagai 
penentu dalam Tujuan Nasional. Dalam upaya mencapai Tujuan 
Nasionalnya, setiap bangsa tidak terlepas dari ancaman, tantangan, 
hambatan, dan gangguan yang senantiasa harus dihadapi dan 
ditanggulangi. Oleh sebab itu, setiap bangsa harus memiliki 
kemampuan, ketangguhan, kekuatan, dan keuletan dalam upaya 
untuk mempertahankan eksistensinya. 

Konsepsi TANNAS dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif 
dari konsepsi Kekuatan Nasional (Power), yang pada umumnya 
dianut oleh negara-negara di dunia. Konsepsi tentang Kekuatan 
Nasional berbasis pada kekuatan fisik kemiliteran dan Politik 
Kekuasaan (Power Politic). Sedangkan TANNAS tidak semata-mata 
mengutamakan kekuatan fisik, melainkan dengan memanfaatkan 
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sumber daya dan kekuatan lainnya yang dimiliki suatu bangsa. 
Suatu bangsa, untuk mencapai Tujuan Nasionalnya harus memiliki 
kekuatan kemampuan dan daya tahan yang dinamakan Ketahanan 
Nasional (TANNAS). Oleh karena itu, dalam mewujudkan TANNAS 
harus diwujudkan dengan setidaknya dua pendekatan yang utama, 
yaitu: pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Dengan demikian, Ketahanan Nasional pada hakikatnya adalah 
merupakan konsepsi di dalam pengaturan dan penyelenggaraan 
kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan nasional. 
Adapun kehidupan nasional bangsa Indonesia yaitu dikenal 
dengan ASTAGATRA yang terdiri dari TRIGATRA (Alamiah) dan 
PANCAGATRA (Sosial). Antara TIGATRA dan PANCAGATRA tersebut, 
masing-masing memiliki hubungan timbal balik (korelasi) dan 
bersifat saling ketergantungan (interdependensi).

Dalam situasi dewasa ini, bangsa Indonesia masih dalam kondisi 
Pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan Maret 2020 hingga saat 
ini. Wabah virus global tersebut oleh WHO dinamai COVID-19, yang 
saat ini mewabah hampir ke seluruh penjuru dunia, termasuk di 
Indonesia.  Di situlah Ketahanan Nasional di setiap negara diuji dan 
akan segera terlihat dan teridentifikasi mana negara yang rapuh dan 
mana negara yang tangguh. 

Untuk menjawab fenomena Ketahanan Nasional tersebut, 
Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) hadir 
melalui “Book Chapter” Jilid II, yang tentunya berisi artikel ilmiah 
dari para pakar, pemerhati tentang Kajian Ketahanan Nasional, dari 
sudut pandang para penulis tentunya.
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“Book Chapter” sebagai karya anak bangsa dengan tema 
“Ketahanan Nasional” sebagai upaya memberikan secercah 
wawasan dan cakrawala, bagi para pembaca sebagai upaya 
membangun Ketahanan Nasional bangsa Indonesia yang 
tangguh dalam upaya menghadapi segala ancaman, tantangan, 
hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri 
yang menghambat tercapainya Tujuan Nasional sebagaimana 
termaktub dalam “Pembukaan UUD 1945”.

Akhir kata, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada seluruh kontributor dalam “Book Chapter” Jilid II 
ini. Segala kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah 
Swt., sedangkan kesalahan dan kekhilafan adalah merupakan 
kelemahan semua insan. 

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

     Jakarta, 05 Oktober 2020

    Ketua STKIP Kusuma Negara

    Selaku Pengawas ADPK,

    

    Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M.Si.  
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SEKAPUR SIRIH 2

Sungguh sangat tepat dan brillian sekali ADPK memilih tema: 
Pancasila dasar Membina Ketahanan Nasional yang berarti menjadi 
arah dan inti pembahasan  penulisan pada Book Chapter Edisi ke-2. 
MENGAPA? karena Suasana/Kondisi Masyarakat Indonesia dewasa 
ini sedang menghadapi berbagai masalah antara lain Pandemi 
COVID-19, Krisis Ekonomi, dan  Gelombang Unjuk Rasa yang cukup 
serius. Untuk itulah Tema KETAHANAN NASIONAL (TANNAS) 
menjadi sangat-sangat strategis. Apalagi dikaitkan dengan Falsafah 
Pancasila yang dijadikan Dasar Pembinaan.

TANNAS adalah Kondisi Dinamis, Ibarat Roda berputar 
kadang di atas kadang di tengah bahkan bisa di bawah. Untuk 
itulah, maka TANNAS akan meng-OLAH  YUDHA-kan (War 
Game) ASTA GATRA yang terdiri dari ASPEK  SOSIAL PANCA 
GATRA dan ASPEK ALAMIAH TRI GATRA dengan pendekatan 
Kesejahteraan dan  Keamanan menghadapi Hakikat Ancaman, 
Gangguan,  dan Tantangan baik dari Luar maupun Dalam 
tentu saja  dengan Cara TANGGUH, TANGGON dan ULET untuk 
menghasilkan suatu KONSEPSI KEBIJAKAN PEMBINAAN yang 
memadai agar tercapai Tunas: Masyarakat Indonesia yang Adil 
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dan Makmur, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 dan Sila ke-5 
PANCASILA yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 
Semoga Tulisan dalam Book Chapter Edisi ke-2 menghasilkan Analisis 
TANNAS yang cukup Berbobot yang pada gilirannya  sangat berguna 
bagi Sesama Dosen ADPK maupun bagi Mahasiwa/Generasi 
Milenium. Sekian terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan 
dan kekhilafan. 

Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi 
dan memberi petunjuk kepada kita semua. Aamiin YRA.

 Kampus ADPK, Oktober 2020.

 BRIGADIR JENDERAL TNI (PURN) H. SOEJANTO, SE, MBA

 Pengawas ADPK
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PARADIGMA NASIONAL

(Perjalanan Panjang Menggapai                 

Ketahanan Nasional)

BRIGADIR JENDERAL TNI (PURN) SOEJANTO, SE, MBA
Pengawas ADPK

A. Pendahuluan
Dalam Era Globalisasi dengan perkembangan teknologi dan 

informasi komunikasi yang sangat pesat, manusia dihadapkan pada 
sistem nilai baru yang selalu mengalami perubahan demikian cepat 
sehingga bagi bangsa yang tidak memiliki pegangan hidup akan 
mudah terombang-ambing oleh keadaan yang serba tidak menentu. 
Dengan kata lain, Era Globalisasi yang sekarang lebih dikenal dengan 
sebutan Milineal maupun Industri 4.0 akan membawa gelombang 
besar menerpa sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Dalam situasi 
kehidupan yang demikian, mutlak diperlukan adanya Paradigma 
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang dapat dijadikan panduan 
bagi masyarakat Indonesia.
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Gambar Segi tiga Paradigma menunjukkan bahwa secara matriks terdapat 
Hubungan Erat Berjenjang antara Ideologi Pancasila dengan Wawasan 

Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Bagi bangsa Indonesia yang sudah memiliki Pancasila sebagai 
Falsafah, Ideologi, Pandangan Hidup dan Dasar Negara mempunyai 
tanggung jawabnya mengaktualisasikan serta mengamankan 
Ideologi tersebut. Selanjutnya Pancasila sebagai: PARADIGMA 
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA perlu terus dikembangkan lebih 
lanjut dalam bentuk yang lebih rinci sebagai pedoman bagi warga 
negara untuk menyikapi realitas kehidupan masyarakat dalam 
berbangsa bernegara.

Untuk itulah, tulisan singkat ini merupakan pengembangan 
dan upaya  menghubungkan Pancasila dengan Wawasan Nusantara 
dan Ketahanan Nasional sehingga terukir sebagai PARADIGMA 
NASIONAL (Buku Pendidikan Kewarganegaraan/TIM IDKI TH 2008/
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Sumber: Lemhanas). Selain itu, tulisan ini merupakan hasil renungan 
dan harapan yang ingin menyajikan analisa singkat melalui segitiga 
matriks Paradigma bahwa Pancasila sebagai nilai luhur bangsa 
memberi arah (bintang pemandu) kepada Wawasan Nusantara dan 
Ketahanan Nasional; khusus bagi Dosen ADPK sebagai referensi 
penyegaran Mata Kuliah (MK) Pendidikan Kewarganegaraan, 
khususnya WAWASAN NUSANTARA dan KETAHANAN NASIONAL.

Perlu digarisbawahi bahwa suatu PARADIGMA bukan me-
rupakan penjumlahan dari, melainkan merupakan suatu kesatuan 
yang menyeluruh dari elemen pendukungnya dan membentuk 
pandangan hidup (weltanschauung), yang menggambarkan 
bagaimana seperangkat pengalaman, keyakinan dan nilai dapat 
memengaruhi persepsi seseorang terhadap kenyataan serta 
bagaimana menyikapinya.

B. PANCASILA
PANCASILA yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Segala peraturan perundang-
undangan dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah 
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut antara Lain:

1. Mengakomodasi kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat, 
bukan untuk kepentingan perorang maupun kelompok tertentu;

2. Mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin yang 
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

3. Memiliki konsep dasar kekeluargaan, kebersamaan dan 
persatuan, sehingga menolak paham fundamentalistik dan 
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radikalistik dari individualisme, liberalisme, kapitalisme, 
imperialisme, materialisme, dan komunisme;

4. Merupakan Ideologi Nasional menjadi bintang pemandu 
atau leitstern dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan 
bernegara, meliputi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya 
serta keamanan nasional untuk:

a) Mencapai cita-cita nasional yaitu negara Indonesia yang 
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; dan

b) Melaksanakan tugas negara yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 
memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 
kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial.

5. Memperkokoh wawasan kebangsaan dan persatuan Indonesia 
dalam NKRI;

Dengan pengertian Paradigma semacam itu, maka rumusan 
bahwa Pancasila sebagai Paradigma kehidupan berbangsa dan 
bernegara bagi bangsa Indonesia adalah benar adanya.

(Lembaga Pengkajian Dan Pengembangan Kehidupan Bernegara 
LPPKB, Tahun 2009)

Selanjutnya dalam Segitiga Paradigma Nasional Pancasila 
sebagai Landasan Idiil mendapat tempat paling atas sebagai Bintang 
Pemandu.
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C. HAKIKAT PENGERTIAN PANCASILA DAN NILAI 
YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan, sila yang satu tidak 

bisa dilepas-lepaskan dari sila yang lain; keseluruhan sila di dalam 
Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan 
keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Sila I : Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila II, 
III, IV, dan V.

Sila II : Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai 
sila I, meliputi dan menjiwai sila III, IV, dan V.

Sila III : Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai sila I dan II, 
meliputi dan menjiwai sila IV dan V.

Sila IV : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan diliputi dan dijiwai 
sila I, II, III, meliputi dan menjiwai sila V.

Sila V : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan 
dijiwai sila I, II, III, dan IV.

Untuk lebih menjelaskan hal itu dapat diberikan contoh berikut. 
Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain.
Akan tetapi bagi bangsa Indonesia, paham kemanusiaan sebagai 
yang dirumuskan dalam sila II itu adalah paham kemanusiaan yang 
dibimbing oleh Ketuhanan Yang Maha Esa tegasnya kemanusiaan 
sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang 
dimaksud dengan sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I. Begitu pula 
halnya dengan sila-sila II, III, IV, dan V pada hakikatnya merupakan 
penjabaran dan penghayatan sila I.

Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis-hierarkis, 
artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian 
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urut-urutan yang bertingkat (hierarkis). Tiap-tiap sila mempunyai 
tempatnya sendiri di dalam rangkain susunan kesatuan itu sehingga 
tidak dapat digeser-geser atau di balik-balik.

PENGAMALAN PANCASILA
Setelah kita memahami dan menghayati sila-sila Pancasila 

sebagai telah diuraikan di muka, di bawah ini akan diuraikan 
sekadarnya pengamalan Pancasila, baik sebagai pandangan hidup 
bangsa maupun sebagai dasar negara RI. Pengamalan Pancasila 
sebagai pandangan hidup bangsa dapat pula disebut sebagai 
pengamalan Pancasila secara subjektif atau pelaksanaan subjektif 
Pancasila, sedangkan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara 
dapat pula disebut sebagai pengamalan Pancasila secara objektif 
atau pelaksanaan objektif Pancasila.

1. Pengamalan Pancasila sebagai Pandangan Hidup 
Bangsa
Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

(falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan Pancasila dalam 
hidup sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup 
sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-
hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan 
lahir batin. Pengamalan Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah 
sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata 
kehidupan yang serasi (harmonis) antara hidup kenegaraan dan 
hidup kemasyarakatan dalam negara. Namun, karena hidup sehari-
hari itu meliputi bidang yang sangat luas dan selalu berkembang, 
maka dalam praktiknya peraturan hidup Pancasila dalam hidup 
sehari-hari tidak mungkin dibuat dalam peraturan-peraturan 
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secara menyeluruh dan terperinci. Dengan adanya Ketetapan MPR 
No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila, maka bangsa Indonesia telah mempunyai pedoman/
tuntunan/pegangan yang dapat menjadi penuntun dan pegangan 
hidup bagi sikap tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Soeprapto; 2020).

Secara umum sekali dapat dirumuskan bahwa mengamalkan 
Pancasila dalam hidup sehari-hari adalah apabila kita mempunyai 
sikap mental, pola berpikir dan tingah laku amal perbuatan yang 
dijiwai sila-sila Pacasila secara kebulatan, bersumber kepada 
pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, tidak bertentangan 
dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-
norma sopan-santun dan adat kebiasaan, dan tidak bertentangan 
dengan norma-norma hukum yang berlaku.

2. Pengamalan Pancasila sebagai Dasar Negara
Melaksanakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam 

pembukaan UUD 1945:

1. Paham negara persatuan (sila III).

2. Negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia (sila V).

3. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, musyawarah/
perwakilan (sila IV).

4. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar 
Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I dan II).

5. Negara medeka berdaulat.

6. Negara anti penjajahan.
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PENGAMANAN PANCASILA
Mengamankan ideologi Pancasila berarti menyelamatkan, 

mempertahankan, dan menegakkan Pancasila yang benar agar tidak 
diubah, dihapus atau diganti dengan ideologi lain.

Mengamankan Pancasila pada hakikatnya adalah meng-
amankan negara. Sebaliknya, mengamankan negara bertujuan 
mengamankan Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara. 
Apabila dasar negara Pancasila terancam (dirongrong) berarti 
negara terancam. Bahkan jika dasar negara Pancasila diganti, 
maka runtuhlah negara; artinya negara telah dikhianati atau 
Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 telah diganti (dengan negara 
lain). Demikianlah dapat dikatakan bahwa mengamankan negara 
dalam arti yang sebenarnya adalah mengamankan Pancasila, 
lebih-lebih dalam dunia modern sekarang ini di mana persaingan 
ideologi bangsa-bangsa telah menimbulkan peperangan atau 
pertentangan, seperti kapitalisme-komunisme-fasisme. Karena 
itu, masalah pengamanan Pancasila adalah masalah yang sangat 
penting serta tanggung jawab Pemerintah bersama seluruh rakyat. 
(Pudjiastuti; Mimbar Demokrasi, 2020)

Karena masalah pengamanan Pancasila meliputi seluruh aspek 
dan bidang kehidupan, maka usaha pengamanannya juga meliputi 
seluruh aspek dan bidang tersebut.

D. UUD 1945
UUD 1945, sebagai perwujudan Tujuan Proklamasi kemerdekaan 

17 Agustus 1945, terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan 
Penjelasan.
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Pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah sumber motivasi dan 
aspirasi perjuangan proklamasi kemerdekaan yang mengandung 
cita-cita luhur bangsa yang memuat dasar negara, Pancasila yang 
oleh Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dan Tap MPR No. 1/MPR/1978 
tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil 
Pemilihan Umum, karena mengubah isi Pembukaan UUD 1945 
berarti pembubaran negara.

Batang Tubuh UUD 1945, terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal plus, 4 pasal 
aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. UUD ini bersifat 
singkat dan supel, sehingga hanya memuat aturan-aturan pokok 
saja, yang secara garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah 
pusat dan lain-lain sebagai penyelenggara negara, sedangkan hal-
hal yang lain dapat diatur dengan Undang-Undang.

Sebelum diamendemen sistem pemerintahan Indonesia adalah: 
menggunakan “sistem sendiri” atau “semi presidensial” (Verney) atau 
Prof. Ismail Suny; sistem “quasi Presidensial”, Prof. Padmo Wahyono 
“sistem Mandataris”, Azhary, “Sistem MPR”, yaitu sistem yang 
mengandung karakteristik sistem presidensial dan parlementer.

1. SISTEM PEMERINTAHAN RI SESUDAH AMENDEMEN
Dengan diamendemennya UUD 1945 sehingga 4 kali, yang 

terjadi adalah:

− Dihapuskannya penjelasan UUD 1945.

− Dihapuskannya status MPR, tidak lagi menjadi lembaga 
Negara Tertinggi, tetapi lembaga Tinggi Negara biasa.

− Presiden bukan lagi mandataris MPR yang harus bertunduk 
dan bertanggung jawab kepada MPR.
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− Dihapuskannya GBHN sebagai arah dan konsep pem-
bangunan nasional.

− Dihapuskannya utusan daerah dan “golongan-golongan”, 
seperti badan koperasi, serikat pekerja, petani, nelayan, 
dll. (Padahal keberadaannya dimaksudkan agar rakyat 
dari golongan dan wakil-wakil daerah itu mempunyai 
perwakilan di MPR, sehingga MPR mencerminkan 
penjelmaan rakyat).

− Dan sekarang di manakah utusan golongan-golongan itu 
ditempatkan? Tidak ada.

− Kedudukan dan otoritas DPR menjadi lebih kuat, sehingga 
“DPR heavy” Otoritas yang seharusnya melekat pada 
Presiden menjadi peluang bagi DPR, misalnya dalam 
menyeleksi para pejabat publik seperti pimpinan Bank 
Indonesia, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara, serta 
pimpinan-pimpinan Komisi Negara yang dibentuk melalui 
Undang-Undang.

− Adanya sistem Majelis dua kamar, yakni DPR dan DPD.

2. PENGHAPUSAN PENJELASAN UUD 1945
Adalah hal yang sangat disayangkan, apabila penjelasan UUD 

1945 dihapuskan, sehingga UUD itu tidak berpenjelasan. UU biasa 
saja memakai penjelasan, tetapi UUD sebagai konstitusi Negara/
hukum dasar tidak memakai penjelasan.

- Penghapusan penjelasan ini, merusak sistem konstitusi yang 
dianut oleh UUD 1945 yaitu sistem konstitusi yang terpadu.

- Dengan dihapusnya penjelasan, merupakan peluang masuknya 
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ide-ide yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan 
UUD 1945.

- Dengan dihapuskannya penjelasan UUD 1945, hilanglah 
sumber penafsiran yang autentik, landasan berpikir yang 
historis, pedoman semangat perjuangan dan arah perwujudan 
cita-cita Nasional.

Penjelasan UUD 1945 mempunyai arti penting, sehingga 
diharapkan dapat dikembalikan pada posisi dan fungsi semua 
sebagai penjelasan yang autentik dari Pembukaan dan Batang 
Tubuh UUD 1945 yang dijiwai Pancasila.

E. WAWASAN NUSANTARA
Pada dasarnya Wawasan Nusantara adalah aspek falsafah 

Bangsa Indonesia sebagai terkandung dalam Pancasila dan 
dituangkan ke dalam rumus UUD 1945, Pengejawatahan Wawasan 
Nusantara dapat dipetikkan dari penjelasan Autentik UUD 1945 
seperti dirumuskan oleh para pemikir yang telah membaktikan 
jiwa raganya.

Jadi, perumusan dan pelaksanaan Wawasan Nusantara 
merupakan tindak lanjut dari perjuangan pendekar dan pahlawan 
bangsa. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan Wawasan 
Nusantara akan terwujud dalam terselenggarannya Ketahanan 
Nasional Indonesia.

1. INDONESIA SEBUAH NEGARA KEPULAUAN
Di zaman kolonial Belanda, wilayah Indonesia berupa wilayah 

daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur. 
Kemudian berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 (Territoriale Zee 
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en Maritieme Kringen Ordonnantic 1939) lebar laut wilayah Hindia 
Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap 
pulau. Dengan perkataan lain, batas laut teritorial yang termaktub 
dalam Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam 
bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Ketentuan Ordonansi 1939 terpaksa digunakan pula oleh 
Indonesia merdeka karena UUD 1945 tidak menentukan batas-batas 
wilayah Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan UUD 1945 hanya 
menyebutkan “Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia”.

2. Deklarasi Djuanda
Sebagai sebuah wilayah berdaulat, pemerintah Indonesia 

menyadari bahwa ketentuan Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan 
kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman 
mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal 
sebagai Deklarasi Djuanda, yang menyatakan:

a. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara 
kepulauan memiliki sifat dan corak sendiri.

b. Bahwa menurut sejarah, sejak dulu kala kepulauan 
Indonesia merupakan satu kesatuan.

c. Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam 
Ordonansi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia 
karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam 
bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-
sendiri.
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d. Tujuan inti Deklarasi Djuanda adalah perwujudan bentuk 
wilayah NKRI yang utuh dan bulat.

e. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia di-
sesuaikan dengan asas negara kepulauan (Archipelagic State 
Principle).

f. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih men-
jamin keselamatan dan keamanan NKRI.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas damai di 
perairan pedalaman bagi kapal asing dijamin dan bahwa pendirian 
Indonesia akan dikemukakan dalam Konferensi Internasional 
mengenai Hukum Laut Internasional.

Dalam konferensi hukum laut internasional yang di-
selenggarakan di Jenewa pada tahun 1958, pendirian Indonesia 
diperdebatkan. Keunikan RI sebagai negara kepulauan belum dapat 
dipahami oleh negara maritim yang berpengaruh meskipun tampak 
nyata bahwa integritas teritorial Indonesia terganggu dengan 
adanya kapal perang Belanda yang lalu lalang di perairan Nusantara. 
Hal itu mengganggu pelayaran kapal-kapal Indonesia disebabkan 
pada saat itu yang dikenal baru rezim archipelago, sedangkan rezim 
archipelagic state belum dikenal.

Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi 
Djuanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perpu) No. 4 Tahun 1960 tertanggal 18 Februari 
1960 (Lembaran Negara No. 22 Tahun 1960) tentang Perairan 
Indonesia. Sejak itu, berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara 
penghitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang 
saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah 
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yang utuh dan bulat. Oleh karena itu, luas wilayah Indonesia menjadi 
5.193.250 km2 dengan perincian luas daratan 2.027.087 km2 dan luas 
perairan nasional 3.166.163 km2 (terdiri atas laut teritorial dan laut 
Nusantara). Selanjutnya Perpu No. 4 Tahun 1960 diperkuat dengan 
Ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, bahwa konsep 
negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai 
“Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.”

Perjuangan mewujudkan konsep wawasan nasional yang di-
lakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimannya 
Hukum Laut Internasional III Tahun 1982. Pokok-pokok asas negara 
kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS (United Nation 
Convention on the Law of the Sea) atau Konvensi PBB tentang 
Hukum Laut.

Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 83 melalui 
Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desemver 1985. 
Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan 
laut bagi kesejahteraan, seperti bertambah luasnya Zona Ekonomi 
Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen Indonesia.

3. Landas Kontinen dan ZEE
Pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan Deklarasi tentang Landas Kontinen, dengan 
pertimbangan pokok sebagai berikut:

a. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya, 
termasuk organisme-organisme hidup pada dasar laut dan 
tanah di bawahnya di Landas Kontinen, merupakan millik 
eksklusif negara RI.
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b. Dalam hal Landas Kontinen Indonesia, bagian-bagian 
dalam yang terdapat pada Landas Kontinen atau kepulauan 
Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, 
pemerintah Indonesia bersedia melalui perundingan 
dengan negara bersangkutan menetapkan suatu garis 
batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

c. Menjelang tercapainya persetujuan seperti dimaksud di 
atas, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan izin untuk 
mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk 
produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksplorasi serta 
eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan 
alam lainnya hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari 
garis tengah yang ditarik dari pantai dari pada pulau-pulau 
Indonesia yang terluar.

d. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan 
memengaruhi sifat serta status dari pada perairan di atas 
Landas Kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian 
pula ruang udara di atasnya.

Pengumuman pemerintah tentang Landas Kontinen Tahun 
1969 dikukuhkan dengan Undang-Undang No, 1 Tahun 1973 tentang 
Landas Kontinen Indonesia. Apabila dibandingkan isi deklarasi 
tahun 1957 dan tahun 1969, perbedaannya terdapat pada sifat konsep 
Nusantara: Konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan, 
sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politk dan 
ketatanegaraan.

Landas kontinen Indonesia ialah dasar laut dan tanah di 
bawahnya yang terletak di luar perairan wilayah Indonesia sampai 
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kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diadakan 
eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alamnya, misalnya minyak, gas 
bumi, dan lain-lainnya. Isi pokok peraturan Landas Kontinen itu 
ialah bahwa segala sumber kekayaan alam yang terdapat di dalam 
Landas Kontinen adalah milik tunggal negara Indonesia.

Pada tanggal 21 Maret 1980, pemerintah Indonesia meng-
umumkan ZEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis 
pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut, 
Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE, Indonesia memiliki dan 
melaksanakan:

a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, 
pengelolaan, dan pelestarian sumber daya hayati dan non-
hayati dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi 
sumber tenaga dari air, arus, dan angin.

b. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan:

- Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan 
bangunan lainnya,

- Penelitian ilmiah mengenai laut,

- Pelestarian lingkungan laut, serta

- Hal lain berdasar hukum internasional.

Di dalam ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan 
internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa di bawah 
permukaan laut dijamin sesuai dengan hukum internasional ZEE 
Indonesia dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 
tertanggal 18 November 1983.
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Pada tahun 1982, konvensi hukum laut memberikan perluasan 
yurisdiksi negara-negara pantai di lautan bebas. Asas ZEE diterima. 
Hal lain yang sangat menguntungkan dari konvensi tersebut ialah 
diterimannya Asas Nusantara sebagai asas hukum internasional. 
Hasil konversi tersebut disahkan pada bulan Agustus 1983 dalam 
seminar Konvensi Hukum Laut Internasional di New York. Dengan 
demikian, sah sudah rumusan “Negara RI adalah suatu kesatuan 
wilayah laut yang di dalamnya terhampar pulau besardan kecil 
dengan jumlah 17.508 pulau.”
PETA WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENURUT ASAS NUSANTARA

Keterangan: batas laut wilayah, lebar 3 mil, menurut asas “pulau demi pulau”
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Dengan dikukuhkannya wilayah darat dan laut atau perairan, 
perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya adalah menegakkan 
kedaulatan di ruang udara dan memperjuangkan kepentingan RI di 
wilayah antariksa nasional, termasuk Geo Stationery Orbit (GSO).

F. KETAHANAN NASIONAL
1. Sampailah kita pada akhir pembahasan yaitu 

tentang KETAHANAN NASIONAL (TANNAS).
Pemupukan KETAHANAN NASIONAL dalam negara masing-

masing merupakan salah satu dasar pemikiran dalam pembentukan 
ASEAN, antara Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina, dan 
Indonesia.

Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah hasil usaha 
membangun Kekuatan Nasional dalam segala aspeknya, seperti 
tersirat pada syair lagu Indonesia Raya, yaitu bangunlah badannya, 
bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya (W.R. Supratman). Selanjutnya 
akan dibahas tentang: Tannas sebagai Geostrategi Konsepsi, dan 
Hakikat Tannas, Ketahanan ideologi Pancasila, Kemudian TANNAS 
dalam Paradigma Nasional, TANNAS  BERJENJANG Langsung 
menuju Pembinaan Ketahanan Ekonomi/Kesehatan dan Sumber 
daya manusia Indonesia. Dari sini bisa ditarik sejumlah kesimpulan: 
pertama sangat jelas bahwa Ideologi Pancasila menjadi dasar 
pembinaan TANNAS, kedua bahwa UUD 45 dan WASANTARA perlu 
dipahami dan dianalisis lebih dulu sebelum membahas TANNAS 
(Lihat Gambar Segitiga).
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2. Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia
Seperti telah diuraikan dalam Wasantara, bahwa Bangsa 

Indonesia menganut Teori Geopolitik sebagai suatu cara mencapai 
Tunas dengan memanfaatkan konstelasi Geografi Indonesia. 
Wasantara juga dipahami sebagai landasan visional dalam 
upaya pembangunan bangsa (Lemhannas, 2001:6). Wasantara 
merupakan konsep nasional mengenai persatuan dan kesatuan 
Bangsa dan Negara Indonesia, sedangkan Tannas adalah konsep 
keberlangsungan hidup bangsa dan negara yang diupayakan 
dalam Bangnas.

Geostrategi dirumuskan dalam Tannas Indonesia yang juga 
sebagai misi bangsa Indonesia untuk mewujudkan integritas NKRI 
yang berdimensi Astagatra, Asta bersal dari kata Hasta yang berarti 
delapan sedangkan gatra berarti aspek/unsur. Astagatra meliputi 
segenap Kehidupan Nasional yang sangat kompleks dipetakan 
secara sederhana, yang mencakup tiga aspek alamiah dan lima 
aspek sosial. Trigatra, Tri berarti tiga, yaitu posisi dan lokasi gegorafi, 
keadaaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. 
Pancagatra, Panca berarti lima, yaitu ideologi, politik, ekonomi, 
sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhakam). 
Perpaduan Trigatra dan Pancagatra merupakan unsur-unsur 
Tannas dan disebut Astagatra. Geostrategi sangat tergantung pada 
kemampuan bangsa dalam mengelola Trigatra guna meningkatkan 
Ketahanan Pancagatra, itulah sebabnya diperlukan peningkatan 
komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dari segenap 
anak bangsa. 
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Meningkatkan Tannas identik dengan Bangnas yang harus 
mengacu pada konsepsi Tannas, rencana/program Bangnas, dan 
dilandasai Wasantara.

Wasantara merupakan landasan visional untuk meng-
identifikasi kondisi dalam rangka menjamin persatuan dan kesatuan, 
sedangkan konsepsi Tannas untuk menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara dengan mengantisipasi tantangan, ancaman, 
hambatan, dan gangguan.

3. Konsepsi Tannas Indonesia
Konsepsi Tannas Indonesia adalah kosepsi pengembangan 

Kekuatan Nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan 
kesejatereaan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang 
dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh menyeluruh dan 
terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wasantara. 
Dengan kata lain, konsepsi Tannas Indonesia merupakan sarana 
untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang 
mengandung kemampuan mengembangkan Kekuatan Nasional 
dengan pendekatan kesehateraan dan keamanan.

a. Kesejahteraan adalah kemampuan bangsa dalam me-
numbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nsaional 
demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil 
dan merata.

b. Keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi 
nilai-nilai tergadap TAHG dari dalam maupun luar negeri.
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4. Hakikat Ketahanan Nasitonal Indonesia
a. Hakikat Tannas Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan 

bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan 
Kekuatan Nasional untuk dapat menjamin kelangsungan 
hidup bangsa dan negara dalam mencapai Tunas.

b. Hakikat Konsepsi Tannas Indonesia adalah pengaturan 
dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan 
secara selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek 
Kehidupan Nasional.

Pada hakikatnya, Tannas Indonesia adalah kemampuan 
dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara dalam mencapai Tunas. Maka diperlukan 
sistem penangkalan berlapis berupa lingkaran-lingkaran yang 
berpusat pada Ketahanan pribadi, Ketahanan daerah, dan Tannas. 
Tannas mulai retak apabila terjadi ketidakadilan pusat dan daerah, 
ketidakadilan religious.

5. Ketahanan Nasional dalam Paradigma Nasional
Seperti diketahui dalam Paradigma Nasional posisi tertinggi 

ialah Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai landasan 
konstitusional, Wasantara sebagai landasan visional dan Tannas 
sebagai LANDASAN KONSEPSIONAL.

Tannas akan berada di titik lemah jika suatu bangsa tidak 
memiliki rasa keadilan, karena keadilan (sosial) sebagai motivasi 
perlawanan terhadap individualisme. Keadilan sebagai nilai 
instrinsik yang berasal dari daya hidup manusia mendapatkan 
tempat utama dalam Ketahanan Ideologi segenap kondisi 
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Ketahanan Politik, Ekonomi, Sosbud, dan Hankam menghasilkan 
kondisi yang diinginkan.

Kondisi kehidupan ideologi terwujud dalam kehidupan politik 
sebagai nilai; yang mengikat seluruh masyarakat. Kehidupan politik 
merupakan segenap tingkah laku yang berpengaruh pada penetapan 
nilai untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nilai ini hanya 
dapat terwujud dengan nilai instrinsik yang terkandung dalam 
ideologi Pancasila untuk mengatur segenap kehidupan. Dalam 
sistem kehidupan masyarakat, nilai aspek alamiah, dipadukan 
dengan nilai aspek sosial untuk mewujudkan keadilan politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kondisi keadilan 
yang diciptakan oleh komponen fisik identik dengan kondisi Tannas. 
Dengan demikian, kondisi Tannas yang ideal adalah integrasi dari 
segenap keadilan yang ada di segenap aspek kehidupan masyarakat.

6. Ketahanan Nasional Berjenjang
Ketahanan Nasional adalah kondisi Kehidupan Nasional 

yang harus diwujudkan. Kondisi itu harus dibina terus menerus 
secara sinergi mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah dan 
Nasional. Proses tersebut berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi 
Tannas yang diinginkan dengan pemikiran geostrategic, yaitu 
konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memerhatikan 
kondisi bangsa dan kostelasi geografi Indonesia. Konsepsi tersebut 
ialah konsepsi Tannas untuk mencapai Tunas.

Dalam era globalisasi, suatu bangsa tidak mungkin menutup 
diri dari sistem ekonomi dunia, Indonesia juga terbuka terhadap 
perkembangan ekonomi dunia. Tingkat integrasi ini merupakan 
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ukuran kemampuan ekonomi Nasional untuk secara adaptif 
mengikuti irama dan dinamika pasar internasional. Keberanian 
Indonesia ikut General Agreement on Trading and Travel (GATT), Asean 
Free Trade Association (AFTA), dan Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) menunjukkan kemauannya menjadi bagian integral dari 
sistem pasar internasional.

7. Ketahanan Ekonomi
Dari 5 Gatra Aspek Sosial sengaja dipilih satu gatra saja: 

Bidang Ekonomi, karena paling strategis menyangkut kehidupan 
masyarakat/hajat hidup orang banyak.

• Ketahanan Ekonomi merupakan kondisi dinamis kehidupan 
perekonomian bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, 
kemampuan untuk membentuk Kekuatan Nasional 
dalam menghadapi TAHG dari luar maupun dalam, yang 
secara langsung dan tidak langsung membahayakan 
Perekonomian Nasional, untuk menjamin kelangsungan 
perekonomian bangsa dan negara RI berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945.

• Wujud Ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi 
ekonomi bangsa yang mampu memelihara stabilitas 
ekonomi yang sehat dan dinamis, mandiri, berdaya saing 
tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan 
merata.

• Pembangunan ekonomi diarahkan pada kemantapan 
Ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat 
serta pemanfaatan Iptek, tersedianya barang dan 
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jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta 
meningkatkan daya saing dalam lingkup perekonomian 
global.

1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di 
seluruh Wilayah Nusantara melalui ekonomi kerakyatan serta 
untuk menjamin kesinambungan Bangnas dan kelangsungan 
hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Khusus menghadapi Era Milineal/Era Industri 4.0 perlu FOKUS 
pada peningkatan KETRAMPILAN IT dan ETOS KERJA sumber 
daya manusia Indonesia, yang pada giliranya bisa mengurangi 
masuknya Tenaga Kerja Asing, (Pudjiastuti, 2020).

3. Lebih kusus lagi dalam menghadapi pandemi kebijakan 
ekonomi perlu diarahkan pada skala prioritas pada bidang 
Kesehatan Masyarakat dan Meringankan Beban Hidup antara 
lain: Keringanan Pajak dan Bayar Listrik, Bantuan Sosial, dan 
Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). 

4. Sistem Ekonomi kerakyatan harus menghindarkan:

a. Sistem free flight liberalism yang hanya menguntungkan 
pelaku ekonomi kuat.

b. Sistem etalisme, negara dan aparatur ekonomi negara 
bersifat dominan yang mematikan potensi dan daya kreasi 
unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam 
bentuk monopoli dan monopsomi yang merugikan rakyat, 
serta bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
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5. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling 
menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antara 
sektor pertanian, perindustrian, dan jasa.

a. Pembangunan ekonomi yang merupakan usaha bersama 
atas dasar asas kekeluargaan di bawah pengawasan 
anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran 
serta msyarakat secara aktif. Keterkaitan dan kemitraan 
antar-pelaku dalam wadah kegiatan ekonomi, yaitu 
pemerintah, badan usaha milik negara, koperasi, Badan 
Usaha Milik Swasta (BUMS), dan sektor informal harus 
diusahakan demi mewujudkan pertumbuhan pemerataan 
dan stabilitas ekonomi.

b. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan secara sehat 
dan dinamis untuk mempertahankan serta meningkatkan 
eksistensi dan kemandirian ekonomi nasional; dengan 
memanfaatkan sumber daya nasional secara optimal serta 
sarana Iptek yang tepat guna dalam menghadapi setiap 
masalah dan dengan tetap memerhatikan kesempatan 
kerja.

c. Dengan adanya Otda, diusahakan produk-produk unggulan 
di setiap daerah, sehingga terjadi saling ketergantungan 
antar DATI I dan DATI II dalam rangka terciptanya daya 
saing daerah.

d. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-
hasilnya senantiasa dilaksanakan dengan memerhatikan 
keseimbangan dan keserasian pembangunan antar wilayah 
dan antar sektor utamanya ditujukan kepada wilayah 
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perbatasan dan pulau-pulau terluar dengan mengubah 
arah kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi 
ke luar menjadi berorientasi ke dalam.

Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan ekonomi 
bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu 
memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta 
menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing 
yang tinggi, dalam rangka menghadapi system ekonomi terbuka 
pada era global.

Demikianlah secara singkat hasil renungan dan kajian singkat 
dari berbagai sumber berikut harapan yang bisa saya tampilkan. 
Terima kasih kepada ADPK dan mohon maaf bila ada kekurangan, 
Semoga Allah Swt. selalu memberi rahmat dan bimbingan kepada 
Keluarga Besar ADPK. Aamiin.
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Jl. Masjid Al-Ittihad Pondok Terong Depok
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A. Pendahuluan
Dampak pandemi COVID-19 bagi kehidupan masyarakat 

sangatlah besar. Tercatat hingga Rabu, 29 April 2020, kasus 
terkonfirmasi positif di Indonesia sebanyak 9.511 dengan kasus 
meninggal dunia 773. Sejumlah 7.484 orang masih dalam perawatan 
dan 1.254 pasien telah dinyatakan sembuh. (Kemenkes).  Persebaran 
COVID19- terjadi di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai 
wilayah terdampak paling besar. Mobilitas masyarakat di berbagai 
provinsi juga menjadi terbatas karena pemerintah menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), blokade jalan oleh aparat 
keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat 
bisnis lainnya. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi dan 
sosial-kemasyarakatan pun terhambat.
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Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa 
sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, sebanyak 
1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di sektor 
informal. (Fauziah;2020).  Menurut Kementerian Tenaga Kerja, 
sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan 
mereka tidak beroperasi akibat penerapan PSBB oleh pemerintah 
setempat. Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, 
dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di 
negara lain juga ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di 
Indonesia karena berbagai perusahan tersebut kesulitan mengimpor 
bahan baku produksi dan mengekspor hasil produksi ke berbagai 
negara lain.

Dampak ekonomi pandemi COVID-19 tidak berhenti di situ. 
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa skenario 
ekonomi nasional dalam situasi pandemi COVID-19 dewasa ini. 
(Mulyani;2020). Sebelum pandemi, pemerintah memproyeksikan 
pertumbuhan ekonomi domestik dalam APBN 2020 sebesar 5,3 
persen. Proyeksi tersebut dapat berubah menjadi 2,5 hingga -0,4 
persen dengan tingkat inflasi di antara 3,9 dan 5,1 persen setelah 
menghitung perkiraan dampak pandemi di Indonesia. Selanjutnya, 
SMERU Research Institute (2020) baru-baru ini merilis hasil 
simulasi dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan 
di Indonesia, (Suryahadi;2020). Berbeda dengan proyeksi ideal 
pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar 5 persen, kajian tersebut 
menerangkan bahwa angka itu akan turun dari 4,2 hingga 1 persen 
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karena dampak penyebaran COVID-19. Jadi, jika pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia hanya terkoreksi menjadi 4,2 persen, tingkat 
kemiskinan berada di kisaran 9,22 persen hingga 9,71 persen. Artinya, 
jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah 
sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika 
ekonomi hanya tumbuh antara 1,2 dan 1 persen, tingkat kemiskinan 
diperkirakan menanjak antara 12,21 hingga 12,37 persen. Jumlah 
orang miskin naik sebanyak 8,03 hingga 8,45 juta atau total orang 
miskin di Indonesia menjadi antara 32,82 dan 33,24 juta. Melihat 
situasi dan proyeksi ekonomi tersebut, pandemi COVID-19 tampak 
telah jauh berkembang dari suatu krisis kesehatan yang perlahan 
bereskalasi menjadi krisis sosial – ekonomi.

Indonesia tergolong lambat dalam mencegah penyebaran 
COVID-19. Presiden dan pejabat tinggi negara cenderung 
menyepelekan dampak virus tersebut bagi masyarakat pada periode 
awal penyebaran, Januari – akhir Februari 2020. Pemerintah pusat 
lantas berupaya memperbaiki kekeliruan tersebut secara gradual, di 
antaranya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan 
COVID-19. Setelah itu, pemerintah daerah juga berinisiatif 
menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengantisipasi 
lonjakan pasien. Personel pertahanan dan keamanan pun mulai 
terlibat secara langsung dalam upaya mitigasi, misalnya pendirian 
rumah sakit khusus di DKI Jakarta dan Kepulauan Riau, penyediaan 
sarana transportasi dan logistik untuk distribusi alat kesehatan ke 
berbagai daerah, serta pengamanan fasilitas publik.

Pemerintah kemudian menyediakan stimulus ekonomi 
sebesar Rp405,1 triliun yang terbagi dalam empat pos utama, 
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yaitu: pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (Rp150 triliun), 
perlindungan sosial (Rp110 triliun), belanja bidang kesehatan (Rp75 
triliun), dan insentif pajak termasuk stimulus kredit usaha rakyat 
(Rp70,1 triliun). (Suara.Com;2020). Memasuki bulan April 2020, 
kebijakan lebih ketat menyangkut mobilitas penduduk diterapkan 
dan persediaan alat pelindung diri (APD) dan berbagai keperluan 
kesehatan lainnya makin ditingkatkan, baik melalui produksi dalam 
negeri maupun bantuan negara lain. Meski ada perkembangan 
positif dalam penanganan COVID-19, seperti peningkatan pasien 
sembuh, usaha mitigasi yang dilakukan pemerintah pusat dan 
daerah sejauh ini masih dipandang belum maksimal. Tingkat tes 
cepat di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara lain. 
Selanjutnya, tingkat kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan 
pun terus diuji karena pertambahan pasien dari hari ke hari.

Pemerintah dan institusi kepolisian juga dinilai telah bertindak 
represif dalam merespon protes-protes di media sosial mengenai 
penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah dan 
parlemen pun dinilai telah “mengambil kesempatan di tengah 
kesempitan” karena membahas dan berencana mengesahkan RUU 
Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal kalangan buruh dan koalisi 
masyarakat sipil menolak keras RUU tersebut. Persepsi publik atas 
kinerja pemerintah dalam merespon pandemi COVID-19 juga 
ternyata tidak seluruhnya positif. Berdasarkan hasil survei SMRC, 
perbedaan antara responden yang menilai pemerintah telah 
bertindak “cepat/sangat cepat” dengan yang menjawab “lambat/
sangat lambat” tidaklah terlampau jauh, yaitu 52% dan 41% 
dengan margin of error sebesar 2,9%. (SMRC;2020). 
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Melihat perkembangan upaya penanganan pandemi oleh 
pemerintah dan respon publik terhadap hal tersebut, kita dapat 
menyimpulkan bahwa transformasi pandemi COVID-19 menjadi 
krisis sosial-kemasyarakatan yang lebih luas mungkin untuk terjadi 
serta memiliki dampak lanjutan pada jangka menengah dan 
panjang. (1) tidak tertutup kemungkinan bahwa perpanjangan masa 
PSBB di beberapa provinsi akan menekan daya tahan kelompok 
masyarakat ekonomi lemah ke titik ekstrem/membahayakan 
sehingga membuka peluang bagi kemunculan “krisis keamanan” 
-apakah itu yang direkayasa oleh elite politik atau muncul secara 
endogenus dari internal masyarakat sendiri- yang termanifestasi 
dalam berbagai bentuk dan dapat terjadi secara terpisah 
maupun bersamaan, misalnya peningkatan kejahatan pencurian, 
perampokan, pemerasan, kekerasan dengan senjata api, kerusuhan, 
dll. (2) Krisis keamanan yang tidak tertangani secara komprehensif 
dan berkeadilan dapat bereskalasi menjadi sebuah “krisis politik.” 
Mengingat sejarah kekerasan di Indonesia, peran elite politik 
dengan latar belakang partai atau organisasi kemasyarakatan 
(ormas) sebagai aktor pemicu krisis/provokator dan dalang 
konflik politik bersenjata patut untuk dicermati dengan saksama. 
Diskursus ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam 
menanggulangi pandemi COVID-19 berpotensi menjadi isu yang 
paling pertama dipolitisasi. Selain itu, sentimen kesenjangan 
ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tengah 
lingkungan pandemik juga kemungkinan besar akan berkembang 
lebih lanjut jika pemerintah gagal menyalurkan stimulus ekonomi 
dengan baik. Akhir kata, upaya mengisolasi pandemi COVID-19 
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dan mencegahnya bereskalasi menjadi krisis keamanan serta 
politik merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Hal 
yang patut digarisbawahi adalah pemerintah mesti menerapkan 
kebijakan yang proporsional dalam menangani keluhan dan kritik 
dari masyarakat. Pendekatan persuasif dan legal-berkeadilan mesti 
lebih diutamakan daripada tindakan koersif. Tidak ketinggalan, 
lembaga pengawas formal, seperti Komisi I dan III Dewan Perwakilan 
Rakyat yang merupakan mitra kerja institusi militer dan kepolisian, 
juga memegang peran sentral memantau aktivitas aktor keamanan 
negara di tingkat pusat serta daerah. (Haripin; LIPI).

Jelas, COVID-19 dapat berpengaruh terhadap Ketahanan 
Nasional (Tannas) dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Negara merupakan suatu sistem, semua unsur-unsur 
saling berhubungan. Bidang pemerintahan dan kehidupan yang 
saling berhubungan adalah ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, 
pertahanan dan keamanan. Itulah sebabnya, apabila COVID-19 
tidak dapat diatasi dengan baik, bukan tidak mungkin sangat 
gampang merembet kepada semua sendi kehidupan berbangsa dan 
bernegara lainnya. Bom waktu di luar bidang kesehatan yang akan 
mengganggu ketahanan nasional harus pula segera dijinakkan!. 

B. Pembahasan
Pengertian pertahanan, keamanan, dan ketahanan. Pertahanan 

secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman 
dari luar negeri dan bersifat militer. Selanjutnya keamanan adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri dan merupakan 
wilayah yuridis serta ancaman datang dari dalam negeri. Ancaman 
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yang datang dari dalam negeri pada hakikatnya adalah pelanggaran 
hukum, maka dapat direspons dengan penegakan hukum. Terakhir 
adalah ketahanan, yaitu daya tahan suatu bangsa dan akan lebih 
tepat dikategorikan di dalam lingkup dan materi keamanan insani 
yakni ancaman yang mengancam warga negara secara individual. 
Ancaman nonfisik, seperti COVID-19, termasuk dalam lingkup 
ketahanan. Ketahanan nasional diperlukan untuk menghadapi 
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mencapai 
tujuan nasional. Ketahanan nasional diwujudkan dari 2 pendekatan 
yakni Pendekatan Gatra dan Pendekatan Spasial Geografis. 
Pendekatan Gatra terdiri dari Ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial dan 
Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Ketahanan tiap gatra akan 
memengaruhi ketahanan nasional. Selanjutnya adalah Pendekatan 
Spasial Geografis yang dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi 
atau daerah.

Ketahanan gatra tersebut diolah dan dijadikan kebijakan 
publik. Kebijakan publik yang dihasilkan akan menjadi kebijakan 
publik terpadu untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, 
dan tantangan dalam rangka menangani COVID-19. “Ketahanan 
nasional bukan disiplin ilmu tersendiri, tetapi sebetulnya 
merupakan outcome keadaan yang dihasilkan apabila gatra 
ketahanan itu semuanya baik. Ketahanan nasional dibangun 
dari disiplin ilmu lainnya”. Ketahanan nasional di tengah masa 
pandemi COVID-19 dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya 
listrik, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, 
keringanan kredit, dan prioritas anggaran kesehatan. Agus tidak 
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memungkiri bahwa  setiap kebijakan tidak bisa memuaskan 
semua pihak, pasti ada yang sependapat dan kurang sependapat. 
Agus menegaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah 
demokrasi, menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah jika 
semua gagasan dan tanggapan yang diberikan didasarkan pada 
konsensus dasar bangsa. Faktor sukses dan efektifnya sebuah 
kebijakan publik, lanjut, adalah kebijakan nasional yang terpadu, 
mencakup level horizontal artinya lintas sektor dan level vertikal 
yakni keterpaduan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, 
juga melakukan perhitungan kemampuan anggaran dengan 
menentukan skala prioritas yang tajam dan pertimbangan.

1. Melihat Masalah COVID-19 dari Model Ketahanan 
Nasional Indonesia
Masalah COVID-19 saat ini bukan hanya masalah dunia 

Internasional saja, tetapi juga sudah jadi masalah Nasional 
Indonesia. Masalah dan dampak COVID-19 di Indonesia, bagaimana 
negara Indonesia menghadapinya bisa ditinjau dari Model 
Ketahanan Nasional Indonesia saat ini, yaitu yang dikenal sebagai 
Astagatra. Menurut model Ketahanan Nasional Indonesia, aspek 
kehidupan nasional dibagi dua yaitu aspek alamiah dan aspek 
sosial. Aspek alamiah mencakup tiga gatra yaitu Kondisi geografis 
negara, Kekayaan alam, Keadaan dan kemampuan penduduk 
(demografi). Oleh karena aspek alamiah tersebut mencakup tiga 
gatra maka disebut Trigatra. Aspek sosial mencakup lima gatra, yaitu 
Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya, Hankam (Pertahanan dan 
Keamanan). Oleh karena aspek sosial tersebut terdiri atas lima gatra 
maka disebut Pancagatra. Penggabungan aspek alamiah (Trigatra) 
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dan aspek sosial (Pancagatra) menghasilkan delapan gatra atau 
yang dikenal dengan istilah astagatra (asta = delapan).

Berdasarkan hasil penelitian Lemhanas per Maret 2019, Secara 
keseluruhan Indeks Ketahanan Nasional Indonesia berada dalam 
posisi cukup tangguh yaitu diangka 2,69 artinya berbagai dinamika 
bisa diatasi dengan baik. Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 
saja maka seakan-akan masalahnya hanya masalah Virus Corona 
yang menyerang kesehatan manusia. Akan tetapi, karena masalah 
Covid- 19 ini sudah mewabah ke seluruh dunia (pandemik) termasuk 
Indonesia. Maka, ini sudah bukan masalah Virus Corona dan 
Kesehatan saja, melainkan sudah berkaitan dengan masalah sosial 
yang lebih luas dan merambat ke masalah lainnya. 

Dilihat dari Astagatra, masalah Kesehatan masyarakat bisa 
dimasukkan ke dalam Aspek Sosial, Pancagatra, di Gatra Sosial/
Budaya. Namun, bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan 
juga berkaitan dengan Gatra lainnya. Mewabahnya COVID-19 di 
banyak negara dan di Indonesia sudah memengaruhi perekonomian 
dunia dan Indonesia, ini berkaitan dengan Gatra Ekonomi. 
Dilibatkannya Instansi Militer dan aparat Keamanan lainnya juga 
sudah melibatkan Gatra Pertahanan dan Keamanan. Kritikan 
terhadap Pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam 
menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk ke ranah Gatra 
Politik. Himbauan untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan/
berkumpul di rumah ibadah ada yang mengasosiakan dengan ajaran 
Komunis, dan ini menyangkut ke Gatra Ideologi. 

Bila dilihat dari Aspek Alamiah, Trigatra, maka dari Gatra Kondisi 
Geografis negara Indonesia, yang merupakan negara kepulauan 
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dan berada di persimpangan dunia mau tidak mau akan ikut juga 
merasakan wabah COVID-19. Kondisi negara yang banyak pulau bisa 
cukup menguntungkan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 
dari satu pulau ke pulau lainnya selama bisa diatur dengan baik. 
Dari Gatra Kekayaan Alam, pemanfaatannya akan terkendala dan 
tentunya tidak akan banyak bisa dinikmati Masyarakat apabila 
COVID-19 tidak segera dihentikan.

Dari Gatra Keadaan dan Kemampuan Penduduk (Demografi), 
inilah yang harus terus menerus diperhatikan. Tunjukkan kepada 
masyarakat bahwa Pemerintah benar-benar sudah sangat serius 
dan sudah memimpin, memegang komando dan kendali penuh 
dalam perang menghadapi COVID-19. Pada akhirnya, mari bersama 
melawan pandemi COVID-19 dan  Informasikan berita-berita yang 
jelas tentang cara-cara dan aturan-aturan dalam menghadapi 
COVID-19 agar masyarakat bisa lebih paham dan terlindungi. 
Kobarkanlah terus semangat, sikap kebersamaan, dan rasa percaya 
diri bahwa bangsa Indonesia pasti mampu dan bisa menyelesaikan 
wabah COVID-19 sesegera mungkin. Masyarakat juga jangan mudah 
panik dalam menghadapi situasi saat ini. Semoga wabah COVID-19 
ini segera berlalu dan terwujud sebuah revolusi (perubahan) besar 
bagi bangsa dan negara Indonesia. Tentunya masyarakat harus 
disiplin, patuh, dan taat melaksanakan aturan-aturan dan himbauan 
dari pemerintah. Masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri dan 
keluarga serta Lingkungannya agar tidak terkena COVID-19.

2. Wabah Corona Ancam Pertahanan Nasional
Mewabahnya virus corona bisa menjadi ancaman serius bagi 

Indonesia dari sisi pertahanan dan keamanan. Pemerintah selaku 
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pemegang kendali negara harus bisa mempersiapkan diri sebaik-
baiknya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dan potensi 
merapuhnya pertahanan nasional. "Sangat bisa (mengancam) jika 
kita tidak siap. Karena efek berkepanjangan bisa berdampak masif 
pada ketahanan ekonomi, utamanya pangan dan teknologi," (Connie 
Rahakundini Bakrie, 2020). "Kondisi itulah, maka saat ini sangat 
dibutuhkan langkah antisipasi. Termasuk dalam upaya memperkuat TNI 
dalam mengembangkan strategi atau kemampuan bertahan terhadap 
serangan senjata apapun, kita sudah harus bisa antisipasi dan memperkuat 
TNI kita dalam rangka menghadapi perang CBRNE (Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Defense) ini,” ujar Connie. Jika benar-benar 
diperlukan, Indonesia perlu menerapkan suatu protokol khusus, 
misalnya dengan mengisolasi wilayah dan memberlakukan darurat 
militer kebencanaan di seluruh wilayah yang penularan virusnya 
sulit ditekan. Semua dilakukan untuk mengantisipasi semakin 
meluasnya penyebaran virus.

“Jika betul-betul diperlukan harus diberlakukan darurat militer 
jika eskalasinya sudah sangat berbahaya dan tanggung jawab terbesar 
ada pada Kodam dan pasukan teritorial kita”. Kasad Jenderal Andika 
Perkasa sangat aware pada pandangan saya dan harus didukung 
untuk TNI AD mampu mewujudkannya. Dari sejumlah masukan 
yang sudah disampaikan, dijelaskan Connie, ada beberapa point 
strategi yang perlu untuk dilakukan TNI. Di antaranya training 
Nubika (Nuklir, Biologi dan Kimia) pada seluruh Kodam, membantu 
logistik medikal untuk operasi pencegahan dan sosialisasi COVID19-.

Kemudian strategi lain yakni membangun RS militer darurat, 
ekstraksi pesakitan ke RS/fasilitas darurat, isolasi wilayah termasuk 
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seleksi In-Out citizen, jam malam dan pembatasan mobilisasi, operasi 
medik dan pengamanan, serta operasi hunting and secure (bagi yang 
kabur, demo atau mengacau).

Menguji ketahanan pangan nasional menghadapi pandemi 
COVID-19. Hingga 18 April 2020, secara global COVID-19 telah 
menjangkit di 213 negara, dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 
2.121.675 orang dengan kematian sebanyak 142.299 orang. Saat 
yang sama, di Indonesia berdasarkan data dari www.covid19.go.id, 
tercatat positif terinfeksi Corona sebanyak 6.248 orang, sembuh 
631 orang, dan meninggal 535 orang. Dampak dari wabah ini 
telah merusak berbagai tatanan mulai dari sosial, kesehatan, dan 
ekonomi sebagian besar negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. 
“Ini adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh Virus Corona dan setiap 
hari meminta negara-negara untuk mengambil tindakan yang mendesak 
dan agresif." (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Tidak satu pun negara yang mengaku siap menghadapi wabah 
tersebut, kecuali dengan cepat dan tepat mengambil kebijakan 
untuk memperkecil kerugian dari sisi kehilangan nyawa penduduk 
maupun dari sisi keterpurukan ekonomi. Selain isu kesehatan, 
pangan menjadi salah satu persoalan utama. Tidak hanya ketika 
wabah Corona, tetapi juga penting diantisipasi adalah kelangsungan 
perekonomian suatu negara setelah pandemi itu berakhir. Seluruh 
negara berlomba mengamankan ketahanan pangan agar mampu 
menghadapi masa krisis yang diperkirakan masih akan panjang. 
Untuk mencegah semakin meluasnya wabah, sejumlah negara 
menerapkan lockdown atau pun karantina beberapa wilayah. Opsi ini 
mengharuskan ketersediaan pangan dalam jumlah besar di setiap 
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negara, yang ujungnya dapat mengganggu pasokan pangan global. 
Banyak negara produsen bahan pangan langsung membatasi atau 
bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk memastikan 
agar stok dalam negerinya tercukupi. Negara produsen gandum 
terbesar di dunia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina, terang-
terangan mengumumkan pembatasan ekspor biji gandum. Sama 
halnya dengan beras, Vietnam, Thailand, meskipun selama ini 
disebut sebagai lumbung beras di Asia Tenggara, tetap memikirkan 
dan mengamankan pasokan untuk dalam negerinya. Organisasi 
Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) 
mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan 
krisis pangan dunia. Jika berbagai negara tidak mengantisipasi 
sejak dini, krisis pangan diperkirakan mulai terasa pada Mei-Juni 
2020, bahkan kemungkinan berlanjut hingga dua tahun ke depan 
menjelang situasi global kembali normal.

Kepala Ekonom FAO Maximo Torero Cullen mengemukakan 
krisis pangan bisa dipicu antara lain terbatasnya jumlah pekerja di 
sektor pertanian akibat kebijakan karantina, produksi ternak pun 
berpotensi menurun karena gangguan logistik pakan. Untuk itu, 
setiap negara agar menjaga kelancaran rantai pasokan makanan, 
yang melibatkan interaksi di sektor pertanian mulai dari petani, 
benih, pupuk, anti-hama, pabrik pengolahan, pengiriman, hingga 
pedagang. Demikian juga di sektor peternakan dan perikanan, 
memiliki interaksi yang hampir sama. Ketahanan pangan masing-
masing negara berbeda-beda. China, dikenal dapat melipat gandakan 
produksi komoditas pertanian karena memanfaatkan teknologi 
sangat baik. Dengan investasi yang besar, Negeri Tirai Bambu itu 
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bahkan telah menjadi negara pengekspor terbesar sejumlah bahan 
pangan ke mancanegara. Australia, negara yang sekitar 65 persen 
produk pertaniannya dikelola secara modern menjadi pemasok 
utama bahan pangan di Kawasan Asia Pasifik, sedangkan Thailand 
terkenal inovatif pada tanaman pangan. Sebaliknya, di tengah 
pandemi COVID-19 ada sejumlah wilayah berpotensi krisis pangan, 
terutama negara-negara yang mengandalkan pendapatan dari 
sektor pariwisata, industri, dan perdagangan, selain tidak memiliki 
alternatif pangan negara-negara ini harus mengandalkan impor. 
Menurut catatan, selain gandum komoditas utama pangan global 
adalah beras, kedelai, jagung dan tanaman hortikultura.

Serangan wabah COVID-19 semakin parah. Sejumlah negara 
merespon dengan meluncurkan paket-paket stimulus agar terhindar 
dari penurunan ekonomi global yang diperkirakan bisa masuk 
dalam jurang resesi paling dalam. Amerika Serikat mengalokasikan 
dana sekitar 2 triliun dolar AS atau sekitar Rp32.800 triliun, Jerman 
750 miliar euro atau Rp13.125 triliun, Jepang 108 triliun yen (Rp16.308 
triliun), Singapura 59,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp688,85 triliun. 
Sementara Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun 
untuk penanggulangan COVID-19 yang digunakan untuk kesehatan 
Rp75 triliun, tambahan jaring pengaman sosial Rp110 triliun, 
dukungan bagi industri Rp70,1 triliun dan program pemulihan 
ekonomi Rp150 triliun. Berdasarkan data BPS, rumah tangga 
miskin tersebar di daerah perkotaan 6,56 persen atau 9,86 juta dan 
daerah perdesaan 12,60 persen atau 14,93 juta, yang mayoritas 
bekerja di sektor pertanian. Sedangkan menurut Badan Ketahanan 
Pangan, setidaknya 76 kabupaten/kota masuk kategori daerah 
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rawan pangan. Entah terlambat atau tidak, Pemerintah Indonesia 
akhirnya memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
ketimbang lockdown maupun karantina wilayah.

Penerapan PSBB yang diambil berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini, diawali di Provinsi 
Jakarta yang efektif mulai Jumat, 10 April 2020, kemudian diikuti 
beberapa kota-kota lainnya. Sesuai Pasal 4 ayat 3 UU Kerantinaan 
Kesehatan ini bahwa konsekuensi dari penerapan PSBB adalah 
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, atau dengan kata lain 
jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat selama 
PSBB berlangsung. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) 
Felippa Ann Amanta mengingatkan bahwa ketahanan pangan harus 
menjadi prioritas utama selain kesehatan publik, ketika bencana 
terjadi seperti pandemi COVID-19. Menurut Felippa, ini menjadi 
momentum untuk mengubah paradigma ketahanan pangan 
Indonesia supaya mengikuti ketahanan pangan internasional yang 
dicanangkan FAO. Di mana setiap orang, setiap saat, memiliki akses 
fisik dan ekonomi kepada pangan yang cukup, aman, dan bergizi, 
untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang mereka 
butuhkan.

“Krisis pangan akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia 
belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya. 
Faktanya, pertanian Indonesia memiliki banyak tantangan, seperti 
lahan yang tidak mencukupi, iklim yang tidak tepat untuk menanam 
beberapa komoditas, dan berbagai macam tantangan pertanian 
lain. Merespon peringatan FAO soal ancaman krisis pangan, Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan jajarannya untuk 
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mengingatkan setiap kepala daerah agar menjaga ketersediaan 
bahan pokok, dan tidak menyebabkan kelangkaan yang membuat 
harga pangan melonjak. “Jangan sampai stok bahan makanan di pasar 
tidak mencukupi yang dapat menambah keresahan masyarakat, dan 
melihat detil sehingga tidak mengganggu produksi rantai pasok maupun 
distribusi bahan makanan,” (Jokowi;2020).

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, perkiraan ke-
tersediaan pangan strategis nasional untuk Maret hingga Agustus 
2020, yakni untuk beras tersedia 25,6 juta ton dari kebutuhan 15 juta 
ton. Sementara itu, jagung sebanyak 13,7 juta ton dari kebutuhan 
9,1 juta ton, bawang merah tersedia 1,06 juta ton dari kebutuhan 
701.482 ton, cabai besar tersedia 657.467 ton dari kebutuhan 551.261 
ton. Selanjutnya, daging kerbau/sapi tersedia 517.872 ton (290.000 
ton di antaranya berasal dari impor) dari kebutuhan 376.035 ton; 
daging ayam ras 2 juta ton dari kebutuhan 1,7 juta ton dan minyak 
goreng 23,4 juta ton dari kebutuhan 4,4 juta ton. Persediaan jagung 
sebanyak 580.000 ton dan produksinya diperkirakan mencapai 13 
juta ton, sedangkan stok bawang putih segera diimpor 34.000 ton, 
cabai merah, panen akan dimulai pada Maret hingga Mei 2020. 
Adapun stok gula di gudang distributor diperkirakan mencapai 
159.000 ton, sementara stok daging sapi 14.000 ton dan akan 
ditambah sebanyak 170.000 ton, stok minyak goreng mencapai 8,2 
juta ton, bawang bombai dalam proses impor sebanyak 14.000 ton.

Di saat memuncaknya wabah COVID-19 di Indonesia, 
pemerintah pun diuji untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 
jumlah besar saat menghadapi Ramadhan mulai 24 April 2020 
hingga Idul Fitri 1441 Hijriah. Saat bulan puasa biasanya terjadi 
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persoalan klasik, yaitu harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak 
tajam, seperti harga daging, cabai, telur, gula pasir, minyak goreng 
dan lainnya. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menjamin 
ketersediaan 11 komoditas pangan utama dengan menjaga pasokan, 
distribusi, maupun stabilitas harga saat memasuki puasa selama 
Ramadhan. Sebelas komoditas yang dikawal yaitu beras, jagung, 
bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/
kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak 
goreng. Panen raya padi, jagung dan komoditas lainnya masih 
berlangsung, sehingga stok pangan secara simultan akan mengisi 
pasar. Meski begitu, ada komoditas yang terpaksa diimpor karena 
produksi dalam negeri belum mencukupi, seperti bawang putih, 
daging sapi, dan gula. Untuk memastikan kesiapan-kesiapan 
pangan, Syahrul menyebutkan saat ini ada 332 titik kabupaten di 
Indonesia yang sedang panen raya padi dan jagung, antara lain di 
Serdang Bedagai, Banyuasin, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, 
Cianjur, Balangan, Barru, Banggai, Konawe Selatan, Sumbawa Barat, 
Dompu dan Nagekeo. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan 
Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso menyatakan menjamin 
stok beras dan kebutuhan pangan lain bahkan jika ada kebutuhan 
tak terduga. "Tidak ada masalah, Bulog menjamin kebutuhan beras 
tersedia di masyarakat walau ada lonjakan permintaan yang tiba-tiba. 
Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin 
ketersediaan pangan tersebut". Bulog memastikan seluruh jaringan 
yang bekerja sama dengan Perum Bulog menyediakan kebutuhan 
beras di tingkat lokal baik secara online maupun offline, juga gerai 
milik Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar 
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di seluruh Indonesia, serta jaringan retail modern yang ada. Ada pula 
iPanganandotcom yang menyediakan harga pangan lebih murah. 

Penerapan PSBB yang semakin meluas di sejumlah wilayah 
tentunya membutuhkan koordinasi pusat dan daerah untuk lebih 
menjamin ketersediaan bahan pangan. Peneliti Center for Indonesian 
Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan pemerintah pusat 
dan pemda agar lebih memperkuat sinergi dalam rangka penyediaan 
beras yang termasuk kebutuhan pokok bagi masyarakat Nusantara. 
“Pemerintah pusat diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah 
daerah lewat Satgas Pangan pusat dan daerah dalam menyediakan izin 
yang dapat digunakan para distributor pangan dan pedagang kecil ketika 
melakukan distribusi pangan lintas wilayah,” kata Galuh Octania. Selain 
itu, akses pelabuhan juga perlu dipastikan tetap dibuka untuk 
pengiriman pangan lintas pulau. Langkah berikutnya, menerapkan 
skala prioritas dalam proses pengiriman. Pengiriman logistik pangan 
oleh pengusaha-pengusaha ritel diharapkan lebih mengutamakan 
produk/komoditas pangan pokok dibanding kebutuhan pangan 
lainnya seperti biskuit dan cemilan. Mengantisipasi kebutuhan 
pokok di masa pandemi, pemerintah mencadangkan anggaran 
sebesar Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar. 

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan 
dana tersebut untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok 
di tengah pandemi Corona. “Selain menyiapkan jaring pengaman 
sosial guna menjaga daya beli, pemerintah menyiapkan program padat 
karya tunai. Program utamanya ditujukan bagi masyarakat lapisan 
bawah di perdesaan yang terdampak pandemi,” ujar Sri Mulyani. 
Pemerintah telah menyiapkan anggaran, tata laksana penyediaan 
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dan produksi pangan juga akan diawasi ketat sehingga menjadi 
jaminan ketahanan pangan nasional tercukupi dalam kurun waktu 
tertentu. Namun, lebih dari itu, jaminan stok pangan jangan hanya 
sekedar di atas kertas, tapi perlu dicermati rantai distribusi bahan 
pokok agar benar-benar lancar, baik melalui pelabuhan udara, 
laut maupun transportasi darat. Tantangan lainnya, kepolisian 
konsisten mengawasi dan berani menangkap para penimbun bahan 
pokok yang mencoba memburu keuntungan di saat masyarakat 
membutuhkan. Sedangkan, Satuan Tugas Pangan di pusat dan 
daerah harus selalu mengontrol stabilitas harga.

Referensi
Abeng, Tanri, Memobilisasi Kekuatan Sumber daya BUMN di masa 

Pandemi COVID-19,   Jakarta; LP3ES.  Senin (18/5/2020).
Bakrie, Connie Rahakundini, (2020), Wabah Corona Ancam Pertahanan 

Nasional
Jakarta; Berita satu.com Senin; 23/3/2020.
Fauziyah, Ida (2020), Keterangan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, 

22 April 2020.
Haripin, Muhamad, Peneliti Pertahanan dan Keamanan, Pusat Penelitian 

Politik–LIPI
Iskan, Dahlan, Memobilisasi Kekuatan Sumber daya BUMN di masa 

Pandemi COVID-19,   Jakarta; LP3ES.  Senin (18/5/2020).
Mulyani, Sri, (2020), Keterangan Menteri Keuangan, 1 April 2020.
Perkembangan harian pandemi COVID-19 di Indonesia di situs 

Kementerian Kesehatan, << https://covid19.kemkes.go.id>>
Suryahadi,  Asep, Ridho Al Izzati, dan Daniel Suryadarma,2020. The 



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

47

Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for 
Indonesia (Research Draft), (Jakarta: The SMERU Research 
Institute, 2020), hlm. 9-10.

Thomas L. Friedman (2005), “World is Flat”
“3 Skenario Ekonomi Indonesia saat Wabah Corona versi Sri 

Mulyani,” Suara.com, 1 April 2020, <<https://www.suara.com/
bisnis/2020/04/01/115840/3-skenario-ekonomi-Indonesia-
saat-wabah-corona-versi-sri-mulyani>>

“Mayoritas Warga Anggap COVID-19 Ancam Penghasilan,” SMRC, 
17 April 2020, << https://saifulmujani.com/mayoritas-warga-
anggap-COVID-19-ancam-penghasilan/>>



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

48

DEMOKRASI DAN NETRALITAS DALAM 
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A. Pendahuluan
Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang  melanda  hampir 

masyarakat dunia yang mengakibatkan banyak korban dengan skala 
penularan yang masih cukup tinggi mengingatkan agar kita tetap 
waspada. Namun, di tengah kesibukan untuk menghadapi masalah 
pandemi tersebut hendaknya bangsa Indonesia tidak boleh terlena, 
khususnya dalam menghadapi pilkada serentak di sejumlah daerah 
pada  kurun waktu pemerintah 2019-2024 dan sejumlah 270 daerah 
yang rencananya akan diselenggarakan pada akhir tahun 2020 ini 
(Bahtiar, Kapuspen Kemendagri Detik Kamis (13/06/2019). Pilkada 
adalah merupakan moment yang amat penting dan strategis,  
keberhasilan pilkada untuk memilih dan menentukan Pimpinan 
Daerah akan sangat memengaruhi lancar dan tidaknya pelaksanaan  
pembangunan bagi daerah yang bersangkutan. Seperti biasa 
pelaksanaan pilkada selalu ditandai adanya  kompetisi di antara 
para konstestan untuk memperebutkan jabatan publik baik yang 
secara sehat maupun tidak sehat sehingga. Dikhawatirkan dengan 
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kopetisi tersebut akan terjadi benturan anatar kelompok yang dapat 
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu  
perlu diwaspadai dan dipersiapkan langkah-langkah secara  tepat 
sehingga pilkada dapat berlangsung dengan tenang, aman, lancar,  
rakyat dapat memilih calon Pemimpinnya  yang terbaik. 

 Pelaksanaan pemilu dan pilkada pada hakikatnya tidak bisa 
dipisahkan pemahaman tentang “demokrasi” yang merupakan 
landasan dasar untuk  menentukan sikap mental masyarakat 
dalam kehidupan bermasyarakat. Demokrasi dari bahasa Yunani 
“dēmokratía “dari kata  dêmos  bararti  rakyat   dan kratos berarti, kekuatan” 
atau “kekuasaan” jadi demokrasi adalah sistem kemasyarakatan, 
pemerintahan ada pada kekuasaan rakyat yang merupakaan hak yang 
mendasar. (Dyah Srilestari, kompasiana 24 juni -2015).  Paham ini 
memberikan timbulnya kesadaran masyarakat bahwa semua orang 
sebagai makhluq Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hak yang sama 
dalam menentukan kehidupannya. Istilah ini dikenal dengan Hak 
Asasi Manusia (HAM) yang di inspirasi dari Declaration of Human 
Right 1948, dikembangkan oleh Franklin Droosevelt (Presiden 
Amerika pada permulaan abad ke 20 lebih yang kemudian dikenal 
dengan “The Four Freedoms” yaitu: Freedom of  Speech (kebebasan 
berbicara dan mengemukakan pendapat), Freedom of Religion 
(kebebasan beragama), Freedom from Fear (kebebasan dari rasa 
ketakutan) dan Freedom from Want (kebebasan dari kemelaratan). 
Demokratia ialah kekuasaan atau pemerintahan rakyat, secara umum 
pengertian demokrasi merupakan suatu sistem pemerintah yang 
melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. (teks.co.id › 
pengertian-demokrasi-) 
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Berpijak pada pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia oleh para Pendiri Bangsa (Founding fathers), sehari 
setelah kemerdekaan diproklamirkan, menyatakan bahwa Undang-
undang Dasar 1945 adalah merupakan hukum dasar dalam 
penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 
pasal 1 Bab I ayat 2 dinyatakan bahwa “Kedaulatan  adalah ditangan 
rakyat dan diakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusaywaratan Rakyat“. 
Setelah diamandemen mengalami perubahan yang berbunyi bahwa 
“ Kedaulatan berada di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.” Inti dari kedua pasal tersebut menyatakan bahwa 
kedaulatan itu di tangan rakyat, dalam arti untuk mewujudkan 
kesejahteraannya rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi. Rakyat 
berhak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan kemasyarakatan, 
kebangsaan dan kenegaraan. Ada yang mengartikan demokrasi 
adalah sistem pemerintahan “Dari Rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat. Bahwa kehidupan negara dibangun berdasarkan inspirasi 
dan aspirasi kehendak rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan akhirnya 
rakyatlah yang akan menikmati hasil dari pembangunannya secara 
berkeadilaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengaplikasikan 
paham demokrasi pada hakikatnya tidak bisa melepaskan diri 
dengan pengertian politik yang memberikan kekuasaan dan 
kewenangan kepada rakyat, untuk berkumpul, berorganisasi, 
untuk menyuarakan aspirasi dan inspirasinya dalam kehidupan 
bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pasal 28 UUD-1945 menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagaimana ditetap-
kan dengan Undang-undang". Pernyataan ini mendorong timbulnya 
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kesadaran rakyat untuk memiliki hak politik yang menghendaki 
adanya kebebasan berpikir, dan kebebasan untuk mengeluarkan 
pendapat. Di dalamnya tersirat bahwa siapapun warga negara 
Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan undang-undang 
yang berlaku, berhak untuk menggunakan hak politik tersebut, baik 
untuk memilih dan dipilih sebagai pejabat politik sebagai anggota 
Legeslatif (Dewan Perwakilan rakyat) maupun eksekutif (di bidang 
pemerintahan). 

Dalam ranah pendidikan kehidupan demokrasi juga sudah kita 
kenal dengan istilah kebebasan mimbar, seorang ilmuwan berhak 
untuk menyampaikan ide, gagasannya, ilmunya secara bebas, demi 
kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian 
kebebasan dihubungkan dengan pemahaman demokrasi, 
mendorong pendapat bahwa seorang pendidik/dosen sebagai bagian 
warga negara memiliki hak untuk untuk menyalurkan aspirasinya, 
untuk berpartisipasi aktif sebagai pejabat politik dalam kehidupan 
kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu, demi kebehasilannya 
yang bersangkutan harus berjuang sekuat tenaga, dengan segala 
upaya dan daya, ikut berkompetisi bersama para praktisi dan politisi 
lainnnya. Mereka berusaha untuk untuk mendapatkan pendukung 
sebanyak-banyak karena semakin banyak pendukung maka semakin 
terbuka kesempatan mendapatkan jabatan tersebut .

Sebagai seorang dosen “kalau mau” yang bersangkutan bisa 
memanfaatkan kedudukan, kewenangan, kesempatan, dan 
kekuatan untuk mendapatkan dukungan suara di lingkungan 
kampus. Terutama terhadap para mahasiswa yang dipahami 
mempunyai posisi dan potensi yang amat strategis. Selain semangat 
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dan kecerdasannya, kelompok ini mudah bergaul, pandai  membuat 
jaringan yang lebih luas dan bisa menjadi penggerak unsur lainnya 
dalam mendukung misi dosen yang bersangkutan. Bahkan, ada  
kalanya mahasiswa sendiri sebagai anak didik juga mempunyai 
kepentingan serta keuntungan pribadi yang bersangkutan,  mau dan 
bersedia secara sukarela memberikan dukungan untuk kepentingan 
dosennya. Namun, di sisi lain perlu di pertimbangkan agar tidak 
bisa dengan kedudukan sebagai dosen yang bersangkutan dan 
tujuan hakikat pendidikan sendiri, yakni: Untuk membentuk moral 
dan mental bangsa, menjadikan anak didik menjadi manusia yang 
cerdas dan  terpuji, mampu memanfaatkan ilmunya  demi kemajuan 
dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Masalahnya: 

 » Apabila Dosen terjun dalam kehidupan politik praktis, apakah 
tujuan pendidikan sebagaimana kita inginkan  bisa terwujud?”

 » Demi kemenangan misinya, bolehkah seorang dosen yang men-
calonkan sebagai pejabat politik memanfaatkan mahasiswa 
untuk memberikan dukungan padanya? 

B. Pembahasan :

1. Demokrasi dan perkembangannya di Indonesia, 
Sebagaimana tertera dalam Undang-Undang RI nomor 20 

tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: 
Pendidikan Nasional ditujukan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang 
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Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." 
Demokrasi merupakan hak politik, merupakan bagian hak asasi yang 
mendasar dan melekat pada setiap manusia sebagai individu. Hak 
untuk menentukan policy, politik, wisdom adalah suatu kebijakan 
dalam, pemikiran, pengambilan keputusan yang berdasarkan 
atas kearifan dalam sistem kemasyarakatan. Aristoteles dan Plato 
menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat 
politik yang terbaik. dalam segala urusan yang menyangkut negara atau 
pemerintahan,  melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan 
tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan, (Salamadian). 
Politik adalah sikap hidup seseorang untuk melanjutkan dan 
mengembangkan kehidupannya baik yang bersifat jasmani maupun 
rohani meliputi bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam 
kehidupan kemasyarakatan yang diatur berdasarkan kekuatan dan 
kekuasaan rakyat. Hal ini mengandung pengertian bahwa rakyat 
berhak untuk menyampaikan kebebasan berbicara, kebebasan pers, 
dan kebebasaan berserikat.  

Jika kita menelisik kehidupan sosial budaya di Indonesia, 
sebenarnya ajaran/paham  demokrasi dalam berpolitik sudah dikenal 
sebelum Indonesia merdeka. Hal ini bisa kita lihat pada kehidupan 
masyarakat Jawa melalui paugeran (peraturan, hukum adat) slogan, 
serta lambang-lambang yang banyak ditemukan  dalam kehidupan 
masyarakat. Antara lain  dengan istilah “Mangan ra mangan ya penting  
kumpul" (artinya enak tidak enak kita rasakan bersama), “sa-eyeg sa-
eka praya" (bersama-sama bersatu dalam  berkarya, untuk mencapai 
kesejahteraan bersama). Di lingkungan Keraton Ayogya Adi 
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Ningrat banyak ditemukan lambang, sangkalan, dan gambar, yang 
mengandung makna menggambarkan angka kala/waktu sebagai 
pepenget, peringatan yang berupa pesan, kepada “Sosok” yang 
bertahta/berkuasa di sana (raja) agar  bersikap, dan bertindak dalam 
kedudukannya bahwa: Dirinya bukan semata sebagai penguasa 
yang memberi perintah tetapi sebagai pamong atau Pamong Praja.  
Pamong figur seorang yang bertugas untuk ngemong dari kata emong, 
asuh, mengasuh, praja berarti negara, sehingga Pamong Praja adalah 
figur seorang pemimpin, yang mampu mengatur serta memimpin 
rakyatnya untuk mengasuh, mengayomi, melindungi, melayani 
kebutuhan kawula/rakyatnya. Di satu pihak rakyat “kawulo” demi 
terwujudnya kesejahteraan bersama, mempunyai kewajiban secara 
penuh kesadaran, dan keikhlasan untuk menaati, melaksanakan apa 
yang menjadi arahan pemimpinnnya (rajanya).

Sistem ini kemudian diikuti pada seluruh tingkatan, struktur 
pemerintahan sampai ke perangkat desa. Pamong Praja terdiri 
dari  kelompok pemimpin yang sering disebut dengan Perabot 
desa, alat desa, atau perangkat desa (sekarang dikenal dengan aparat/
aparatur pemerintahan). Untuk mendapatkan figur para pemimpin 
desa-desa dipilih sesuai dengan aturan adat yang dibekukan atas 
persetujuan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam 
Rembuk Desa, atau Badan Musyawarah Desa (Bamudes), saat ini 
dikenal dengan Lembaga Musyawarah Desa/Kelurahan, atau Lembaga 
Ketahanan Masyarakat. Lembaga ini terdiri dari rakyat yang dipimpin 
oleh para pemuka/tokoh masyarakat yang bertugas untuk mengatur, 
memimpin kehidupan kemasyarakatan yang dipimpin oleh para 
tokoh, sesepuh masyarakat.   
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Dalam kehidupan bermasyarakat, kelompok Pamong Praja 
dan rakyatnya manunggal bersatu, kita kenal dengan istilah 
“Manunggaling Kawulo dan Gusti". Satu pihak Kawula (adalah 
kelompok rakyat biasa), yang berada pada posisi yang diatur. 
Di pihak lain, Gusti para Pamong Praja, perangkat desa tersebut. 
Masing-masing kelompok bekerja bersama sesuai dengan  peran  
dan fungsinya.  Bagi kelompok Perangkat Desa yang berkewajiban 
mengatur berkeyakinan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyatnya 
adalah merupakan  kepercayaan, amanah untuk memimpin yang  
harus dipertanggung-jawabkan bukan saja kepada para rakyatnya, 
tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sampai akhir zaman. 

Di pihak lain, rakyat sangat percaya akan kepemimpinan  para 
perangkat yang sudah dipilih. Secara sukarela melaksanakan 
petunjuk serta pengarahan dari pimpinannya. Tidak ada 
keterpaksaan, tidak merasa saling menggurui dan digurui, tetapi  
atas dasar kesadaran dan kemauan kepentingan bersama. Semua 
unsur merasa memiliki Handarbeni (bertanggung jawab) terhadap  
terlaksananya pembangunan, Hangrungbi dan wajib hukumnya 
untuk selalu waspada untuk menghadapi segala tantangan 
hambatan dan gangguan (Amulat saria Hangrasa wani). Masing-
masing bergandeng tangan, gotong royong bahkan bersedia 
mengorbankan kepentingan pribadinya untuk kesejahteraan 
bersama secara lahir dan batinnya, hidup berkecukupan, aman, 
tenteram penuh kedamaian.  

Sistem kemasyarakatan sistem demokrasi seperti ini kemudian 
dilestarikan dalam kehidupan setelah kemerdekaan dengan 
dikukuhkannya dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 
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pada alena keempat (4) “..........maka disusunlah Kemerdekaan 
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Republik 
Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara  Republik Indonesia 
yang berkedaultan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Kemanusiaan yang beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/
Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia"  

Dalam perkembangan selanjutnya, dengan semakin 
terbukanya sistem informasi yang semakin meluas pepahaman 
demokrasi dan kesadaran politik di lingkungan masyarakat 
memberikan dampak yang positif. Masyarakat semakin aktif dan 
kreatif, berpartisipasi dalam sistem pemerintahan dalam rangka 
meningkatkan kehidupan yang semakin maju, demi terciptanya 
kesejahteraan bagi warganya. Sesuai dengan pasal 28 ayat UUD 1945 
tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan tulisan dan sebagainya. Pasal 28i ayat 5 tentang 
perlindungan hak asasi manusia  dan  Undang-undang Nomor 
39 th 1999 tentang  hak asasi manusia  tersirat di dalamnya bahwa  
“siapapun rakyat Indonesia apabila memenuhi persyaratan menurut 
undang-undang yang bersangkutan berhak untuk menduduki jabatan 
politik  baik di bidang legeslatif dan eksekutif sebagai dari tingkat Pusat 
sampai dengan tingkat daerah tingkat dua (Kabupaten/Kota, kepala 
desa)“. Seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan diberikan 
kesempatan untuk memenuhui hak politiknya dengan secara bebas 
untuk menentukan hak dipilih dan hak memilih dengan melakukan 
politik praktis sebagai bentuk kebijakan atau kebijaksanaan yang 
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bersangkutan disertai dengan  sikap mental, keputusan yang penuh 
dengan kearifan dan kemanusiaan. 

Kondisi seperti ini juga memengaruhi terhadap pemahaman 
demokratis yang berkembang dalam kehidupan masyarakat 
termasuk di dunia pendidikan antara lain dengan ditandai banyaknya 
para pendidik, pengajar non PNS (Swasta) yang memasuki dunia 
politik. Seperti : Amien Rais dari PAN  (mantan Ketua MPR periode 
1999-2004 sebelumnya adalah seorang Guru Besar UGM), Arief 
Budiman, Ariel Heryanto, dan George Junus Aditjondro adalah 
pengajar dari Universitas Kristen Satya Wacana, Andreas Hugo Pareira 
yang pernah mengajar di Universitas Parahyangan dan Hendrawan 
Supratikno sempat menjadi dosen UI (BBC Indonesia 19 Juli 2018), 
Andi Budi Sulistijanto tercatat sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI 
daerah pemilihan Daerah pilihan (Dapil)  1 (satu)  Surabaya-Sidoarjo 
dari calon legeslatif dari Golkar periode 2019-2024 (Android:https://
bit.ly/3g85pkA.dan https://apple.co/3hXWJ0L.). Menjelang pemilu 2019 
terdapat 19 akademisi yang bergelar profesor -doktor menjadi calon 
legeslatif dan mengikuti/ hadir dalam pembekalan caleg PDIP:(news.
detik.com/berita/d-4148134/19-akademisi-jadi-caleg-pdip-ini-daftarnya). 
Fadli zon anggota DPR periode 2019-20124 dari dari partai Gerinda 
dulunya dari pengajar UI. 

Aktifnya kelompok politisi ini diharapkan dapat menerapkan 
ilmunya sehingga dapat membawa wacana baru dalam memperkuat 
dan memperluas serta memantabkan pelaksanaan tugas dan 
fungsi pejabat politik termasuk anggota DPR. Para Anggota DPR 
diharapkan dapat mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran 
politik bagi masyarakat luas baik sebagai pihak yang dipilih maupun 
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yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya sesuai dengan 
hukum yang berlaku. Upaya ini juga dapat  mengurangi  kelompok/
golongan putih atau golput, yang merupakan  kelompok yang tidak 
menggunakan hak pilihnya sebagai simbol kelompok orang yang 
apatis dalam kehidupan kemasyarakatan. 

Kedudukan anggota dewan: "Yang Terhomat” adalah merupakan 
status yang amat strategis dan bergengsi baik secara non materi 
beberapa kehormatan dan kewibawaan, maupun yang beberapa 
fasilitas lainnya antara lain berupa penghasilan/gaji. Sesuai dengan 
Surat Keputusan Setjen DPR RI No.KU.9414/00/DPR RI/XII/2010 tentang 
Gaji Anggota DPR –RI periode 2019-2024 . Jika ditotal, akan menerima 
gaji hingga Rp 66,1 juta per bulan. Untuk anggota DPR merangkap Wakil 
Ketua sebesar Rp78,8 juta, dan anggota DPR merangkap Ketua Rp 80,3 
juta. (CNN Indonesia | Rabu, 02/10/2019 17:55 WIB). Gaji ini lebih besar 
dari gaji Aparat Pemerintah pegawai Negeri Sipil (PNS), Sesuai dengan 
PP 16 th 2019, gaji PNS pangkat dan jabatan tertinggi dengan masa 
kerja tertinggi (32 tahun) jabatan pangkat tertinggi (golongan IV – E), 
jabatan Eselon I-A sebagai contoh di makamah Agung yang dengan gaji 
pokok berbagai tujnangan termasuk tujang kinerja tertinggi sebesar Rp 
37.560.000,  yang bersangkutan akan menerima gaji setiap bulan sebesar: 
50.232.000,-(Muhammad Idris, Compas .com)  

Kondisi sebagaimana tersebut di atas, mendorong semakin 
meningkatnya keinginan warga untuk mencalonkan sebagai anggota 
legislatif, pada pemilu 2019 telah sebanyak  575  kursi  untuk anggota 
DPR, disandingkan  dengan jumlah peminat  (caleg) dari 16 partai  : 
7.968 orang, berati kesempatan untuk mendapatkan posisi sebagi 
anggota Dewan hanya 13.86 % yang akan memperbutkan posisi 
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tersebut (www.identimes andrian permana putra 15 April 2019). Dengan 
perbandingan tersebut mengisyaratkan, mau tidak mau akan terjadi  
persaingan yang sengit, baik yang secara sehat maupun tidak sehat. 
Masing-masing dengan berbagai cara berusaha mendapatkan 
pendukung sebanyak mungkin. Proses ini  membutuhkan dana yang 
cukup besar, dan mahal. Riset mencatat rentang yang dibutuhkan 
seorang caleg daerah berkisar Rp.250-500 juta rupiah sementara 
untuk tingkat pusat bisa mencapai 750 juta-4 miliar (cnnindonesia.
com). Demi kemenangan, kadang yang bersangkutan terpaksa 
melakukan pelanggaran hukum, antara lain dengan janji-janji, 
bujuk rayu sampai dengan politik uang/money baik secara langsung 
kepada para pemilih maupun kepada salah satu partai yang bersedia 
sebagai sarana alat "Tunggangan/kendaraan". Begitu menjabat 
maka saat itu mulai berpikir untuk bisa mengembalikan modal yang 
sudah dikeluarkan, kondisi seperti ini mendorong terjadinya kasus 
korupsi  serta bentuk pelanggaran lainnya .

“Indonesian Corruption Watch mencatat, 254 anggota dan mantan 
anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun 
terakhir; 22 di antaranya adalah anggota DPR RI. Bahkan dua di antara 
mereka adalah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik 
Kurniawan ((Irma Garnesia - 17 Oktober 2019)  “Berdasarkan data 
yang ditemukan jumlah pelanggaran pemilu 2019 lalu, dinyatakan 
telah terjadi sebanyak 5.985 kemudian 601 dari laporan masyarakat.“ 
(kata Afif di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, 
Senin (11/3). Dari Bawaslu menyatakan, 199 kasus merupakan 
temuan Bawaslu dan 110 kasus dari laporan masyarakat. Jika dilihat 
dari jenis pelanggaran, jumlah dugaan pelanggaran paling banyak 
berasal dari pelanggaran administratif sebanyak 128 kasus. dugaan 
pelanggaran etik sebanyak 26 kasus, dugaan pelanggaran netralitas 
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Aparatur Sipil Negara (ASN-pengganti  istilah Pegawai negeri sipil/
PNS) 15 kasus, dugaan pelanggaran pidana 13 kasus, dan dugaan 
pelanggaran lainnya 35 kasus. Kata KPU, Banyaknya Pelanggaran 
Kampanye karena Peserta Pemilu Tak Taat Aturan. (Fitria Chusna 
Farisa Kompas.com) 

Sebagai seorang pejabat/calon pejabat politik yang berlatar 
belakang pendidik, tentunya dalam pelaksanaan diharapkan dapat 
menempatkan diri yang sebaik-baiknya tanpa melupakan hakikat 
dan tujuan pendidikan. Justru bisa membentuk, memberikan 
bimbingan, membina, moral bangsa dalam rangka meningkatkan  
kesadaran dan pemahaman, penafsiran serta mengaplikasikan 
demokrasi/politik berdasarkan nilai-nilai keluhuran bangsa, baik 
melalui pendidikan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. 

2. Globalisasi  dan netralitas dalam sistem pendidikan 
Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kepribadian, kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan dalam kehidupan kemasyarakatan,. (UU 
No.20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional). Ki Hajar Dewantoro 
menyampaikan bahwa : Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk 
“memanusiakan manusia “dalam arti untuk mengantar,  membentuk, 
anak didik agar mampu menjadi manusia sejati. Mempunyai potensi 
kecerdasan serta kemampuan berenovasi dan berkreasi, mampu 
untuk mengexpreskan dirinya sebagai manusia yang bermoral dan 
berakhlaq mulia sebagaimana ajaran Tuhan yang Maha Esa serta untuk 
membentuk moral, mental para peserta didik yang berdemokrasi  sesuai 
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dengan nilai-nilai pancasila“. Tujuan ini bisa diwujudkan melalui 
pendidikan baik, dengan sasaran bagi anak didik bukan hanya 
akan mendapat ilmu pengetahuan yang sangat bemanfaat untuk 
mengembangkan kemampuan, dan keterampilan, tetapi juga 
untuk membentuk kepribadian yang lebih dewasa, bermartabat, 
bermoral, berperilaku untuk membangun generasi bangsa yang 
tangguh, serta bermanfaat bagi dirinya maupun sesamanya. 
Pembentukkan  kepribadian seseorang tidak bisa dipaksakan begitu 
saja, tetapi melalui proses yang panjang, perlu ketekunan, perhatian 
dan kasih sayang. Pembentukan kepribadian sangat dipengaruhi 
oleh faktor internal dari dalam diri, bisa dari keturunan, biologis, dan 
external pengaruh dari luar diri manusia, lingkungan di mana yang 
bersangkutan berada. 

Menyikapi perkembangan globalisasi, kita tidak bisa 
menghindarkan terjadinya perkembangan dan perubahan 
masyarakat yang semakin cepat, yang akhir-akhir ini ditandai dengan 
semakin meningkatnya penggunaan teknologi modern di antaranya 
smartphone.  Segala bentuk dan jenisnya yang sangat praktis, cepat 
dan mudah, sejak anak-anak umur 5 tahun, belum mengenal 
huruf, mereka sangat mudah melekat menggunakan peralatan 
tersebut. Penggunaan yang baik tentu saja akan mendorong 
perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju dan terarah 
dalam pembentukan kepribadian. Namun, di sisi lain apabila tidak 
disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang baik lambat 
maupun cepat ini akan berpengaruh terhadap proses pendidikan 
sekaligus merubah cara berpikir, berperilaku dalam kehidupan 
kemasyarakatan .
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Penggunaan smartphone yang melampaui batas orang akan 
mengalami kelelahan, depresi, mudah tersinggung, mudah marah 
egois, materilistis, menurunnya kepedulian antara satu sama lain.  
Banyaknya informasi yang kurang dipertanggungg-jawabkan 
kebenarannya akan memicu timbulnya perbedaan-perbedaan 
pendapat yang kurang saling memahami dan menyadari sehingga 
bisa memicu timbulnya perbedaan, persengketan, percekcokan dan 
perkelaian antar sesama warga. Kondisi seperti itu juga tidak akan 
berimbas pada kehidupan berdemokrasi dan berpolitik yang sarat 
dengan kekuasaan yang dapat memicu,  timbulnya persaingan yang 
sehat maupun tidak sehat yang meluas, akhirnya berimbas pada 
ketidakharmonisan dan perpecahan dalam  kehidupan masyarakat.    

Menghadapi situasi yang seperti itu Apa yang dilakukan 
sebagai seorang politisi pendidik yang non PNS? 

Dalam posisi seperti ini, pendidik berdiri di dua kaki, satu sisi 
sebagai Guru yang penuh kharisma untuk mengantar anak didik yang 
bermoral dan bermartabat luhur dan kearifan, pada sisi lain sebagai 
politisi tokoh partai poitik yang berkonotasi dan secara naluri yang 
selalu menginginkan kemenangan serta kelanggengan. Sesuai dengan 
kedudukan sebagai seorang dosen yang berposisi sebagai GURU 
Dalam bahasa sanksekerta arti dari kata GU-  berarti  kegelapan,  
RU – ruh berarti  terang, suci, jadi tugas utama guru adalah merubah 
anak didik yang tadinya gelap menjadi terang (wiki-pedia). Bahasa 
Jawa menyatakan GURU dari kata GU artinya digugu (diugemi–
dipedomani), RU artinya ditiru. Jadi apa yang disampaikan oleh GURU 
akan selalu dipedomani dan ditiru/diikuti oleh para anak didiknya. 
Kedudukan guru sangat berwibawa. Apa yang diajarkan guru akan 
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sangat disegani dan diikuti anak didik. Mahasiswa sebagai anak 
didik akan selalui mengikuti dan petunjuk gurunya/dosennya 
secara sukarela. Bahkan, tanpa berbuat apa-apa, kadang anak 
didik adanya harapan dan kepentingan tertentu mahasiswa akan 
membantu apa yang menjadi tugas dosen/gurunya. Dalam hal yang 
berhubungan dengan operasional proses belajar-mengajar maupun 
di luar kepentingan tersebut, seperti dalam memberikan dukungan 
dosennya dalam proses penggunaan hak pilihnya sebagai pejabat 
politik. Apabila  seperti ini dibiarkan berlarut-larut, maka selain 
demokrasi tidak terjamin juga akan menimbulkan situasi kampus 
yang tidak kondusif, antara lain: 

1 Perkuliahan tidak fokus, hasil pendidikan tidak optimal 

2 Perkuliahan dapat dijadikan media sosialisasi, kampanye bagi 
kelompok tertentu untuk memenangkan partai yang dianut 
Sang Guru

3 Dapat memancing timbulnya penolakan para mahasiswa yang 
ingin benar-benar belajar 

4 Dapat memancing persaingan antar kelompok yang akhirnya 
mengakibatkan konflik di antara mahasiswa

5 Dapat mendorong perkelahian, tawuran, dan sebagainya 

Apabila berkembang di luar kehidupan kampus dalam 
kehidupan kemasyarakatan yang lebih luas akhirnya akan sangat 
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah yang 
harus diperhatikan, kalau yang bersangkutan masih aktif di dunia 
pendidikan maka yang bersangkutan harus benar-benar bijaksana, 
pandai menempatkan diri dengan memberikan pembelajaran 
pembekalan politik, pemahaman demokrasi, dan kesadaran politik 
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dengan baik. Anak didik/mahasiswa sebagai generasi penerus 
akan memiliki kepribadian yang lebih matang dan dewasa dalam 
menghadapi carut marutnya, hingar bingarnya kehidupan politik, 
tidak ikut-ikutan pada kegiatan yang mengarah pada keonaran 
yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban 
masyarakat. Selanjutnya yang bersangkutan akan lebih  bijaksana 
dalam menentukan langkah serta menggunakan hak pilihnya 
secara tepat. Agar semuanya dapat berjalan dengan lancar  maka 
untuk itu yang para praktisi dan politisi dosen, dalam memberikan 
pembelajaran harus pandai-pandai menempatkan diri secara adil, 
tidak sepihak sebagaimana kita sebagai seorang pendidik, dilarang 
menyimpang dari;

1. Tujuan awal sebagai pendidik yakni, untuk mengembangkan 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara yang 
demokratis, dan bertanggung jawab

2. Fungsi guru yang berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai 
demokrasi Pancasila, seyogyanya memberikan kepada anak 
didik untuk memiliki kebebasan berkreasi, sesuai dengan 
perkembangan daya rasa (perasaan, hati), cipta (pikir, akal 
sehat), karsa (kemauan, tekad) dan karya (bekerja beraktivitas), 
yang berlandasan pada moral yang baik, sehingga tidak 
menyimpang dari  norma yang berlaku 

3. Seorang guru harus sabar, tidak dalam situasi yang tertekan.   
Dengan kebebasan yang mereka miliki secara bertanggung 
jawab, maka Insya Allah akan membuahkan hasil yang 
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optimal. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi dalam dunia 
pendidikan. Pendidik, guru harus bersikap NETRAL dalam arti: 

a. Bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah; norma-norma dan 
atau ukuran tingkah laku perbuatan yang berlaku dalam 
kehidupan masyarakat 

b. Jujur, berdasar hati nurani serta fakta yang ada

c. Memberikan penilaian secara objektif dengan memberikan 
nilai sesuai dengan prestasi akademik serta perilaku anak 
didik

d. Adil, tidak pilih kasih terhadap anak didik, memberikan 
kesempatan yang sama tanpa membedakan ras, suku, jenis 
kelamin, dan golongan. Sesuai dengan ajaran sila-sila yang 
terkandung dalam  Pancasila antara lain; 

1).    Ketuhanan yang Maha Esa 

 Keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan men-
ciptakan bersifat adil, semua diperlakukan sama tidak 
diskriminalistis, tidak memihak, tidak membedakan 
umat, semua diperlakukan sama. Tuhan telah 
melengkapi alam semesta serta tuntunan dalam 
kitab suci sebagai petunjuk dalam kehidupannya. 
Sebagai guru harus mampu memperlakukan  
muridnya secara objektif, adil, jauh dari kepentingan 
pribadi dan kelompoknya semata-mata hanya untuk  
mencerdaskan anak didik, menjadi sosok yang 
bermoral, berbudi luhur mempunyai kepribadian yang 
matang serta berperilaku yang terpuji    
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 2).   Kemanusiaan Yang Adil dan beradab

 Dalam melaksanakan tugasnya, guru/pendidik mampu 
memperlakukan anak didik secara manusiawi dalam 
arti “memanusiakan manusia" yang sesuai dengan 
harkat, martabat, kehormatan, dan kasih sayang. 
Menempatkan dirinya sebagai Bapak/Ibu yang ber-
fungsi sebagai pelindung, pengayom, sehingga anak 
didik akan merasakan kedamaian. Sedapat mungkin 
tidak memberikan hukuman tetapi memberikan 
peringatan bahwa perbuatannya tidak/kurang baik 
tanpa menyinggung perasaan yang bersangkutan. 
Kalaupun terpaksa memberikan hukuman yang 
bersifat mendidik. Hal seperti itu merupakan bagian 
pembelajaran yang tidak akan terlupakan kepada yang  
bersangkutan, bahkan dapat menumbuhkan semangat 
untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. 

3) Persatuan Indonesia 

 Seorang guru hendaknya berusaha untuk memberikan 
kesadaran bahwa dalam menjalani kehidupan,  
hakikatnya tidak dapat memisahkan diri dengan 
orang lain. Sejak dari buaian sampai liang lahat selalu 
membutuhkan bantuan orang lain. Untuk itu harus 
saling menjaga kebersamaan, kerukunan, saling 
tenggang rasa, bisa merasakan apa yang dirasakan 
oleh orang lain, sehingga ada kesediaan untuk 
memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan. 
Dengan demikian akan terbina kerukunan, persatuan, 
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dan kesatuan, akan membuahkan kekuatan yang 
maha dahsyat. Semua persoalan, permasalahan dapat 
diselesaikan dengan baik. Namun, bukan persatuan 
dan kesatuan untuk bersekongkel perbuatan yang 
tidak baik.

4) Kerakyatan yang dipimpin dalam kebijaksanaan 

 Bahwa dalam kehidupan itu penuh persamaan dan 
perbedaan. Adanya persamaan dan perbedaan akan 
memberikan perkuatan. Perbedaan adalah khasanah, 
adanya kesediaan saling mendengar, mencerna 
dan memahami perbedaan akan menimbulkan 
pemahaman yang lebih lengkap dan sempurna. 
Kalaupun ada perbedaan, perlu dibicarakan, 
disinkronisasikan secara arif, bijaksana dengan hati 
yang bersih, ikhlas sehingga akan mendapatkan 
kesamaan dalam pemahaman bersama.

5)  Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 

   Dalam menyelesaikan segala persoalan tentang 
kehidupan, dapat berpartisipasi sesuai dengan 
kedudukan dan fungsi dan perannya secara proposal 
dan profesional serta diperlakukan dengan baik, adil. 
Bersama-sama menikmati hasilnya secara ikhlas. 
Insya Allah akan menghasilkan suasana tenteram dan 
damai, yang akhirnya akan memperkokoh persatuan 
dan kesatuan serta kekuatan, dan ketahanan nasional  
yang besar 
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Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa, guru/pendidik  
harus mampu bersikap dan bertindak terhadap anak didik untuk; 

1. “Ing ngarso sung tulodo" artinya di depan mampu menuntun, 
membimbing dengan memberikan contoh teladan yang 
baik terhadap anak didik, maka anak didik akan meniru dan 
mengikuti apa yang dilakukan seorang guru dan meninggalkan 
apa yang tidak dilakukan oleh guru. Guru harus berjiwa besar, 
sabar, dan mampu bertindak sebagai seorang pemimpin  yang 
terpuji, berwibawa, disegani, dan ditaati serta diikuti oleh anak 
didik.

2. “Ing madyo mangun karso" Seorang guru harus mau beraktivitas 
bersama-sama dengan anak didik, berada di tengah-tengah 
anak didik untuk menjelaskan, memberikan semangat, 
memotivasi dan pengertian apa yang harus dikerjakan oleh   
anak didik, melalui diskusi pembelajaran.

3. “Tut wuri Handayani" artinya seorang guru harus mau 
memberikan kepercayaan, kekuatan, dorongan, serta 
semangat agar anak didik dapat lebih maju. Harus legowo, 
ikhlas memberikan ilmu dan bimbingan, tidak takut tersaingi. 
Indikator keberhasilan dalam pendidikan adalah bila anak didik 
akan dapat lebih maju dan berhasil.

Semua itu bisa dilaksanakan apabila seorang guru bisa  memiliki 
rasa kepemimpinan yang mampu mengarahkan, menanamkan 
nilai-nilai yang baik terhadap anak didik dengan: 

1. Memahami kondisi anak didik. Mempunyai perasaan empati, 
dan simpati, bisa merasakan apa yang dirasakan anak didik 
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tanpa larut, harus tetap teguh/kuat dengan pendiriannya, 
sehingga bisa membantu memecahkan pemasalahan yang 
dihadapi dengan baik.

2. Sebagai tempat bertanya dan menjadi teman yang baik untuk 
bisa diajak berdiskusi dalam memecahkan persoalan.

3. Memberi kebebasan anak didik dalam menyampaikan aspirasi, 
saran, dan pendapat, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan 
lakukanlah dengan sebaik mungkin. 

4. Mampu sebagai figur yang bisa memberikan suri teladan dalam 
tingkah laku serta perbuatan sehari-hari.

5. Mampu menjadi pemimpin yang mau memberikan bimbingan/
arahan yang baik juga mempunyai landasan jiwa yang kuat 
terhadap nilai-nilai pancasila. 

6. Secara ikhlas, legowo tidak takut tersaingi oleh anak didiknya. 
Bahkan, seorang guru akan sangat berbangga apabila anak 
didiknya bisa jauh melampaui kemampuan dan kearifan 
dirinya.

7. Memberikan kesadaran dan bimbingan serta pengawasan 
dalam penggunaan teknologi secara benar dan  sehat.

C. Kesimpulan: 
1. Sesuai hak asasi yang dimilikinya sebagai warga negara, 

seorang dosen non PNS boleh berbeda dengan yang 
lain, boleh mempunyai paham, sikap politik yang 
berbeda,  bahkan sebagai simpatisan atau politisi, aktifis 
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politik praktis, karena itu adalah hak pribadi yang tidak 
boleh diganggu gugat siapapun juga. Namun, sebagai 
seorang pendidik masih wajib bertanggung jawab dalam 
membentuk mental dan moral bangsa dengan memberikan 
pembelajaran sesuai dengan bidangnya secara profesional 
dan proposional sesuai dengan Tridharma Perguruan 
Tinggi yang berlaku.  

2. Tidak memanfaatkan kesempatan terhadap para anak 
didik untuk memberikan dukungan, baik secara langsung 
maupun tidak langsung demi kemenangan yang ber-
sangkutan. 

3. Mampu menumbuh-kembangkan kesadaran berdemokrasi 
serta pengimplentasikannya dalam menggunakan hak 
politiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di 
lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya. Tidak 
menimbulkan tindakan yang mengganggu keamanan dan 
ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu kelancaran 
proses belajar mengajar maupun keamanan dan ketertiban 
pada umumnya. 

4. Mampu mewujudkan anak didik menjadi manusia 
yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 
jawab demi masa depan bangsa dan Negara Republik 
Indonesia yang kita cintai. 

5. Untuk itu dalam melakukan tugasnya sebagai seorang 
pendidik harus TETAP NETRAL, objektif, secara jujur, adil, 
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tidak memihak, agar potensi mahasiswa benar-benar 
dapat bermanfaat, dengan mengedepankan kepentingan 
dan keuntungan umum, demi masa depan bangsa lebih 
baik. Paham yang mengatakan kebebasan mimbar yang 
menyatakan ilmu untuk ilmu adalah kurang tepat, tetapi 
yang benar adalah ilmu untuk kemaslahatan umat, ilmu 
amaliah, amal ilmiah, artinya ilmu itu untuk diamalkan 
untuk hal-hal yang baik. Pengamalan yang baik harus 
berdasarkan ilmu sehingga akan terarah demi kebaikan 
umat.

6. Apabila dipandang perlu agar bisa benar-benar fokus 
terhadap tugasnya selama menjabat sebagai pejabat 
politik, seyogyanya yang bersangkutan CUTI sementara 
dari tugas sebagai pengajar dan pendidik dalam proses 
belajar–mengajar di kelas secara berkelanjutan.

Demikian tulisan ini semoga bermanfaat bagi kehidupan 
kemaslahatan umat. 

Daftar Pustaka: 
Prof. Dr. Ngadino Surip.M.S. Dr. Syarial, Syarbaini, MA, Dr(c) A. 

Rahman HI M.Si,Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi, CV 
Andi Offset, Yogyakarta.

Syamsudin Haris "Pemilu- 2004: Peluang Konsolidasi Demokrasi, 
atau parangkap Sratus Quo Politik?" Jurnal Ilmu Politik  N0.19, 
2003.

Soeprapto M.Ed, Pancasila, Jakarta,2011.
Mirim Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik PT. Gramedia Pustaka, 

Utama, Jakarta, 1993.
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IMPLEMENTASI KONSESPSI KETAHANAN 

NASIONAL DALAM MANAJEMEN KONFLIK 

Oleh 
Herinto Sidik Iriansyah

Dosen, STKIP Kusuma Negara Jakarta 2020

ABSTRAK
Ketahanan Nasional (TANNAS) pada hakikatnya adalah 

kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa agar dapat terjamin 
kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negaranya. 
TANNAS juga dapat di artikan sebagai dinamika suatu bangsa yang 
di dalamnya mengandung kemampuan untuk mengembangkan 
Kekuatan Nasional, dalam rangka menghadapi dan mengatasi 
segala Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG).

ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) baik 
yang datang dari dalam mapun luar negeri, langsung maupun tidak 
langsung yang membahayakan Integritas, Identitas, Kelangsungan 
Hidup dalam berbangsa dan bernegara serta dalam perjuangan 
menuju tercapainya tujuan nasionalnya.

Apabila dilihat dari sifat–sifat dasarnya, Ketahanan Nasional 
adalah bersifat, Integritas mawas ke dalam, menciptakan 
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Kewibawaan, berubah menurut waktu. Ketahanan Nasional 
yang tangguh akan mendorong terwujudnya tujuan nasional, 
demikian juga bahwa Pembangunan Nasional akan meningkatkan 
Ketangguhan dan Ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan Ketahanan Nasional menggunakan pen-
dekatan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan Nasional. 
Kesejahteraan yang hendak diwujudkan Ketahanan Nasional dapat 
diilustrasikan sebagai kemampuan bangsa untuk menumbuhkan 
nilai–nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata, 
rohaniah dan jasmaniah, sedangkan keamanan mewujudkan 
Ketahanan Nasional mengandung makna kemampuan bangsa 
dalam melindungi Ekosistensi nilai–nilai nasionalnya terhadap 
berbagai ancaman baik dari dalam negeri dan luar negeri.

Sedangkan konflik didefinisikan sebagai bentuk perbedaan atau 
pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua 
pihak atau lebih, sedangkan konflik juga dapat diartikan interaksi 
antar individu, kelompok atau organisasi dan golongan yang 
menganggap tujuan kelompok lain sebagai potensi pengganggu.

Fenomena konflik pada prinsipnya bersifat “laten” dalam 
kehidupan masyarakat, dapat diidentikkan sebagai “virus” tidak 
bisa dibasmi dengan tuntas, jika tidak dikendalikan dapat  menjadi 
Epidemi bahkan Pandemi, seperti saat ini melanda dunia dan bangsa 
kita “Pandemi Covid19”. Oleh karena itu, dapat dipandang sebagai 
faktor yang positif dan fungsional yang harus di “manajemen” 
dengan baik. Dalam implementasi Ketahanan Nasional Indonesia, 
manajemen konflik ditujukan dapat melahirkan “Resultante” yakni, 
keuletan, ketangguhan dan daya tahan bangsa Indonesia yang 
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pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
mempertahankan Identitas, Integritas dan Kelangsungan Hidup 
Bangsa Indonesia untuk mengejar dan mewujudkan cita–cita 
Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Implementasi Konsepsi TANNAS, dalam 
Manajemen Konflik.

A. PENDAHULUAN
Karakteristik konflik Internal yang menonjol adalah tingkat daya 

tahannya. Sekurang–kurangnya terdapat dua faktor yang menyertai 
dalam kajian konflik yakni, pertama: “Identitas” Interaksi dalam 
kelompok–kelompok identitas yang bersifat komunal yang berbasis 
Ras, Agama, Bahasa, Kultur, Adat Istiadat, dll. Sedangkan yang 
kedua: “Distribusi" adalah cara untuk penyebaran atau pembagian 
sumber daya seperti: Ekonomi, Sosial, Politik, dan Pertahanan 
Keamanan di dalam masyarakat. Ketika pelaksanaan distribusi yang 
dianggap tidak adil dan merata yang diikat dari perbedaan identitas 
berpotensi pemicu konflik (Misalnya: suatu kelompok yang berasal 
dari agama tertentu, kekurangan terhadap akibat distribusi tidak 
adil). Sedangkan faktor–faktor yang kuat didasarkan pada identitas 
dengan anggapan bahwa adanya ketidakadilan sosial dan ekonomi 
yang berpotensi mendorong terjadinya “konflik yang mengakar”.

Di Indonesia, potensi konflik dapat diibaratkan sebagai “virus” 
yang sudah menjadi epidemi pada masyarakat Indonesia. Realitas 
konflik tersebut baik bersifat “vertikal” maupun “horizontal” yang 
berpotensi melahirkan keresahan, kegelisahan, dan ketakutan 
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disertai perasaan yang tidak kondusif. Potensi konflik dan timbulnya 
konflik akan berimplikasi terhadap ekosistem Ketahanan Nasional 
Indonesia. Sebagai warga negara tentunya harus memiliki kesadaran 
akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki 
wawasan kebangsaan yang merupakan kristalisasi dari nilai–nilai 
budaya dan adat istiadat bangsa yang premodial. Hendaknya mampu 
mengelola dan mengatasi potensi konflik dan terjadinya konflik 
dengan pendekatan Implementasi Konsepsi Ketahanan Nasional 
bangsa.

Sementara itu, konsep dan substansi Ketahanan Nasional 
adalah kondisi dinamik yang berisi “keuletan” dan ketangguhan yang 
mengandung kemampuan untuk memperbanyak kekuatan dalam 
menghadapi dan mengatasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, 
dan Gangguan (ATHG) yang langsung maupun tidak langsung 
membahayakan eksistensi bangsa Indonesia untuk mewujudkan 
cita–cita Nasionalnya.

B. METODE
Artikel ilmiah ini ditulis dengan teknik dan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis dengan mendasarkan studi literature 
sumber–sumber yang digunakan dari sejumlah buku–buku, jurnal 
ilmiah, dan diperkaya dengan hasil FGD terbatas dengan kolega 
pemerhati masalah–masalah konflik dan resolusi konflik yakni 
dengan PAKARINDO (Pusat Kerja Resolusi Konflik dan Perdamaian 
Indonesia) pada bulan Agustus 2020.
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C. PEMBAHASAN

1. Konsepsi dasar Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional (TANNAS) dalam bahasa Inggris disebut 

“National Reselience” atau dikenal dengan istilah “National Power” 
(Kekuatan Nasional), Para Ilmuwan di beberapa negara banyak 
mengembangkan Teori “National Power” Seperti: J. Morgenthau 
dengan bukunya “Politics Among Nation” menjelaskan beberapa 
unsur yang harus dipenuhi suatu negara harus memiliki Kekuatan 
Nasional.

Sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/
Pangkalan ABRI Nomor; Skep/1382/XII/1974 Tanggal 20 Desember 
1974; Tentang Pengesahan Naskah Ketahanan Nasional antara lain 
berisi tahun dalam penulisan istilah Ketahanan Nasional (TANNAS). 
Secara ilmiah yaitu secara objektif dan sistematis sehingga dapat 
dimengerti dan dimanfaatkan oleh siapapun. Adapun pengertian 
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang 
berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 
mengembangkan Kekuatan Nasional, di dalam menghadapi dan 
mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan 
baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung 
maupun tidak langsung membahayakan Integritas Identitas, 
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar 
tujuan perjuangan nasionalnya.

Adapun Ketahanan Nasional bersifat:

Manunggal, artinya: suatu aspek Trigatra (aspek alamiah) 
dan Pancagatra (aspek sosial) (bukan unifikasi) tetapi integrasi 
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dilaksanakan secara serasi dan selaras. Adapun aspek Trigatra dan 
Pancagatra disebut Astagrata yang terdiri dari:

Trigatra meliputi;

- Letak kedudukan geografi negara

- Keadaan dan kekayaan alam

- Keadaan dan kemampuan penduduk

Pancagatra meliputi;

- Aspek Ideologi

- Aspek Politik

- Aspek Ekonomi

- Aspek Sosial dan Budaya

- Aspek Pertahanan/Keamanan

Antara Trigatra dan Pancagatra, antar unsur dalam gatra–gatra 
yang memiliki hubungan timbal balik yang unsurnya dinamakan 
Korelasi dan Independensi. Sebagai bahan pertandingan, bahan 
kesatuan antar gatra – gatra dalam Astagatra dalam kepustakaan 
asing dinamakan “The Clement of National Power”.

Beberapa contoh yang dikemukakan oleh Alfred Thayer 
Mahen yang mengemukakan beberapa aspek antara lain: Letak 
Geografi, Bentuk/Wujud Bumi, Luas wilayah, jumlah penduduk, 
watak nasional/bangsa dan sifat pemerintahan. Sedangkan 
Hans Margen Thau mengemukakan beberapa aspek yakni; aspek 
geografi, natural resources (food and raw material), industri 
capacity, military preparedness, teknologi, leadership, population 
(Distribution & Trend), National Character, National Morale, The 
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quality of Deplomacy and The quality of Governance. Dari contoh 
dan pemikir ahli Asing tersebut merupakan hasil pemikiran Ahli 
dari negara maju (highly Industrialized Nation) yang sudah bersifat 
deferensiasi, diversifikasi dan spesialisasi. Sedangkan negara yang 
masih berkembang memiliki bentuk pada generalisasi.

Selanjutnya oleh karenanya Ketahanan Nasional meliputi segala 
aspek kehidupan, baik aspek alamiah (Trigatra) maupun aspek sosial 
(Pancagatra), maka dalam pendekatannya memiliki peran:

1) Sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan.

2) Lebih besar kesejahteraan daripada keamanan

3) Lebih besar keamanan daripada kesejahteraan.

Dari dua pendekatan Trigatra dan Pancagatra, diujukan dapat 
memberikan dampak dalam kesejahteraan dan keamanan. Ideologi 
dan Politik mempunyai peran sangat besar terhadap kesejahteraan 
dan keamanan. Ekonomi sosial budaya memiliki peran besar 
terhadap kesejahteraan dan keamanan, sedangkan Pertahanan 
Keamanan mempunyai peran besar dalam keamanan dan berperan 
terhadap kesejahteraan.

2. Ketahanan Nasional Indonesia Saat Ini.
Sejak tahun 1960an, konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia 

mengandung pengertian “Perihal tahan dan kuat keteguhan hati, 
ketabahan dan kesatuan kepentingan suatu bangsa yang telah 
bernegara” Ketahanan Nasional bersifat dinamik bukan statik, 
usaha untuk mewujudkan Ketahanan Nasional yang kokoh telah 
dilaksanakan sejak dikumandangkan. Proklamasi Kemerdekaan RI 
dan selalu di bina serta ditingkatkan secara terus menerus.
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Pembinaan dan peningkatan Ketahanan Nasional dilaksanakan 
di berbagai bidang yang meliputi IPOLEKSOBUDHANKAM, baik 
secara serempak maupun mengikat prioritas kebutuhan bangsa 
Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencapai Ketahanan Nasional 
sesuai yang di inginkan harus diupayakan penilaiannya secara 
kualitatif dan kuantitatif atas perwujudan kesejahteraan dan 
keamanan pada tiap – tiap gatra.

Hakikat Ketahanan Nasional dalam Skema.

a. Aspek Alamiah Negara Indonesia
Untuk memberi gambaran tentang Ketahanan Nasional 

Indonesia, Indikator yang lebih dahulu dibahas adalah aspek 
alamiah yang dikenal dengan istilah “Trigatra” yakni:
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1. Letak dan Kondisi Geografis Indonesia

Kondisi geografis dan konsentrasi Negara Indonesia berada 
di posisi silang, dua benua dan dua samudera, oleh karenanya 
Indonesia banyak menerima pengaruh terutama dalam bidang 
Politik, Ekonomi, Sosial Budaya letak dan konsentrasi geografis itulah 
yang menyebabkan kebhinekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya 
dalam hal posisi perbatasan Indonesia berbatasan dengan wilayah 
Papua Nugini dan Australia, sedangkan di wilayah utara berbatasan 
dengan India, Malaysia, Singapura, Filiphina, dan Vietnam. Dengan 
demikian bahwa Indonesia menempati posisi silang bukan hanya 
aspek geografi saja tetapi juga lalu lintas, komunikasi ekonomi, 
politik, sosial, demografi dan pertahanan keamanan. 

Posisi silang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
memiliki kedudukkan dan peranan penting bagi bangsa Indonesia, 
namun sekaligus memiliki kerawanan karena terbuka ke seluruh 
penjuru dunia.

2. Keadaan Sumber Kekayaan Alam

Indonesia memiliki Sumber Kekayaan alam yang meliputi 
Sumber Nabati (Flora) dan sumber–sumber hewani (Fauna). Sumber 
– sumber flora di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 25.000 
jenis tumbuh–tumbuhan, ada yang asli Indonesia dan bersumber 
dari tanaman negara lain.

Sedangkan sumber–sumber hewani (fauna) dapat dikelompokkan 
hewaninya menjadi 3 kelompok, yakni:

1) Bagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Madura

2) Bagian Sulawesi dan Maluku
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3) Bagian Irian Jaya (Papua) di antara hewan–hewan yang ada 
di Indonesia ada sebagian yang sudah punah dan perlu 
dilindungi.

3. Keadaan dan Kemampuan Penduduk

Masalah kependudukan di Indonesia meliputi, jumlah, 
pembatasan, distribusi secara geografis di seluruh Indonesia. 
Sejak berakhirnya perang kemerdekaan tahun 1949 hingga saat 
ini. Penduduk Indonesia terus meningkat rata–rata lebih dari 2,5% 
per tahun. Sedangkan penyebaran penduduk tidaklah merata 
secara geografis, karena kurang lebih 65% dari jumlah penduduk di 
Indonesia, menetap di wilayah Jawa dan Madura (7% dari wilayah 
Nusantara Indonesia).

Pertambahan penduduk dan distribusi tidak merata dapat 
menghambat kemampuan negara dalam memanfaatkan kekayaan 
alam Indonesia. Adapun salah satu upaya adalah program 
TRANSMIGRASI. Di sisi lain, komposisi penduduk Indonesia yang 
berumur dari tahun ke tahun dengan komposisi: kurang lebih 40% 
usia muda dan sekuritas 8% berusia lebih dari 55 tahun. Dengan 
demikian, akan memengaruhi ketersediaan berbagai fasilitas 
yang terus bertambah setiap tahun. Kalau tidak terpenuhi akan 
menambahkan masalah–masalah sosial yang menumbuhkan 
berbagai ancaman.

b. TANNAS Indonesia Aspek Sosial

1. Ketahanan Nasional Bidang Ideologi

TANNAS Indonesia dalam bidang Ideologi ditujukkan untuk 
mengatasi seluruh ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan 
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dari dalam maupun luar negeri yang akan membahayakan 
kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan merupakan 
kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga tidak 
dapat dipisahkan antara Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

2. Ketahanan Nasional Bidang Politik

TANNAS bidang Politik dipengaruhi oleh sistem politik dalam 
menanggulangi berbagai bentuk ATHG, adapun ditujukan kepada 
kehidupan politik bangsa Indonesia sebagaimana rumusan sebagai 
berikut:

“Kondisi kehidupan politik bangsa demokrasi politik 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung 
kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan 
dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang 
bebas dan aktif.”

3.  Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi

Ketahanan Nasional bidang Ekonomi pada hakikatnya 
merupakan mata rantai dari Ketahanan Nasional Indonesia, hingga 
saat ini Ketahanan Nasional bidang Ekonomi belum mencapai pada 
keadaan yang diinginkan. Adapun Ketahanan Nasional bidang 
Ekonomi secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Kondisi perekonomian bangsa yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara 
stabilitas Ekonomi yang sehat dan dinamik serta kemampuan 
menciptakan kemandirian Ekonomi Nasional dan daya saing yang 
tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakya yang adil dan merata.” 
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Keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dipengaruhi pula 
oleh faktor–faktor non Ekonomi antara lain, penghayatan dan 
pengamalan Pancasila, stabilitas politik, sosial budaya dan HanKam.

4. Ketahanan Nasional bidang Sosial Budaya

Aspek Sosial Budaya, pada hakikatnya merupakan hukum nilai 
bahwa manusia harus melaksanakaan kerjasama dengan sesama 
manusia jadi manusia harus hidup bermasyarakat. Ketahanan 
Nasional bidang sosial budaya dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Kondisi kehidupan Sosial Budaya bangsa dan dijiwai 
Kepribadian Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang 
mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan 
kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia.”

5. Ketahanan Nasional bidang Pertahanan dan Keamanan

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia fungsi 
Pertahanan Keamanan merupakan hal yang utama dan khusus 
ditujukan pada tercapainya Keamanan bangsa dan negara. 
Sebagaimana Keppres No.79 Tahun 1979 Ketahanan Nasional bidang 
Pertahanan Keamanan dirumuskan sebagai berikut: “Kondisi daya 
tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat 
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas Pertahanan 
Negara yang dinamik mengamankan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara 
dan menangkal dari berbagai buruk ancaman.”

Dalam pelaksanaannya HANKAMNAS merujuk Pasal 30 UUD 
1945 yang berisi “Tiap–tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam usaha Pembelaan Negara.” Dalam pelaksanaannya 
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Pertahanan Keamanan Negara adalah perlawanan rakyat semesta 
yang dilaksanakan berdasarkan Sistem Pertahanan dan Keamanan 
Rakyat Semesta (Sishankamrata). 

c. Konsep Dasar dan Beberapa Pandangan Tentang 
Konflik.

Konflik pada umumnya didefinisikan sebagai bentuk perbedaan 
atau pertentangan ide, gagasan, paham, kepentingannya, dll di 
antara dua atau lebih manusia. Sedangkan Brown dan Mobreg (1990) 
mendefinisikan konflik sebagai “Disagreement between two or more 
persons or work groups resulting form an incompability of goals, resources, 
expectations, perceptions, or values” (perselisihan di antara dua orang 
atau lebih atau di antara kelompok–kelompok kerja disebabkan oleh 
pertentangan tujuan–tujuan, sumber–sumber, harapan–harapan, 
persepsi atau nilai–nilai).

Para pakar terkemuka menggantikan pertentangan sebagai 
konflik, manakala pertentangan itu bersifat langsung yakni interaksi 
timbal balik di antara pihak–pihak yang bertentangan. 

March dan Gun (1980), kaitannya dengan pertentangan sebagai 
konflik adalah:

a) Konflik di dalamnya harus melibatkan dua atau lebih pihak.

b) Pihak – pihak yang berkonflik tersebut saling tarik – menarik 
dalam aksi–aksi yang saling memusuhi.

c) Pihak–pihak yang berkonflik berperilaku koersif untuk 
menghadapi dan menaklukkan musuh.

d) Interaksi dan pihak–pihak tersebut dalam keadaan tegas, 
karena itu peristiwa pertentangan dapat dideteksi dan 
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dimufakati dengan mudah para pengamat yang tidak 
tersebut dalam pertentangan.

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan 
keragaman suku bangsa, agama, ras/etnis dan antargolongan 
(SARA), pada hakikatnya sangat rentang terhadap konflik. Dalam 
setiap kehidupan masyarakat, konflik bersifat Inbernt (melekat dan 
menyerta) dalam masyarakat. Tidak ada masyarakat di dunia ini 
yang tidak terjadi potensi konflik.

Di sisi lain Cribbin (1985) membentuk pandangan bahwa konflik 
diidentikkan dengan virus, virus tidak dapat dibasmi dengan tuntas, 
jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi endemic, maka dari itu 
strategi yang efektif.

Sedangkan pandangan, Ralf Dahrendof (Poloma, 1994) 
menegaskan pada dasarnya masyarakat terdiri dari dua wajah 
yaitu, “wajah konsensus” dan “wajah konflik”. Sedangkan kedua hal 
tersebut menyatu dalam kehidupan masyarakat, selanjutnya dia 
menegaskan bahwa konsep utama dari teori konflik adalah berada 
pada “wewenang” dan “posisi” yang keduanya adalah fakta yang tidak 
dapat dipungkiri. Lebih lanjut dikeluarkan beberapa tesis tentang 
“wewenang” dan “posisi” antara lain:

1) Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata dapat 
menimbulkan konflik sosial.

2) Wewenang dan kekuasaan menempatkan individu dalam 
struktur sosial pada posisi atas atau sebaliknya.

3) Kekuasaan dan wewenang akan melahirkan kelompok yang 
dikuasai yang akan rentan konflik. Bagaimanapun, Raff 
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sependapat bahwa fakta ekonomi, hukum, dan sosial memiliki 
potensi lahirnya konflik sosial.

Di sisi lain, Lewis A. Coser, menempatkan konflik sebagai 
suatu gejala bersifat fungsional dan positif, oleh karenanya harus 
di organisasi agar tidak menjadi disintegrasi sosial, konflik dapat 
bersifat positif jika memiliki nilai fungsional, antara lain:

a) Sebagai alat untuk memeilhara solidaritas.

b) Dapat dijadikan jembatan untuk aliansi antar kelompok.

c) Melepaskan kelompok individu–individu yang terisolasi 
dari kelompoknya.

d) Sebagai sarana komunikasi untuk mengetahui pihak–pihak 
yang terlibat konflik.

d. Ketahanan Nasional dan Manajemen Konflik
Mengelola konflik dalam rangka mewujudkan Ketahanan 

Nasional, bahwa dengan konsepsi Tannas yang telah dijabarkan 
di atas, kemungkinan timbulnya konflik yang timbul di Indonesia, 
lebih strategis dihendaknya dikondisikan untuk menghadapi dan 
menangkal ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan) 
dan untuk menguatkan identitas, integritas serta kelangsungan 
hidup bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita–cita nasional. 
Dengan demikian, penyelesaian konflik dalam rangka mewujudkan 
Ketahanan Nasional Indonesia harus memerhatikan hal–hal atau 
faktor–faktor yang penting antara lain faktor kesejahteraan dan 
keamanan seluruh wilayah Nusantara. Oleh karena itu, apabila 
faktor–faktor ATHG tidak diantisipasi dengan cermat, maka bisa 
melahirkan konflik, baik dapat berbentuk vertical dan horizontal.
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Dengan demikian, pada dasarnya Ketahanan Nasional 
Indonesia memiliki komitmen memprioritaskan dengan dua 
pendekatan yakni, melalui Pendekatan Kesejahteraan (Prosperiety 
Approach) dan Pendekatan Keamanan (Security Approach). Dua 
Pendakatan tersebut dilaksanakan dengan tahapan observasi, 
identifikasi suatu keadaan dalam suatu wilayah yang dipandang 
terdapat potensi–potensi konflik. Dari hasil observasi akan 
dapat diidentifikasi dari hasil observasi dan identifikasi dapat 
ditentukan prioritas dalam pelaksanaan implementasi. Ketahanan 
Nasional melalui pendekatan aspek kesejahteraan dan keamanan. 
Contohnya, apabila terdapat temuan potensi kerawanan 
kesejahteraan, maka aspek yang harus diprogramkan terlebih 
dahulu, termasuk upaya pengendalian konflik yang muncul yang 
terkait dengan kesejahteraan. Dari hasil implementasi Ketahanan 
Nasional dengan Pendekatan Kesejahteraan dapat digunakan 
sebagai dasar pemikiran dalam penanganan yang timbul dari aspek 
keamanan. Demikian pula sebaliknya, pendekatan yang digunakan 
yang menjadi prioritas awal akan berfungsi dalam menciptakan 
kondisi dengan pendekatan berikutnya. Dengan demikian dalam 
menentukan yang akan diprioritaskan untuk digunakan dalam 
Implementasi Ketahanan Nasional didasarkan dari pemetaan yang 
diprioritaskan.

Pada faktornya kondisi di lapangan karakteristik masyarakat 
Indonesia terdapat ciri–ciri yang bersifat “unik spesifik”. Secara 
horizontal, karena terdapat adanya kenyataan kesatuan–kesatuan 
sosial adanya perbedaan suku–suku bangsa, ras/etnis, agama, dan 
struktur stratifikasi dalam masyarakat. Sedangkan secara vertikal 
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struktur masyarakat Indonesia terdapat adanya perbedaan – 
perbedaan antar strata sosial yang cukup tajam.

Perbedaan–perbedaan yang utama sebagai salah satu ciri 
masyarakat Indonesia adalah sebagai masyarakat yang majemuk 
(Prural Socieries). Clifford Greetz (Nasikun, 1993) menyatakan 
tentang masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi–
bagi ke dalam sub sistem yang masing–masing antar sub sistem 
terikat dalam ikatan–ikatan yang bersifat premodial. Kemudian agar 
kondisi Premodialisme tidak berkembang dan berpotensi menjadi 
ekstrim dan berkembang menjadi konflik di masyarakat, dan pada 
kenyataanya masyarakat Indonesia terdomisili tersebar di seluruh 
penjuru nusantara. Tentunya harus menjadi perhatian dalam 
implementasi Ketahanan Nasional dalam mengatasi konflik yang 
terjadi.

Dalam hubungannya dengan implementasi Ketahanan 
Nasional Indonesia dalam manajemen konflik disamping sebagai 
perwujudan Tannas yang “memiliki daya tahan, ulet, dan tangguh” 
tentunya untuk mencegah, menghadapi dan menangkal potensi, 
dan ancaman. Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang 
berpotensi muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sebagai contoh, perbedaan–perbedaam secara horizontal yang 
tercermin dalam bentuk SARA (Suku, Agama, Ras/Etnis, dan 
Antargolongan) memiliki kerawanan akan terjadinya konflik. 
Di sisi lain, akar konflik yang paling mendasar adalah berawal 
dari perbedaan–perbedaan. Namun, di sisi lain, kondisi bangsa 
Indonesia dengan adanya perbedaan mendapatkan hikmah yang 
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positif, energi kemajemukkan sebagai sebuah kekayaan yang diikat 
dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Secara singkat harapan untuk dikemukakan bahwa kata “kunci” 
dalam manajemen SARA di Indonesia diarahkan dengan dasar solusi 
untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Instrumen 
untuk mewujudkan persalinan kesatuan bangsa dan memperkecil 
terjadinya konflik dengan menggunakan sifat–sifat Ketahanan 
Nasional dapat disampaikan sebagai berikut:

Pertama: Sifat Manunggal (Intergratif) adalah perpaduan antara 
potensi TRIGATRA (aspek alamiah: Kondisi Geografis, Kekayaan 
Alam dan Jumlah Penduduk) dengan potensi PANCAGATRA (aspek 
sosial: Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan pertahanan 
Keamanan). Integarsi kedua potensi tersebut dilaksanakan dengan 
serasi dan selaras dengan tetap menempatkan perbedaan-
perbedaan sebagai potensi yang harus dijaga dan dirawat dengan 
baik.

Kedua: Mawas Ke dalam. Ketahanan Nasional diarahkan kepada 
bangsa Indonesia sendiri, yang berarti Tannas Indonesia bertujuan 
untuk mewujudkan hakikat sifat Nasional itu sendiri. Sifat “Mawas 
Ke dalam” dengan harapan mampu membawa bangsa Indonesia 
semakin “kuat” akan rasa Nasionalismenya, agar tidak digoyahkan 
oleh masalah–masalah yang bernuansa konflik vertikal maupun 
horizontal.

Ketiga: Sifat Kewibawaan Ketahanan Nasional hasil pandangan 
yang bersifat  “manunggal” untuk mewujudkan kewibawaan nasional 
agar diperhitungkan oleh pihak lain dan termasuk untuk mencegah 
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dan penangkalan terhadap ATHG. Oleh karena itu, semakin tinggi 
tingkat kewibawaan, semakin kuat daya cegah tersebut.

Keempat: Sifat Berubah Menurut Waktu. Bahwa eksistensi 
Ketahanan Nasional Indonesia tidaklah statis, sifat tersebut dapat 
naik atau turun tergantung pada keadaan situasi dan kondisi bangsa 
Indonesia itu sendiri, sebagaimana hukum alam bahwa segala 
sesuatu di dunia ini senantiasa berubah bahkan perubahan itu 
sendiri adalah berubah.

Kelima: Sifat tidak membenarkan adu Kekuatan dan Kekuasaan. 
Bahwa Ketahanan Nasional Indonesia dipandang sebagai alternatif 
daripada konsepsi kekuasan dan kekuatan (Power Politics) yang 
diterapkan oleh sebagian besar negara maju.

Dengan demikian, sebagaimana narasi–narasi di atas dapat 
disimpulkan bahwa Ketahanan Nasional Indonesia sangat 
strategi dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik. 
Tannas Indonesia lebih mengedepankan “dialog mendalam” (deep 
dialogue) dalam memecahkan masalah bangsa dan bernuansa 
konflik. Dengan demikian, dalam manajemen konflik dan konteks 
Ketahanan Nasional Indonesia, seharusnya dipandang sebagai 
upaya menggunakan potensi–potensi yang ada dari pihak–pihak 
yang berkonflik. Oleh karena itu, manajemen konflik dalam konteks 
Tannas, seharusnya dapat didasarkan pada keunggulan masing–
masing dari pihak yang terlibat konflik. Dengan demikian dapat 
dijelaskan bahwa dalam manajemen konflik dalam perspektif 
Tannas, tidak menggunakan parameter benar atau salah, tetapi 
lebih menekankan pada aspek kultural, terutama dalam aspek–
aspek Sosial Budaya yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. 
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D. PENUTUP
Manajemen konflik dan Ketahanan Nasional (TANNAS), 

merupakan dua faktor yang saling memanfaatkan potensi terhadap 
pihak–pihak yang berkonflik. Strategi “berkolaborasi” dari kedua 
faktor tersebut lebih sesuai dalam strategi manajemen konflik. 
TANNAS Indonesia dalam kerangka manajemen dan penyelesaian 
konflik, tentunya harus dipandang secara strategis dengan 
memanfaatkan keunggulan masing–masing pihak yang berkonflik. 

Dengan demikian, mewujudkan bahwa dalam manajemen 
konflik dalam kerangka implementasi Ketahanan Nasional 
(TANNAS) Indonesia tidak menggunakan standar “Benar= Salah” 
tetapi lebih mengutamakan pemetaan aspek “pemahaman 
kultural”, utamanya bagaimana ketepatan dalam menangkap 
sinyal–sinyal, tanda–tanda budaya yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat.

Dalam konteks Ketahanan Nasional (TANNAS) Indonesia dan 
manajemen konflik diharapkan dapat memperkuat “Resultante” 
yakni, keuletan, ketangguhan dan daya tahan bangsa Indonesia 
sehingga dapat memberi daya dukung terhadap eksistensi untuk 
upaya–upaya mempertahankan identitas dan integritas bangsa 
dalam mempertahankan eksistensinya guna mengejar dan 
mewujudkan cita – cita Nasional Indonesia.
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

DATA PRIBADI  DI DUNIA MAYA CERMIN 

KETAHANAN NEGARA PADA MASA PANDEMI 

COVID 19

Oleh : Ria Safitri1 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ria.safitri@uinjkt.ac.id

A. Pendahuluan
Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi 

telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban 
manusia pada masa pandemik COVID-19 di seluruh dunia. Di tengah 
perkembangan teknologi transportasi informasi dan komunikasi 
yang menyebabkan hubungan dan mobilitas antar manusia 
menjadi cepat tanpa batas (borderrless), justru menjadi terkurung 
dengan wabah penyakit, ini menyebabkan perubahan sosial, 
ekonomi dan budaya secara berlangsung demikian cepat. Teknologi 
informasi saat ini menjadi, pedang bermata dua karena selain 
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan 
dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan 
melawan hukum.
1  tulisan dibuat untuk mengisi Book Chapter ADPK



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

95

Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal 
dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau 
cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang 
terkait dengan pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi. 
Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan 
dari  kovergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum 
informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum 
teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia 
maya (virtual word law), dan hukum mayantara.

Permasalahan hukum yang dihadapi adalah dahsyatnya 
serangan COVID-19 terhadap ketahanan nasional di Indonesia. 
Ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/
atau transaksi secara elektronik, baik yang dilakukan individu 
instansi bahkan pemerintah sekalipun. Serangan COVID-19 sangat 
efektif  meruntuhkan berbagai bidang kehidupan manusia. Selain 
itu, pandemik COVID-19 memaksa semua orang untuk social 
distancing dan fisical distancing, ini mendorong peningkatan transaksi 
elektronik. Sehingga, pengaruh besar dan menjadi masalah yang 
lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi 
elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik 
(elektronik commerce) telah menjadi bagian dari kebiasaan baru pada 
peniagaan nasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi 
di bidang teknologi informasi, media, dan informatika berkembang 
terus tanpa dapat dibendung karena keadaan masyarakat dan 
kesehatannya, seiring pula dengan ditemukannya perkembangan 
baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.
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Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah 
sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika 
menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya 
dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam 
kenyataan kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatannya 
tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses 
kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada 
pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah 
melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui 
pembelanjaan internet. Di samping itu, pembuktian merupakan 
faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan 
saja belum terakomodasi juga ternyata sangat rentan untuk 
diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia 
dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang 
diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Kegiatan melalui media sistem elektonik, yang disebut 
juga ruang cyber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat 
dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. 
Secara yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak dapat didekati 
dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvesional saja sebab 
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal 
yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang cyber 
adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat 
buktinya bersifat elektronik.2 Dengan demikian, subjek pelakunya 
harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan 
perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara 

2  Materi Perkuliahan Cyber Crime Prof. Supanto pada tanggal 18 April 2013 
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lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya 
disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan ketahanan nasional pada masa pandemi 
ini, penting diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum 
dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi 
agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat 
tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di cyber space, yaitu 
pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan 
etika. Untuk mengatasi gangguan  kemanan dalam penyelenggaraan 
sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena 
tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi 
menjadi tidak optimal.

Konteks sikap dan perilaku individu pemanfaatan teknologi 
informasi tidak terlepas kemungkinan adanya penyalahgunaan 
untuk hal-hal yang bersifat kejahatan, kecenderungan lebih besar lagi 
ketika penggunaan teknologi informasi bersifat tertutup dan sangat 
mengedepankan aspek privacy. Sudah sangat sering diberitakan 
bahwa seseorang yang mempunyai pengetahuan dalam bidang 
teknologi informasi dengan mudahnya melakukan pembobolan 
sistem, penyebaran gambar-gambar pornografi, melakukan penipuan 
dalam bertransaksi yang semuanya berbasis pada kemampuan 
mengakses data pribadi orang lain. 

Di Indonesia, perlindungan yang  jelas terhadap data pribadi 
dalam internet termuat dalam pasal 28 F UUD 1945, Undang-
undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
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Elektroni. Kenyataan itu menunjukkan ketertinggalan Indonesia 
bila dibandingkan dengan dibelahan dunia lain seperti di eropa 
yang telah melindungi data pribadi sejak tahun 1970an.3 dalam 
kondisi serangan COVID-19 seperti saat ini penting untuk lebih 
meningkatkan ketahanan negara melalui perundangan agar dapat 
mengantisipasi keadaan di masa depan.

B. Pembahasan
Dalam pola yang konvensional, hubungan manusia umumnya 

dilakukan face to face. Pola hubungan manusia juga sifatnya 
dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi ketika terjadi pandemik 
COVID-19, keberadaan internet menjadi sangat penting dan 
stategis  dalam kehidupan manusia maka dengan serta merta pola 
tersebut mengalami pergeseran, bahkan sampai pada perbenturan. 
Pergeseran dalam tatanan fisik, di mana pola hubungan dapat 
dilakukan dengan face to face, sementara itu perbenturan terjadi 
antara nilai yang berbeda dari masing-masing wilayah, baik local 
maupun internasional.

Bagi negara-negara barat (western country) perhatian dan 
kepedulian terhadap hak indvidu (privasi) sangat tinggi dibanding 
dengan beberapa negara asia. Di Asia lebih mengedepankan 
kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Bagi 
beberapa negara, seperti Swedia dan Kanada  dalam hal hukum 
privasi mereka sangat ketat, sementara untuk yang lain tidak.4 
Dengan mencermati perbedaan ini maka ini akan menjadi suatu 

3 Materi Perkuliahan Hukum dan Teknologi Informasi, Prof Jamal Wiwoho pada 
tanggal 27 April 2013

4 Efraim Turban, et al, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, Prentice Hall, Upper 
Saddle River, New Jersey, 1999. Hal. 343
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masalah tersendiri dalam hubungan antar manusia pada masa 
pandemik COVID-19, karena manusia dapat melakukan hubungan 
hukum melalui internet. Dalam batasan tertentu tidak menjadi 
menjadi persoalan yang krusial namun bila sudah masuk dalam 
wilayah privasi maka ada kemungkinan penyalahgunaan data 
privasi bagi orang yang menganggapnya tidak penting, sementara 
bagi yang lainnya sangat penting. Ukuran norma dan etika setiap 
bangsa berbeda, sehingga disinilah pentingnya hukum untuk 
mengaturnya.5

 Menurut Roger Clarke, orang-orang sering berpikir privasi 
sebagai jenis-jenis hak. Sesungguhnya, konsep hak adalah suatu 
cara yang problematik untuk dimulai, karena suatu hak nampaknya 
merupakan jenis-jenis dari standar absolute. Hal ini sangat mudah 
untuk membingungkan antara hak hukum di satu sisi dan hak 
moral di sisi lain. Dalam pemahaman ini kemudian ia menjelaskan 
apa yang dimaksud dengan privasi. Menurutnya privasi adalah the 
internet that individuals have in sustaining a personal space, free from 
interference by other people and organization.6 Sementara itu privasi 
dari kacamata konsumen dapat diartikan sebagai berikut:7 “the 
confidence that information shared with a vendor will not be used in ways 
in consistent with customer expectations. To many people, this means that 

5 Menurut Budi Raharjo Cyberlaw digunakan untuk mengatur Netizen, sedangkan 
hukum konvensional digunakan untuk mengatur Citizen. Perbedaan antara Citizen 
dan Netizen ini menyebabkan Cyberlaw harus ditinjau dari sudut pandang yang 
berbeda. Lihat Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi, Elek Media Komputindo, 
Jakarta, 2002, hal 11

6 Roger Clarke, Introduction to Dataveillance and Information Privasi, and definition of 
Term, http://www.anu.edu.au/roger.clarke/DV/Intro.html

7 Paul Sholtz, The Changing definition of Privasi, http://zdnet.com.com/2001-1107-
530818.html.
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personal data will not be shared with third parties who may use it to make 
unwanted telemarketing calls or to send junk mail. Othecyr customers are 
comfortable with sharing personal data with third parties as long as they 
are compensated fir it some manner”. 

Dari pengertian ini ada banyak dimensi yang dimiliki, tidak 
hanya pada aspek kepentingan tunggal (single internets). Beberapa 
dimensi yang dimaksud, yakni:8 1). Privasi dari orang (privacy of 
the person), terkadang hal ini merujuk pada privasi jasmani  (bodly 
privacy). Hal ini memerhatikan kepada keutuhan dari badan 
individu. Masalahnya meliputi; imunisasi wajib, transfusi darah 
tanpa kesepakatan, penetapan wajib dari contoh  zat cairan badan 
dan jaringan badan dan sterilisasi wajib. 2). Privasi dari prilaku 
personal (privacy of personal behaviour) berhubungan dengan semua 
aspek prilaku, tetapi secara khusus untuk hal yang sensitive, seperti; 
pilihan seksual dan keaktifan politik dan praktik keagamaan, 
keduanya dalam wilayah privat dan publik. Hal ini meliputi kepada 
apa yang terkadang dirujuk sebagai “media privacy”. 3). Privasi dari 
komunikasi personal (privacy of personal communication). Suatu klaim  
kepentingan individual yang dapat mengkomunikasikan antara 
mereka sendiri, manggunakan jenis media, tanpa mengawasi 
secara rutin dari komunikasi mereka melalui orang atau organisasi 
lain. Hal ini meliputi kepada apa yang terkadang dirujuk sebagai 
‘interception  privacy’ 4).  Privasi dari data personal (privacy of personal), 
klim individual bahwa data tentang mereka sendiri tidak seharusnya 
secara otomatis tersedia untuk individu dan organisasi lain, dan itu  di 
mana pun data diproses melalui pihak lain pengawasan persetujuan 

8 Roger Clarke,Op.Cit
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melalui data itu dan penggunaanya. Terkadang dirujuk sebagai data 
privacy” dan “information privacy”

Michael M. Sax membagi informasi ke dalam dua bagian, yakni; 
informasi secara personal yang dapat diidentifikasikan (personal 
identifiable information) dan informasi yang tidak dapat diketahui/
dikenal (massa anonymous information).9 Informasi secara individual 
yang dapat diidentifikasikan dapat diartikan sebagai informasi 
yang dapat digunakan untuk identifikasi individual, didatangkan 
melalui perusahaan website aktif atau pasif dari individu, dan 
dapat kembali melalui perusahaan dalam kursus-kursus bisnis 
biasa, sedangkan informasi spesifik yang non konsumen yang 
dicptakan dari transaksi tanpa nama itu pengguna melalui 
pedagang (merchant) yang mengatur bisnis mereka lebih baik dan 
memperlakukan media massa.10

Di lain pihak, dengan meluasnya pandemik COVID-19, internet 
sebagai media informasi semakin intens digunakan menambah 
permasalahannya privasi itu sendiri. Beberapa pihak mencoba 
mengidentifikasikan aspek-aspek privasi dalam internet. Aspek-
aspek privasi di internet tersebut meliputi:11

1. Informasi Pribadi dalam Basis Data Online
Privasi seseorang mungkin saja dilanggar dengan dipublikasi-

kannya informasi tersebut secara online. Kini informasi pribadi data 
suatu jumlah yang signifikan telah tersedia di internet, khususnya 

9 Dikutip oleh Budi Agus Riswandi, Hukum Cyber Space,  Gita Nagari, Yogyakarta, 
2009, hal.132

10 ibid
11 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2013, hal. 167-170
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di World Wide Web (WWW). Sebagai contoh, data base Amerika, yaitu 
suatu direktori telepon untuk rumah tangga dan industri, Four: 
Internet White Pages yang menyediakan alamat-alamat e-mail begitu 
pula dengan nomor telepon dan alamat rumah, MapBlast! Yang 
menyediakan peta atau denah alamat-alamat yang diminta.

2. Informasi Pribadi dalam Transaksi Online
Teknologi cyber juga menyediakan cara lain untuk mengumpul-

kan informasi pribadi yang jika tidak diperhatikan dapat menjadi 
ekses negatif dari penggunaan layanan online dan internet. Internet 
mempunyai kapasitas untuk menjadi pengumpul data (data collector) 
yang paling efektif yang pernah ada. Perhatian teradap pengumpulan 
data dan kemungkinan penyalahgunaan informasi pribadi ini 
telah berlipat ganda sejak ditemukannya cara baru pengumpulan 
informasi pribadi secara elektronik. Sehubungan dengan transaksi 
online di internet, maka situs operator dimungkinkan mengumpulkan 
data pribadi dari para pengunjungnya melalui:

a. cookies
  Privasi seseorang pengguna internet dapat dilanggar dengan 

penggunaan feature-feature tertentu oleh operator situs untuk 
mengumpulkan informasi pribadi dari setiap orang yang datang 
ke situs mereka. Cookies adalah suatu alat yang ditempatkan dalam 
hard drive komputer seseorang oleh situs ketika orang tersebut ada 
internet. Cookies dapat menyimpan informasi mengenai pengguna 
internet, seperti nomor kartu kredit, situs yang dikunjungi, alamat 
e-mail, minat maupun pola belanjanya. Informasi yang diterima 
browser situs tersebut disimpan di dalam harddisk.  Situs tersebut 
akan membaca informasi ini setiap kali pengguna internet yang 
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bersangkutan mengunjungi situs mereka. Informasi tersebut 
digunakan untuk melacak kunjungan-kunungan ke suatu situs 
serta untuk mengetahui apa yang disukai atau tidak disukai oleh 
seseorang pengunjung tentang situs tersebut. Namun sayangnya 
informasi yang dikumpulkan dan disimpan oleh Cookies itu seringkali 
dikumpulkan tanpa sepengatahuan ataupun persetujuan pengguna 
internet. 

b. Pendaftaran Online (Online Registration)
Ada beberpa situs yang dapat diakses pelayanannya tanpa 

menjadi anggota terlebih dahulu. Situs-situs ini biasanya situs-
situs dari media surat kabar. Kita dapat membaca berita yang 
ditampilkan tanpa harus dikenakan biaya ataupun melakukan 
suatu kontraprestasi. Namun, biasanya untuk dapat menggunakan 
pelayanan-pelayanan khusus yang diberikan seperti misalnya 
membuka account email, menggunakan ruang chatting, mengirim 
pesan, dan lain-lain kebanyakan situs mengharuskan setiap 
pengunjungnya untuk terlebih dahulu menjadi anggota dari situs 
tersebut.

Untuk menjadi anggota, seseorang diharuskan mengisi 
formulir pendaftaran dengan informasi-informasi pribadinya 
seperti nama, alamat email jika ada, alamat dan kota tempat tinggal, 
nama keanggotaan dan kata sandi (password), jenis kelamin, usia, 
pekerjaan dan lain-lain. Jika hal ini tidak dipenuhi maka sebagai 
konsekuensinya ia tidak dapat menikmati pelayanan-pelayanan 
tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung terjadi tukar-menukar, 
informasi pribadi ditukar dengan hak mengakses pelayanan-
pelayanan khusus tersebut. Penyalahgunaan terhadap informasi 
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data pribadi sudah bukan lagi rahasia, disinilah urgensi perlindungan 
hukum melalui peraturan perundangan.

c. Perdagangan Online
  COVID-19 yang belum mereda, memicu frekuensi penggunaan 

internet yang lebih intes sebagai media perdagangan. Dengan 
jumlah penggunanya terus meningkat secara eksponensial, 
potensinya sebagai media perdagangan memang tak bisa 
dipungkiri lagi. Namun, perdagangan online melalui internet yang 
telah memberikan banyak keuntungan sesungguhnya juga telah 
meningkatkan ancaman terhadap masalah privasi. Transaksi ini 
mengharuskan membuka beberapa informasi pribadi seperti nama, 
alamat, nomor kartu kredit, yang dapat membahayakan pemilik 
data tersebut. Bagaimana pembeli bisa yakin bahwa pedagang 
tidak menyalahgunakan identitas dan nomor kartu kreditnya di luar 
tujuan untuk memproses jual beli tersebut.

Untuk menjamin privasi atas data pribadi tersebut, se-
sungguhnya prosedur guna menjamin keamanan transaksi harus 
diambil, misalnya dengan menggunakan kartu Kriptografi, selain 
juga penggunaan tanda tangan digital (digital signature).

Menyadari bahayanya membuka data mengenai nomor kartu 
kredit, maka saat ini telah dimungkinkan untuk mengadakan 
transasksi dengan melibatkan pihak ketiga sehingga data 
tersebut tidak mungkin disabotase oleh pihak lain. Akan tetapi, 
penyimpangan dan penggunaaan data pribadi tersebut oleh situs 
operator maupun oleh pihak ketiga tersebut haruslah dilindungi 
undang-undang. Hal ini tidak lain adalah untuk menghindari 
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kemungkinan penyalahgunaan informasi-informasi tersebut oleh 
pihak-pihak kepada siapa informasi tersebut dipercayakan untuk 
suatu tujuan terentu, dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain 
tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek informasi tersebut.

Melihat pemasalahan privasi ini dari segi hukum, maka tidak 
dapat melepaskan diri dari masalah ketahanan negara terhadap 
lintas informasi, baik local maupun internasional, dapat menjadi 
keadaan yang mengganggu stabilitas ketahan negara secara 
nasional. Maka, dipandang perlu adanya perangkat aturan hukum 
yang dapat mengarahkan agar hak-hak terhadap privasi dapat 
dilindungi. Pengaturan yang kini diterapkan dalam praktik ada dua 
model, yakni; self regulation dan government regulation. Self regulation 
lazimnya ketentuan ini dibuat secara sepihak oleh industri itu 
sendiri, sementara government regulation lazimnya dibentuk oleh 
lembaga negara yang mempunyai otoritas untuk membentuk 
aturan tersebut.

Dalam tatanan internasional, model pengaturan yang kini 
dikenal dalam konteks privasi dapat berpedoman pada aturan yang 
dikeluarkan oleh OECD. Beberapa pendapat internasional hasil 
insiatif OECD ini di antaranya; OECD Guildeline on the Protection of 
Privacy nd Transborder Flow and Personal Data dan Privacy Online: Policy 
and Practical Guildelines.

Apabila mengacu kepada Part Two Basic Priciple of National 
Application dari Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
flows and personal data OECD, maka ada beberapa prinsip dasar yang 
harus diperhatikan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 
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privasi. Prinsip-prinsip itu antara lain:12

a. Collection limitation principles, menurut prinsip ini seharusnya 
ada pembatasan pengumpulan data personal dan setiap data 
seharusnya dinyatakan secara hukum dan fair dengan tujuan 
kecocokan, dengan ilmu pengetahuan atau kesepakatan dari 
subjek data.

b. Data Quality Principle. Prinsip ini menekankan bahwa 
data personal harusnya relevan untuk tujuan digunakan, 
memperluas kebutuhan, akurat, lengkap dan menjaga 
kerahasiaan.

c. Purpose Spesification Principle. Prinsip ini bertujuan data 
personal yang dikumpulkan seharusnya ditunjukkan untuk 
hal-hal spesifik.

d. Use Limitation Principle. Data personal menurut prinsip ini 
seharusnya tidak dibuka, dapat disediakan dan sebaliknya 
digunakan untuk tujuan yang lain secara spesifik. Kecuali 
ada kesepakatan dari subjek data dan melalui kewenangan 
hukum.

e. Security Safeguard Principles. Mengacu pada prinsip ini 
adata personal seharusnya dilindungi melalui kedaruratan 
keamanan yang rasional, seperti resiko kehilangan 
kewenangan mengakses, penggunaan yang rusak dan 
modifikasi atau keterbukaan data.

f. Openness Principle. Menurut prinsip ini harus ada 
keterbukaan kebijakan umum tentang pengembangan, 
praktik dan kebijakan dengan menghormati data personal. 

12  Budi Agus Riswandi, Hukum Cyber Space,  Gita Nagari, Yogyakarta, 2009, hal.140
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Dalam artian seharusnya dipermudah dalam penyediaan 
data personal, dan tujuan utama dari penggunaan data 
selama pengawas data dari identitas dan tempat tinggal 
biasanya.

g. Individual Participation Principle. Setiap individu seharusnya 
mempunyai hak seperti: 1). Memperoleh dari pengawas 
suatu data, atau sebaliknya konfirmasi tanpa atau tidak 
dari  pengawas data yang berhubungan dengan datanya. 
2). Telah dikomunikasikan adanya, data terhubung 
kepadanya; a). Dengan waktu yang rasional, berubah jika 
itu tidak berlebihan, dengan cara yang rasional, dan dalam 
bentuk  yang berwujud padanya; b). Memberikan alasan 
jika permintaan ditolak dan agar dapat dilakukan bantahan 
atas penolakan tersebut dan bantahan terhadap data yang  
berhubungan dengannya, jika bantahan tersebut sukses, 
maka data tersebut akan dihapus, disahkan, dilengkapi 
atau diubah. 

h. Accountability Principle. Suatu pengawasan data harus dapat 
dipertanggungjawabkan  untuk tunduk dengan ketentuan 
yang memberikan dampak untuk prinsip yang dinyatakan  
di atas. 

Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman pengaturan privasi 
yang telah dirumuskan OECD. Tentunya keberadaan prinsip ini 
dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam mengatur 
privasi bagi negara yang menghendaki perlindungan hukum 
terhadap privasi. Namun demikian, perlu diketahui prinsip-prinsip 
pengaturan privasi ini hanya berlaku untuk perlindungan privasi 
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dalam hal data personal dan aliran lintas batas. Perlindungan data 
pribadi dan aliran data melalui lintas batas memang dirumuskan 
oleh OECD bukan dimaksudkan standar wajib, akan tetapi hanya 
dijadikan model saja.

Apabila model yang dikembangkan oleh OECD ini akan diadopsi 
oleh Indonesia, penting kiranya juga mempertimbangkan kondisi 
pandemik COVID-19 saat ini dan kondisi sosiologis Indonesia. 
Bagaimana pun pedoman yang dirumuskan OECD ini sangat kental 
dipengaruhi oleh kondisi sosiologis dari negara-negara maju.

Wabah COVID-19 menjadi batu uji bagi ketahan Indonesia di 
bidang hukum perlindungan data pribadi. Indonesia merupakan 
negara yang dari segi perkembangan hukum di bidang cyber sedikit 
terlambat dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara 
lainnya. Keterlambatan ini tidak adanya sikap responsibilitas dan 
konsistensi secara serius pemerintah terhadap masalah ini yang 
berujung pada pembentukan aturan hukum tentang Cyberlaw. 

  Sebelum menguraikan pengaturan hukum konvesional (hukum 
positif/government regulation)  terhadap privasi di internet, harus 
diketahui dahulu bahwa pengaturan privasi di Indonesia pun dapat 
dilakukan dengan menggunakan sistem selfregulation. Selfregulation 
merupakan upaya sepihak yang dilakukan oleh website-website yang 
memasuki wilayah layanan melalui internet. Selfregulation yang 
dikenal dengan sebutan privacy policy. Model pengaturan seperti 
ini banyak ditemukan dalam konteks layanan internet banking, 
semisal dalam website www.klikbca.com, www.mandiri.com, dan 
lain sebagainya. Dalam praktiknya, masih banyak ditemukan juga 
website-website yang ditampilkan tidak memuat privacy policy dan ini 
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dapat saja ke depan akan merugikan bagi kepentingan privasi dari si 
user yang masuk pada layanan website yang bersangkutan.

  Dalam perspektif government regulation, Indonesia mempunyai 
ketentuan undang-undang yang semangatnya mendekati terhadap 
perlindungan hukum atas privasi. Ketentuan undang-undang yang 
dimaksudkan adalah; UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 
Tahun 1992 tentang kesehatan dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi.13

Di samping masalah privasi ini sedikitnya sudah terdapat 
pengaturan dalam hukum konvensional. Akan tetapi barangkali 
hal ini belumlah cukup mengatisipasi perkembangan masalah 
privasi dalam konteks pemanfaatan media internet pada masa 
pandemik COVID-19. Bagaimana pun tingkat kompleksitas yang 
ditemukan jauh lebih serius, sekaligus pula apabila hukum kurang 
mampu mengatinsipasi terhadap hal ini akan berdampak terhadap 
perkembangan transaksi bisnis maupun hubungan non bisnis yang 
menggunakan teknologi internet. Oleh karena itu kebutuhan akan 
adanya adaptasi terhadap perkembangan terkait dengan wabah 
COVID-19 adalah penting. Wujud adaptasi hukum tersebut dapat 
dilakukan dengan melakukan amandemen 14 terhadap peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan privasi, terutama 
misalnya peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan 
13  Edmon Makarim, Op.Cit. hal. 163-166
14 Amandemen dalam konteks ini dapat diartikan sebagai upaya menambah atau 

menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dengan 
perkembangan dari masyarakat itu sendiri, termasuk di dalamnya mengenai 
masalah privasi.
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di atas. Dimungkinkan juga adaptasi hukum ini dilakukan dengan 
melakukan pembentukan perundang-undangan yang khusus 
menyangkut perlindungan privasi.

Di beberapa negara, upaya terakhir telah banyak dilakukan. 
Bahkan ada negara yang mengatur privasi ini sudah sangat 
spesifik, sebagai contoh di Jepang perindungan atas privasi telah 
menjadi perhatian negara, sehingga pemerintah Jepang serius 
dengan mengajukan rancangan undang-undang mengenai 
perlindungan atas privasi dan informasi pribadi perlindungan 
atas privasi dan informasi pribadi ke parlemen Jepang. Rancangan 
undang-undang tersebut memuat perlindungan atas pelanggaran 
dan penyalahgunaan informasi pribadi dan melarang tindakan 
penghimpunan data pribadi dari suatu sumber ke dalam suatu 
daftar dan kemudian menjualnya ke pihak lain. Data-data ini antara 
lain adalah data register keluarga, data kesehatan dan juga data 
riwayat hidup yang dapat dihimpun dari berbagai sumber, seperti 
catatan sipil, rumah sakit, dokter dan lain-lain.15

Keadaan wabah COVID-19 menjadi pendorong pembentukan 
rancangannya undang-undang yang lebih spesifik  dan luas, karena 
meningkatnya pengguna internet di masa pandemik COVID-19 dan 
banyaknya pelanggaran hukum yang menyangkut data pribadi di 
internet, maka penting pengaturan hukum yang meliputi :

1. Informasi pribadi perlu dibatasi menurut tujuan peng-

gunaannya dan harus diperoleh dari sumber yang sah, 

15 Asril Sitompul, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, 
Citra Aditya Bakti, Bandung 2001 hal 26
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berisikan data yang akurat dilindungi dengan baik dan secara 

transparan.

2. Informasi pribadi tidak boleh digunakan untuk bisnis selain 

dari tujuan semula perolehannya.

3. Dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk 

tujuan bisnis harus memberitahukan kepada pemilik data 

tentang tujuan penggunaannya dan pemberitahuan tersebut 

harus dilakukan sebagai informasi umum di mana pemilik 

data dapat dengan segera mengetahui.

4. Pengguna informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil 

tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan 

melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang 

memegang data pribadi.

5. Dalam pemberian atau penitipan data pribadi kepada pihak 

ketiga, maka pengguna untuk tujuan bisnis harus melakukan 

pengawasan yang cukup.

6. Meskipun data pribadi tidak boleh diberikan kepada pihak 

ketiga tetapi pengguna data boleh memberikannya dengan 

persetujuan pemilik data. Apabila pemberian data tersebut 

diperlukan untuk melindungi hidup atau harta benda 

pemilik data.

7. Pengguna data harus mempublikasikan tujuan penggunaan, 

namun pengguna data yang bertanggung jawab atas 
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informasi pribadi prosedur publikasi, tindakan yang diambil 

untuk perlindungan informasi, kecuali apabila kepentingan 

hukum pengguna menjadi terancam atau apabila hal 

tersebut akan memengaruhi operasi bisnis mereka. 

8. Pengguna informasi untuk bisnis harus memiliki sistem 

dan proses yang diperlukan untuk menangani pengaduan/

keluhan sehubungan dengan penaganan informasi pribadi.

9. Pengguna dapat membentuk organisasi bisnis yang 

beranggotakan para anggota pengguna data untuk bisnis 

dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani 

pengaduan/keluhan.

10. Pengguna dapat membentuk organisasi bisnis yang 

beranggotakan para pengguna data untuk bisnis dan 

mendapatkan izin dari pemerintah untuk menangani 

pengaduan/keluhan.

11. Pemerintah akan mengambil tindakan legislatif secara 

tersendiri, berdasarkan undang-undang, agar masalah 

perlindungan atas informasi pribadi dapat ditangani oleh 

suatu badan pemerintah sendiri.

C. Kesimpulan 
Dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa dalam privasi dapat dilihat beberapa dimensi yaitu privasi 
dari orang, privasi dari perilaku personal, privasi dari komunikasi 
personal dan privasi dari data personal. Kemudian aspek dalam 
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privasi di internet yaitu  aspek informasi pribadi berbasis data online 
dan aspek informasi pribadi dalam transaksi online. Informasi pribadi 
dalam transaksi online didapat atau dikumpulkan melalui cookies, 
online registration dan perdagangan online.

Di Indonesia, dikenal dua pendekatan hukum yang melindungi 
masalah privasi, yakni pendekatan selfregulation dan government 
regulation. Untuk governement regulation dirasakan masih belum 
cukup untuk mengantisipasi perkembangan perlindungan atas 
privasi, terutama yang ada di internet. Upaya amandemen dan 
pembentukan hukum baru dapat dijadikan alternatif bagi 
maksimalisasi perlindungan hukum terhadap privasi di internet. 
Adapun peraturan perundangan yang terkait dengan dengan 
perlindungan privasi adalah : UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 23 
Tahun 1992 tentang kesehatan dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi dan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
Transaksi Elektronik.

D. Referensi
Asril Sitompul, Hukum Internet, Pengenalan Mengenai Masalah Hukum 

di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
Atif Latifulhayat,  Cyberlaw dan Urgensinya bagi Indonesia, makalah 

Seminar Nasional Cyberlaw, Bandung, 29 Juli 2000
Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press, 

Jakarta, 2003
________, Hukum Cyber Space,  Gita Nagari, Yogyakarta, 2009



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

114

Book Chapter: Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19

Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi, Elek Media Komputindo, 
Jakarta, 2002

Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2013

Efraim Turban, et al, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, 
Prentice 

Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999
John Naisbitt, Megatrend 2000, Pan Book Published, Great Britain, 

1990
Keinichi Ohmae, Bonderless World, Business Maknisey Company 

Printed, USA, 1990 
Roger Clarke, Introduction to Dataveillance and Information Privasi, and 

definition of Term, http://www.anu.edu.au/roger.clarke/DV/
Intro.html

Paul Sholtz, The Changing definition of Privasi, http://zdn
Materi Perkuliahan Cyber Crime Prof. Supanto pada tanggal 18 April 

2013 di Program Studi S-3 Ilmu Hukum UNS 
Materi Perkuliahan Hukum dan Teknologi Informasi, Prof Jamal 

Wiwoho pada 
tanggal 27 April 2013 di Program Studi S-3 Ilmu Hukum UNS 
UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan
UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.



115

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

PENGARUH ASPEK GATRA-GATRA DALAM 

ASTAGATRA TERHADAP KETAHANAN 

NEGARA DI MASA PANDEMI COVID-19

SURYANTO AL, POLITEKNIK STATISTIKA STIS JAKARTA
suryanto@stis.ac.id

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Persaingan antar negara saat ini mencapai puncak persaingan 

yang ketat dari berbagai bidang, termasuk dalam bidang ketahanan 
negara. Sehingga bagian terpenting dalam kehidupan suatu 
bangsa yang bercita-cita mampu bersaing dengan negara-negara 
lain sangat memprioritaskan perkembangan ketahanan negara.  
Ketahanan negara yang kuat, tangguh dan mumpuni bisa dicapai 
dengan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. 
Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan bisa mengelola 
sendiri sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dimiliki 
suatu negara untuk mencapai tujuan negara tersebut. 
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Tujuan bangsa Indonesia telah dicantumkan dalam Pembukan 
UUD 1945 alenia IV, dalam usaha mencapai tujuan tersebut  
banyak mengalami ancaman, tantangan, hambatan, tantangan, 
dan gangguan (ATHG) yang datang dari luar negeri maupun 
dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung 
serta baik dalam bentu fisik mapun non fisik. Kekuatan untuk 
menghadapi masalah tersebut dikenal dengan istilah Ketahanan 
Negara, maka  Ketahanan Negara  perlu dibina terus menerus dan 
dikembangkan agar kelangsungan hidup bangsa tersebut dapat 
dijamin dan tetap eksis.

Kekuatan Ketahanan nasional dipengaruhi oleh aspek alamiah 
yang kita sebut Tri Gatra dan aspek sosial yang kita sebut Panca 
Gatra. Ketahanan negara merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, 
berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan 
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi 
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan 
gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, yang langsung 
maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, 
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar 
tercapainya  tujuan memerlukan perjuangan nasionalnya. 

Ketahanan negara dapat dipandang sebagai suatu kondisi dan 
suatu strategi. Apabila kita berbicara tentang ketahanan nasional,  
maka hal ini berarti mempersoalkan tentang kemampuan dan  
kelemahan bangsa kita serta ancaman-ancaman yang kita hadapi, 
baik dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
apresiasi yang setepat-tepatnya atas kemampuan dan daya tahan 
diri sendiri serta ancaman dari bahaya yang mengancam. Kelemahan 
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kelemahan diri sendiri tidak ditutup tutupi dan diabaikan demikian 
pula ancaman dan bahaya yang dihadapi tidak boleh diremehkan.

Salah satu ancaman Ketahanan Negara sekarang ini adalah 
adanya COVID-19 yang tidak hanya Indonesia tetapi hampir seluruh 
negara dunia baik negara maju maupun negara berkembang. 
Ketahanan negara  diperlukan untuk menghadapi ancaman, 
gangguan, hambatan, dan tantangan untuk mencapai tujuan 
nasional. Ketahanan negara diwujudkan dari 2 pendekatan 
yakni Pendekatan Gatra dan Pendekatan Spasial Geografis. 
Pendekatan Gatra terdiri dari Ideologi, Ekonomi, Politik, Sosial dan 
Budaya, Pertahanan dan Keamanan. Ketahanan tiap gatra akan 
memengaruhi ketahanan nasional. Selanjutnya adalah Pendekatan 
Spasial Geografis yang dipengaruhi oleh ketahanan tiap provinsi 
atau daerah.

Ketahanan gatra tersebut diolah dan dijadikan kebijakan publik. 
Kebijakan publik yang dihasilkan akan menjadi kebijakan publik ter-
padu untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan 
dalam rangka menangani COVID-19. “Ketahanan nasional bukan 
disiplin ilmu tersendiri, tetapi sebetulnya merupakan outcome keadaan 
yang dihasilkan apabila gatra ketahanan itu semuanya baik. 

Pemerintah Indonesia mendeteksi keberadaan pasien positif 
korona pada awal Maret 2020 sampai sekarang  jumlah pasien positif 
korona mengalami peningkatan hari demi hari. Melihat persebaran 
yang cepat, membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah 
waspada. Presiden Joko Widodo mengumumkan status korona 
sebagai bencana nasional serta meminta masyarakat untuk tenang, 
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kemudian diikuti dengan agar masyarakat Indonesia bekerja, 
belajar, dan beribadah dari rumah.

Ancaman COVID-19 terhadap ketahanan nasional yang ada di 
depan mata ialah sektor kesehatan sendiri dari hari ke hari sampai 
sekarang meningkat terus dan sektor ekonomi yang mengalami  
perlambatan ekonomi global karena sebagian besar negara telah 
menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari luar negeri. 
Aktivitas ekspor-impor terhenti. Devisa negara menurun. Bencana 
korona juga sudah pasti membuat neraca keuangan negara-negara 
di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. 
Itu karena sebagian dana harus dialokasikan untuk menghadapi 
virus Corona yang  mematikan tersebut. Neraca keuangan Indonesia  
yang mengacu pada RAPBN perlu penyesuaian. Dampak COVID-19 
di bidang Ekonomi akan menjalar dan merambat ke sektor-sektor 
lain bahkan keaspek-aspek gatra-gatra pada Trigatra maupun 
Pancagatra.

Maka penulis tertarik untuk menganalisis variabel-variabel 
yang memengaruhi ketahanan nasional di tengah-tengah wabah 
penyakit COVID-19

B. Rumusan Masalah
1.  Apa yang dimaksud dengan ketahanan negara?

2. Apa yang dimaksud dengan COVID-19?

3.  Apakah aspek-aspek gatra pada astagatra memengaruhi 
ketahanan negara?
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C. Tujuan Penulisan Makalah
1.  Mengetahui apa yang dimaksud dengan ketahanan 

nasional.

2.  Mengetahui apa yang dimaksud dengan COVID-19

3.  Mengetahui aspek-aspek gatra dalam astagatra me-
mengaruhi ketahanan negara 

BAB II
PEMBAHASAN

Gubernur Lembaga Ketahanan Negara (Lemhannas) RI 
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi narasumber dalam 
Diskusi Online yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan 
Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Senin, 27 April 2020, 
menjelaskan suatu situasi dan kondisi dalam masyarakat ada 3  yaitu  
pengertian pertahanan, keamanan, dan ketahanan. Pertahanan 
secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman 
dari luar negeri dan bersifat militer. Selanjutnya keamanan adalah 
segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri dan merupakan 
wilayah yuridis serta ancaman datang dari dalam negeri. Ancaman 
yang datang dari dalam negeri pada hakikatnya adalah pelanggaran 
hukum, maka dapat direspons dengan penegakan hukum. Terakhir 
adalah ketahanan, yaitu daya tahan suatu bangsa dan akan lebih 
tepat dikategorikan di dalam lingkup dan materi keamanan insani 
yakni ancaman yang mengancam warga negara secara individual. 
Ancaman ada 2 pokok yaitu ancaman fisik misalnya perang degan 
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negara lain, teroris dan lain-lain dan nonfisik, seperti COVID-19, 
termasuk dalam lingkup ketahanan. 

Ketahanan nasional di tengah masa pandemi COVID-19 
dapat dirasakan dalam wujud kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, seperti kebijakan keringanan biaya listrik, Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit, dan 
memprioritas anggaran kesehatan. Sehingga beberapa anggaran 
yang tadinya dialokasikan di luar sektor kesehatan dialihkan ke sektor 
kesehatan umumnya dan wabah COVID-19 pada khususnya. Agus 
tidak memungkiri bahwa  setiap kebijakan tidak bisa memuaskan 
semua pihak, pasti ada yang sependapat dan kurang sependapat. 
Agus menegaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi dalam sebuah 
demokrasi, menurutnya hal tersebut bukanlah suatu masalah jika 
semua gagasan dan tanggapan yang diberikan didasarkan pada 
konsensus dasar bangsa.

A. Pengertian Ketahanan Negara
Ketahanan Negara disebut juga Ketahanan Nasional. 

Secara etimologi Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”;  
tahan menderita, tabah, kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal 
menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang  peri hal kekuatan, 
keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi Ketahanan Negara adalah 
perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran sifatnya nasional, 
sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu 
wilayah dengan suatu kedaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan 
negara  adalah perihal keteguhan dan kekuatan hati dan fisik untuk 
memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian Ketahanan 
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Nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya 
adalah national resilience yang mengandung pengertian dinamis, 
dibandingkan pengertian resistence dan endurence. 

Sedang secara terminologi definisi Ketahanan Negara  
adalah merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan 
dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk 
mengembangkan kekuatan nasional yang disingkat K4, dalam 
menghadapi dan mengatasi  segala tantangan, ancaman, hambatan,  
serta gangguan atau ATHG baik yang datang dari luar dan dalam  
yang secara langsung dan tidak langsung  membahayakan integritas, 
identitas, kelangsungan hidup bangsa, dan negara  serta perjuangan 
mengejar tujuan nasionalnya. 

Keadaan atau kondisi selalu  berkembang dan keadaan berubah-
ubah, oleh karena itu ketahanan negara harus dikembangkan dan 
dibina agar memandai sesuai dengan perkembangan zaman. Jika 
kita mengkaji ketahanan negara secara luas kita akan mendapatkan 
tiga “wajah” Ketahanan Nasional, walaupun ada persamaan tetapi 
ada perbedaan satu sama lain: 

1. Ketahanan Negara sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan 
“nyata riil” yang ada dalam masyarakat, dapat diamati dengan 
panca indra manusia. Sebagai kondisi dinamis maka yang 
menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya 
keuletan, ketangguhan, untuk mengembangkan kekuatan 
nasional dalam mengatasi ancaman.

2. Ketahanan negara sebagai konsepsi pengaturan dan 
penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan 
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antara aspek kesejahteraan (IPOLEKSOSBUD) dan keamanan 
(Hankam). Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-
ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional, serta tujuan ketahanan 
nasional.

3. Ketahanan negara sebagai metode berpikir, ini berarti suatu 
pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir 
lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode 
induktif dan deduktif, hal ini juga dalam ketahanan nasional, 
dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang 
sebagai satu kesatuan utuh menyeluruh.

Konsepsi ketahanan negara Indonesia adalah konsepsi 
pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan 
penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi 
dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan me-
nyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD ’45 dan Wawasan 
Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan negara Indonesia 
merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan 
bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan 
nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

B. Hakikat Ketahanan Negara
Hakikat ketahanan negara adalah kondisi kemampuan dan 

kekuatan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan 
mengembangkan kehidupan nasional bangsa dan negara dalam 
mencapai tujuan nasional. 
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C. Landasan Ketahanan Negara Indonesia
Landasan ketahanan negara Indonesia adalah Pancasila sebagai 

Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional,  Wawasan 
Nusantara sebagai landasan visional dan Ketahanan Nasional 
sendiri sebagai landasan konseptual. 

D. Ciri Ketahanan Nasional Indonesia
Kinerja atau daya penampilan Ketahanan Nasional Indonesia 

memiliki ciri sebagai berikut:

1.  Mandiri

2.  Dinamis

3.  Berwibawa

4.  Mengutamakan Konsultasi dan Kerjasama

E. Asas-Asas Ketahanan 
a.  Asas Kesejahteraan dan Keamanan.

b.  Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu 

c.  Asas Mawas ke dalam dan ke luar

d.  Asas Kekeluargaan

F. Model-model Ketahanan Negara
Menurut Arif, Didik (2012 : 112-113) konsepsi dasar ketahanan 

negara ada beberapa model ketahanan negara, masing-masing 
model-model ketahanan nasional adalah  seperti Model Morgenthau, 
Model Alfred Thayer Mahan,  Model Cline,  dan Model Astagatra,

Pertama, Model Morgenthau, model ini bersifat deskriptif 
kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam analisisnya, 
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Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina 
dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap 
pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam 
satu kawasan. Sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi 
untuk memperoleh power position sehingga muncul strategi ke arah 
balanced power. Jika ditulis secara statistik bahwa model Morgenthau 
tersebut mempunyai persamaan fungsi sebagai berikut:

K(n) =   f (unsur stabiltas, unsur perubahan)t

        =   f { (G + A + T+ M + D + C + L + O + P) } t

Keterangan:

f  =   fungsi suatu persamaan

K(n) =   fungsi persamaan ketahanan negara sebagai variabel   
      bebas (independent variable)

G, A,T, M, D, C, L, O, P  = Variabel terikat (dependent variabel) 

G : geografi    

C    :  Charakter nasional

A :  sumber daya alam 

L    :  moral nasional

T  :  kemampuan industri 

O   :  kualitas diplomasi

M :  kemampuan militer 

P   :  pemerintahan yang bersih

D :  kemampuan demografi

f    :  fungsi, dalam pengertian matematis

t :  dimensi waktu
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Kedua, Model Alfred Thayer Mahan. Dalam bukunya The 
Influence Seapower on History, 

Dalam bukunya The Influence Seapower on History, Alfred Thayer 
Mahan mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat 
dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak 
geografi, kondisi  wilayah, jumlah penduduk, character nasional dan 
kebijakan pemerintahan

Jika ditulis secara statistik bahwa model Alfred Thayer Mahan  
tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

Keterangan:

K(n) = f (unsur stabil, unsur berubah) t

      = f { (G+ W + P + C + K) }t 

K(n) = fungsi persamaan ketahanan negara sebagai variabel bebas      
(independent variable)

G, A, W, P, C, K  = Variabel terikat (dependent variabel) 

G  : Posisi geografi (geographical position)  

K  : Kebijakan pemerintah (character of the governmental)

W : kondisi  wilayah (physical conformation)        

P  : jumlah Penduduk (number of population)        

C  : Karakter/kebijakan nasional (national character)

f : fungsi, dalam pengertian matematis

t : dimensi waktu

Ketiga, Model Cline yang melihat suatu negara dari luar 
sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan 
antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu 
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negara terhadap negara lainnya termasuk di dalamnya persepsi atau 
sistem penangkalan dari negara lainnya. Model Cline mempunyai  
fungsi persamaan sebagai berikut: 

K(n) = f {(Cr + M + E) +  (St + W) }t

Keterangan:

K(n) : fungsi persamaan ketahanan nasional sebagai variabel bebas 
(independent variable)

Cr, M,E, St, W = Variabel terikat (dependent variabel) 

Cr  : Critical mass, sinergi antara potensi demografi dengan   
   geografi

M  : kemampuan militer       

E  : kemampuan ekonomi

St  : strategi nasional      

W  : kemauan nasional/tekad rakyat untuk mewujudkan   
   strategi nasional

f    : fungsi, dalam pengertian matematis    t: dimensi waktu

Cline melihat kemampuan suatu negara dari luar sebagaimana 
yang dipresepsikan oleh negara lain. Unsur Cr+M+E merupakan  
unsur tangible. Unsur St+W merupakan unsur intangible. Cr=D+G, di 
mana suatu negara akan memiliki kekuatan yang besar jika memiliki 
geografis, militer SDM, dan ekonomi  yang besar. St+W merupakan 
multiplier factor terhadap Cr+M+E yang akan menentukan besar K(n).

Keempat, Model Astagatra, model ini merupakan perangkat 
hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang 
berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan 
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alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. 
Model yang dikembangkan oleh Lemhannas ini menyimpulkan 
adanya 8 (delapan) unsur aspek kehidupan nasional yang terdiri atas 
aspek kehidupan alamiah dan aspek kehidupan sosial.

a.      Aspek alamiah meliputi Trigatra (letak dan kedudukan geografi, 
keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan 
penduduk).

b.      Aspek kehidupan sosial terdiri atas Pancagatra (ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan).

Hubungan komponen strategi antar gatra dalam trigatra 
dan pancagatra serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan 
timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan (korelasi) dan 
ketergantungan (interdependency). Oleh karena itu, hubungan 
komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara 
utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen 
strategi astagatra.

K(n) = f (Tri Gatra, Panca Gatra) t

 = f { (G+D+A) + (I+P+E+S+H) } t

Keterangan :

K(n) : kondisi ketahanan nasional yang dinamis 

P : kondisi sistem politik

G : kondisi geografi 

E : kondisi ekonomi

D : kondisi demografi         

S : kondisi sistem sosial budaya
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A : kondisi kekayaan alam     

H : kondisi sistem Hankam

I  : kondisi pemahaman dan pengarahan ideologi  

f : fungsi, dalam pengertian matematis

T : dimensi waktu

Model Lemhanas ini berevolusi mulai 1968 sampai bentuk 
analitisnya pada tahun 1982.

Model Astra Gatra:

1. Tri Gatra (kelompok tangible)

2.  Panca Gatra (kelompok intangible)

Model ini beranggapan bahwa, ketahanan nasional merupakan 
satu metode pembentukan kekuatan nasional yang holistik, akan 
tetapi tidak menganut pendekatan adu kekuatan dalam kaitan 
dengan power position. Dari beberapa teori ketahanan negara 
penulis hanya akan membahas tentang ketahanan negara bermodel 
Astagrata saja sebab negara Indonesia menganut konsep ketahanan 
negara dengan model Astagatra.
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Gambar 2.1. Hubungan gatra-gatra dalam Astagatra

Hubungan antara gatra satu gatra yang lain termasuk hubungan 
sebab akibat antar gatra tersebut. Gatra-gatra dalam sistem tannas 
tidak berdiri sendiri, tetapi terkait satu sama lainnya. Keseluruhan 
gatra harus dilihat sebagai satu keutuhan yang bulat, yang 
mencerminkan kondisi dinamika tata kehidupan nasional. Gatra-
gatra tersebut hanya dapat dibedakan secara teoretik akan tetapi 
tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kelemahan di dalam satu gatra 
akan melemahkan gatra yang lain dan memengaruhi pula keadaan 
keseluruhan (sistem). Keterkaitan atau hubungan (interaktif) 
Antargatra dalam Astagatra dapat Anda lihat dalam gambar berikut:

G. COVID-19 
COVID-19 (corona virus disease 2019) adalah suatu penyakit 

infeksius yang disebabkan oleh suatu spesies corona virus, yaitu 
severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). Kasus 
pertama yang diketahui terdapat di Wuhan, China pada Desember  
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2019, sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan menjadi 
pandemik pada bulan Maret 2020. Dalam perkembangan, Indonesia 
saat ini dinyatakan sebagai pandemik COVID-19 sejak bulan Maret 
2020 oleh pemerintah sampai sekarang bulan Agustus 2020 masih 
meningkat terus.

Mekanisme penularan COVID-19 paling utama ditransimisikan 
oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung dengan 
penderita dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Konsentrasi 
aerosol di ruang yang relative tertutup akan akan semakin tinggi, 
sehingga penularan akan semakin mudah.

Di Indonesia penatalaksanaan penderita dengan COVID-19 
membagi status penderita menjadi beberapa tingkatan yaitu Orang 
Tanpa Gejala (OTG), Orang dalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) dan kasus terkonfirmasi COVID-19 (Kemenkes, 
2020)

Coronavirus merupakan virus berkapsul dengan genome RNA 
single-strand positip, tidak bersegmen, berbentuk bulat atau elips 
dan berdiameter 50 – 200nm. Coronavirus berada pada familia 
Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Penelitian terbaru menunjukkan 
bahwa terdapat 7 jenis corona virus yang menginfeksi pada manusia 
meliputi 2 alphacoronavirus (229E dan NL63) dan 5 betacoronavirus 
(OC43, HKU1, Middle East respiratory Syndrome-assciated corona 
virus, MERS-CoV, Severe Acute Respiratory syndrome-associated 
corona virus/SARS-CoV, dan Novel Coronavirus/SARS-CoV-2/2019 
nCoV (PDPI, 2020).
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H. Peringkat Ketahanan Negara
Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu 

bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan 
kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik 
yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam yang 
langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan 
hidup Negara Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kodisi 
dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguahan, yang 
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional,di 
dalam menghadapi di dalam menghadapi dan mengisi segala 
tantangan, ancaman ,hambatan, serta gangguan baik yang datang 
dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak 
langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup 
bangsa dan Negara serta  perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita 
nasionalnya (Lemhanas RI, 2014). Sedangkan peringkat ketahanan 
nasional dalam penelitian yang dilakukan Ahmadi, dkk Program 
Studi Analisa Sistem dan Riset Operasi, Direktorat Pascasarjana 
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Peringkat Ketahanan 
Nasional 2017 sebagai berikut:

 Tabel 2.1. Peringkat Ketahanan Nasional 

No Peringkat Ketahanan Nilai
1 Rawan 0  – 0,50
2 Kurang Tangguh 0,51 – 0,60
3 Cukup Tangguh 0,61 – 0,75
4 Tangguh 0,76 – 0,85
5 Sangat Tangguh 0,86 - 1 ,00
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Ketahanan negara diharapkan dari waktu ke waktu selalu 
meningkat terus dan ATHG selalu dapat diatasi sehingga ATHG 
diharakan selalu turun. Jika kekuatan ketahanan Nasional sama 
dengan ATHG akan ketemu di titik E (Equilibrium). Jangan sampai 
Ketahanan Nasional di bawah kekuatan ATHG atau di bawah 
equilibrium maka akan membahayakan integritas, identitas, 
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta tujuan nasional akan 
terganggu. Ketahanan nasional seharusnya di atas titik equilibrium 
sehingga kelangsungan bangsa dan negara tetap eksis sehingga 
tujuan nasional dapat dicapai.

Pembangunan nasional dalam bidang ketahanan negara kita 
mempunyai asumsi bahwa ketahanan nasional selalu meningkat 
sedang ATHG asumsi kita turun, sehingga harapan kondisi nasional 
jika dilihat hubungan antara ketahanan nasional dengan ATHG bisa 
dijelaskan dengan grafik sebagai berikut:

Gambar 2.1. Asumsi hubungan antara Ketahanan Nasional dengan ATHG
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I. Dampak COVID-19 terhadap ketahanan 
negara
Kalau kita hanya melihat masalah COVID-19 saja maka seakan-

akan masalahnya hanya masalah Virus Corona yang menyerang 
Kesehatan manusia. Akan tetapi karena masalah Covid- 19 ini sudah 
mewabah ke seluruh dunia (pandemik) termasuk Indonesia maka 
ini sudah bukan masalah Virus Corona dan Kesehatan saja, akan 
tetapi sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan 
merambat ke masalah lainnya. Hal ini disebabkan antara gatra-
gatra ada hubungan sebab akibat  sehingga salah satu gatra kena 
dampak COVID-19 maka gatra lain cepat maupun lambat juga kena 
dampaknya.

1. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra sosial dan 
budaya  terutama bidang kesehatan dan pendidikan
Kasus pertama COVID-19 yang dikonfirmasi oleh pemerintah 

Indonesia baru diumumkan per tanggal 2 Maret 2020, yaitu 
berjumlah dua orang. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 merilis 
perkembangan data kasus COVID-19 di Indonesia sampai 
tanggal  14 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB sebanyak 135.123 kasus. 
Sementara itu, ada penambahan kasus sembuh sebanyak 2.060 
orang. Sehingga, total kasus sembuh sebanyak 89.618 orang. 
Sedangkan kasus meninggal dunia bertambah 53 kasus, sehingga 
total kasus meninggal dunia sebesar 6.021 kasus. Pemerintah 
tekankan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari apalagi di masa pandemi COVID-19. Karena 
ini menjadi salah satu kunci untuk menekan peningkatan jumlah 
kasus positif Corona. 
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Dampak COVID-19 terhadap E-learning (pembelajaran online) 
meliputi berbagai aplikasi dan proses seperti computer-based 
learning, webbased learning, virtual classroom, virtual Schoology, virtual 
Zoom, dan aplikasi lainnya. (Dakwah et al., n.d.). Meskipun terdapat 
kendala pembelajaran online dapat dikatakan efektif apabila 
mahasiswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mahasiswa 
aktif dengan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam 
pembelajaran tersebut dan tidak berpusat kepada dosen saja. Salah 
satu ciri utama dari pembelajaran mahasiswa yang sangat menonjol 
adalah adanya kemampuan dan kemauan dalam proses belajar 
dengan mengarahkan sendiri proses pembelajaran sesuai dengan 
kebutuhan yang dia inginkan atau disebut juga sebagai self-directed 
learning atau kerap disingkat sebagai SDL.

Seluruh bahan ajar, penugasan, konsultasi, ujian, dan kegiatan 
pembelajaran lainnya disampaikan melalui internet, (1) Web Centric 
Course, yaitu memadukan pembelajaran jarak jauh dan tatap 
muka secaraonline pada pekuliahan model ini materi sebagian 
disediakan di web dan sebagian melalui tatap muka, dan fungsinya 
saling melengkapi, (2) Web Enhanced Course yaitu perkuliahan yang 
ditingkatkan melalui pemanfaatan web/internet. Pembelajaran 
tersebut terjadi timbal balik antara dosen dan mahasiswa 
sertapembelajaran berpusat pada web/internet”. 

2. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra ekonomi, 
termasuk bidang tenaga kerja
Kasus penyebaran COVID-19 ini selanjutnya dapat dilihat dari 

dua sudut pandang ekonomi yang berbeda, yaitu permintaan 
dan penawaran. Dari sisi permintaan, kondisi pandemi COVID-19 
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jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan 
dan transportasi, serta peningkatan biaya transportasi dan 
perdagangan.Sedangkan dari sisi penawaran, kemungkinan besar 
yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, 
penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya 
rantai pasokan global (global value chain). Dari sisi konsumsi, 
pola konsumsi masyarakat akibat penyebaran COVID-19 secara 
otomatis akan berubah. Masyarakat akan cenderung untuk tidak 
melakukan kegiatan perjalanan atau pariwisata danlebih cenderung 
meningkatkan konsumsi pada barang-barang kebutuhan pokok 
yang dianggap penting sebagai antisipasi terjadinya pembatasan 
pergerakan manusia. Secara keseluruhan, tingkat konsumsi akan 
cenderung turun karena harga yang terdistorsi akibat mahalnya 
biaya transportasi dan logistik barang. Sementara itu, dari sisi 
produksi, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terdampak 
akibat penyebaran COVID-19, khususnya industri pengolahan 
(manufaktur). 

Bagaimana dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di tahun 2020? Sebelum COVID-19 merebak di 
Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 
2019 telah berada di bawah 5 persen (yoy), tepatnya berada 
di angka 4,97 persen (yoy). Kondisi tersebut jelas membuat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 lebih rendah dari 
target yang ditetapkan pemerintah (5,3 persen) atau tepatnya hanya 
berada di angka 5,02 persen. Bahkan angka tersebut lebih rendah 
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 
(2018), yaitu sebesar 5,17 persen. Namun, jika yang terjadi adalah 
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stagnasi atau status quo dari kondisi global dan domestik, 
kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 
berada di kisaran 2,0 – 3,99 persen. Skenario positif juga dapat ter-
capai jika ada tren positif dari situasi global dan domestik, sehingga 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 kemungkinan akan relatif 
lebih rendah dibandingkan tahun 2019, yaitu di kisaran 4,00 – 4,99 
persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa 
sekitar 2.084.593 pekerja secara nasional mengalami pemutusan 
hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dari total tersebut, 
sebanyak 1.546.208 orang bekerja di sektor formal dan 538.385 di 
sektor informal.[2] Menurut Kementerian Tenaga Kerja, sekitar 85 
persen pekerja dirumahkan karena kantor/perusahaan mereka 
tidak beroperasi akibat penerapan PSBB oleh pemerintah setempat. 
Mayoritas pekerja tersebut bekerja di dalam bidang usaha mikro kecil 
dan menengah (UMKM), pariwisata, transportasi, dan manufaktur. 
Selain itu, kebijakan karantina wilayah/lockdown di negara lain juga 
ternyata memengaruhi berbagai unit usaha di Indonesia karena 
berbagai perusahan tersebut kesulitan mengimpor bahan baku 
produksi dan mengekspor hasil produksi ke berbagai negara lain.

3. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra pertahanan dan 
keamanan
 Dampak dari COVID-19 menimbulkan krisis pertahanan 

dan keamanan yang tidak tertangani secara komprehensif dan 
berkeadilan dapat bereskalasi menjadi sebuah “krisis politik.” 
Mengingat sejarah kekerasan di Indonesia, peran elite politik 
dengan latar belakang partai atau organisasi kemasyarakatan 
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(ormas) sebagai aktor pemicu krisis/provokator dan dalang 
konflik politik bersenjata patut untuk dicermati dengan saksama. 
Diskursus ketidakpuasan publik atas kebijakan pemerintah dalam 
menanggulangi pandemi COVID-19 berpotensi menjadi isu yang 
paling pertama dipolitisasi. Selain itu, sentimen kesenjangan 
ekonomi dan kemiskinan yang makin bertambah parah di tengah 
lingkungan pandemik juga kemungkinan besar akan berkembang 
lebih lanjut jika pemerintah gagal menyalurkan stimulus ekonomi 
dengan baik.

Postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat 
kemampuan dan gelar kekuatan. Dalam membangun kekuatan 
Hankam terdapat empat pendekatan yaitu pendekatan ancaman,  
misi, kewilayahan dan politik. Pada konteks ini perlu ada pembagian 
tugas dan fungsi yang jelas antara masalah keamanan dan 
pertahanan. Pertahanan diserahkan kepada TNI, sedang keamanan 
dalam negeri diserahkan kepada POLRI. TNI dapat dilibatkan untuk 
menangani masalah dalam negeri  jika POLRI tidak mampu karena  
eskalasi  ancaman yang meningkat ke keadaan darurat. 

4. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra Ideologi
Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, dan keadilan sosial telah terbukti mampu 
menjadi landasan hidup bagi bangsa Indonesia. Kini, di tengah 
pandemi virus Corona atau COVID-19, nilai-nilai Pancasila ini diyakini 
bisa menjadi modal besar dalam melawan penyebaran virus 
mematikan ini.

Jika dampak COVID-19 berdampak besar pada gatra ekonomi 
dan gatra-gatra lain maka akan muncul ide dari orang-orang atau 
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kelompok tertentu yang sudah lama ingin mengganti ideologi 
Pancasila menjadi ideologi selain Pancasila. Untuk menganti 
ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila sudah tidak cocok lagi 
bangsa Indonesia. 

5. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra Politik
Kritikan terhadap Pemerintah karena dianggap lamban atau 

salah dalam menyikapi masalah COVID-19 juga sudah masuk 
keranah Gatra Politik. Dampak negatif ekonomi dan sosial yang 
terasa akibat pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan krisis 
politik, terutama soal kepercayaan publik kepada pemerintah. 
Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk sukses menangani 
dampak sosial hingga ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. 
“Kemungkinan terjadinya politik yang tidak stabil bisa saja. Solusinya 
pemerintah harus sukses salurkan stimulus ekonomi di tengah 
pandemi COVID-19,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Mohamad Toha dalam diskusi virtual yang diadakan oleh Ikatan 
Alumni Universitas Nasional Sebelas Maret (UNS).

6. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra penduduk
Pandemi Covid-a9 juga berpengaruh kepada unsur-unsur 

penduduk yaitu mobilitas penduduk, migrasi penduduk serta 
mortalitas penduduk. Pandemi COVID-19 telah memengaruhi 
mobilitas dan migrasi penduduk, yaitu perjalanan. Mobilitas 
penduduk dipaksa berhenti atau sangat dibatsi karena 
pergerakan orang merupakan factor penyebab utama dalam 
penyebaran COVID-19. Banyak negaa yang mengalami pandemik 
memberlakukan penututapan sementara (lockdown), sedangkan 
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Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan social Berskala 
Besar (PSBB). COVID-19 memengaruhi mobilitas, migrasi dan 
erkembangan mortalitas penduduk yang semakin besar.  

7. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra sumber daya 
alam
Khusus sektor komoditas sumber daya alam, krisis ekonomi 

dan finansial akibat pandemi ini telah memengaruhi alur  produksi 
dan distribusi rantai pasok mereka baik ke pasar nasional maupun 
global. Dengan pembatasan pergerakan, umumnya alokasi distribusi 
sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. 
Sementara di sisi lain, permintaan dari konsumen domestik perlu 
disesuaikan dengan kemampuan daya beli mereka

Masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ternyata 
memang berdampak secara signifikan  baik sumber daya alam 
habis dipakai atau sumber daya yang tidak habis dipakai. Akibat 
kebijakan pemerintah kerja dirumah atau tidak boleh keluar rumah 
dan adanya kebijakan WFH maupun WFO secara bergilir sehingga 
aktivitas perusahaan  baik negeri maupun swasta menurun dengan 
cepat selama masa pandemik COVID-19 inii. Akibat produktivitas 
tidak maksimum maka out put juga menurut tajam. Dari Gatra 
Kekayaan Alam, pemanfaatannya akan terkendala dan tentunya 
tidak akan banyak bisa dinikmati Masyarakat apabila COVID-19 
tidak segera dihentikan.

8. Pengaruh COVID-19 terhadap gatra Letak Geografi
Bila dilihat dari Aspek Gatra Kondisi Geografis negara Indonesia, 

yang merupakan negara kepulauan dan berada di persimpangan 
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dunia mau tidak mau akan ikut juga merasakan wabah COVID-19. 
Kondisi negara yang banyak pulau bisa cukup menguntungkan 
untuk mencegah berkembangnya COVID-19 dari satu pulau ke pulau 
lainnya selama bisa diatur dengan baik. 

BAB III
KESIMPULAN

1. Ketahanan Nasional diperlukan suatu kemampuan, kekuatan, 
ketangguhan dan keuletan sebuah bangsa dalam menghadapi 
tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan.  Kekuatan ini 
diperlukan untuk mengatasi hal-hal yang dapat membahayakan 
kesatuan, keberadaan, serta kelangsungan hidup bangsa dan 
negara.

2. Perkembangan COVID-19 di Indonesia dari bulan  2 Maret 2020 
sebanyak 2 orang sampai sekarang mengalami peningkatan 
terus pada tanggal 14 Agustus 2020 sebanyak  135.123 orang, 
padahal belum ditemukan anti virusnya maupun obatnya yang 
pas. Maka masyarakat tetap diminta menjalankan protokol 
kesehatan yaitu cuci tangan dengan sabun, Jangan menyentuh 
wajah, Terapkan etika batuk dan bersin, Pakai masker, Jaga 
jarak fisik dengan orang lain, isolasi mandiri jika merasa sakit, 
meningkatkan daya tahan tubuh dengan perlaku hidup bersih 
dan jaga kesehatan. Masyarakat harus disiplin, patuh dan taat 
melaksanakan aturan-aturan dan himbauan dari pemerintah. 
Masyarakat harus bisa menjaga dirinya sendiri dan keluarga 
serta Lingkungannya agar tidak terkena COVID-19.
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3. Masalah COVID-19 saja seakan-akan masalahnya hanya 
masalah Virus Corona yang menyerang Kesehatan manusia. 
Akan tetapi karena masalah Covid- 19 ini sudah mewabah ke 
seluruh dunia (pandemik) termasuk Indonesia maka ini sudah 
bukan masalah Virus Corona dan Kesehatan saja, akan tetapi 
sudah berkaitan dengan masalah sosial yang lebih luas dan 
merambat ke masalah lainnya.

4. Dilihat dari Astagatra, masalah Kesehatan masyarakat termasuk  
Aspek Sosial Pancagatra, di Gatra Sosial/Budaya. Namun bila 
dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan juga berkaitan 
dengan Gatra lainnya seperti gatra ekonomi, politik, ideologi, 
pertahanan dan keamanan, kondisi geografi, kondisi demografi 
dan kondisi sumber daya alam.
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COVID-19: TANTANGAN PANCASILA 

SEBAGAI DASAR KETAHANAN NASIONAL

oleh:
Rindha Widyaningsih, S.Fil, M.A

Universitas Jenderal Soedirman
rindha.widyaningsih@unosed.ac.id

A. Pendahuluan
Penghujung tahun 2019 publik dunia dikejutkan dengan 

mewabahnya virus Corona (COVID-19) yang menjadi titik balik 
peradaban menuju sebuah tatanan baru yang mengubah wajah 
dunia. Munculnya COVID-19 memberikan dampak yang sangat luar 
biasa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di seluruh belahan 
dunia. Data yang dilangsir oleh Wolrdometer menyebutkan bahwa 
COVID-19 telah menginfeksi lebih dari sepuluh juta jiwa dengan 
total kasus kematian akibat COVID-19 mencapai ratusan ribu jiwa 
(Pramisti, 2020). Angka ini diperkirakan akan terus mengalami 
kenaikan menilik dari trend persebaran virus yang masih tinggi, 
artinya hingga saat ini COVID-19 masih menebarkan ancaman 
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bagi seluruh warga dunia karena masih belum ditemukan obat 
atau vaksin yang efektif mencegah dan mengobati penyakit yang 
disebabkan oleh COVID-19.

Wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi global tidak 
hanya berdampak pada kehidupan sosial ekonomi semata, namun 
lebih jauh COVID-19 juga berdampak terhadap aspek pertanahan 
dan keamanan bahkan hingga isu radikalisme. Sekilas kondisi 
pandemi global COVID-19 tidak berhubungan dengan isu-isu  
radikalisme,namun justru pada momen krisis seperti munculnya 
wabah seperti halnya COVID-19, menjadi sebuah pemicu bagi 
pembenaran konsep-konsep radikal. Munculnya gerakan radikal 
dan ektrimisme selama masa pandemi global COVID-19 dilaporkan 
terjadi di banyak Negara, terutama pada Negara berkembang seperti 
Indonesia (CTED, 2020).

ketika dunia disibukan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi 
yang menjadi fokus utama persoalan akibat dampak COVID-19, 
agenda-agenda radikalisme dan ekstrimisme masih terus berjalan 
bahkan menemukan momentum emas untuk memengaruhi dan 
merekrut calon-calon radikalis dengan memanfaatkan isu seputar 
kondisi pandemi global COVID-19. Rekruitmen radikalis menjadi 
lebih mudah dilakukan di masa pandemi karena orang lebih banyak 
beraktivitas dan berkomunikasi melalui dunia maya menyusul 
kebijakan physical dan social distancing. Rekruitmen melalui dunia 
maya sejauh ini merupakan pola rekruitmen efektif untuk menarik 
orang bergabung dengan kelompok radikalis karena mudah, cepat, 
masif, dan berbiaya rendah (Widyaningsih, 2019). Tingginya angka 
interaksi manusia di dunia maya melalui internet juga berpotensi 
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memunculkan lahirnya Lone Wolf, yaitu radikalis yang  tidak berafiliasi 
dengan kelompok radikal/teroris manapun dan mendapatkan 
motivasi berprilaku radikal  melalui proses autodidak.

Besarnya pengaruh COVID-19 terhadap kondisi ekonomi negara 
menyebabkan krisis keuangan global. International Monetary Fund 
(IMF) memproyeksikan total kerugian ekonomi global selama masa 
pandemi (2020-2021) mencapai 12 triliun dolar. Angka ini bahkan 
jauh melampaui dari perkiraan semula. Sementara Bank Dunia 
memperkirakan ekonomi dunia akan menyusut 5,2 persen pada 
tahun ini. Ini berarti merupakan resesi terdalam sejak Perang Dunia 
II. Demikian pula Global Economic Prospects yang dirilis Bank Dunia 
pada Juni 2020 memperkirakan ekonomi akanrebound ke 4,2% 
pada 2021(Pramisti, 2020). Sementara itu, Lembaga Pemeringkat 
Global S&P memproyeksi wabah virus corona yang menyebar cepat 
di seluruh dunia menimbulkan kerugian ekonomi mencapai US$ 211 
miliar atau sekitar Rp 3.000 triliun (Agustiyanti, 2020).

Dalam konteks masa pandemi COVID-19 yang merupakan kondisi 
krisis bangsa dan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan 
eksistensi Negara maupun rakyat Indonesia, persoalan yang muncul 
tidak sekedar di bidang ekonomi maupun kesehatan yang menjadi 
fokus utama dampak COVID-19. Secara pasti dampak COVID-19 
merambah ke semua sektor kehidupan termasuk di dalamnya 
ancaman terhadap ideologi bangsa melalui gerakan-gerakan 
radikalisme. 

Jauh sebelum munculnya wabah COVID-19, radikalisme 
telah menjadi musuh bersama seluruh Negara di dunia dan 
menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Semua Negara 
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mengerahkan sumber daya dan sumber dana dalam melakukan 
skenario pencegahan dan penanggulangan radikalisme dalam jumlah 
yang besar. Menurunnya kemampuan finansial negara berdampak 
terhadap berkurangnya anggaran pendukung pencegahan dan 
penanganan radikalisme. Terbatasnya alokasi sumber daya Negara 
memaksa Negara melakukan restrukturisasi anggaran yang 
berdampak terhadap pengalihan dana demi menangani dampak 
COVID-19. Dengan demikian maka semakin memudahkan jalan para 
ideolog radikalis dalam melakukan rekuitmen dan menjalankan 
agenda-agenda ekstrimisme di seluruh belahan dunia.

Indonesia sebagai Negara yang sangat berpotensi bagi tumbuh 
dan berkembangnya paham-paham radikal menghadapi ancaman 
peningkatan angka pelaku maupun kasus radikalisme yang serius. 
Pada kondisi krisis semacam ini maka kekuatan ideologi merupakan 
penentu apakah kita sebagai sebuah bangsa sanggup tetap 
bertahan dan mampu mengatasi ancaman atau kalah berperang 
melawan ancaman yang menggilas eksistensi negara. Pada titik 
inilah Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia sekali lagi diuji 
kesaktiannya. 

Ideologi hanya dapat dilawan dengan ideologi. Sebuah 
kelompok bisa saja dihancurkan, pemimpin kelompok bisa saja 
ditangkap, namun tidak menjamin bahwa ideologi yang dianut 
akan hilang dengan mudahnya. Ideologi akan tetap ada di hati dan 
pikiran dan hanya menunggu kesempatan untuk dapat tumbuh 
dan berkembang lagi dengan kemasan baru (Widyaningsih et al., 
2020). Dengan demikian  maka penguatan ideologi Negara adalah 
hal mutlak yang harus dilakukan dalam menghadapi ancaman 
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radikalisme di masa krisis seperti halnya pada masa pandemi 
COVID-19. 

Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia memiliki peranan 
yang sangat krusial karena menjadi dasar acuan bagi seluruh 
aspek penyelenggaraan Negara. Pada awal pembentukan negara 
Indonesia ideologi Pancasila disepakati secara politik sebagai 
dasar dibentuknya negara Indonesia. Ideologi Pancasila akan 
digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan 
Negara (Maharani et al., 2019). Pancasila merupakan dasar utama 
dalam konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Pancasila sebagai 
ideologi bangsa memiliki keterkaitan yang erat dengan ketahanan 
nasional. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat 
ketahanan nasional. Hal ini berarti pula bahwa kesusksesan suatu 
Negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan baik yang berasa dari faktor eksternal maupun internal 
sangat ditentukan oleh kekuatan ideologi, seberapa kuat mengakar 
dalam keseharian masyarakat dan sejauh mana diimplementasikan 
dalam kehidupan nyata bangsa. 

B. Gambaran Radikalisme di Indonesia
Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia menjadi 

salah satu negara sasaran bagi muncul dan berkembanganya paham 
radikalisme agama, baik yang datangnya dari luar misalnya ISIS, 
maupun yang berasal dari dalam, misalnya NII dan HTI (Hizbut 
Thahrir Indonesia) yang berusaha untuk mengubah ideologi negara 
Pancasila menjadi negara dengan ideologi khilafah. Faktor geografis, 
demografis, sosial budaya dan sikap keberagamaan masyarakat 
Indonesia menempatkan Indonesia sebagai Negara yang memiliki 
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potensi risiko tinggi terpapar dan terpengaruh ideologi radikal 
(Widyaningsih et al., 2017).

Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 tidak hanya membawa 
perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia, yang cukup 
mengejutkan adalah beberapa studi menunjukkan reformasi juga 
mendorong gerakan radikalisme atas nama agama dan seolah 
sengaja memunculkan diri untuk menunjukkan ekistensinya dengan 
lebih terang-terangan, bahwa mereka memang ada di sekitar kita. 
Reformasi membuka banyak hal yang selama 32 tahun pemerintahan 
orde baru, atau bahkan 53 tahun sejak Indonesia merdeka, tidak atau 
kurang menjadi perhatian publik. Tuntutan akan adanya kebebasan 
pers dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum tidak 
hanya dimanfaatkan menyalurkan aspirasi yang pada beberapa 
dekade sebelumnya dikekang. Namun, rupanya kebebasan ini tidak 
hanya sebatas kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan 
dan tulisan semata, namun juga berkecenderungan memunculkan 
adanya gerakan sosial yang masif yang menginginkan adanya 
kebebasan dalam menunjukkan ideologi dan pemikiran-pemikiran 
terkait gerakan-gerakan yang bersifat keagamaan. Kita kemudian 
mengenal gerakan-gerakan mengatasnamakan agama tetapi 
melakukan kekerasan atau hal yang kontradiktif dengan makna 
agama itu sendiri. Pengaruh ini dapat dilihat dengan semakin 
menguatnya identitas dan gerakan kelompok keagamaan di luar 
kelompok keagamaan mainstream yang dikenal.

Jika menilik dari sejarah, radikalisme bukanlah hal yang benar-
benar baru dikenal pasca reformasi. Pada awal berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, gerakan radikalisme atas nama 
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agama ataupun radikalisme ideologi telah dikenal, misalnya pembe-
rontakan DI/TII. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, berbagai 
gerakan anti kebijakan negara tentang agama telah berlangsung 
selama beberapa abad yang lalu. Akan tetapi, gerakan-gerakan sosial 
dapat terorganisasikan dengan baik baru benar-benar berkembang 
pada dekade pertama abad ke-20. Meskipun amat beragam dilihat 
dari asal-usul dan tujuan khusus pembentukannya, gerakan-gerakan 
sosial tersebut hendak mencapai tujuan umum yang sama, yaitu 
menentang berbagai kebijakan dan sistem penyelenggaraan negara. 
Beberapa di antara gerakan sosial tersebut tidak bersifat politis, 
sebagian lagi di antaranta lebih tegas menyatakan sifat politisnya, 
sedangkan yang lainnya lebih bercorak gerakan keagamaan dan 
kultural. Dalam hal gerakan keagamaan, dapat dibuktikan bahwa 
gerakan-gerakan keagamaan pernah ada di Indonesia, khususnya di 
Jawa dalam abad-abad ke-19 dan ke-20 (Zuly Qodir, 2014).

Dalam perkembangannya radikalisme sendiri bermetamorfosa 
menjadi gerakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. 
Konsep ini sebenarnya tidak sejalan dengan makna radikalisme 
itu sendiri di awal kemunculannya. Karakteristik masyarakat 
Indonesia yang religius dan menempatkan sendi-sendi agama 
dalam keseharian menyebabkan isu agama menjadi sangat mudah 
diprovokasi menjadi pemicu gerakan kekerasan. Bahkan kini orang 
akan secara otomatis mengaitkan radikalisme dengan agama. 
Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam 
menjadikan radikalisme agama di Indonesia lalu identik dengan 
radikalisme Islam, meskipun dalam Islam sendiri tidak terdapat 
ajaran mengenai radikalisme dan kenyataannya bahwa radikalisme 
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bisa terjadi di agama apapun (Widyaningrum & Dugis, 2018; 
Widyaningsih, 2019). 

Secara umum ada dua macam tipologi radikalisme agama 
di Indonesia, yaitu radikalisme kritis dan radikalisme 
fundamentalis(Suprihatiningsih, 2012). Radikalisme kritis tercipta 
lebih dilatarbelakangi adanya jurang antara kenyataan sosial 
dengan konsepsi ideal oleh agama mereka, sementara itu upaya 
untuk merealisasikan apa yang diidealkan dalam konsep agama 
tersebut tidak dapat tercapai tanpa memakai kekuatan, karena 
elemen struktural maupun kultural dianggap tidak kondusif bagi 
terealisasikannya harapan dan idealisme tersebut, sedangkan untuk 
mengubah tatanan tersebut penguasaan atas eleman struktural dan 
kultural mutlak untuk dimiliki. Pemahaman radikalisme yang lain 
adalah  radikalisme fundamentalis, yaitu dengan lebih menekankan 
pada tertanamnya ideologi agama dalam struktur sosial. Gerakan 
radikalisme fundamental ingin menjadikan agama sebagai ideologi 
yang terintegrasi dengan struktur sosial masyarakat yang ada.

Baik gerakanradikalisme agama kritis maupun fundamentalis 
menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional dan 
keutuhan NKRI, karena kedua tipologi radikalisme agama ini pada 
akhirnya bermuara pada satu hal yang sama, yaitu keinginan untuk 
mengubah ideologi bangsa atau ingin menjadi negara dalam 
negara. Radikalisme agama pada akhirnya ingin merubah struktur 
dan tatanan sosial yang ada dengan mendasarkan agama yang 
mereka yakini, dengan demikian otomatis Pancasila dan UUD 1945 
bukan lagi menjadi ideologi dan dasar negara yang mereka anut. 
Mencermati gerakan radikalisme agama yang semakin terlihat 
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terang-terangan dan tidak segan menggunakan kekerasan perlu 
adanya kewasapadaan nasional agar paham radikalisme agama 
tidak mengancam keutuhan dan persatuan NKRI.

Radikalisme berkembang dengan sangat pesat di Indonesia 
dengan berbagai spektrum gerakan yang semakin beragam. 
Metode, media, alat maupun modus gerakan semakin beragam 
dan berkembang mengikuti kecanggihan ilmu pengetahuan dan 
teknologi (Widyaningsih et al., 2020). Radikalisme yang semula 
hanya berada pada level pemikiran dengan tujuan memurnikan 
ajaran agama kemudian berubah menjadi aksi kekerasan yang 
mengancam nyawa manusia dan merusak fasilitas umum. 

Tragedi Bom Bali I dan II merupakan sebuah guncangan besar 
bagi bangsa Indonesia dan warga dunia, seolah menjadi pertanda 
bagi dimulainya sebuah perang latent yang bernama terorisme. 
Radikalisme bukan lagi sebatas gerakan pemikiran namun telah 
mewujud menjadi aksi. Pasca peristiwa Bom Bali bangsa Indonesia 
seperti tersadarkan bahwa radikalisme dan terorisme itu nyata, dan 
semenjak itu istilah radikalisme dan terorisme menjadi akrab dalam 
keseharian menyusul terjadinya berbagai peristiwa aksi ekstrimisme 
serupa di berbagai daerah. 

Secara geografis Indonesia sangat strategis bagi tumbuh 
dan berkembangnya ideologi-ideologi radikal. Kondisi Indonesia 
sebagai Negara berkembang yang tidak sepenuhnya mampu 
menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat merupakan amunisi yang 
cukup ampuh untuk memengaruhi seseorang untuk berbalik arah 
mendukung gerakan radikalisme. Aksi-aksi radikal pun tidak hanya 
dimonopoli oleh sebuah gerakan dengan struktur organisasi yang 
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besar, namun telah berubah menjadi sel-sel kecil yang lebih piawai 
bergerak melancarkan aksi radikal (Widyaningsih & Kuntarto, 2018) 
dan bahkan memuculkan lone wolf yang sulit untuk dilacak (Jafar et 
al., 2019).

C. Relasi Radikalisme Dengan Situasi Masa 
Pandemi COVID-19 
Semenjak World Health Organization (WHO) menyatakan 

COVID-19 sebagai pandemi global pada pertengahan Maret 2020 
wajah dunia mengalami perubahan yang signifikan. Pandemi 
COVID-19 merupakan peristiwa global yang memberikan dampak 
signifikan terhadap realitas geopoliik dan sosial-ekonomi global, dan 
pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan pemerintah. 
Saat ini masih sulit untuk menilai dampak lanjutan dari COVID-19 
karena ketidakpastian respon nasional maupun internasional dalam 
jangka pendek, menengah maupun panjang. Situasi pandemi global 
COVID-19 memaksa manusia melakukan adaptasi besar-besaran 
agar bertahan dengan iklim perubahan yang terjadi. Perubahan yang 
terjadi tersebut membawa peluang potensi ancaman persoalan di 
semua sektor kehidupan. Dewan Perdamaian Perserikatan Bangsa-
bangsa merilis laporan yang menyebutkan setidaknya terdapat 5 
potensi risiko terkait radikalisme akibat pandemi global COVID-
19(CTED, 2020).

1. Radikalisasi Melalui Internet
Pada masa resesi dunia akibat situasi pandemi global COVID-19 

dilaporkan setidaknya lebih dari 1 Milyar siswa dalam populasi 
global menghabiskan lebih banyak waktu online. Kebijakan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui Surat Edaran 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam 
Masa Darurat Coronavirus Disease (COVID-19) melalui sistem 
pembelajaran dalam jaringan (daring) otomatis berdampak 
terhadap peningkatan konsumsi waktu penggunaan internet. Siswa 
terkoneksi internet untuk menunjang proses pembelajaran, namun 
hal tersebut berarti pula mereka sangat mungkin terpapar ide-ide 
radikal dan konten negatif, terutama bagi siswa yang menggunakan 
internet tanpa pengawasan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan 
pembatasan berskala besar (PSBB) menyebabkan terbatasnya ruang 
gerak untuk beraktivitas di luar rumah dan lebih banyak berinteraksi 
menggunakan internet. Kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok 
teroris untuk mengekspos ide-ide radikal. Peningkatan kejahatan 
dunia maya sebagaimana yang dilaporkan pada masa pandemi 
menyebabkan peningkatan konektivitas pelaku teororis dengan 
pelaku kejahatan. 

Para ideolog kelompok radikal menyasar kalangan gene-
rasi muda untuk direkrut dalam kelompok radikal. Dengan 
memanfaatkan kondisi labil masa remaja para ideolog radikal gencar 
melakukan provokasi-provokasi melalui situs web, konten YouTube 
maupun media sosial kepada generasi muda sehingga secara tidak 
sadar mereka terpengaruh paham-paham radikal yang mendukung 
aksi kekerasan. Generasi muda adalah sasaran utama kelompok 
radikal karena mereka memiliki jangkauan yang lebih panjang untuk 
meneruskan agenda-agenda ideologi radikal. Kelompok mahasiswa 
dianggap sebagai agen baru yang dianggap mampu membawa 
perubahan dalam kelompok radikal (Saifuddin, 2011). Dalam kondisi 
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pandemi global di mana generasi muda menjadi kelompok usia yang 
paling banyak menggunakan internet maka potensi mereka terpapar 
dan terpengaruh ideologi radikal menjadi semakin meningkat. 
Akses informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah dan masif 
yang memungkinkan mereka memperoleh informasi tidak terbatas. 
Di tengah rasa bosan karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) yang membatasi aktivitas luar rumah maka 
provokasi dan propaganda para ideolog radikal melalui internet 
menjadi sangat mudah dilakukan dan efektif. 

Munculnya Lone Wolf merupakan fenomena bagaimana 
internet menjadi media yang sangat berpengaruh besar dalam 
memengaruhi pemikiran seseorang bahkan mewujud dalam sebuah 
aksi. Istilah Lone Wolf Terrorism sendiri dirumuskan oleh Ramon 
Spaaij, yang merumuskan ciri-ciri Lone Wolf Terrorism yang antara 
lain: (1) dilakukan secara individu;(2)bukan merupakan bagian dari 
kelompok atau jaringan teroris; (3) modus operandi dipahami dan 
diatur oleh individu tanpa adanya komando. Ketiga ciri tersebut 
sangat berbeda dengan terorisme yang dikendalikan melalui 
organisasi yang terdiri dari banyak anggota, jaringan yang besar 
dan didukung dengan sarana serta dilaksanakan dengan terencana 
(Subhan, 2016).

Narasi-narasi yang melegitimasi kekerasan atas nama agama 
dapat dengan mudah ditemukan di dunia maya. Berbagai video 
yang mengguncang psikologis generasi muda sehingga tergerak 
menyetujui pemikiran radikal hingga tutorial cara merakit bom 
hingga rencana aksi dapat dengan mudah diperoleh melalui 
internet. Maka yang terjadi kemudian adalah self radicalization, di 
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mana seseorang menjadi radikal melalui proses autodidak dan 
mandiri dan tidak berafiliasi dengan kelompok radikal manapun 
dengan cara mempelajarinya melalui internet. 

2. Propaganda Untuk Mengganti Ideologi
Berbagai kelompok radikalis memanfaatkan COVID-19 sebagai 

bahan provokasi dalam narasi propaganda ideologi-ideologi 
radikal. Para ideolog kelompok radikal mengeksploitasi peristiwa 
terkini untuk memunculkan kebencian terhadap Negara karena 
dianggap tidak mampu mengatasi persoalan COVID-19 sehingga 
menyengsarakan rakyat. Ide-ide mengenai konsep ideologi semacam 
khilafah dihembuskan sebagai solusi atas ketidakmampuan Negara 
dalam mensejahterahkan rakyat. Pada situasi pandemi, pemerintah 
menghadapi persoalan serius dalam menyelamatkan kehidupan 
rakyatnya. Keterbatasan sumber daya Negara dalam memberikan 
daya dukung kehidupan bagi rakyat memunculkan ketidakpuasan 
masyarakat. Negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan 
kondisi geografis beragam seperti Indonesia memiliki persoalan 
yang lebih kompleks karena asas pemerataan dan keadilan menjadi 
sulit diwujudkan. Pemerintah dianggap tidak cepat tanggap dan 
melakukan ketidakadilan dalam mengelola masa krisis. Kondisi 
mendesak semacam ini menjadi semacam senjata andalan bagi 
kelompok radikalis untuk memprovokasi penggantian ideologi 
Pancasila karena dianggap tidak mampu mengatasi persoalan dan 
gagal menghadirkan kesejahteraan secara adil dan merata. 

Dikenal ada tiga jenis persepsi keadilan, yakni keadilan distributif, 
prosedural, dan interaksional. Keadilan distributif menyangkut 
pembagian sumber daya secara adil, keadilan prosedural berkaitan 
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dengan pemberian hak yang setara untuk mengambil keputusan 
dalam pengelolaan sumber daya, dan keadilan interaksional 
berkaitan dengan penerapan interaksi secara adil, tanpa pilih kasih 
(Moghaddam, 2005). Persepsi terhadap ketidakadilan merupakan 
faktor penting yang berkorelasi dengan radikalisme yang berujung 
ke terorisme. Pendapat senada dikemukakan Fathali Moghaddam 
(2005) melalui teorinya Staircase to Terrorism. Moghaddam 
menyajikan teori bahwa ketidakadilan merupakan akar dari 
terorisme. Keadilan yang gagal dihadirkan tidak mampu dilawan 
secara diplomatis, akibatnya kekerasan menjadi pilihan untuk 
melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang diterima. Semangat 
menegakan keadilan ini kemudian mendapatkan legitimasi melalui 
nukilan ayat suci yang direkayasa untuk mendukung kekerasan. 
Munculnya komunitas yang menguatkan persepsi radikalisme turut 
berperan serta melahirkan aksi-aksi terorisme.  

Dengan memunculkan emosi kesulitan keuangan dan isolasi 
yang membatasi ruang gerak, narasi-narasi kebencian dibangun 
untuk menghasut individu untuk merencanakan serangan dan 
tindak kekerasan. Dengan berlanjutnya krisis (pasca pandemi 
COVID-19) maka kelompok radikalis memanfaatkan peristiwa di 
seluruh dunia untuk melegitimasi pandangan dunia mereka sendiri, 
memperluas basis dukungan mereka, dan merekrut anggota baru 
(UNITAR, 2020). Kondisi frustasi akibat pandemi dimanfaatkan 
dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru mengenai 
ideologi Negara yang lebih relevan dibandingkan dengan ideologi 
semula. 
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3. Meningkatnya Disinformasi (Hoax), Teori Konspirasi 
dan Propaganda
Kondisi ketidakpastian di masa pandemi menyebabkan 

banyak bermunculan berita bohong (hoax) yang meresahkan dan 
memunculkan kegaduhan dalam masyarakat. Berita bohong (hoax) 
dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform media 
sosial dan seringkali diterima lebih dari satu kali atau sumber yang 
dianggap terpercaya sehingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. 
Berita-berita yang sering dijadikan konten berita bohong di masa 
pandemi sangat beragam dan bukan hanya seputar masalah 
kesehatan saja. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa berita 
bohong (hoax) berkontribusi positif terhadap peningkatan suhu 
politik (Utami, 2019). Pergeseran berita bohong ke ranah politik 
inilah yang kemudian dijadikan sebagai bahan propaganda bagi 
kelompok radikal untuk menghembuskan isu-isu yang menjatuhkan 
kinerja pemerintah sehingga dianggap pemerintah thogut, tidak 
adil dan wajib diperangi. Propaganda dengan memanfaatkan berita 
heboh menjadi lebih mudah dilakukan dan mendapatkan simpati 
dan dukungan dari banyak pihak. 

“Kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan 
sistematis akan berubah menjadi (seolah-olah) kenyataan! Sedangkan 
kebohongan sempurna, adalah kebenaran yang dipelintir sedikit saja”. 
Teori Goebbels tersebut merupakan dasar rujukan dari strategi 
menebarkan berita bohong (Hoax) demi mencapai tujuan politis dan 
kekuasaan. Sebuah kebohongan jika dilakukan secara terus menerus 
maka lama kelamaan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, 
maka demikian pula cara kerja dari propaganda anti pemerintah 
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dan anti ideologi terjadi. 

Isu COVID-19 juga dimanfaatkan untuk menumbuhkan 
kebencian terhadap kelompok yang berbeda aliran, menghasilkan 
pidato rasis, kampanye-kampanye anti-Semit, Islamophobia dan 
anti-imigran. Narasi ini bahkan dalam perkembangannya telah 
menyatu dengan berbagai teori konspirasi terkait penyebaran 
COVID-19. COVID-19 diumumkan sebagai pandemi global, berbagai 
teori konspirasi mengenai asal-usul dan skala penyakit akibat 
virus ini tersebar di berbagai platform media online. Anggapan 
bahwa COVID-19 merupakan konspirasi program senjata biologi 
rahasia dari Cina merupakan teori konspirasi yang paling populer 
di awal kemunculan COVID-19. Kota Wuhan di China sebagai 
episentrum persebaran virus pertama kali dianggap sebagai bukti 
bahwa COVID-19 merupakan sebuah konspirasi yang melibatkan 
pemerintah Cina. Pernyataan Presiden Amerika, Donald Trump yang 
menyebutkan COVID-19 sebagai “Virus China” semakin menguatkan 
dugaan bahwa COVID-19 merupakan rekayasa yang diciptakan oleh 
Pemerintah Cina sebagai senjata biologi massal. Reaksi balasan atas 
“Virus China” adalah munculnya teori konspirasi bahwa COVID-19 
merupakan bagian dari rencana Amerika demi kepentingan 
hegemoni kekuasaan(Verdiana, 2020). Teori konspirasi lain yang 
populer adalah keterkaitan antara hubungan teknologi 5G dengan 
penyebaran virus. Satu studi mencatat bahwa teori konspirasi 5G 
telah memperoleh daya tarik pada tingkat yang jauh lebih besar 
daripada teori konspirasi COVID-19 lainnya. Pada riset lain peneliti 
menemukan bahwa teori konspirasi memiliki multiplier effect 
terhadap radikalisasi (Emberland, 2020). 
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4. Munculnya Aksi Radikalisme (Terorisme)
COVID-19 diterima dan dipahami oleh kalangan ekstrimis 

radikalis secara beragam. Di awal kemunculannya di Wuhan, 
COVID-19 dianggap sebagai balasan langsung dari Tuhan atas 
kekerasan terhadap etnis muslim Uighur. Retorika anti-Cina yang 
intensif pada beberapa situs media sosial ekstremis tampaknya 
tidak diimbangi oleh kemajuan dalam plot terhadap target Cina 
tetapi tetap menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Meskipun ISIS 
pusat telah menyerukan kepada pendukungnya untuk mengambil 
kesempatan untuk menyerang musuh di saat yang lemah seperti 
halnya di masa pandemi, namun pendukung ISIS Indonesia 
tidak terlalu fokus pada operasi jihad. Banyak dari mereka yang 
memutuskan untuk tinggal di rumah dan menunggu akhir dunia 
sebagaimana yang mereka yakini dalam ramalan Islam. Kelompok 
lain yaitu Al-Qaeda dan simpatisannya melalui Jamaah Islamiyah (JI) 
mendesak para pengikutnya untuk menggunakan pandemi sebagai 
kesempatan membawa orang Barat untuk masuk Islam

Secara umum, tingkat aktivitas jihadis tampak rendah, 
tercermin dari relatif rendahnya jumlah tersangka teroris yang 
ditangkap selama bulan-bulan pertama tahun 2020, namun 
beberapa aksi dilaporkan terjadi seperti halnya yang terjadi pada 
aksi teror terhadap aparat kepolisian di Poso oleh kelompok 
Mujahidin Timur (MIT), dan serangan Lone Wolf di Polsek Daha 
Selatan, Kalimantan Selatan (Laeis, 2020). Dalam skala global, 
Proyek Data Lokasi & Peristiwa Konflik Bersenjata mencatat bahwa 
serangan oleh kelompok-kelompok yang berlokasi di Sub-Sahara 
Afrika dan berafiliasi dengan Al-Qaida dan Negara Islam di Irak 
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dan Levant (ISIL, juga dikenal sebagai DAESH) meningkat sebesar 
37 persen antara pertengahan Maret 2020 dan pertengahan April 
2020.12 Peningkatan baru-baru ini dalam aktivitas ISIL juga tercatat 
di Irak dan Republik Arab Suriah(Hasan, 2020). 

Rendahnya angka tersangka teroris di masa pandemi tidak 
berarti bahwa proses radikalisasai berjalan lambat. Boleh jadi 
jumlah aksi radikal terorisme dalam relatif rendah, namun proses 
radikalisasi dan rekruitmen berjalan dengan masif, terutama 
radikalisasi melalui internet. Strategi perekrutan ini serupa pada 
saat bencana terjadi setelah Aceh pada bulan Desember 2004, 
gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2010 dan tsunami Palu pada 
tahun 2018(IPAC, 2020).

5. Pengalihan Anggaran Pencegahan dan 
Penanggulangan Radikalisme
Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ditenggarai lebih 

dahsyat dibandingkan dengan peristiwa depresi hebat dunia sekitar 
satu abad silam. Situasi pandemi telah memberikan tekanan hebat 
pada anggaran pemerintah karena fokus anggaran dialihkan untuk 
respon pandemi. Dampaknya anggaran kontra radikalisme nasional 
kemungkinan mengalami koreksi prioritas. Kondisi ini memberikan 
dampak negatif terhadap keberlangsungan program penanganan 
dan pencegahan radikalisme sebagaimana yang telah direncanakan 
sebelumnya. Hal ini berarti pula potensi munculnya gerakan-
gerakan radikalisme baru semakin besar. Restrukturisasi anggaran 
juga memberikan kontribusi negatif bagi pasukan multinasional 
yang terlibat dalam operasi kontra-terorisme atau pemeliharaan 
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perdamaian dan mengurangi pendanaan untuk bantuan teknis atau 
program pengembangan kapasitas (CTED, 2020).

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat luar 
biasa terhadap perekonomian dan keuangan Negara. Prioritas Negara 
adalah menyelesaikan persoalan efek jangka pendek COVID-19 
terhadap ekonomi dan kesehatan yang memerlukan biaya sangat 
besar, sehingga agenda-agenda semacam penanganan radikalisme 
bukan lagi menjadi prioritas. Dengan kondisi terbatasnya keuangan 
Negara ini dianggap sebagai sebuah peluang besar bagi kelompok 
ekstrimis radikalis untuk merencanakan program radikalisasi dan 
melakukan serangkaian aksi.

D. Peran Pancasila Sebagai Dasar Ketahanan 
Nasional Dalam Penanganan Radikalisme
Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa 

suatu bangsa atau Negara hanya akan dapat mempertahankan 
kelangsungan hidupnya apabila bangsa atau Negara itu memiliki 
kemampuan, kekuatan, dan ketangguhan dalam menghadapi segala 
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang berasal 
dari internal maupun eksternal, baik secara langsung maupun tidak 
langsung untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara 
dalam mencapai cita-cita bersama (Jafar et al., 2019; RISTEKDIKTI, 
2016).

Terdapat tiga cara pandang dalam melihat ketahanan nasional, 
yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan 
nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. 
Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional merupakan doktrin 
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untuk dapat menanggulangi segala bentuk ancaman yang ada 
dengan menggunakan ajaran Asta Gatra. Ketahanan nasional 
sebagai kondisi merupakan bentuk dinamis yang merupakan 
integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan Negara. 
Sedangkan sebagai strategi merupakan cara atau pendekatan 
dengan mengikutsertakan segala aspek alamiah dan sosial guna 
diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada.

Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia terdiri atas delapan 
unsur yang dinamakan Asta Gatra (Delapan Gatra), yang terdiri dari Tri 
Gatra (Tiga Gatra) alamiah, dan Panca Gatra (Lima Gatra) sosial. Unsur 
Tri Gatra terdiri dari: (1) Gatra letak dan kedudukan geografi; (2) Gatra 
keadaan dan kekayaan alam; (3) Gatra keadaan dan kemampuan 
penduduk. Sedangkan unsur Panca Gatra terdiri dari: (1) Gatra 
Ideologi; (2) Gatra Politik; (3) Gatra Ekonomi; (4) Gatra Sosial Budaya; 
dan (5) Gatra Pertahanan dan Keamanan (RISTEKDIKTI, 2016). Menilik 
dari ajaran Asta Gatra tersebut maka ideologi merupakan unsur 
yang memegang peranan penting dalam ketahanan nasional. Gatra 
ideologi menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini 
baik untuk kelangsungan hidup bangsa. Unsur ideologi memiliki arti 
penting untuk menciptakan persatuan Negara. Bagi bangsa Indonesia, 
nilai bersama ini tercermin dalam Pancasila.

Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi bagi bangsa 
Indonesia yaitu sebagai dasar dan ideologi negara. Nilai Pancasila 
merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya 
seluruh proses dan aktivitas di semua aspek harus menempatkan 
nilai Pancasila sebagai acuan. Salah satu elemen penting dalam 
menggapai ketahanan nasional adalah ketahanan ideologi sehingga 
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dalam hal ini Pancasila dan ketahanan nasional memiliki hubungan 
erat yang tidak terpisahkan. Keberadaaan ideologi Pancasila 
merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional 
(Maharani et al., 2019). 

Nilai-nilai Pancasila merupakan acuan bagi bangsa 
Indonesia untuk bereaksi menghadapi pandemi. Ketahanan 
ideologi di Indonesia menjadi relevan ketika dikaitkan dengan 
proses bagaimana ideologi dibangun dan dipertahankan karena 
selalu berhimpitan dengan persoalan kepentingan individu dan 
sosial(Maharani et al., 2019).Nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu 
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan 
merupakan pegangan penting dalam menghadapi gempuran 
ideologi asing yang mencoba masuk dan menggantikan Pancasila. 

Saat ini Pancasila memiliki ancaman nyata dari ideologi-ideologi 
radikal yang mencoba masuk dengan mengglorifikasi agama dan 
mengamplifikasikannya melalui situasi krisis global seperi pandemi 
COVID-19. Jika di masa lalu bangsa Indonesia begitu phobia dengan 
ideologi semacam komunisme dan liberalisme sebagai dampak 
trauma atas peristiwa G30S PKI, maka kiranya saat ini pandangan 
semacam itu harus mendapatkan sedikit koreksi. Komunisme bisa 
jadi menjadi bahaya latent yang akan selalu menghantui bangsa 
Indonesia, namun saat ini secara nyata bahwa musuh utama ideologi 
asing yang mencoba menguasai bumi Indonesia adalah ideologi-
ideologi radikal semacam DAESH dan khilafah. Boleh jadi ideologi-
ideologi tersebut menawarkan kesejahteraan dengan bungkus 
agama yang menjanjikan, namun dalam banyak bukti pun dijumpai 
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bahwa belum ada bukti nyata ideologi tersebut mampu membawa 
kesejahteraan bagi rakyat. 

Pertanyaan mendasar terhadap Pancasila sebagai ideologi yang 
menjadi dasar ketahanan nasional adalah apakah andil dan peran 
Pancasila dalam menghadapi persoalan radikalisme, terutama di 
masa pandemi COVID-19? Satu hal yang harus menjadi kesadaran 
bersama adalah, Pancasila bukanlah sebuah petunjuk teknis secara 
langsung. Pancasila merupakan nilai dasar yang tidak dapat berdiri 
sendiri. Sebagai sebuah nilai dasar maka Pancasila juga memerlukan 
nilai instrumental dan nilai praksis untuk mewujudkan sebuah sistem 
nilai. Pancasila merupakan sebuah nilai dasar yang memberikan 
landasan moral dan etik dalam kehidupan kenegaraan(Kaelan, 
2016). 

Dalam mengatasi persoalan radikalisme, terutama di masa 
pandemi maka Pancasila memiliki peran antara lain:

1. Sebagai landasan ketahanan nasional di bidang ideologi. 

Langkah nyata dengan memperkuat basis Pancasila sebagai 
pedoman kehidupan sehari-hari melalui prinsip Ketuhanan, 
menghormati hak dan martabat orang lain (Kemanusiaan), prinsip 
persatuan tanpa menghilangkan perbedaan (Persatuan), prinsip 
musyawarah dalam menyelesaian persoalan (Kerakyatan), dan 
prinsip keadilan dan kesejaheraan bagi seluruh warga Negara 
(Keadilan). Prinsip Pancasila pada dasarnya merupakan kearifan local 
yang digali dari bumi Indonesia yang telah ada sebelum Indonesia 
merdeka, sehingga nilai Pancasila seharusnya bukan hal yang sulit 
dilakukan karena telah sesuai dengan living law dalam masyarakat.
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2. Sebagai dasar dekonstruksi atas ajaran dan prinsip radikalisme. 

Hal ini dilakukan dengan memberikan kajian mengenai pola 
pikir dari prinsip radikalisme dengan membuktikan kekeliruan dan 
kelemahan dari dalil dan prinsip radikalisme. Prinsip kekerasan 
yang dianut ideologi radikal tidak sesuai dengan karakter bangsa 
Indonesia yang komunal, mengutamakan asas kekeluargaan dan 
memiliki religiusitas yang tinggi.

3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum

Menutup akses bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi 
radikal melalui penegakan hukum. Fungsi Pancasila yang tinggi 
dalam sistem hukum di Indonesia diharapkan mampu membawa 
keadilan, mencegah diskriminasi dan pelanggaran hak asasi 
manusia.

4. Sebagai dasar merumuskan strategi pencegahan dan 

penanggulangan radikalisme 

Prinsip pencegahan dan penanggulangan radikalisme me-
rupakan strategi nasional dengan memerhatikan banyak aspek, 
bahkan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pencegahan 
maupun penanggulangan radikalisme sendiri tetap dilakukan baik 
dengan hard approach (represif) maupun soft approach (humanis). 
Semua strategi tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan 
prinsip dan nilai Pancasila.
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E. Penutup
Gejolak pasca bencana dapat menciptakan atau memperburuk 

kerentanan di dalam sebuah negara yang mungkin dieksploitasi 
oleh kelompok-kelompok radikalis. Sebuah studi yang lebih besar 
yang dilakukan oleh Berrebi dan Ostwal pada tahun 2011 berusaha 
menilai secara empiris apakah bencana alam berdampak terhadap 
terorisme. Dengan menggunakan informasi terperinci tentang 
terorisme, bencana alam, dan variabel ekonomi dan demografis lain 
yang relevan dari 167 negara antara tahun 1970 dan 2007, mereka 
mengidentifikasi dan memperkirakan dampak bencana alam 
terhadap terorisme. Hasilnya riset tersebut menunjukkan bahwa 
bencana memiliki hubungan positif yang kuat dengan radikalisme 
dan insiden terorisme. Riset tersebut juga menyimpulkan bahwa 
bencana alam terutama memengaruhi munculnya radikalisme dan 
aksi terorisme di negara-negara dengan PDB per kapita rendah 
hingga menengah dengan efek paling terkonsentrasi di negara-
negara miskin. Selain itu, temuan menunjukkan bahwa negara-
negara dengan PDB per kapita yang tinggi tidak mengalami terorisme 
setelah bencana alam. Temuan semacam ini terbukti penting ketika 
mempertimbangkan dampak COVID-19 pada radikalisasi dan 
ekstremisme (Avis, 2020).

Dampak COVID-19 terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik 
dipandang sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah dalam 
mengelola Negara. Para ideolog radikalis memanfaatkan kebijakan 
pemerintah dalam rangka memutus rantai persebaran COVID-19 
untuk memberikan bukti bahwa pemerintah melakukan diskriminasi 
terhadap kelompok tertentu. Pada kebijakan untuk menutup masjid 
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selama masa pandemi misalnya, dianggap sebagai kecenderungan 
anti-Muslim. Para pengusung ideologi khilafah menemukan 
momentum yang tepat untuk menginternalisasi ideologi khilafah 
dengan cara memvalidasi kegagalan ideologi Pancasila. Ideologi 
Pancasila dianggap gagal dalam menjamin kesejahteraan sebagai 
dampak memburuknya situasi ekonomi, meningkatnya angka 
pengangguran, dan terbatasnya layanan fasilitas umum. Para ideolog 
ini mencoba menggiring pada pemikiran Pancasila sudah tidak relevan 
dan layak diganti dengan ideologi khilafah yang lebih menjanjikan.

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan 
program belajar dari rumah menyebabkan semakin tinggi penetrasi 
penggunaan internet dalam keseharian. Kondisi ini menyebabkan 
proses radikalisasi melalui internet semakin gencar dan massif. 
Faktor lain yang mendorong menguatnya radikalisme di masa 
pandemi adalah berkurangnya anggaran anti radikalisme dan 
deradikalisasi karena adanya restrukturisasi anggaran di masa 
pandemi COVID-19. Berkurangnya anggaran ini menciptakan ruang 
gerak bagi para radikalis untuk lebih aktif bergerak. 

Kondisi pandemi global COVID-19 menimbulkan krisis 
global yang memberikan dampak meluas terhadap seluruh 
aspek kehidupan. Dalam penjelasan di atas telah dijelaskan relasi 
antara pandemi COVID-19 dengan menguatnya radikalisme. 
Radikalisme di masa pandemi merupakan persoalan serius yang 
dapat mengancam persatuan bangsa. Pada masa krisis seperti ini, 
Pancasila sebagai sebuah unsur penentu dalam ketahanan nasional 
merupakan kunci keberhasilan untuk dapat melewati situasi krisis. 
Pada masa pandemi COVID-19 Pancasila menjadi tertantang untuk 
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membuktikan relevansinya sebagai ideologi negara yang terbuka, 
adaptif dan menjadi pedoman mencapai cita-cita bangsa.
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Abstrak 
Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk memberikan 

pandangan tentang ketahanan nasional dalam ruang lingkup 
Indonesia. Hal ini muncul dariadanya kebutuhan dalam me-
mandang konsep ketahanan nasional ruang lingkup Indonesia 
dengan tidak menanggalkan jati diri Bangsa. Penulis menggunakan 
analisis dengan menggunakan data kepustakaan berupa artikel 
jurnal, laporan penelitian, buku dan kepustakaan lainnya dalam 
bentuk online maupun hard yang peneliti anggap relevan dengan 
tema kajian isu dalam penulisan artikel ini. Setelah penulis 
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melakukan kajian mendalam tentang ketahanan nasional dalam 
ruang lingkup Indonesia, penulis menemukan dua premis utama 
yaitu: 1) Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi dasar dalam 
pembinaan ketahanan nasional, 2) Pembinanan ketahanan 
nasional diselenggarakan dalam konteks mikro ialah melalui satuan 
pendidikan.  Pembinaan ketahanan nasional dengan berdasarkan 
Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang penting dalam 
rangka mengawal warga negara agar memiliki kesamaan konsep 
dalam ketahanan nasional yaitu pancasila sebagai Ideologi negara 
menjadi dasar dalam pembinaan ketahanan nasional. 

Kata kunci: Ketahanan nasional, Pancasila, 

PENDAHULUAN 
Perubahan yang terus terjadi pada aspek teknologi, budaya, 

komunikasi, informasi dan ilmu pengetahuan lainnya telah mendorong 
dan membuka berbagai perubahan dalam tataran kehidupan 
bernegara. Dalam hal ini, Victoria (2018) mengemukakan bahwa 
dukungan politik masyarakat diperlukan agar Pertahanan Nasional 
benar-benar efektif, karena penduduk mampu memengaruhi, 
banyak, pembentukan dan pengembangan kebijakan publik.Pada 
praktik ketahan nasional, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Agus 
Widjojo menjelasakan jika ketahanan nasional diperlukan dalam 
rangka menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan 
dalam mencapai ketahanan nasional (Lemhannas RI, 2020). 

Pembinaan ketahanan nasional perlu dilakukan sebagai upaya 
peningkatan kondisi yang perlu dibina secara terus menerus, 
berkelanjutan serta mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Midhio 
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& Priyono (2019) mengemukakan bahwa diplomasi pertahanan 
berupaya membangun kemitraan melalui penggunaan program-
program terkait pertahanan. Maka ketahanan nasional sebagai 
kondisi yang dinamis yang berhadapan langsung dengan tantangan, 
ancaman, hambatan dan gangguan perlu dilakukan pembinaan. 
Hal tersebut dilakukan agar tingkat ketahanan lebih besar dari pada 
tingkat ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan.

Berdasarkan data dilakukan oleh Laboratorium Pengukuran 
Ketahanan Nasional Lembaga Ketahanan Nasional, Indeks 
Ketahanaan Nasional (IKN) telah mengalami penurunan pada 
tahun 2014-2015 pada gatra ideologi. Gatra ideologi pada tahun 
2014 berkisar 2,30 dan pada tahun 2015 turun menjadi 2,23. Terdapat 
12 provinsi di Indonesia mengalami pelemahan ketahanan ideologi 
mulai tahun 2014-2015. Dari 34 provinsi di Indonesia, 5 provinsi 
memiliki ketahanan yang tangguh. Sedangkan 28 provinsi lainnya 
berada pada level yang kurang tangguh (International Converence 
on Nusantara Philosophy, Faculty of Philosophy Gadjah Mada 
University, 1 Novemebr 2016). Berdasarkan data tersebut dapat 
diidentifikasi bahwa negara Indonesia berada pada kondisi yang 
kurang tangguh. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pembinann 
keuletan dan ketangguhan bangsa.

Menurut Sunardi (2004) pembinaan keuletan dan ketangguhan 
bangsa pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan eksplisit 
dalam ketahanan nasional. Hal ini terjadi karena keuletan dan 
ketangguhan merupakan bagian/unsur dalam ketahanan nasional. 
Keuletan sebagai kualitas pribadi, masyarakat atau negara untuk 
menghadapi aght baik positif atau negartif. Sedangkan ketangguhan 
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dapat diartikan sebagai kualitas  yang menunjukkan kemampuan 
atau kekuatan seseorang yang diinterpretasikan dari luar.

Jadi, pembinaan ketahanan nasional dapat diartikan sebagai 
suatu proses mengoptimalisasikan potensi secara efektif dan efisien 
guna menghasilkan kekuatan yang dapat diinterpretasikan dari 
luar. Reksohutomo(1987) menyampaikan jika ketahanan nasional 
pada suatu bangsa meliputi berbagai aspek seperti sosial budaya, 
pembinaan dan peningkatan ketahanan nasional pada sosial 
budaya.  Maka proses pembianaan perlu dinaungi suatu kebijakan, 
strrategi dan rencana kegiatan dirumuskan dan dilaksanakan untuk 
meningkatkan potensi dan sumber daya. Hal ini dilakukan sebagai 
upaya untuk memampukan sistem kehidupan nasional.

Tata laku yang terencana dan sistematis sebagai suatu rang-
kaian sistem tindakan pembinaan ketahanan nasional harus 
mengcover kekhasan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal 
ini dilakukakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan 
kelangsungan hidup yang lestari. Gompert, David C., Olga Oliker, 
& Anga R. Timilsina, (2004) menyatakan jika Pendekatan strategis 
untuk reformasi pada sektor pertahanan yang mengaitkannya 
dengan pembangunan dan memandangnya sebagai bagian dari 
keseluruhan agenda pembangunan dapat mengubah hasil yang 
jauh melampaui sektor militer.

Kelangsungan hidup yang lestari bangsa besar seperti bangsa 
Indonesia perlu melibatkan pendidikan dalam prosesnya. Dewasa ini, 
pendidikan harus mampu mendidik manusia Indonesia menerima 
dalam kata, mengenalisis dalam pikiran dan melaksanakan dalam 
perbuatan. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan 
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tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang 
ketahanan nasional dalam ruang lingkup Indonesia. Kajian tentang 
ketahanan nasional menjadi wahana bagi pengkajian tentang 
perpanjangan fungsi konsep ketahanan nasional dalam ruang 
lingkup Indonesia.

PEMBAHASAN 

1. Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi dasar 
dalam pembinaan ketahanan nasional
Pembinaan ketahanan nasional, memerlukan dasar yang kuat 

agar tercapai tujuan dalam hal ketahanan nasional. Ketahanan 
nasional dapat menunjang pola kehidupan bernegara yang 
sesuai dengan cita-cita luhur Bangsa Indonesia terutama pada 
era globalisasi. Conable (2014) menyatakan bahwa globalisasi 
dipertimbangkan dalam hal menyatukan berbagai perspektif untuk 
memberikan alternatif dalam memahami perdebatan globalisasi 
sesuai dengan fenomena yang terkait dengannya. 

Pembinaan ketahanan nasional menjadi wahana dalam 
menginternalisasi bagaiman menempatkan Pancasila sebagai dasar 
dalam pembinaan ketahanan nasional yang secara nyata ada dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berikut ini adalah 
gambaran dalam hal menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam 
pembinaan ketahanan nasional:
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Pancasila sebagai Ideologi negara dan menjadi dasar dalam 
pembinaan ketahanan nasional  ialah selaras dengan cita-cita 
Bangsa Indonesia. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam 
pembinaan ketahanan nasional merupakan upaya dalam mengenal 
kembali jati diri bangsa. Tartakovsky (2010) menyatakan bahwa 
konsep bangsa dide finisikan dalam unsur-unsur yang membentuk 
apa yang disebut “identitas nasional”. Oleh karena itu, Pancasila 
sebagai dasar dalam pembinaan ketahanan nasional merupakan hal 
yang penting. 

Upaya dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai Ideologi 
negara menjadi dasar dalam pembinaan ketahanan nasional 
memerlukan skema yang sistematis dan terencana. Dalam hal ini, 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:

“Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata 
pelajaran wajib untuk kurikulum dasar pendidikan dasar dan 
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menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan 
tinggi (Pasal 37 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 
2003)” 

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, maka dalam hal 
pembinaan ketahanan nasional, Pendidikan Kewarganegaraan 
memiliki peran yang penting. Kemudian Winataputra (2012) 
menyatakan bahwa paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan 
ada dalam seperangkat kompetensi kewarganegaraan yang selayak-
nya dikuasai warga negara yang meliputu civic knowledge, civic 
dispotition, civic skills yang terkemas dalam civic competence. 

Menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam pembinaan 
ketahanan nasional  akan berkenaan dengan pembentukan karakter 
yang melekat pada pembinaan ketahanan nasional. Hal tersebut 
dapat ditinjau berdasarkan karakter masyarakat yang Idonesia 
yang terjewantahkan dalam nilai-nilai Pancasila. Lim, Abdul Malek, 
Hussain, & Tahir, (2018) menyatakan bahwa dalam hal kebehasilan 
publik, penerapan paradigma partisipatif dapat mendukung 
keberhasilan yang berpusat pada warga negara terutama melalui 
kesadaran publik dan penerimaan nilai-nilai. oleh karena itu, 
menjadi tolak ukur kemudian bagaimana kita dapat menempatkan 
Pancasila sebagai dasar dalam pembinaan ketahanan nasional.

2. Pembinanan ketahanan nasional diselenggarakan 
dalam konteks mikro ialah melalui satuan 
pendidikan
Kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia bukan kondisi 

yang statis, melainkan kondisi yang dinamis. Dalam kondisi 
tersebut terdapat proses penguatan dan peningkatan ketangguhan 
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dan keuletan yang terjadi secara integral. Meningkatnya kondisi 
ketahanan nasional ini harapannya meningkat menjadi kondisi 
yang semakin baik lagi dari kondisi yang sebelumnya agar semakin 
mantap melalui pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan 
ketahanan nasional sebagai suatu rangkaian proses penyempurna-
an, peningkatan dan pemantapan unsur-unsur dominan dalam 
ketahanan nasional. 

Dalam upaya pembinaan ketahanan nasional Indonesia 
perlu berpedoman pada asas. Asas tersebut digunakan sebagai 
pedoman tata laku  yang relatif tetap dan tersusun secara sistematis 
sehingga memberikan aksen kekhasan yang dimiliki bangsa 
Indonesia. Kekhasan yang dimiliki bangsa Indonesia salah satunya 
yaitu Pancasila. Akan tetapi, dewasa ini Pancasila menghadapi 
tantangan yang cukup besar dalam pembinaan ketahanan 
nasional. Tantangan yang dihadapi Pancasila  menurut Eman 
Sungkowo (2014) masyarakat pada umumnya enggan untuk 
mengembangkan, memahami, menjabarkan, memasyarakatkan 
serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai 
contoh kecil terdapat generasi muda yang tidak menghafal 
Pancasila. Hal ini bertolak belakang dengan prinsip dan ideologi 
yang dianut oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan 
hidup yang seharunya digunakan sebagai pegangan dalam 
kehidupan sehari-hari.

Tantangan pembinaan bangsa yang lain yaitu ketidak adilan 
yang berkelanjutan. Faktor internal disintegrasi bangsa yang dewasa 
ini kian menyeruak yaitu adanya ketidakadilan yang memicu 
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munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan 
sehingga kadang memicu kemarahan massa (social outrage) secara 
mendadak. Kemarahan seperti ini akan mengakibatkan munculnya 
konflik baik fertikal maupun horizontal dalam masyarakat. Konflik 
horizontal muncul dipicu atas mosi tidak percaya terhadap kebijakan 
yang digulirkan pemerintah atas masalah yang terjadi di masyarakat. 
Konflik vertikal terjadi antar masyarakat. Dengan adanya konflik 
tersebut muncul rasa tidak aman dan tidak sejahtera. Oleh karena itu, 
perlu adanya daya tangkal yang dikembangkan dalam menghadapi 
tantangan tersebut. Menurut RM sunardi (2004:47) perlu di-
kembangkan sistem penangkalan maya yang melindungan bangsa 
Indonesia secara keseluruhan dan subsistem penangkal maya yang 
melindungi individu sebagai anggota masyarakat. Dengan sistem 
penangkalan maya yang melindungi bangsa akan memunculkan 
rasa aman sebagai perwujudan wawasan kebangsaan dan ketahanan 
nasional serta kesejahteraan. Keamanan dan kesejahteraan secara 
implisit mengandung adanya keadilan di suatu bangsa. Sedangkan 
yang melindungi setiap individu adalah jati diri yang dimiliki oleh 
setiap individu tentunya harus sesuai dengan kekhasan bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila.

Adapun langkah pembinaan ketahanan nasional yang dapat 
dilakukan yaitu meningkatkan dan mengembangkan pengamalan 
Pancasila secara objektif dan subektif. Merelevansikan dan 
mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, pandangan 
hidup bangsa dan dasar negara RI. Memegang teguh sesanti Bhineka 
Tunggal Ika dan Konsepsi Wawawasan Nusantara yang bersumber 
dari Pancasila. Melaksanakan pembangunann dengan berlandaskan 
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pengamalan Pancasila yang harus menunjukkan keseimbangan fisik 
material dan pembangunan mental spiritual untuk menghindari 
timbulnya konflik antargolongan, menanamkan Pendidikan 
Pancasila dengan mengintegrasikan ke seluruh mata pelajaran di 
seolah dan pendidikan kewarganegaraan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
pembiinaan ketahanan nasional tidak dapat dipisahkan  dengan 
upaya penanggulangan ancaman gangguaa, hambatan dan 
tantangan. Keduanya merupakan upaya yang bersisi ganda. Jalur 
strategi yang digunakan dalam pembinaan ketahanan nasional 
melalui jalur pembinaan keluarga, lingkungan pendidikan, 
pembinaan lingkungan kerja, dan jalur pembinaan lingkungan 
pergaulan. (Sueardi:2004). Dalamm pelaksanaan pembinaan 
tersebut melibatkan organisasi pemerintah, swasta dan masyarakat. 
Setiap unit organisasi tersebut menjalankan perannya dalam 
pembinaan ketahanan nasional sesuai dengan arahan dan tanggung 
jawab yang telah disiapkan oleh pemerintah. Misalnya sosialisasi 
wawasan kebangsaan, bela negara dan lainnya.

KESIMPULAN 
Berdasarkan pada pembahasan, kesimpulan artikel ini 

1) Pancasila sebagai Ideologi negara menjadi dasar dalam 
pembinaan ketahanan nasional, 2) Pembinanan ketahanan 
nasional diselenggarakan dalam konteks mikro ialah melalui 
satuan pendidikan. Ketahanan nasional dalam ruang lingkup 
Indonesiadengan menempatkan Pancasila sebagai dasarnya 
adalah hal yang baik. Hal ini karena pembangunan karakter 
dalam pembinaan ketahanan nasionaltidak menanggalkan jati 
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diri Bangsa. Pembinaan ketahanan nasional diterapkan dalam 
membentuk jiwa-jiwa yang Pancasilais. 
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Abstrak
Revolusi digital menjadi hal yang tak terhindarkan di masa 

pandemik sekarang ini. Digitalisasi media pembelajaran dalam 
dunia Pendidikan semakin nyata terlihat. Hal ini sejalan dengan 
fenomena pengikisan nila-nilai nasionalisme yang tergerus 
oleh dampak positif maupun negatif adanya digitalisasi dalam 
pengembangan media pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai salah satu motor untuk menggiatkan dan mengusung nilai-
nilai nasionalisme dalam membentuk kompetensi warga negara 
harus memiliki paradigma baru untuk berinovasi menciptakan 
kreativitas, dan adaptasi dengan penggunaan teknologi. Strategi 
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penguatan pendidikan kewarganegaraan menjadi sebuah 
tantangan baru. Tujuan pembahasan dalam artikel ini adalah 
menganalisis urgensi revolusi digital berbasis nasionalisme di 
masa pandemik, sebagai bagian dari analisis penguatan ketahanan 
nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif yang berusaha mencari jawaban secara 
mendasar mengenai sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-
faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena 
atau kejadian tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 
penguatan pendidikan kewarganegaraan di era Digitalisasi perlu 
diselaraskan dengan nilai- nilai nasionalisme yang dapat diciptakan 
saat pembelajaran berlangsung dengan tetap mengusung nilai 
kemandirian, gotong royong, dan kreativitas.  Digitalisasi karakter 
dilakukan sebagai upaya peningkatan ketahanan nasional dengan: 
Pertama, memanfaatkan internet, aplikasi, atau konten digital 
itu sendiri sebagai sumber pendidikan karakter. Kedua, melalui 
pengawasan dan pendampingan yang dilakukan orangtua atau 
pendidik pada peserta didik dalam memanfaatkan teknologi digital.

Kata Kunci:  Revolusi Digital, Nasionalisme, Pendidikan 
Kewarganegaraan, Pandemi, Ketahanan Nasional.

1. Pendahuluan
Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi khas 

Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan 
dan penyelenggaraan bernegara. Ketahanan nasional meliputi 
ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, 
ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan. 
Proses pembentukan bangsa Indonesia diawali oleh keinginan 
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untuk lepas dari penjajahan dan ingin memiliki kehidupan yang 
lebih baik bebas dari penindasan dan bebas untuk melakukan 
apa yang diinginkan sebagai sebuah bangsa yang dibalut dalam 
rasa Nasionalisme. Dinamika kehidupan nasional berjalan sangat 
dinamis tapi kontraproduktif bagi penguatan wawasan kebangsaan. 
Maka pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam 
menguatkan nasionalisme, salah satunya adalah Pendidikan 
kewarganegaraan.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memberikan 
sebuah wawasan kehidupan sosial masyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Di Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan merupakan 
sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik 
untuk menghayati, memahami serta dapat mengimplementasikan 
nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam berperilaku dikehidupan 
masyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka akan terlahir 
seorang warga negara yang memiliki tanggung jawab dan juga 
dapat diandalkan. Tantangan dalam perkembangan teknologi 
dan informasi pada era modern ini tidak membatasi guru dalam 
mengembangkan sebuah media pembelajaran, justru dengan 
perkembangan itulah guru dapat dengan mudah memberikan 
materi pembelajaran dan melakukan sebuah penilaian maupun 
pengukuran kreativitas peserta didik (Trisiana, A, 2020).

Kesalahan modernisme yang menganggap pendidikan 
antara lain pengaruh positivisme yang menggangap pendidikan 
sebagai sarana untuk menaklukan alam tempat manusia harus 
takluk pada hukum alam yang dianggap evolusioner (Mayer, RE, 
2008). Disini pendidikan kehilangan nilai-nilai yaitu subjektif 
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manusia yang seharusnya dihormati kehilangan maknannya dan 
tereduksi ke dalam kuantitas-kuantitas capaian material saja. 
Lebih jauh, dari pihak lain muncul kritik bahwa pendidikan modern 
kehilangan dimensi transedental dan keruhaniahannya. Mendikbud 
menekankan bahwa pembelajaran dalam jaringan (daring)/jarak 
jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang 
bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan 
seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. 
Mendikbud mengajurkan bagi daerah yang sudah melakukan belajar 
dari rumah agar dipastikan guru juga mengajar dari rumah untuk 
menjaga keamanan para guru. Mendikbud dalam isi Surat Edaran 
Nomor 4 Tahun 2020 itu juga menyatakan bahwa pembelajaran 
daring/jarak jauh difokuskan pada peningkatan pemahaman siswa 
mengenai virus korona dan wabah COVID-19. Adapun aktivitas dan 
tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan 
kondisi masing-masing, termasuk dalam hal kesenjangan akses/
fasilitas belajar di rumah. 

Jika sebelumnya ada banyak sekali sekolah yang sudah 
menggunakan teknologi dalam pembelajaran, maka dalam kondisi 
yang tidak biasa ini, semua sekolah di Indonesia dipaksa untuk 
menerapkan teknologi dalam proses belajar mengajar. Padahal 
teknologi tidak sepenuhnya dapat membantu proses belajar dari 
jarak jauh menjadi lebih mudah untuk diterapkan. Ada banyak 
kendala yang dihadapi oleh siswa dalam menggunakan teknologi 
dalam proses pembelajaran jarak jauh, khususnya untuk para 
siswa dan guru yang tinggal di daerah – daerah terpencil, mereka 
yang tinggal di pedalaman, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi 
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yang tidak memungkinkan orang tua peserta didik untuk memiliki 
HP smartphone dan harus membeli kuota internet guna mengakses 
internet setiap hari. Mengesampingkan keterbatasan di atas, artikel 
ini ingin menyampaikan bahwa ada kendala yang tidak dapat 
dijangkau oleh teknologi yang lebih dari itu semua, bahwa teknologi 
tidak dapat menyentuh salah satu inti dari pendidikan, yaitu 
pendidikan karakter (Trisiana, A, 2020). 

Standar nilai/norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah kaidah 
agama, ilmu, teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin 
dalam kehidupan sehari-hari seperti: keimanan, dan ketaqwaan, 
pengendalian diri, disiplin, kerja keras, dan ulet, bertanggung jawab, 
jujur, membela kebenaran, kepatutan, kesopanan, dan kesantunan, 
ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, 
musyawarah, dan gotong royong, toleran, tertib, damai, dan anti 
kekerasan, hemat, konsisten. (Larry P. N, Darcia Narvaez, 2014)

Melalui berbagai perjalanan historis pendidikan kewarga-
negaraan dari masa kemasa, maka tujuan pembahasan dalam 
artikel ini adalah menganalisis urgensi revolusi digital berbasis 
nasionalisme sebagai upaya penguatan ketahanan nasional di 
masa pandemi. 

2. Acuan Teori
a. Revolusi Digital berbasis Nasionalisme
Revolusi digital telah mengubah cara pandang seseorang 

dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah 
teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, 
dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai 
membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital 
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yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Teknologi revolusi 
digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah 
format digital. Dalam komunikasi digital misalnya perangkat keras 
mengulangi kemampuan mampu memperkuat sinyal digital dan 
menyebarkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal 
yang sama pentingnya dengan revolusi adalah kemampuan untuk 
dengan mudah memindahkan informasi digital antara media, dan 
untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh. (Anonim, 
1981); Grădinaru, S. R., Fan, P., Iojă, et al. (2020); (Trisiana, A, 2019).

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan 
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa 
Inggris nation) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama 
untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita 
yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Revolusi 
Digital berbasis nasionalisme merupakan sebuah paradigma baru 
dalam menghadapi dunia digital dengan budaya dan karakteristik 
generasi milenial, yang didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme 
bangsa Indonesia menuju tantangan global.

b. Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler 

merupakan wahana/kendaraan yang akan mengantarkan individu 
warga negara mencapai tujuan menjadi insan Indonesia yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara makro-
nasional Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu 
komponen pendidikan guna mewujudkan komitmen berbangsa 
dan bernegara Indonesia. 
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Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu antara lain: Berpikir 
secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarga-
negaraan; Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan 
bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara; Berkembang secara positif dan demokratis untuk 
membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat 
Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa 
lainnya; Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 
dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi; Menyimak tujuan dari mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di atas, maka Pendidikan 
Kewarganegaraan memiliki dan sejalan dengan tiga fungsi pokok 
pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan 
warga negara yang demokratis yakni mengembangkan kecerdasan 
warga negara (civic intellegence), membina tanggung jawab warga 
negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara 
(civic participation). Tiga kompetensi warga negara ini sejalan pula 
dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaraan yang baik 
yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), ketrampilan 
kewarganegaraan (civic skills), dan karakter kewarga-negaraan (civic 
dispositions) (Branson. 1998); Kevin. G. (2003); Sebestyén, V, Domokos, 
E., & Abonyi, J. (2020).

Untuk mengembangkan tiga komponen Pendidikan Kewarga-
negaraan diperlukan berbagai macam metode, media dan teknik 
pembelajaran. Kemampuan dalam menggunakan berbagai metode, 
media dan teknik pembelajaran akan berpengaruh terhadap 
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keberhasilan belajar siswa, baik keberhasilan dalam ranah kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik.

c. Ketahanan Nasional di Masa Pandemi
Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu 

bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam 
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan 
dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang 
langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, 
integritas kelangsungan hidup bangsa & negara serta perjuangan 
mengejar tujuan nasional. Ketahanan nasional dalam pengertian 
lain sebagai sebuah pendekatan, strategi, metode atau cara dalam 
menjalankan suatu kegiatan khususnya pembangunan negara. 
Sebagai suatu pendekatan, ketahanan nasional menggambarkan 
pendekatan yang integral. Integral dalam arti pendekatan yang 
mencerminkan antara segala aspek /sisi baik pada saat membangun 
maupun pemecahan masalah kehidupan. 

Ketahanan nasional di masa pandemi sekarang ini, sangat 
berpengaruh kuat terhadap pengaruh globalisasi, antara lain:

a. Spektrum ancaman dewasa ini semakin kompleks dan luas 
tidak sekedar fisik dan politis; 

b. Globalisasi abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap 
terhadap kehidupan suatu bangsa; Globalisasi memberikan 
peluang yang akan berdampak positif bagi kemajuan suatu 
bangsa, namun di sisi lain menimbulkan ancaman yang 
ditengarai bisa berdampak negatif  bagi bangsa dan negara; 
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c. Kemampuan nasional yang dikembangkan diharapkan 
harus mampu menghadapi ancaman global yang dapat 
membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

3. Metodologi
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis 

penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian 
atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi 
saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang 
sebenarnya terjadi. Menurut Sugiyono. (2010) metode deskriptif 
merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 
dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena 
yang diselidiki. Elwyn, G., Burstin, H., Barry, et al. (2018) menyatakan 
metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 
menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta 
dengan interpretasi yang tepat.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh 
penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, 
studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah 
studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur 
lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis 
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data, interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu 
kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut. Tujuan 
dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah 
serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah penelitian. Hal ini 
disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan 
yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta 
pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah.

4. Hasil dan Pembahasan 
a. Urgensi Revolusi Digital Berbasis Nasionalisme 

Di era Pandemi
“Modernisasi” memusatkan diri pada manusia (antropo-

sentrisme). Pandangan subjektif berusaha disingkirkan karena 
manusia dengan bantuan pengetahuan dan rasionalitas telah 
dibimbing untuk melihat alam secara objektif karena alam adalah 
obyek yang akan dianalisis dan di manfaatkan untuk mengembang-
kan kehidupanya. (Gubbels, S., Nielsen, K. S., et al: 2016)

Ludwig Feuerbach dalam The Essence of Chritianity berkata 
“Agama adalah sebuah mimpi, di mana pandangan dan emosi kita 
muncul dihadapan kita sebagai satu keberadaan yang mandiri, yang 
hadir di luar diri kita”. Pemikiran religius tidaklah membedakan 
mana yang subjektif, mana yang objektif pemikiran itu tidak 
memiliki keraguan; ia memiliki berkah, bukan dalam kemampuan 
memahami hal-hal di luar dirinya, tetapi dalam melihat dirinya 
sesuai pandangan sendiri sebagai suatau keberadaan yang khusus 
dan istimewa. (Wahyuni , S. T : 2012)

Dikotomi subjek dengan objek itulah yang kemudian di-
anggap sebagai penyebab munculnya berbagai macam kekeringan 
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makna dalam pribadi-pribadi modern. Modernisasi kapitalis 
dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya (kemiskinan dan 
pemiskinan, kerusakan lingkungan alam, budaya dangkal, dan 
lain-lain) muncul karena manusia dianggap terpisah dari makna 
subyektifnya dalam kehidupan. Kesibukan hidup dalam rangka 
mengejar kemajuan dan pertumbuhan material semata, dianggap 
telah memunculkan masalah-masalah baru dalam ranah karakter 
manusia.

Jika berbicara mengenai ketidakbermaknaan hidup dan 
rusaknya karakter manusia dalam era modern, ada pandangan yang 
menyatakan bahwa manusia telah kehilangan spritualitas yang 
hanya dijawab dengan agama. Mereka menawarkan pendidikan 
karakter yang menekankan pada pendidikan moral agama, yang 
dapat dianggap sebagai solusi atau masalah-masalah modernitas. 

Akan tetapi, ada juga pandangan bahwa hal itu bukan hanya 
masalah pemaknaan religius semata. Rusaknya moral bukanlah 
masalah internal subjek manusia, melainkan subjektivitas itu 
juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan material 
secara umum. Dalam hal ini, hilangnya subjektivitas bukan semata 
disebabkan dari dalam dirinya, melainkan oleh kondisi lingkungan 
sosial yang membentuk subjek tersenut yang bahkan menjadikan 
manusia sebagai obyek Eksploitasi sebagai contoh menculnya 
masalah kemanusiaan dan rusaknya karakter dan kepribadian 
manusia bukan semata tanggung jawab manusia secara individu, 
melainkan lebih banyak dibentuk oleh kondisi sosial yang ada. 
Maka pendidikan karakter ditawarkan untuk mengatasi masalah 
manusia tidak cukup hanya dengan mengisinya dengan moral 
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agama, tetapi juga diisi dengan penyadaran akan realitas dan 
mengaktifkan potensi gerakan manusia untuk mengatasi 
realitas yang ternyata terselengaranya dan menurunkan karakter 
kemanusiaanya. (Simon, 1972)

Pandangan pertama tadi menguraikan pentingnya pen-
didikan agama yang oleh sebagaian orang dan kelompok 
harus didoktrinkan secara total untuk mengatur manusia 
dan membentuk karakternya. Pembentukan karakter melalui 
pendidikan agama banyak dikritik akan menimbulkan potensi akal 
kritis manusia karena anak-anak hanya diberikan emosi-emosi 
tertentu yang kadang tak sesuai dengan tindakan yang diperlukan. 
Dalam esainya yang berjudul ”Agama dalam Pendidikan”. Bettrand 
Russell mengungkapkan beberapa sisi buruk pendidikan agama” 
(Spord, 2004); Stefan, B. (2005).

Pertama, anak-anak yang sangat cerdas, yang menemukan 
melalui pemikiran bahwa argumen-argumen mengenai kekelaan 
itu tidak pasti, akan dipatahkan semangatnya oleh guru-gurunya, 
bahwa mungkin dihukum: dan anak-anak yang lain memerhatikan 
kecendrungan untuk berpikir serupa, dan mungkin dicegah dari 
membaca buku-buku yang dapat meningkatkan pengetahuan 
mereka dan kekuatan penalaran mereka.

Kedua, karena dewasa ini kebanyakan orang yang kecerdasan-
nya jauh berada di atas rata-rata agnostik (cuek pada agama) secara 
terbuka atau diam-diam, para guru di sekolah yang mendesakkan 
agama tentu saja tolol dan munafik, kecuali bila mereka merupakan 
bagian dari kelas kecil orang-orang yang karena suatu kekusutan 
mempunyai kemampuan intelek tanpa pertimbangan intelektual. 
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Apa yang terjadi dalam praktik adalah bahwa orang-orang yang 
berniat menyetujui profesi skolatik mulai menutup benak mereka 
bagi pemikiran-pemikiran petualangan sejak usia dini. Mereka 
menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian 
melalui suatu transisi yang alamiah dalam segala hal yang lain. 
Mereka menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan 
kemudian melalui suatu transisi yang alamiah dalam segala hal 
yang lain. Seperti serigala yang telah kehilangan ekornya. Mereka 
memberitahukan murid-murid mereka bahwa baik untuk menjadi 
jinak dan konvensioanal. Kohlberg, L. (1973).

Ketiga, mustahil untuk menanamkan semangat ilmiah pada 
orang muda selama setiap proposisi dianggap keramat dan tidak 
terbuka untuk dipertanyakan. Merupakan intisari dari sikap ilmiah 
bahwa secara ilmiah menuntut bukti atas apa saja yang ingin 
dipercaya dan bahwa sikap ilmiah mengikuti bukti itu tak peduli 
arah tujuannya. 

Kritik Betrand Russell tersebut memang lahir untuk melihat 
apa yang terjadi di Barat, sebuah kehidupan yang sekuler dan 
tampaknya menganggap aneh hal-hal yang barbau agama dan 
mistik dengan sains yang memiliki pendekatan yang berbeda-
beda adalah sesuatu yang aneh (Torres, E., & Zeidan, R, 2016). Sains 
menginginkan peserta didik yang mengetahui dan menyadari 
realitas alam dan mampu menguak hubungan sosial, terutama demi 
kemajuan dan kedamian kehidupan sesuai ide-ide kemanusian 
yang diukur dalam patokan ilmiah. Sedangkan, agama dan mistik 
berisi pandangan bahwa hidup ini sudah diatur oleh sesuatu di luar 
kehendak manusia. [15];16]. Biasanya, jargon yang menjadi tujuanya 
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adalah untuk mencetak generasi beriman dan bertaqwa, tetapi 
tetap tak ketinggaan dalam persaingan di era modern (globalisasi). 
Tujuannya untuk mencetak karakter generasi yang menguasai 
iptek dan imtaq, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan iman 
takwa. Ini adalah ekspresi yang wajar sebagai hukum dialektika 
antara pendidikan tradisional berhadapan dengan perkembangan 
modern yang dianggap merusak moral dan kemanusiaan dari sudut 
pemahaman agama. Akan tetapi, karena basisnya adalah pondok 
pesantren, sisa-sisa karakter tradisionalnya secara nyata masih 
kelihatan. Misalnya, pola hubungan antara murid dan guru (atau 
tepatnya antara santri dan ustadz atau sangkai). Meskipun metode 
pengajaran dan peralatannya semakin canggih, ada tetap yang 
tertinggal; feodalisme. Mahoney. J & Hogan (2001); Sarbaini. (2011). 
Tillman, D. (2001); 

b. Penguatan Ketahanan Nasional melalui 
Pendidikan Kewarganegaraan

Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk meng-
implementasikan pendidikan kewarganegaraan di masa pandemik 
melalui pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan 
pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin 
tahu peserta didik. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, pendidik 
dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati 
waktu pembelajaran daring ataupun saat pengumpulan tugas. Ini 
menunjukkan bahwa dunia memasuki Revolusi Industri ke-4. 

Era ini ditandai dengan sektor Teknologi Informasi yang menjadi 
motor penggerak segala lini kehidupan manusia. Revolusi Industri 
ke-4 ini juga ditandai dengan tiga hal penting, yaitu Teknologi 
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Informasi atau digital technology, nano technology, dan bio technology.  
Indonesia tidak boleh ketinggalan zaman. Tidak boleh ketinggalan 
Revolusi Industri ke-4 ini. Semua orang harus sadar bahwa kita 
sekarang ini sudah memasuki Revolusi Industri ke-4, dan selaras 
dengan revoluai digital yang menjangkau semua lini masyarakat.

Desain Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan yang dapat 
mendukung konsepsi ketahanan nasional melalui Revolusi Digital 
berbasis Nasionalisme dijabarkan sebagaimana tabel berikut ini:
Tabel 1. Desain Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan melalui Revolusi 

Digital berbasis Nasionalisme

No Langkah
Kegiatan Dosen dan 

Mahasiswa
Nilai-nilai Nasionalisme/ 

Media Digital
1 Penjelasan 

pokok-pokok 
kegiatan yang 
harus dilakukan, 
pemotivasian 
dan 
pengkondisian 
mahasiswa

Dosen menjelaskan 
dan menyampaikan 
topik, tujuan, dan hasil  
pembelajaran yang 
ingin dicapai.
Mahasiswa menerima 
penjelasan, 
memerhatikan tujuan 
pembelajaran, pokok 
pokok kegiatan yang 
harus dilakukan dan 
merespon motivasi dari 
Dosen 

 » Mawas Diri
 » Video Animasi 
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2 Pengorganisiran 
peserta didik 
ke dalam 
kelompok 
belajar. 
Perumusan 
Hipotesis.

Dosen mengorganisir 
mahasiswa dalam 
kelompok  belajar 
dan masing-masing 
kelompok diminta 
untuk memahami 
materinya, baik materi 
kelompoknya maupun 
materi kelompok lain. 
Mahasiswa secara 
kelompok bekerjasama 
memahami materi 
yang menjadi tanggung 
jawabnya 

 » Menempatkan 
persatuan 
dan kesatuan, 
kepentingan dan 
keselamatan bangsa 
dan negara di atas 
kepentingan pribadi 
atau kepentingan 
golongan. 

 » Media grafis, seperti 
gambar, foto, grafk, 
bagan, diagram, 
poster, kartun, serta 
komik.

3 Pembimbingan  
kelompok 
bekerja dan 
belajar Diskusi 
kelompok 
dan diskusi 
kelas dalam 
pengumpulan 
data untuk 
menguji 
hipotesis.

Dosen membimbing 
kelompok-kelompok 
belajar pada saat 
peserta didik 
mengerjakan tugas 
mereka, untuk diuji 
hipotesis. Mahasiswa 
secara kelompok 
berdiskusi, bekerjasama 
memahami materi 
yang menjadi tanggung 
jawabnya baik secara 
individu maupun 
kelompok

 » Menunjukkan sikap 
rela berkorban demi 
kepentingan bangsa 
dan negara. 

 » Media pembelajaran 
yang berupa 
lingkungan
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4 Pengujian 
hipotesis 
dengan 
memfasilitasi 
games/
turnament untuk 
menentukan 
jawaban.

Dosen memfasilitasi 
peserta didik dalam 
proses penentuan 
jawaban yang dianggap 
diterima sesuai 
dengan informasi 
yang dikumpulkan. 
Mahasiswa 
mempresentasikan 
dan  melakukan games 
antar kelompok untuk 
memperebutkan juara

Senantiasa menjunjung 
tinggi nilai-nilai 
kemanusiaan.

5 Perumusan 
kesimpulan dan
Evaluasi.

Dosen memfasilitasi 
mahasiswa 
mendeskripsikan dan 
mengevaluasi hasil 
belajar peserta didik 
yang telah dipelajari  
baik menyangkut 
kemampuan intelektual 
maupun kemampuan 
personal dan sosial. 
Masing-masing individu 
dalam kelompok 
merespon angket/
rublik  terkait dengan 
kemampuan personal 
dan kemampuan sosial.

 » Penghormatan 
terhadap persatuan 
dan kesatuan bangsa

 » Kartun 
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6 Alternatif 
Kebijakan

Dosen memberikan 
arahan alternatif 
kebijakan dari jawaban 
hipotesa masalah 
hasil  kerja individu 
atau kelompok. 
Mahasiswa secara 
kelompok berkontribusi 
menberikan  
penghargaan pada 
alternatif kebijakan 
terbaik.

 » Tanggap terhadap 
kondisi sekitar, 
dan biajksana 
dalam mengambil 
keputusan

 » Kartun

5. Kesimpulan 
Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di masa 

pandemi, memerlukan transformasi total dalam sistem pendidikan, 
untuk itu dibutuhkan inovasi, yang mendukung revolusi digital 
di masa Pandemi, yang dapat dilakukan dengan: Inovasi Digital 
Berbasis nasionalisme, berupa integrasi teknologi informasi dalam 
Pendidikan kewarganegaraan, untuk diwujudkan secara terstuktur 
dan sistematis serta harus adanya jaminan inovasi digital berupa 
pendidikan online menjadi komponen integral model pendidikan 
hibrid di sekolah. Inovasi Digital tidak selalu dimaknai dengan 
pembelajaran online, namun dapat juga berupa aplikasi offline 
dengan berbagai strategi penyampaian materi dalam bentuk 
digital based content khususnya untuk pembelajaran di daerah yang 
tidak terjangkau dengan internet dengan baik; Kolaborasi Inovasi 
Kebijakan ini berupa upaya untuk menghadirkan pengalaman baru 
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melalui kolaborasi antar sekolah yang sejenis baik secara mandiri 
per-satuan pendidikan maupun per-provinsi/kabupaten/kota. Inti 
dari inovasi ini adalah menyatukan sumber daya dan kekuatan 
melalui kolaborasi dan kokreasi. Inovasi ini adalah langkah cerdas 
untuk menciptakan extraordinary value ke masyarakat khususnya 
para mahasiswa yang tidak mungkin diwujudkan jika masing-
masing kampusnya berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian 
Langkah konkret dalam menguatkan ketahanan nasional, dapat 
langsung terwujud melalui inovasi pembelajaran yang dilakukan 
oleh pendidik.
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Abstrak
Sesuai amanah Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 2002, pasal 

30 ayat 1 yang berbunyi bahwa ‘tiap-tiap warga negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan dan keamanan negara’. 
Bentuk ancaman terus mengalami perkembangan sesuai dinamika 
dan perkembangan kehidupan. Saat ini bentuk ancaman atau 
gangguan yang hadir baik dari dalam dan luar negeri serta militer 
dan non militer akan menguji ketangguhan setiap warga negara 
untuk berperan serta menjaga negara, khususnya mengamankan 
keselamatan bangsa yang berada di dalamnya. Bangsa yang 
tangguh akan tetap bersatu dan mengikuti seluruh peraturan untuk 
bersama-sama menghadapi ancaman yang hadir. COVID-19 yang 
telah ditetapkan WHO sebagai pandemi, menjadi ancaman non 
militer yang hari ini nyata hadir di antara kita. Tenaga medis menjadi 
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pihak yang memiliki peran penting dalam penanganan pandemi 
ini. Namun sejatinya seluruh warga negaralah yang menjadi garda 
terdepan dan bertanggung jawab dalam peperangan ini bagaimana 
agar terhindar dan imunitas tetap kuat terjaga karena jika tidak 
akan melemahkan sendi-sendi bernegara dari sisi rakyatnya, oleh 
karena itu diperlukan kesadaran untuk mengambil peran masing-
masing dan tidak ragu melakukan berbagai bentuk pengorbanan 
untuk menyelamatkan bangsa serta segera meraih kemenangan. 
Perilaku yang wajib diterapkan sebagai peran yang paling sederhana 
dengan menjalankan disiplin protokol kesehatan (prokes) seperti 
menjaga kebersihan fisik dengan rajin mencuci tangan, sering 
menggunakan sanitizer, menggunakan masker jika keluar rumah, 
menghindari kerumunan serta jaga jarak, menerapkan pola hidup 
sehat, melakukan kampanye penerapan protokol kesehatan, hingga 
meningkatkan kepedulian pada sekitar menjadi bentuk-bentuk 
pengorbanan yang dapat dilakukan. Keadaan seperti ini akan 
membuktikan kemurnian cinta kita kepada tanah air, sekaligus 
sebagai momentum konsolidasi bangsa untuk terus bersatu dan 
segera bangkit menuju kemenangan negara menghadapi segala 
ancaman sehingga mampu beranjak pada keadaan yang jauh lebih 
baik, stabil dan berkelanjutan.

Kata kunci : Pengorbanan. Kemenangan.

Pendahuluan
Dalam upaya meraih sebuah kemenangan dalam hal apapun 

diperlukan adanya sebuah pengorbanan. Kemenangan dalam 
hidup berbangsa dan bernegara dimaknai dengan kemampuan 
untuk menjaga seluruh warga negara dari seluruh ancaman yang 
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membahayakan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha 
dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai 
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan 
keselamatan segenap bangsa. Meski telah merdeka, negara tetap 
perlu mewaspadai seluruh ancaman yang ada. Ancaman tersebut 
dapat berupa ancaman militer maupun non militer. Ancaman 
militer adalah ancaman yang bersifat fisik yang membahayakan 
kedaulatan negara, ancaman ini pada umumnya melalui angkatan 
bersenjata yang bersifat terorganisir baik dari dalam maupun luar 
negeri. Ancaman ini dapat berbentuk pelanggaran wilayah, agresi, 
sabotase, spionase, aksi teror hingga pemberontakan.Penanganan 
ancaman ini dilakukan secara penuh menjadi tanggung jawab 
Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sementara itu ancaman non militer 
bersifat nonfisik, karena tidak melibatkan secara langsung angkatan 
bersenjata. Namun ancaman ini tetap membahayakan kedaulatan 
dan keutuhan wilayah suatu negara, serta dapat membahayakan 
keselamatan warga negara dan segenap bangsa. Ancaman ini 
dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi serta sosial dan budaya 
hingga keselamatan umum. Ancaman non militer dengan dimensi 
keselamatan umum bisa berupa polusi, bencana alam dan termasuk 
wabah pandemi yang saat ini sedang melanda dunia.

Demikian pula dengan hasil kajian dari Pudjiastuti, SR 
(2020) yang menjelaskan bahwa program peduli lingkungan 
dapat terwujud dengan baik jika didukung oleh empat elemen 
dasar yaitu; kebijakan lembaga yang berwawasan lingkungan, 
pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan 
berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung yang 
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ramah lingkungan. Program peduli lingkungan itu pada hakikatnya 
adalah pembentukan sikap dan perilaku yang pro lingkungan hidup, 
termasuk pengelolaan sampah yang menerapkan prinsip 3R (reuse, 
reduse, recycle) menggunakan kembali barang-barang, mengurangi 
konsumtif pada barang-barang, dan mendaur ulang barang-barang 
yang sudah tidak terpakai lagi.

Pandemi COVID-19 yang sedang melanda Dunia menjadi 
salah bentuk ancaman yang membahayakan keselamatan bangsa. 
Karena wabah yang bersifat menular ini sangat berdampak pada 
seluruh aspek kehidupan bangsa. Di bidang ekonomi, pandemi 
akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga 
pertumbuhan ekonomi akan jauh dari harapan. Angka kemiskinan 
sulit ditekan, ditambah meningkatnya angka pengangguran akibat 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal lain di sisi bidang ekonomi 
adalah sektor pariwisata yang nyaris lumpuh. Di bidang pendidikan, 
pandemi berdampak langsung pada kegatan belajar mengajar 
di seluruh Sekolah di Indonesia. Pembelajaran yang biasanya 
berlangsung secara tatap muka berganti dengan Pembelajaran Jarak 
Jauh yang berlangsung bukan tanpa persoalan, minimnya fasilitas 
jaringan internet di daerah, mahalnya paket data, belum meratanya 
fasilitas laptop atau gadget bagi siswa, controlling siswa yang tidak 
optimal hingga tuntutan penuruan biaya SPP menjadi masalah 
baru yang membebani harapan meingkatnya kualitas pendidikan 
di Indonesia. Dalam kejadian ini, penanganan ancaman non militer 
seperti pandemi yang pada hakikatnya menjadi tanggungjawab 
lembaga pemerintah non pertahanan, perlu mendapatkan dukung-
an penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk turut serta menahan 



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

209

Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

penyebaran wabah dengan menaati seluruh protokol kesehatan 
yang ada. Diperlukan pengobanan dari setiap jiwa dengan perannya 
masing-masing untuk menjaga keselamatan bangsa, agar tetap 
bertahan dan meminimalisir seluruh kemungkinan buruk yang 
terjadi akibat pandemi.

Dampak pandemi yang terjadi secara langsung maupun 
tidak langsung nampaknya belum diresapi oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Pelanggaran demi pelanggaran masih mudah dijumpai 
di sekitar kita, seperti adanya masyarakat yang berkerumun 
tanpa menjaga jarak, keluar rumah tanpa masker hingga upaya 
preventif membiasakan diri mencuci tangan yang belum menjadi 
pembiasaan. Harapan tentang kehidupan baru pasca pandemi 
yang sempat diwacanakan sepertinya masih akan tertunda jika di 
antara kita masih berat berkorban untuk taat pada seluruh protokol 
kesehatan yang telah sering disosialisasikan. Pertahanan semesta 
yang dahulu sempat digaungkan dalam bentuk undang-undang 
nampaknya perlu menjadi sebuah realisasi konkret di masa ini. 
Bahwa setiap warga negara berdasarkan kesadarannya atas hak dan 
kewajiban sebagai warga negara ikut andil dalam upaya pertahanan 
negara dari ancaman apapun.

Sebuah keniscayaan bagi yang memiliki kesadaran untuk 
melakukan pengorbanan maka akan meraih kemenangan. Setiap 
warga negara harus memiliki pemahaman yang sama tentang 
bahaya pandemi dan memiliki kesadaran terhadap perannya 
masing-masing sehingga dapat melakukan usaha-usaha berupa 
pengorbanan. Hal ini akan menjadi solusi tepat agar pandemi 
ini segera berakhir dan tidak semakin menyebar luas sehingga 
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semakin membahayakan keselamatan bangsa. Bermodal hal ini 
jugalah negeri ini dapat segera bangkit dan mewujudkan berupa 
kemenangan di segala sektor seperti kesehatan, sosial, politik 
dan ekonomi dan keamanan. Anak-anak bisa kembali sekolah, 
para pakerja kembali bisa mencari nafkah serta seluruh aktivitas 
kehidupan dapat kembali berjalan sepeti biasa. Harapan tersebut 
adalah kemenangan nyata menghadapi pandemi, kemenangan 
yang harus diperjuangkan dengan pengorbanan secara tulus 
dan sadar. Ketulusan dan kesadaran ini yang harus dipunyai oleh 
seluruh warga negara Indonesia, karena hidupan di masa depan 
tidak pula menjamin keamanan, ancaman akan terus ada dengan 
bentuk beraneka ragam yang tidak pernah kita ketahui wujud dan 
waktun kehadirannya. Hal penting yang perlu kita sepakati bersama 
adalah menyiapkan diri selalu siap dan siaga menghadapi dinamika 
kehidupan yang sulit dihindari. Begitulah sejatinya pola kehidupan 
berbangsa yang dianut dan dipahami agar dapat meminimalisir 
dampak buruk jika keadaan buruk yang tak terduga hadir di 
kemudian hari.

Pengorbanan dan Bela Negara
Pengorbanan adalah merelakan sesuatu yang berharga seperti 

harta, tenaga, pikiran, waktu bahkan nyawa dari kita untuk diberikan 
kepada orang lain yang kita cintai dengan tulus demi kebaikan 
mereka. Sebuah uangkapan yang mengatakan bahwa hasil tidak 
akan mengkhianati proses nampaknya tepat digaungkan, artinya 
apabila kita mengharapkan hasil yang positif berupa kebaikan dan 
keselamatan bagi seluruh orang yang kita cintai maka hal pertama 
yang harus dilakukan adalah melakukan usaha-usaha untuk 
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merealisasikan hal tersebut. Tanpa adanya pengorbanan otomatis 
tidak ada kemenangan yang dicapai. Salah satu pengorbanan terbaik 
yang tercatat dalam sejarah bangsa ini ialah pengorbanan para 
pahlawan saat memperjuangkaan kemerdekaan. Seperti sejarah 
yang kita ketahui bersama, bahwa kemerdekan ini bukan sebuah 
hasil tan proses, bukan pemberian tanpa perjuangan. Kemerdekaan 
Indonesia diperoleh dari hasil perjuangan anak bangsa untuk 
melepaskan diri dari cengkeraman penjajah asing. Kebijakan 
ekonomi kolonial yang diterapkan Belanda dan Inggris di tanah air, 
menghadirkan kesulitan berkepanjangan bagi masyarakat. Namun 
keadaan tersebut tidak membunuh semangat para pejuang untuk 
memperbaiki kondisi masyarakat. Tekad yang besar untuk meraih 
kemenangan berupa kemerdekaan bangsa, menjadikan mereka 
tidak ragu dalam berkorban, merelakan harta hingga bersimbah 
keringat dan darah. Perjuangan beratus tahun untuk keluar dari 
kondisi tertekan dan derita yang panjang di negeri sendiri adalah 
sebuah pengorbanan yang sangat besar dilakukan oleh para pejuang 
kemerdekaan demi terbebasnya dari belenggu asing yang membuat 
bangsa Indonesia hidup dalam tekanan dan rakyat Indonesia saat 
itu memiliki spirit besar bahwa tidak ada pengorbanan yang  sia-sia 
apabila dilakukan secara tekun dan terus menerus meskipun harus 
ditempuh dalam waktu yang sangat lama.

Demikianlah sejatinya sebuah kehidupan berproses. Apakah 
dalam masa penjajahan ataupun masa kemerdekaan, prinsip 
ini harus tetap dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia. 
Karena setiap zaman memiliki tantangan tersendiri untuk 
dihadapi demi menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Dalam 
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konteks berbangsa bernegara, maka setiap jiwa dengan sukarela 
mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok demi 
kepentingan yang lebih besar/bersama.

Tiada kemenangan yang indah tanpa pengorbanan, seperti 
umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadhan selama sebulan penuh 
untuk meraih kemenangan saat hari raya idul fitri, pengorbanan 
seorang kekasih dalam memperjuangkan cintanya, seorang 
pahlawan berkorban demi terwujudnya keadilan bagi kehidupan 
masyarakat, seorang kepala keluarga berkorban mencari nafkah 
agar anak-anaknya memiliki kehidupan lebih baik dari orangtuanya, 
generasi saat ini berkorban untuk hidup lebih sehat, disiplin, tertata 
apik, hemat dan peduli terhadap lingkungan agar tetap terjaga demi 
keberlangsungan hidup di masa depan untuk generasi setelahnya.

Dalam proses penyelenggaraan bernegara, setiap orang dalam 
situasi normal maupun krisis tetap dituntut untuk berkomitmen 
menjalankan hak dan kewajiban sesuai peran dan fungsinya 
masing-masing sebagai warga negara (WN). Tidak merasa karena 
sudah membayar pajak sebagai kewajiban yang ditunaikan 
kemudian menuntut sesuatu dengan  memaksakan kehendak 
kepada penyelenggara negara/pemerintah. Sejatinya dalam wadah 
sebuah negara, setiap WN memiliki tanggung jawab untuk terus 
berkontribusi dan peduli dalam mendukung negara agar kondusif 
dan kehidupan berbangsa semakin berkualitas dan produktif. 
Idealnya saat situasi normal sebuah bangsa fokus pada kehidupan 
sosial yang damai kondusif fokus pada karya, kreatifitas, inovasi, 
prestasi, maka saat krisis datang kondisi seperti ini sulit ditembus 
oleh gangguan dari sisi manapun, serta semangat perjuangan 
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tetap terjaga karena pola yang telah terbangun dengan kokoh dan 
mengakar di masyarakat. Sehingga dampak kehadiran krisis yang 
sebenarnya berpotensi merusak tatanan kehidupan sosial dapat 
tetap dikendalikan secara optimal. 

Pelaksanaan protokol kesehatan yang harus dilakukan 
masyarakat, perlu dikampanyekan sebagai sebuah pengorbanan 
yang menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat sebenarnya 
sedang melakukan komitmen bela negara. Bela negara memiliki 
esensi nilai-nilai berupa cinta tanah air, sadar berbangsa dan 
bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki 
kemampuan awal membela negara. Karena dampak dari pandemi 
ini akan sangat luas, dan jika warga negara menjalankan perannya 
masing-masing berarti telah melakukan upaya keselamatan bangsa 
dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, sehingga sangat 
layak dikategorikan sebagai bela negara. Bela negara memiliki dasar 
hukum dan peraturan dalam pelaksanaannya. Bela negara memiliki 
Landasan Idiil, konstitusional dan operasional. Dasar hukum dan 
peraturan terkait dengan bela negara adalah:

1) Landasan Idiil, sebagai Landasan Idiil adalah Pancasila.

2) Landasan Konstitusional.

a) UUD 2002 Pasal 27 (3) yaitu ‘Setiap warga negara berhak dan 
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara’.

b) UUD 2002 Pasal 30 (1) yaitu ‘Tiap-tiap warga negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan 
negara’.
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3) Landasan Operasional, sesuai TAP MPR No.VI tahun 1973 tentang 
Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

Sesuai dengan landasan tersebut maka sudah menjadi 
kewajiban dan mau tidak mau bagi seorang warga negara untuk 
ikut berkorban dan membela negara dari segala ancaman yang 
membahayakan, termasuk wabah pandemi COVID-19. Kesadaran 
setiap warga negara untuk mau berkorban menjadi hal utama 
yang harus terus diwujudkan, sehingga kemenangan menghadapi 
COVID-19 ini bukan hanya angan-angan semata. Peran pemerintah 
untuk mensosialisasikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat 
Indonesia untuk paham dan sadar bahwa mereka dalam situasi 
bencana pandemi seperti ini memiliki fungsi terdepan utamanya 
dalam mengatasinya. Tidak semata dilimpahkan kepada satu elemen 
yaitu pemerintah saja atau rakyat saja tetapi seluruh elemen bangsa 
yang ada harus bersatu dan bersama-sama dalam menghadapi dan 
menangkal serangan wabah virus ini agar segera berakhir, itu spirit 
yang harus ditanamkan.

Pengorbanan Akan Berbuah Kemenangan
Pada Rabu, 11 Maret 2020 waktu setempat, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, selaku Direktur Jenderal World Health Organization 
(WHO) telah mengumumkan bahwa wabah Virus Corona sebagai 
pandemi global. Bahkan, pemerintah Indonesia pun telah meng-
umumkan bahwa COVID-19 sebagai bencana nasional. Para ahli 
kesehatan pun merekomendasikan masyarakat untuk melakukan 
social distancing demi memperlambat penyebaran virus. Presiden 
Joko Widodo sendiri pun sudah menginstruksikan masyarakat 
untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kementerian Kesehatan 
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dan lembaga-lembaga lainnya terus mengampanyekan protokol 
kesehatan, namun seperti tanpa arti, jumlah kasus terus meningkat. 
Dalam kondisi serangan wabah COVID-19 seperti saat ini, 
keselamatan manusia benar-benar terancam oleh virus yang sangat 
mematikan, virus ini telah memakan banyak korban meninggal di 
Dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga Kamis, 20 Agustus 2010, 
kasus terkonfirmasi tercatat 147.211 dengan kematian mencapai 
6.418 jiwa di Indonesia. Artinya pandemi ini benar-benar menjadi 
ancaman keselamatan bangsa.

Virus yang menyebar melalui penularan sesama manusia pada 
dasarnya dapat dicegah sejak dini sesuai rilis Kementerian Kesehatan 
RI, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan di 
pintu masuk negara, baik di Bandara, Pelabuhan, maupun lalu lintas 
batas darat negara terutama yang memiliki akses langsung dengan 
daerah asalnya yaitu Wuhan, China. Namun, saat ini COVID-19 
telah merebak hampir di seluruh daerah di tanah air. Sehingga 
peran penting penanggulangan pandemi ini tidak hanya di pundak 
pemerintah namun juga di pundak kita setiap warga negara. Contoh 
negara Vietnam, dalam mengatasi serangan COVID-19 mengingat 
negara ini berbatasan langsung dengan China sebagai sumber virus 
namun dapat menekan angka kematian sejak COVID-19 menyerang 
dunia, upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam sangat tegas 
dari awal penanganan (menghentikan penerbangan internasional) 
serta rakyat yang patuh (negara otoriter)  semua dapat terkendali 
baik sehingga dengan pengorbanan yang cepat dan besar dari 
awal, saat ini mulai melonggarkan social distancing utama bagi 
aktivitas pariwisata domestik sebagai sumber ekonomi negara 
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tersebut (tidak berlarut-larut). Walau tentunya terus siaga dalam 
menghadapi serangan wabah ini. Sejatinya pemerintah Indonesia 
dapat mencontoh pola penenganan yang efektif dalam menghadapi 
virus wabah ini agar tidak menyebar lebih luas kepada negara yang 
telah berhasil, tidak perlu malu untuk mencontohnya jika dapat 
menyelamatkan rakyatnya lebih banyak lagi. 

Era digitalisasi mendominasi kehidupan manusia saat ini 
otomatis kontak fisik terminimalisir. Kehidupan terus memaksa 
manusia bisa hidup berdampingan dengan gangguan, sebagai 
pengingat bahwa ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan 
terjadi dan siap untuk menghadapi, sikap terbaik adalah selalu siaga 
untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan fisik dan mental 
menjadi kekuatan utama yang harus dipersiapkan. Dalam arti jika 
situasi yang dihadapi sedemikian rupa buruknya maka sebagai 
warga negara harus dapat menurunkan egonya dengan demikian 
keadaan jadi lebih tenang dan pemerintah bisa fokus bekerja untuk 
mengatasi kondisi buruk tersebut. 

Kondisi ini semakin diperparah dengan keadaan vaksin 
yang belum juga ditemukan, penerapan disiplin yang dianggap 
solusi terhadap COVID-19 juga belum menjadi kebiasaan, di sisi 
lain ekonomi harus tumbuh dan bangkit, kondisi ini sangat sulit 
mengingat keharusan untuk menghindari kerumunan banyak 
orang.  Fakta-fakta tersebut menguatkan pentingnya peran serta 
setiap warga negara untuk berkorban demi kepentingan masyarakat 
yang lebih luas sesuai pasal 1 ayat 2 UU No. 3 tahun 2002 ‘sistem 
pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh 
warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta 



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

217

Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan 
secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap 
bangsa dari segala ancaman’. Beberapa peran yang dapat dilakukan 
sebagai pengorbanan adalah sebagai berikut:

1) Menjaga kebersihan fisik dengan rajin mencuci tangan serta 
menggunakan sanitizer. Karena virus sangat mudah menyebar 
dari orang lain yang batuk dari droplet yang hinggap di mana 
saja dan kemungkinan tanpa disadari kita pegang, oleh karena 
itu upaya untuk sering mencuci tangan dan menggunakan 
sanitizer agar kuman langsung mati dan tidak sempat terbang 
lebih jauh dan masuk ke area sensitif  yang dapat menulari. 

2) Gunakan selalu masker jika berada di luar ruangan agar udara 
yang kita hirup selain dapat terfilter juga menghindari tertular 
virus saat berada di luar rumah untuk aktivitas yang yang tidak 
dapat dihindari. Begitu sebaliknya bagi kita jika kebetulan 
positif reaksi covid tidak menyebar ke orang lain. 

3)  Menghindari kerumunan.

Hal ini memang akan cukup berdampak secara sosial maupun 
ekonomi bagi masyarakat, dengan dibatasinya area-area umum 
seperti tempat bekerja, wisata dan pusat perbelanjaan hingga arena 
olahraga. Seorang pengusaha harus rela mendapati fakta bahwa 
pendapatan yang berkurang akibat dibatasinya giat aktivitas bekerja 
di sisi lain tetap harus menanggung biaya bagi pegawai bahkan 
sebagaian akhirnya harus dilakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK), begitu pula dengan pusat perbelanjaan, seorang pekerja 
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rela pendapatannya berkurang karena waktu kerja mendapatkan 
pengurangan, begitupun seorang atlet dan profesi-profesi lainnya. 
Setiap warga negara harus mampu mengatur kehidupan dengan 
lebih hemat sehingga mampu bertahan secara mandiri dengan tetap 
mendapatkan bantuan dari pemerintah. Model pendistribusian 
bantuan yang mengumpulkan banyak orang selama ini juga men-
jadi pemicu penyebaran virus lebih luas karena sulit menerapkan 
disiplin social distancing dengan baik dalam keadaan demikian, itulah 
potret yang terjadi saat ini. Upaya keras yang harus dilakukan adalah 
memunculkan kesadaran tinggi dari seluruh masyarakat bahwa virus 
ini tidak bisa hilang, sama seperti virus-virus lainnya yang jika sudah 
menyerang manusia, upaya terbaik yang harus dilakukan adalah 
mencegah tertular atau bersikap preventif. Peran ini juga penting 
sebagai bentuk dukungan bagi tenaga medis yang berjuang di RS. 
Semakin tidak disiplin dan abai serta masih banyaknya kerumunan 
di masyarakat maka akan semakin mempersebar peluang penularan 
COVID-19 sehingga semakin membebani tenaga medis dan saat ini 
terus berjatuhan tenaga medis yang meninggal.

4) Menerapkan pola hidup sehat.

Pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan, lebih mudah 
dan murah serta tidak berdampak buruk lebih luas, karena jika 
sudah terinfeksi otomatis melalui proses panjang pengecekan 
kesehatan yang melelahkan dari mulai test swab dan seterusnya. 
Melihat keadaan itu harus muncul pola baru dalam melakukan 
giat aktivitas masyarakat. Serangan virus harus membuat waspada 
untuk menerapkan disiplin kesehatan COVID-19 selain rajin mencuci 
tangan, sering menggunakan sanitizer, selalu gunakan masker setiap 
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keluar rumah, jaga pikiran dan hati untuk tetap rileks dan berpikir 
positif agar imun tubuh kuat dan sulit terinfeksi virus serta menjaga 
asupan gizi dengan baik, tetap beraktivitas dengan istirahat cukup. 
Perubahan yang terlalu drastis membuat keadaan psikis masyarakat 
terganggu karena dipaksa harus mau dan mampu mengubah 
dan menyesuaikan dengan pola hidup baru, serangan COVID-19 
ini memaksa orang untuk melakukan perubahan kebiasaan baru 
menjadi habit, jika berdampak baik pada kualitas hidup manusia 
pada akhirnya, ini harus disyukuri.

5) Membantu kampanye protokol kesehatan melalui jaringan 
komunikasi.

Berkorban dengan sedikit meluangkan waktu dan memberikan 
gagasan untuk ikut membantu proses sosialisasi protokol kesehatan, 
khususnya secara online. Peran ini tentu sangat membantu pemerintah 
dan juga penting sebagai bentuk dukungan bagi tenaga medis 
yang berjuang dan melakukan banyak bentuk pengorbanan dalam 
penanganan pandemi ini. Karena semakin banyaknya kerumunan di 
masyarakat maka akan semakin mempersebar peluang penularan 
COVID-19 sehingga semakin membebani tenaga medis. Sangat baik 
jika kita mampu membentuk jaringan dan melakukan komunikasi 
untuk mengajak masyarakat mematuhi imbauan pemerintah dan 
berempati dengan para dokter yang melakukan perjuangan sampai 
tidak pulang ke rumah untuk menangani pasien COVID-19 agar virus 
tidak terus menyebar.

6) Meningkatkan kepedulian pada sekitar.

Tidak dapat dipungkiri telah terjadi dampak yang cukup 
signifikan dalam masyarakat, khususnya dari sisi ekonomi. Pekerja 
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yang dikurangi penghasilan hingga PHK banyak terjadi. Hal 
ini menuntut setiap diri untuk peka pada sekitar, ringan untuk 
membantu satu sama lain. Pola perilaku baru ini membentuk 
karakter peduli dan mau berbagi dengan lainnya,  menghasilkan 
kondisi lebih baik bagi lingkungan kehidupan bermasyarakat. 
Akhirnya menginspirasi bagi setiap warga negara lainnya untuk 
bisa mandiri dengan mengutamakan menyelamatkan diri masing-
masing terlebih dahulu otomatis mudah melakukan upaya berbagi 
kepada lingkungan sekitar lebih luas. Dalam situasi seperti ini benar-
benar diuji kekuatan fisik dan mental bangsa Indonesia untuk tidak 
kalah melawan serangan wabah virus corona.

Peran-peran tersebut adalah hal-hal umum yang dapat dan 
tidak terlalu sulit kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan seorang 
warga negara, melengkapi perang-peran strategis para tenaga 
medis dan aparat keamanan yang telah memiliki peran khusus 
dalam penanganan pandemi ini. Disayangkan sebagai bangsa besar 
yang terkenal penuh keadaban jika masyarakat bangsanya tidak 
mau berkorban demi mencapai satu tujuan besar yaitu keluar segera 
dari situasi sulit dan hidup bahagia bersama dengan aman damai 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika 
masyarakat Indonesia sadar dan mau melakukan upaya sederhana 
tersebut sebagai pengorbanan untuk saat ini dan terus ke depan 
sebagai sebuah kebutuhan bagi bangsa dan negara Indonesia 
apalagi di masa krisis seperti sekarang yang dapat meruntuhkan 
ekonomi rakyat dan ekonomi negara. 
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Kesimpulan 
COVID-19 adalah ancaman global yang juga mengancam 

bangsa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional 
maka penanganan serta perang dalam menghadapinya juga 
harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Diperlukan adanya 
pengorbanan sebagai upaya bela negara dengan mengambil peran 
masing-masing sesuai kemampuan yang dapat dilakukan. Bersikap 
tertib, patuh dan taat aturan dengan tidak mengeluh dan menuntut 
serta menambah runyam keadaan akan membantu memudahkan 
pemerintah bekerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Bagi seluruh pemimpin/kepala daerah sebagai pengemban 
amanah rakyat, memiliki popularitas itu baik namun terbaik adalah  
mampu mengatasi dan mengendalikan situasi di wilayah masing-
masing dalam menyelamatkan kehidupan warga masyarakatnya 
sesuai fungsi dan peran mereka sebagai pengemban amanah. Di sisi 
lain seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran tinggi 
dalam mencintai bangsa dan negara serta tanah airnya, sejatinya 
pengorbanan adalah merupakan konsekwensi dari cinta itu sendiri.

Jika dalam situasi normal kita dapat fokus pada  peningkatan 
produktivitas dari setiap warga negara, maka saat menghadapi krisis 
agar terminimalisir dampak buruk utama korban jiwa dan ekonomi, 
sudah terbentuk sikap mandiri, dan tidak selalu ketergantungan 
pada pemerintah kecuali untuk hal yang memang domain kebijakan 
pemerintah seperti memberi bantuan kepada masyarakat terdampak 
krisis baik pangan maupun stimulus ekonomi, penyediaan sarana 
prasarana kesehatan dan lain-lain. 
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Bagi bangsa besar justru saat krisis akibat virus COVID-19 
akan luar biasa jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia makin 
tertantang untuk lebih kreatif, situasi berat terlewati tanpa terasa 
namun dapat menghasilkan produk yang dapat dijual dan ekonomi 
tetap berjalan. Spirit yang dibangun tidak mau rugi melewati masa 
sulit yang sudah membebani,  namun semakin produktif, di situ 
diuji/teruji mental setiap individu. Karakter seperti ini harus menjadi 
karakter masyarakat Indonesia sebagai modal dasar/pondasi kuat 
dalam mendukung kehidupan yang berkualitas di era global. Pola ini 
menjadi rujukan bagi semua anak bangsa sebagai bonus demografi 
yang jumlahnya besar, tidak hanya dituntut tanggung jawab negara 
tetapi kemandirian dari setiap warga negara dapat menyelamatkan 
diri sendiri, dengan kekuatan ini berdampak negara lebih mudah 
mengatasi situasi buruk dan tidak berlarut-larut. Spirit pengorbanan 
yang menjiwai setiap orang dapat menghasilkan kekuatan dalam 
kebersamaan untuk bangkit dan tidak berlama-lama dalam 
kesulitan. 

Dengan bersama kita kuat, bersatu kita bangkit menjadi 
pedoman yang tepat untuk dijalankan. Agar pengorbanan tidak 
terasa sebagai beban, maka spirit yang dibangun adalah “Jika untuk 
hal baik, saya memilih terdepan” Itulah bukti bahwa cinta itu adalah 
kekuatan. Dengan modal tersebut bangsa ini siap menghadapi era 
industri 4.0 dan tidak lagi tertinggal dari bangsa lainnya di dunia. 
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MANAGEMEN PANCASILA

 JADI KEKUATAN BANGSA MENGHADAPI

  PASCA PANDEMI COVID-19
Dr. Hotman Napitupulu

Abstrak
Bangsa Indonesia menghadapi Pandemi COVID-19, semakin hari 

kasus orang yang terpapar virus ini, bukannya semakin berkurang 
namun justru semakin bertambah. Dampak dari pandemi ini pun 
dirasakan oleh masyarakat dalam segala bidang baik bidang ekonomi, 
sosial dan budaya. Sebagai kekuatan bangsa Pancasila tidak akan 
pernah berarti jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak 
dihayati dan diamalkan secara nyata. Dengan demikian rasanya kita 
perlu memahami dan menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung 
di dalamnya agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara.

LATAR BEKANG
Sudah enam bulan lebih bangsa Indonesia menghadapi 

Pandemi COVID-19. Semakin hari kasus orang yang terpapar virus 
ini bukannya semakin berkurang namun justru semakin bertambah. 
Dampak dari pandemi ini pun dirasakan oleh masyarakat dalam 
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segala bidang baik bidang ekonomi, sosial dan budaya. Rusaknya 
lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan kebijakan, tata 
kelola sampai budaya konsumerisme, ini menunjukkan bahwa bumi 
kita sakit. Bencana alam terjadi karena ketidak seimbangan bumi. 
Pudjiastuti (2020) dalam kajiannya menjelaskan bahwa, pengelolan 
dan pemanfaatan sumber daya alam hutan khususnya kayu yang 
tidak optimal menyebabkan belum terwujudnya kemandirian 
pembangunan daerah, dikarenakan kualitas sumber daya manusia 
yang rendah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh beberapa 
daerah otonomi berbeda jenis ragamnya, sehingga pembangunan 
daerah tergantung dari pemerintah pusat. Kebijakasanaan 
pengelolaan dan pemanfaatannya masih tumpang tindih, tidak 
selaras dan belum sinkron diberbagai jenjang, sehingga membuka 
peluang bagi investor serta oknum pejabat untuk melakukan praktik 
KKN, dan lemahnya penegakkan hukum dan sistem manajemen 
nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 
hutan khususnya kayu. Dalam buku Etika Lingkungan Pudjiastuti 
(2020) menjelaskan bahwa masalah pokok lingkungan hidup pada 
dasarnya adalah masalah yang dihadapi manusia sendiri, karena 
sesungguhnya alam fikiran manusialah yang menyadari keberadaan 
alam semesta.

Hal ini membuat kita khawatir, cemas dan takut dalam 
menjalani aktivitas sehari-hari. Agar memiliki kekuatan bersama 
dalam menghadapi Pandemi ini, lalu apa yang harus kita lakukan? 
Bangsa Indonesia mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam 
menghadapi segala persoalan, karena memiliki dasar negara dan 
pandangan hidup yang kuat yaitu Pancasila.
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Dan sebagai kekuatan bangsa, Pancasila tidak akan pernah 
berarti jika nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak dihayati 
dan diamalkan secara nyata. Dengan demikian rasanya kita perlu 
memahami dan menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung 
di dalamnya agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung 
banyak nilai, baik nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis yang 
sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia dalam berbagai 
masa, karena nilai-nilai Pancasila digali dari kehidupan masyarakat 
Indonesia sehari-hari. 

ANCAMAN HAMBATAN GANGGUAN TANTANGAN
Sehingga dalam keadaan dan kondisi apa pun, nilai-nilai 

Pancasila dapat dijadikan pedoman dan kekuatan untuk menghadapi 
berbagai ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan. Sejarah 
telah membuktikan bahwa berbagai ancaman yang dihadapi 
bangsa Indonesia mampu diatasi dengan baik dengan dasar negara 
Pancasila tersebut. Mulai dari ancaman yang bersifat ideologi 
seperti pemberontakan G30S/PKI, pemberontakan DI/TII, maupun 
ancaman yang bersifat ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan 
pengaruh dari paham liberal dan komunis. Dan di masa Pandemi 
COVID-19 ini, nilai-nilai Pancasila mampu memberikan kekuatan 
kepada bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman Pandemi 
ini dengan baik. Apa saja nilai-nilai tersebut? Sila Ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa sebagai nilai dasar sila pertama mengandung nilai-nilai 
religius yang sangat kuat. Di tengah ancaman COVID-19 kita tetap 
kuat menjalaninya karena selalu berserah pada Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Sungguh kita merasakan bahwa kita manusia yang lemah 
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yang selalu merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan 
akan adanya ancaman penyakit di sekitar kita. Tetapi kedekatan 
kita pada Tuhan mampu membuat kita kuat dan semangat untuk 
menghadapinya serta membuat kita tetap mampu untuk bersyukur 
dalam keadaan apapun. Kita sebagai bangsa yang religius tentunya 
percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak yang kuasa dan 
semua akan indah pada waktunya. Saling tolong-menolong dan 
tenggang rasa antar sesama sangat diperlukan dalam masa sekarang 
ini. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai sila kedua Pancasila 
yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Mengapa  kita perlu 
tolong-menolong dan tenggang rasa di tengah ancaman Pandemi 
COVID-19 ini? Karena banyak rakyat yang terdampak baik dari segi 
sosial maupun ekonomi. Di sinilah pentingnya kita saling tolong-
menolong satu sama lain agar mereka yang terdampak tersebut 
tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara 
Persatuan Indonesia sebagai nilai dasar sila Ketiga Pancasila menjadi 
kekuatan bangsa untuk bersatu padu, bekerjasama dan bergotong-
royong satu sama lain dalam menghadapi ancaman Pandemi 
COVID-19 ini. 

KETAATAN PEMERINTAH MENJALANKAN PROTOKOL 
KESEHATAN

Ketaatan kita kepada pemerintah dalam menjalankan 
protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan pakai sabun, 
memakai masker dan menjauhi kerumunan-kerumunan adalah 
wujud kesetiaan kita pada bangsa dan negara sebagai salah satu 
pencerminan jiwa nasionalisme yang merupakan realisasi nilai 
praksis sila ketiga Pancasila. Tersebarnya epidemi COVID-19 bisa 
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di kontrol oleh faktor iklim dan cuaca, demografi dan mobilitas 
manusia, serta interaksi sosial, dan juga ikut menentukan adalah 
intervensi kesehatan masyarakat. (Pudjiastuti, Sopian, Hadi, 2020). 
Dengan persatuan dan kesatuan bangsa dan semangat nasionalisme 
yang kuat maka kita pasti mampu menghadapi ancaman Pandemi 
COVID-19 ini dengan baik. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 
merupakan nilai dasar sila keempat Pancasila yang wajib kita 
jalankan dengan cara saling menghargai pendapat satu sama lain, 
tidak saling menyalahkan, mencari solusi terbaik terhadap masalah 
ini, bukan justru membuat persoalan baru yang menghambat upaya 
kita dalam melakukan pencegahan Pandemi COVID-19 ini. Jika 
kita memiliki ide dan gagasan yang bagus maka bisa disampaikan 
kepada pemerintah dengan cara yang baik. Peran serta masyarakat 
sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menghadapi dan 
mencegah dampak buruk akibat dari Pandemi COVID-19 ini. 
Masyarakat yang adil dan merata akan tetap terwujud di negara kita, 
jika kita mampu mengamalkan nilai praksis sila kelima Pancasila 
yaitu tidak bergaya hidup mewah, hemat, menjaga keseimbangan 
antara hak dan kewajiban serta bersikap adil terhadap sesama. 
Bagi yang berkelimpahan dapat membantu yang kekurangan, 
tidak bergaya hidup mewah, tidak boros, tetapi bisa berbagi 
kepada yang lemah, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia Pengamalan nilai nilai Pancasila di tengah-tengah 
ancaman Pandemi COVID-19 inilah yang merupakan kekuatan kita 
menghadapi bencana non alam ini. Jika kita mampu mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila tersebut, maka sekalipun kita menghadapi 
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ancaman, kita tetap dapat menghadapinya dengan kuat dan 
mampu mengatasinya dengan baik. Marilah kita berpatisipasi secara 
aktif dalam mendukung usaha pemerintah mengatasi ancaman 
Pandemi COVID-19 ini sesuai bagian kita masing-masing .Marilah 
Kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, 
masyarakat, bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya. Semoga 
Pandemi ini segera berakhir. .

Dalam proses perjalanan waktu, peringatan hari lahir 
Pancasila tiap tanggal 1 Juni dapat dijadikan momentum untuk 
mempertegas lagi  posisi Pancasila  sebagai benteng pertahanan 
dan rumah bersama kebangsaan. Sebagai benteng pertahanan 
dapat diaktualisasikan dengan implementasi pada nilai-nilai 
luhur Pancasila, seperti persatuan dan toleransi sebagai   kekuatan 
penangkal  terhadap gempuran ideologi  lain yang bertentangan 
dengan  kepribadian bangsa Indonesia. 

Terlebih lagi, bangsa Indonesia sekarang ini sedang mendapat 
cobaan berat dengan semakin masifnya sebaran pandemi COVID-19 
yang  hingga kini belum memberikan sinyal kapan akan berakhir. 
COVID-19 bukan hanya menjadi tantangan bagi tumbuh dan 
berkembangnya Indonesia, tetapi juga seluruh negara yang ada 
di dunia.  Pemerintah Indonesia telah mengamanatkan kepada 
semua masyarakat untuk mengurangi kegiatan dari luar rumah 
yang menyebabkan banyak terjadinya kontak fisik. Hal itu dilakukan 
agar korban yang terjangkit COVID-19 tidak bertambah selama 
maraknya penyebaran virus yang terjadi di sebagian besar daerah 
di Indonesia. Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-
nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan 
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masyarakat bahwa mengurangi kontak fisik dan pergi keluar rumah 
merupakan salah satu hal yang termasuk dalam menerapkan nilai 
Pancasila. Adapun Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai 
ciri khas bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas 
masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta dalam 
menangani sebuah masalah. Karena nilai material yang ada dalam 
Pancasila merupakan bagian dari sifat dan pribadi bangsa Indonesia.  

KONSTRUKSI BENTENG PERTAHANAN
Ideologi Pancasila sebagai benteng pertahanan dalam arti fisik 

maupun metaforis  perlu diperkuat dalam upaya berkelanjutan 
melindungi dan mengamankan  rumah bersama untuk  seluruh 
komponen bangsa. Konstruksi benteng pertahanan, yang dibangun 
dengan sistem nilai Pancasila  dan semangat gotong royong, 
perlu diperkuat dan diperbesar dari waktu ke waktu di tengah 
arus perubahan zaman yang tidak pernah berhenti, ibarat sungai 
yang terus mengalir. Terlebih di saat ini bangsa Indonesia sedang 
mendapat cobaan berat akibat pandemi COVID-19 yang hampir 
melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu, 
pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai Pancasila ini merupakan 
hal  paling penting dalam upaya preventif  agar masyarakat 
tidak melanggar ketentuan pemerintah  terkait dengan upaya 
penyelesaian dan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Sejatinya pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang 
paling fundamental untuk mengontrol masyarakat tanpa perlu 
dilakukannya penegakan secara represif. Pemahaman nilai Pancasila 
mampu mencegah terjadinya pelanggaran  atas peraturan yang 
dibuat pemerintah berhubungan dengan penanganan COVID-19. 
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Setidaknya konsep cinta tanah air pun perlu diperdalam kepada 
masyarakat agar pemahaman nilai Pancasila lebih kokoh di tengah 
kehidupan masyarakat Indonesia.

Budaya tertib pada aturan merupakan bagian dari nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk melindungi 
kepentingan bersama. Dalam situasi apapun, penanaman nilai-
nilai Pancasila dan cinta tanah air akan mempermudah pemerintah 
untuk menghimbau masyarakat terhadap hal yang urgen dalam 
negara. Konten nilai  dalam Pancasila akan membuat masyarakat 
sadar bahwa pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari 
rakyatnya untuk menangani pandemi ini. Apabila Pancasila sudah 
menjadi hal vital dalam masyarakat, pemerintah dan rakyat tentu 
akan memahami dengan pasti kewajibannya dalam bernegara.

KAIDAH HIDUP
Sebagai ideologi yang menjadi representasi dari nilai-

nilai Ketuhanan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia,  ideologi Pancasila tentu menjadi kaidah hidup dalam 
konteks berbangsa dan bernegara. Sudah tak terhitung terdapat 
perilaku yang telah mendarah daging sehingga menjadi karakter 
warga negara, serta terdapat juga nilai dan perilaku ideal yang perlu 
dihabituasikan, sebagai ikhtiar dalam membentuk warga negara 
yang Pancasilais.

Ditinjau dengan menggunakan perspektif mana pun, fenomena 
menolak jenazah yang terpapar COVID-19 tidak berdasar sama 
sekali, serta merupakan kecacatan dalam berperilaku. Sebagai 
masyarakat yang memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha 
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Esa, kita perlu memuliakan sesama manusia, termasuk memberikan 
pemakaman yang layak bagi individu yang terpapar COVID-19 
dengan pelaksanaan proses pemakaman yang mengikuti syariat 
agama, serta mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan 
(khusus untuk COVID-19), baik oleh WHO (organisasi kesehatan 
internasional) maupun oleh lembaga kesehatan setempat yang 
representatif (Agil Nanggala, 2020).

Memaknai ideologi Pancasila tidak bisa dilakukan dengan 
menggemakan jargon, atau melalui proses sosialisasi teoretik 
semata, tetapi makna ideologi Pancasila akan terasa hikmahnya, 
apabila diaplikasikan melalui keterlibatan kita dalam proses 
mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umum, bahkan 
melalui komitmen kita untuk menjunjung tinggi Pancasila dalam 
kondisi apapun.

Dalam konteks Indonesia yang sedang dilanda pandemi 
COVID-19, seberapa jauh sudah  peran diri kita sendiri dalam 
mengutamakan kepentingan umum. Minimalnya kita mengikuti 
anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul serta melakukan 
tindakan yang bisa merugikan orang lain.

Plato, filsuf kelahiran Athena, pernah memberikan definisi 
mengenai negara ideal yang dipimpin oleh seorang “raja filsuf” 
(raja yang bijak), tetapi tidak pernah terealisasikan sampai saat 
ini, karena prosesnya yang begitu rumit, serta susahnya untuk 
mencapai kesepakatan. Refleksi yang bisa diambil, tidak perlu kita 
menjadi individu yang berkuasa untuk memberikan dampak positif 
bagi orang lain, cukuplah berkontribusi sesuai dengan kapasitas 
kita sendiri.
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GAYA HIDUP INDIVIDU
Ditinjau dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini, gaya hidup 

perlu kita jaga menjadi individu yang bijaksana, seperti tidak 
memberikan stigma negatif pada jenazah yang terpapar COVID-19, 
bahkan aktif dalam mengedukasi masyarakat umum, melalui media 
yang memadai, tidak saling menyalahkan, agar pandemi COVID-19 
ini bisa teratasi.

Keganasan arus perubahan belakangan ini bahkan digambarkan 
berlangsung begitu cepat dan simultan, membuat waktu tidak 
lagi berlari tunggang langgang, tetapi sudah meluncur  lebih cepat 
daripada  terjangan badai dan tsunami, bahkan adu cepat dengan 
sambaran petir yang berkejapan di langit. 

Sejauh ini, bangsa Indonesia dinilai mampu melewati berbagai 
guncangan  keras arus perubahan  terutama karena bertumpu kuat 
pada Pancasila. Seperti halnya sekarang ini, manakala bangsa ini 
sedang mengalami masa sulit,  kekuatan Pancasila  dapat menjadi 
sandaran filosofis dan benteng pertahanan terakhir untuk lepas 
dari semua belenggu yang menjerat sendi-sendi kehidupan. Setelah 
jauh   berjalan 75 tahun, Republik Indonesia diharapkan semakin 
memperkokoh  semangat persatuan, persaudauran, bela rasa, dan 
gotong-royong yang mengacu pada Pancasila dalam perjalanan 
panjang ke depan untuk kesejahteraan seperti amanat Mukadimah 
Konstitusi. Terlebih secara yuridis formal Presiden Joko Widodo 
telah mencanangkan hari lahir Pancasila lewat Keputusan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2016.  

Dengan adanya pandemi ini, harapannya semua komponen 
bangsa mampu meneguhkan wujud renjana (passion) untuk tetap 
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setia pada Pancasila. Kesetiaan mestinya bisa  diaktualisasikan 
dengan  tidak hanya sekadar hafal teksnya, namun nilai-nilai 
yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari.

PANCASILA MENJADI TEGUH DALAM KEHIDUPAN  
Dengan demikian harapannya Pancasila dapat semakin 

membumi sebagai nafas filosofis kehidupan selaras dengan pesan 
Bung Karno pada  tanggal 1 Juni 1945, bahwa Pancasila adalah 
media pemersatu untuk menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan 
bersama bagi bangsa Indonesia dengan keanekaragaman 
budayanya. 

Menurut  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan 
pentingnya Pancasila dalam menghadapi pandemi COVID-19. 
Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki nilai-nilai yang 
menguatkan Indonesia untuk menjalin persatuan, solidaritas dan 
gotong royong yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi 
COVID-19.

“Pandemi ini adalah momentum untuk menekankan penting-
nya nilai Pancasila. Ini ujian terhadap kesatuan kita sebagai satu 
bangsa,”., pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa dengan 
tingkat penyebaran terluas dalam sejarah umat manusia, yakni 
hanya dalam waktu 5 bulan, sekurangnya 216 negara telah terjangkit 
virus korona. Bahkan, Indonesia untuk pertama kali dalam sejarah 
mengalami pandemi wabah di setiap provinsi pada saat yang 
bersamaan.
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“Kita terbiasa dengan demam berdarah, malaria, kolera dan 
cacar, tapi tidak pernah terjadi secara nasional serempak karena 
biasanya hanya terjadi infeksi lokal, bukan serempak seluruh negara 
terdampak dan terpapar,”. Negara yang berhasil keluar dari pandemi 
COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta 
solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat 
tingkat bawah. Dia menyebut, nilai-nilai tersebut merupakan 
ideologi dasar dari Pancasila.

KESIMPULAN
“Dalam menghadapi musuh yang sama, harus kompak, tidak 

boleh saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan daerah. 
Elemen masyarakat harus kompak, jangan mengalahkan karena 
ini akan melemahkan sedangkan bangsa yang kompak yang akan 
survive,” pandemi ini merupakan ujian bagi Indonesia, bukan hanya 
ujian bagi pemerintah pusat maupun daerah. mendorong agar 
pandemi ini dijadikan momentum untuk membuktikan kesaktian 
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.  “Pancasila baru akan teruji, 
benar-benar sakti saat kita tetap utuh, bersatu dalam kebersamaan 
dan tidak goyah dalam menghadapi COVID-19,” 
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Abstrak
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang 

mengarahkan kesadaran warga negara akan pentingnya bernegara 
dengan menambahkan rasa cinta tanah air dan kepeduliannya 
terhadap negara. Dalam bernegara, masyarakat ikut berperan 
aktif dalam kehidupan yang sesuai dengan Pancasila. Masyarakat 
merupakan komponen dari suatu bangsa yang terkait di suatu 
negara, sehingga masyarakat mempunyai peran penting dalam 
sebuah negara, yaitu dengan membela negaranya sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia. Aturan Pemerintah yang dibuat perlulah ditaati apabila 
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aturan itu baik untuk kemaslahatan masyarakat dan itu semua akan 
menciptakan masyarakat yang bersatu, adil dan sejahtera. Dalam 
menghadapi Pandemi COVID-19 saat ini, Pemerintah perlu memiliki 
kebijakan yang berkerakyatan, karena yang paling berperan dalam 
kondisi saat ini yaitu masyarakat. Dampak dari Pandemi COVID-19 
telah mengganggu berbagai aspek kehidupan di masyarakat, mulai 
dari kesehatan, sosial, ekonomi, dan beragam aspek lainnya. Salah 
satu persoalan utama yang sedang ramai diperbincangkan publik 
mengenai dampak Pandemi COVID-19 yang semakin meluas di 
wilayah Indonesia adalah persoalan ketahanan pangan. Pangan 
adalah suatu tonggak utama bagi kebutuhan masyarakat yang 
tidak hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Maka dari 
itu, pemenuhan kebutuhan akan pangan masyarakat selama masa 
Pandemi COVID-19 perlu menjadi perhatian khusus dari banyak 
pihak agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga.

Kata kunci : Pendidikan, Peran Masyarakat, Bela Negara, Kebijakan.

1. Pendahuluan dan Masalah
Menurut Mahifal (2019) menyebutkan bahwa pendidikan 

kewarganegaraan itu sendiri memang didesain dengan tujuan 
untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta 
membentuk rasa kebangsaan, sikap dan perilaku cinta tanah air, 
berjiwa demokratis yang berkeadaban, menjadi warga Negara 
yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam 
membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai 
Pancasila, dan dari pada itu masyarakat harus memiliki kesadaran 
bernegara tersebut agar menjadi warga negara yang berperan teguh 
dalam bela negara. Lebih lanjut Mahifal menyebutkan, bela Negara 
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bagi warga Negara Indonesia adalah usaha pembelaan Negara 
dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air (wilayah Nusantara) dan 
kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan 
pada Pancasila sebagai dasar Negara serta berpijak pada UUD 1945 
sebagai konstitusi Negara.

Masyarakat memiliki peran dalam negara, yaitu upaya 
pembelaan negara di mana sudah tercantumkan di dalam UUD 
1945, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan ”Semua warga 
negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. 
Sehingga, masalah apapun di dalam negara, warga negara harus 
ikut serta dalam pembelaan negara dengan kebijakan yang sudah 
dibuat Pemerintah sesuai amanat konstitusi negara.

Adanya Virus Corona (COVID-19) yang merupakan penyakit 
menular tengah menyebar dan sekurang-kurangnya telah meng-
infeksi ± 1 juta orang dan sebanyak 90% negara di dunia telah 
menjadi korban. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama 
kali di negara China, tepatnya di kota Wuhan pada awal Desember 
tahun 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit 
di Wuhan dan melaporkan bahwa ada gejala penyakit yang tidak 
dikenal. Setelah melalui penelitian diketahui bahwa terdeteksi 
adanya varian virus baru dari virus yang telah dikenal oleh dunia 
kedokteran sebelumnya sebagai Severe Acute Respiratory Syndrom 
Corona Virus 2 (SARS-Cov-2) (Lucy Rodgers, Mike Hills, Dominic Bailey 
dan Wesley Stephenson, 2020).

Kemudian melalui rilis pers yang dikeluarkan Rabu (12/3) 
lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan pernyataan 
bahwa status penularan virus corona dari varian virus yang dikenal 
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dengan istilah COVID-19 telah menjadi status pandemi, karena 
dinilai bahwa wabah ini sudah sampai tingkat penyebaran dan 
keparahan yang mengkhawatirkan. Akibat dari pernyataan tersebut 
beberapa negara mulai menetapkan status kedaruratan kesehatan 
masyarakat terkait wabah virus corona (COVID-19) khususnya di 
negara Indonesia, karena berdasarkan faktor resiko yang ada. Selain 
melibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, banyak aspek yang 
mendapatkan konsekuensinya seperti di bidang sosial, politik, 
ekonomi, dan sebagainya (Tim, 2020).

Segala usaha pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan 
oleh berbagai pihak di seluruh dunia terhadap pandemi yang terjadi 
sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Upaya yang telah 
dilakukan tersebut saat ini sedikit membuahkan hasil dan telah 
begeser dari masa pandemi menjadi cenderung ke masa normal baru 
semenjak ditetapkannya karantina wilayah (lock down) dibeberapa 
negara. Sedangkan di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2O2O tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2Ol9 
(COVID-19). Himbauan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 
Pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, misalnya dengan 
melakukan beragam aktivitas dirumah dan mengurangi kontak fisik. 
Virus ini mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong 
kehidupan masyarakat, termasuk di antaranya sektor pertanian.

Apa upaya bela negara dari sudut peran masyarakat dalam 
menghadapi masalah global, yaitu virus corona atau COVID-19? 
Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus 2 
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(SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. 
Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona 
bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia 
akut, sampai kematian. Virus ini sudah tersebar di berbagai negara 
termasuk Indonesia, dari negara lainnya melakukan kebijakan 
dengan adanya lockdown. Indonesia sendiri sudah melakukan 
kebijakan dengan PSBB dan yang berperan penting dalam 
pelaksanaan tersebut selain Pemerintah adalah peran masyarakat 
itu sendiri (Mahipal, 2011).

Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat 
dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi 
yang sulit seperti sekarang ini. Ketahanan pangan menjadi sesuatu 
yang harus diupayakan untuk menghindar dari krisis pangan yang 
seakan menghantui Indonesia. Dari sini petani sebagai tonggak 
utama pada pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan 
dampaknya. Seperti harus memenuhi permintaan yang cukup 
tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-
hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan 
kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa 
pandemi di Indonesia tetap terjamin.

Oleh karena itu, tulisan ini mengupas seputar peran masyarakat 
untuk bela negara dalam menghadapi COVID-19 serta apa 
saja kebijakan Pemerintah dalam menghadapi COVID-19 yang 
dihimbaukan kepada masyarakat. Gerakan yang harus dilakukan 
bersama untuk mengantisipasi wabah penyakit agar tidak memakan 
banyak korban lagi disuatu negara, dengan upaya pencegahannya yang 
dilakukan seperti apa karena Islam sudah menunjukkan bagaimana 
menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit atau virus.
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2. Hasil Analisa dan Pembahasan 
a. Masyarakat dan Bela Negara
Menurut Suriata, I, N. (2019). Aktualisasi Kesadaran Bela Negara 

Bagi Generasi Muda Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional. 
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 47-56 Kurikulum 
Pendidikan Nasional memuat sangat sedikit materi Bela Negara. 
Kurikulum Pendidikan Nasional secara formal yang dimulai dari 
Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi memuat 
materi Bela Negara sangat minim, padahal pembentukan karakter 
bangsa dimulai sejak dini, ketika anak-anak masih duduk di bangku 
Taman Kanak- Kanak (TK). Apabila masih anak-anak dibentuk rasa 
nasionalisme, wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, maka akan 
tumbuh sikap bela negara yang militan. Setiap negara tidak lepas 
dengan adanya warga atau masyarakatnya. Unsur Rakyat ini sangat 
berperan penting dalam sebuah negara, karena secara kongkret 
rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan 
dengan baik.

Masalah-masalah yang terjadi pada suatu negara, khususnya 
di negara Indonesia merupakan masalah kita bersama, yaitu semua 
Warga Negara. Sehingga peran masyarakat sangatlah penting 
bagi sebuah negara dalam menyelesaikan masalah. Sebagai warga 
negara juga perlu memahami dengan kebijakan yang dibuat oleh 
Pemerintah untuk kemaslahatan warga negara.

Masyarakat sangat berperan dalam bela negara, yaitu ikut serta 
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dam Pemerintahan, 
musyawarah mufakat, hidup bermasyarakat yang dapat dilakukan 
dengan ikut serta dalam memutuskan kebijakan apabila ada suatu 
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permasalahan. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, di mana 
virus ini sudah mendunia dan membuat kekhawatiran bagi semua 
negara karena menyebabkan hilangnya banyak nyawa disuatu 
negara, sehingga berkurangnya penduduk suatu negara.

Negara pasti adanya rakyat dan rakyat pasti adanya negara. 
Negara adalah masyarakat. negara adalah rakyat, masyarakat itulah 
unsur yang paling utama, dominan dan harusnya paling diutamakan. 
kepentingan merekalah yang harus dituruti pemerintah karena 
pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi kepercayaan oleh 
masyarakat untuk membuat peraturan, mengatur dan menghukum 
anggota masyarakat (Wahyu Nurudin, 2010). 

Agar terwujud masyarakat dalam membela negara yaitu 
pertama, kesadaran semua kalangan masyarakat, adanya rasa 
kebangsaan, cinta tanah air dan peduli terhadap sesama. Kedua, 
mengikuti peraturan arahan dari Pemerintah dengan bijaksana, 
tentunya dengan dasar hukum. Ketiga, melawan bersama dengan 
masalah yang terjadi, baik itu dari dalam maupun dari luar 
(Kapenrem 071/Wijayakusuma, Kapten Inf Hendro, 2019).

b. Peran Masyarakat Menghadapi COVID-19
COVID-19 merupakan penyakit virus yang berbahaya bagi 

manusia. Saat menghadapi wabah penyakit yang sudah mendunia 
ini, terutama yang berawal dari negara Cina, pemerintah Cina 
melakukan kebijakan suatu aturan agar masyarakat tidak boleh 
ada yang keluar, namun semakin virus itu menyebar sehingga 
berdampak pada negara- negara lainnya termasuk Indonesia.

Kejadian penyebaran virus corona ini membuat semua 
masyarakat resah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan saat 



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

244

Book Chapter: Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19

kejadian seperti ini. Masyarakat masih mampu untuk melaksanakan 
bela negara walaupun dalam keadaan virus corona atau COVID-19. 
Dengan kejadian seperti ini haruslah ada kesepakatan bersama 
bukan mengkritik bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 
bangkit bersama melawan COVID-19.

Riyan Setiawan menulis suatu berita pada tanggal 20 Maret 
2020, bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau 
kepada seluruh warganya untuk berdiam diri di rumah sebagai 
bentuk bela negara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 
(Setiawan, 2020). Ini menunjukkan bahwa dalam situasi seperti 
ini masyarakat mampu berperan dalam bela negara dengan cara 
berdiam di rumah atau disebut dengan social distancing, dengan 
tidak melakukan aktivitas di luar rumah seperti belajar, menghindari 
kerumunan disuatu tempat, menutup tempat wisata, dan lain-lain.

Tak hanya Gubernur DKI Jakarta saja yang mengatakan 
bahwa bela negara dengan berdiam diri di rumah, Wakil Menteri 
Pertahanan, Wahyu Trenggono, juga mengatakan pada tanggal 
23 Maret 2020 bahwasanya ”Social Distancing dengan menjalankan 
skema bekerja dan belajar itu adalah bagian dari penekanan 
penyebaran virus. Social Distancing ini harus dijalankan dengan 
disiplin selama masa status darurat bencana hingga 29 Mei 2020 
agar Indonesia menang melawan virus corona. Jadi, sekarang 
bertahan di rumah itu Bela Negara” (Antara, 2020).

Dari kebijakan tersebut masyarakat mampu menaati aturan 
yang dibuat karena kebijakan tersebut baik untuk kemaslahatan 
warga negara, dari banyak kasus tentang virus corona ini membuat 
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kekhawatiran bagi pemerintah maupun warga negara karena angka 
kematian penduduk yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah 
sudah menghimbau masyarakat agar berdiam rumah untuk 
pencegahan COVID-19.

Humas UPNVJ, 23 Maret 2020, menyebutkan dalam Upaya 
Kesiapsiagaan Bela Negara dalam Pencegahan Virus Corona bahwa 
berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease 
(COVID-19) pada Satuan Pendidikan, diinstruksikan kepada Satuan 
Pendidikan untuk memastikan ketersediaan sarana untuk cuci 
tangan di berbagai lokasi strategis di Satuan Pendidikan. Kegagalan 
dalam menjaga kebersihan tangan adalah penyebab utama infeksi 
dan dapat mengakibatkan penyebaran mikroorganisme multi 
resisten di lingkungan sekitar (Program Studi Farmasi Program 
Sarjana FK UPNVJ, 2020).

Lanjut menurut Humas UPNVJ (2020), menyatakan bahwa 
menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan adalah 
metode paling praktis dan efektif dalam pencegahan infeksi. Oleh 
karena itu, masyarakat mampu mengikuti arahan yang diberikan 
untuk upaya pencegahan virus COVID-19. Selain itu, menjaga 
kebersihan merupakan ajaran Islam di mana sudah tercantumkan 
di QS. At-Taubah ayat 108, disitu menunjukkan Allah Swt. menyukai 
orang-orang yang bersih. Bagi umat Islam pastinya akan menjaga 
itu semua, dan diharapkan semua masyarakat Indonesia pun 
melakukan arahan yang diberikan oleh pemerintah, karena itu 
semua merupakan bentuk bela Negara dalam menghadapi pandemi 
COVID-19, sehingga semua masyarakat harus berperan aktif.
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c. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian 
Atau Food and Agriculture Organization (FAO)

FAO telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di 
dunia bahwa akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah 
pandemi virus corona (COVID-19). Terlebih lagi dengan adanya 
skema pembatasan sosial secara besar-besaran (lockdown) yang 
telah dilakukan oleh banyak negara yang akhirnya berpengaruh 
terhadap pemenuhan pangan di setiap negara tidak terkecuali 
di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus mengantisipasi 
dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan 
pangan di Indonesia dan menyelamatkan petani lokal. Hal kecil yang 
sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di 
Indonesia walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang 
masih mencukupi. Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu 
menjaga dan mewaspadai agar tidak ada mafia yang bermain 
untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan di tengah-tengah 
masyarakat (Jonnatan, 2018).

d. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Upaya 
Pemenuhan Pangan Nasional Di masa Pandemi

Kebijakan dalam ketersediaan dan aksebilitas pangan serta 
keterjangkauan (stabilitas) harga pangan di Indonesia dari produksi 
hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir, antara lain:

1) Perubahan Pola Rantai Pasok Pangan

Di tengah situasi pandemi COVID-19 segala aktivitas masyarakat 
cenderung kepada normal baru. Dengan penerapan pembatasan 
sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi. Petani 
mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara 
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protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen. 
Proses distribusi pun lebih banyak menuju pasar-pasar online 
(Hoddinott, 1999).

2) Meningkatkan Fasilitas Produksi dan Konsumsi di Sektor 
Pangan

Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di dunia 
berusaha memenuhi pemunuhan kebutuhan pangannya secara 
mandiri karena jalur perdagangan Indonesia terganggu semenjak 
adanya kasus COVID-19. Dari hal ini maka pemerintah Indonesia 
harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi (Maxwell, 1996).

3) Ketersediaan dan Stabilitas Harga Pangan di Tengah Pandeni 
COVID-19

Dalam Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional 
telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8 persen 
selama periode Januari-Maret 2020. Maka dari itu, seabagai langkah 
antisipatif kenaikan harga pemerintah perlu membuat strategi 
kebijakan pangan di semua lini (Sage, 2002).

4) Optimasi Distribusi Pangan dan Pentingnya Protokol Logistik

Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di 
tengah pandemi virus ini, terutama dalam penanganan wabah dan 
memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, khususnya terkait 
dengan pangan (Thompson, 2000).

5) Bela Negara Dapat Dilakukan Secara Aktif Oleh Setiap Warga 
Negara

Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan 
profesi dan kemampuannya. Contohnya mahasiswa pertanian 
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maupun masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena 
bidang pertanian adalah salah satu aspek strategis bagi negara 
khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Pangan merupakan 
kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat dan menjadi 
pemenuhan hak asasi dalam setiap individu dalam menentukan 
kualitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 Tentang Pangan. Dan nantinya akan sangat berpengaruh 
terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan juga stabilitas 
kemandirian Indonesia. Selain itu, bagi masyarakat biasa pun bisa 
membantu mengurangi krisis pangan dengan memulai untuk 
berkebun dipekarangan rumah. Bukan hanya memenuhi pekarangan 
rumah dengan jemuran, parkiran ataupun sekedar tanaman hias 
saja melainkan bisa memulai dengan menanam sayur yang cukup 
mudah dalam perawatannya seperti angkung, sawi, bayam, cabai, 
tomat dan lain sebagainya. Tak hanya dipekarangan rumah, bagian 
depan maupun belakang kita pun bisa memanfaatkan loteng rumah. 
Siap tidak siap masyarakat harus memiliki kemandirian bahkan 
mampu membantu sesama.

6) Ketahanan Pangan Domestik/Lokal

Ketahanan Pangan Nasional tentunya tidak terlepas dari 
ketahanan pangan domestik/lokal. Dengan mengacu pada hal 
tersebut maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat 
memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam meningkatkan 
sektor agribisnis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Proses Pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
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Daerah, peranan daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan 
di wilayahnya menjadi semakin meningkat. Searah dengan 
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi 
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan aktif. Achmad 
(2005) menyebutkan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan 
di wilayah kerjanya. Partisipasi tersebut diharapkan memerhatikan 
beberapa asas, yaitu: 

1) Mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki 
oleh masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumber 
daya spesifik yang dimilikinya, serta disesuaikan dengan 
kondisi sosial dan budaya setempat.

2) Menerapkan kebijakan yang terbuka dalam arti 
menselaraskan kebijakan ketahanan pangan daerah 
dengan kebijakan ketahanan pangan nasional.

3) Mendorong terjadinya perdagangan antar daerah.

4) Mendorong terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan.

Dengan memerhatikan beberapa asas kebijakan ketahanan 
pangan di daerah tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 
pemerintah daerah tersebut di antaranya meliputi : 

a) Pemerintah daerah perlu menyadari akan pentingnya 
memerhatikan masalah ketahanan pangan di wilayahnya.

b) Perlunya apresiasi tentang biaya, manfaat, dan dampak 
terhadap pembangunan wilayah dan nasional program 
peningkatan ketahanan pangan di daerah kepada para 
penentu kebijakan di daerah.



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!
Arsip Penerbit G

emala

Dila
rang m

emperbanyak File
 dalam bentuk 

apapun!

250

Book Chapter: Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi COVID-19

c) Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan dan 
strategi untuk menangani masalah ketahanan pangan di 
daerah.

d) Perlu dikembangkan suatu wahana untuk saling tukar 
menukar informasi dan pengalaman dalam menangani 
masalah ketahanan pangan antar pemerintah daerah.

7) Pengembangan Teknologi

Pengembangan teknologi dalam meningkatkan efisiensi akan 
mencakup teknologi pengembangan sarana produksi (benih, pupuk 
dan insektisida), teknologi pengolahan lahan (traktor), teknologi 
pengendalian hama terpadu (PHT), teknologi pengelolaan air (irigasi 
gravitasi, irigasi pompa, efisiensi dan konservasi air), teknologi 
budidaya (cara tanam, jarak tanam, pemupukan berimbang, pola 
tanam, pergiliran varietas), dan teknologi pengolahan hasil.

Teknologi pertanian berperan penting dalam mendukung 
pengembangan pertanian pangan di areal pengembangan baru 
(ekstensifikasi). Pengembangan lahan pertanian baru, menurut 
kondisi agro ekosistemnya dapat dibedakan menjadi : (1) lahan 
sawah cetakan baru, (2) lahan kering (ladang atau di bawah 
naungan), dan (3) lahan rawa (pasang surut dan lebak). Sudah 
barang tentu teknologi yang dibutuhkan untuk pengembangan di 
areal ekstensifikasi ini akan bersifat lokal spesifik (Achmad, 2005).

Dengan memerhatikan penjelasan yang telah dikemukakan 
di atas, dapat terkait dengan pelibatan masyarakat lokal dalam 
pengurangan risiko penyebaran COVID-19, yang meliputi : 
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1) Bahwa upaya percepatan penanganan COVID-19 selama 
dua bulan terakhir, walaupun telah direspon Pemerintah 
dengan baik melalui penerbitan berbagai kerangka 
regulasi, namun masih belum dapat diimplementasikan 
secara efektif di masyarakat, yang ditunjukkan dengan 
masih meningkatnya kasus penderita setiap harinya 
berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19;

2) Bahwa penerapan kebijakan tentang Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 
11 Tahun 2020, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar yang 
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 
2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 
2020, ternyata masih belum dapat diimplementasikan 
di lapangan, karena masih diperlukan pendataan dan 
verifikasi dari aspek epidemiologi, serta kondisi sosial 
ekonomi masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki 
atau berpotensi memiliki kasus penderita COVID-19;

3) Bahwa kondisi penyebaran atau transmisi pandemi 
COVID-19 adalah dari manusia ke manusia, maka upaya 
search-find-isolate yang ditetapkan WHO hanya bisa 
efektif apabila dilakukan pada tingkat lokal, dimulai 
dari tingkat individu, keluarga, RT/RW, kelurahan/desa, 
sehingga diperlukan upaya khusus dalam penguatan peran 
komunitas dan masyarakat di tingkat lokal khususnya desa/
kelurahan dalam penanganan bencana pandemi COVID-19;

4) Bahwa dengan mempertimbangkan diperlukannya 
pengurangan risiko penyebaran pandemi COVID-19 di 
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tingkat lokal, serta dengan memerhatikan keberhasilan 
penerapan pendekatan pengurangan risiko bencana 
berbasis komunitas Dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 4 
Huruf a,c,e,dan f menyebutkan, baik mulai dari tingkat 
keluarga melalui Keluarga Tangguh Bencana (Katana), 
Desa Tangguh Bencana (Destana), Kampung Siaga Bencana 
(Kasiba), termasuk kesiapan komunitas lokal dalam meng-
hadapi bencana yang dilakukan Taruna Siaga Bencana 
(Tagana), maka diperlukan upaya penguatan kapasitas 
lokal mulai dari tingkat masyarakat dan komunitas mulai 
dari tingkat RT/RW di tiap desa/kelurahan dalam rangka 
kesiapsiagaan dan pencegahan serta menghindari (cegah 
dan tangkal) potensi kejadian dan penyebaran pandemi 
COVID-19;

5) Bahwa status kedaruratan kesehatan masyarakat dan 
pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan 
bencana pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh 
Pemerintah memiliki dampak yang luas terhadap kondisi 
kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara nasional 
dan berpotensi menjadi ancaman yang dapat memengaruhi 
ketahanan nasional, maka sangat perlu dipertimbangkan 
pendekatan pengurangan risiko bencana pandemi 
COVID-19 yang berbasis komunitas dan masyarakat lokal, 
melalui penguatan ketahanan masyarakat terhadap 
bencana yang selanjutnya akan memperkokoh ketahanan 
nasional.
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3. Kesimpulan
Masyarakat dapat melakukan bela negara dengan arahan yang 

jelas, dan juga tindakan yang positif. Tindakan masyarakat yang tidak 
ikut arahan atau aturan yang positif akan merugikan bagi pribadinya 
dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban warga negara dalam 
membela negaranya, apalagi dalam menghadapi COVID-19 ini. Perlu 
kita ketahui bukan ego yang kita dahulukan, namun kepentingan 
Negaralah yang kita laksanakan agar menciptakan Negara yang 
selamat, adil, dan sejahtera. Perlu juga adanya dalam bela Negara 
dipadukan dengan wawasan dan pengetahuan dari pendidikan 
kewarganegaraan dengan rasa kepedulian terhadap bangsa dan 
Negara.

Dengan demikian, sebagai langkah antisipatif dampak COVID-19 
terutama terhadap stabilitas ketahanan pangan, masyarakat dan 
pemerintah harus saling bahu membahu dalam memastikan dari 
segala lini. Jika semua saling bahu-membahu dalam menangani 
kasus ketahanan pangan di tengah pandemi ini maka pasti semua 
akan mudah terselesaikan. Setiap warga negara perlu menanamkan 
sifat rasa bela negara untuk meningkatkan semangat dalam 
memenuhi ketahanan pangan di Indonesia.

Pembentukan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mulai 
dari tingkat nasional melalui Keputusan Presiden 09 Tahun 2020 
hingga gugus tugas yang dibentuk di tingkat RT/RW, menunjukkan 
bahwa penanganan pandemi COVID-19 tidak bisa dikerjakan secara 
sektoral, namun harus dikoordinasikan secara lintas kelembagaan 
dan lintas pelaku. Di dalam kaitannya dengan penanganan 
pandemi COVID-19 yang partisipatif, dengan pelibatan peran 
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serta masyarakat lokal menjadi sangat diperlukan penguatannya, 
terutama dengan mendorong pola kemitraan pentahelix di antara 
pelaku kepentingan yang terlibat, mulai dari pemerintah (pusat dan 
daerah), unsur swasta dan dunia usaha, unsur akademik, dan unsur 
masyarakat lokal. Untuk itu, berbagai instrumen kelembagaan 
dalam rangka perlindungan yang dilakukan Pemerintah kepada 
kelompok individu atau masyarakat yang sudah dan/atau potensial 
terdampak COVID-19 menjadi perlu untuk dipetakan dan dievaluasi 
efektivitasnya. Seperti keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat 
(satlinmas), pertahanan sipil (Hansip), taruna siaga bencana 
(Tagana), serta kader desa tanggung bencana (kader Destana), 
termasuk pendamping lokal desa dan karang taruna serta PKK, 
perlu dievaluasi peran dan kontribusinya dalam meningkatkan 
ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lokal dan 
desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Untuk jangka panjang kebijakan pembatasan impor tersebut 
dapat dikurangi secara bertahap. Namun kebijakan  peningkatan  
produksi  domestik masih diperlukan yang disertai pula dengan 
peningkatan Ketahanan Pangan Domestik/Lokal. Pengembangan 
teknologi pertanian juga diharapkan mampu meningkatkan dan 
mengefisienkan sektor pertanian. Diversifikasi Produksi Pangan 
dengan cara penganeka-ragaman konsumsi atau pangan dapat 
mengurangi tekanan pada ketersediaan satu macam produk pangan, 
terutama beras.
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