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Pendahuluan/Latar Belakang 

Dalam penggal-penggal waktu tertentu, sejak reformasi bergulir tahun 1998 dulu, 

kehidupan nasional Indonesia, masih menyimpan berbagai kerawanan.  Era reformasi yang 

sudah berlangsung lebih dari satu dasa warsa, masih diwarnai permasalahan  yang mengandung 

ancaman potensial maupun nyata terhadap jaminan ke berlangsungan kehidupan nasional. Walau 

disana-sini kehidupan nasional Indonesia sudah mengalami kemajuan diberbagai aspek 

kehidupan, namun dalam waktu yang bersamaan, terjadi berbagai macam kerawanan yang 

mengancam kondisi ketahanan nasionalnya.  Kondisi seperti ini memerlukan kewaspadaan 

nasional. 

Kebablasan reformasi mengundang berbagai  permasalahan baru bangsa dan Negara,  

yang muaranya bisa melemahkan ketahanan nasionalnya. Terlebih dalam kaitannya dengan 

konflik dan disharmoni social, yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Sumbernya 

perbedaan, keberagaman atau ke bhinekaan berlatar belakang kepentingan yang dibungkus dan 

dimanipulasi dengan perbedaan suku, agama, ras serta golongan (SARA). Kondisi seperti ini 

memerlukan langkah-langkah yang konsepsional dalam kaitannya dengan jaminan ke 

berlangsungan kehidupan nasional dengan melakukan pengembangan ketahanan nasional 

berbasis kebhinekaan. Untuk itu,  pembahasan selanjutnya akan digunakan kerangka atau alur 

pikir sebagai berikut; 

Gambar 1: Kerangka atau Alur Pikir 

 

Mengawali pembahasan tentang pengembangan ketahanan nasional berbasis ke bhinekaan, 

paling tidak ada tiga variable atau kata kunci yang perlu dibahas atau dipertegas. Variable atau 

kata kunci itu meliputi pengembangan ketahanan nasional, ke bhinekaan, dan kewaspadaan 

                                                             
1 Orasi ilmiah dalam rangka peringatan Dies Natalis ke XXXI sekolah Pascasarjana UGM tanggal 8 September 2014 

di Ruang Seminar Lantai 5 Gedung Sekolah Pascasarjana 
2 Tenaga Profesional bidang Kewaspadaan Nasional  Lemhannas RI 
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nasional. Ketiga variable itu dikaitkan dengan ke berlangsungan kehidupan nasional, paradigma 

nasional dan lingkungan strategis yang pemetaannya tergambar seperti kerangka pikir diatas. 

Pengembangan ketahanan nasional dapat diartikan sebagai perubahan, perluasan atau 

pendinamisan berbagai unsur dalam ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjamin ke 

berlanjutan atau ke berlangsungan kehidupan nasional. Pendinamisan itu  dapat dilakukan 

dengan pembangunan, untuk menjadikan pengembangan itu sesuai dengan harapan berdasarkan 

paradigma  nasional dan perkembangan  lingkungan strategi.  

Paradigma nasional  adalah acuan nasional yang sudah disepakati menjadi konsensus dasar  

kehidupan berbangsa dan bernegara  seperti Pancasila dan UUD NRI 1945.  Sedangkan yang 

dimaksud lingkungan strategis  adalah lingkungan global, regional maupun nasional .yang 

mampu memberi pengaruh positif maupun negatif terhadap pencapaian tujuan nasional.  

Ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah  sebuah prasyarat atau 

tuntutan yang akan dijadikan jaminan ke berlanjutan atau ke berlangsungan kehidupan nasional. 

Kehidupan nasional itu sendiri terdiri dari berbagai bidang, aspek, variable serta indicator dengan 

parameternya yang beragam. Demikian beragamnya sehingga antar bidang, aspek, variable serta 

indicator dalam ketahanan nasional itu bisa saling memberi penguatan, namun disaat yang 

bersamaan bisa juga menjadi  factor yang saling  melemahkan. Keberagaman atau kebhinekaan 

dalam berbagai aspek kehidupan nasional, disatu sisi merupakan kekayaan namun dilain sisi 

menjadi sumber pertentangan permusuhan dan bahkan konflik yang mengancam keberlanjutan 

atau ke berlangsungan kehidupan nasional itu sendiri. Kondisi seperti ini menghasilkan 

fenomena paradoksial kehidupan nasional saat ini maupun kedepan. Fenomena yang juga 

dialami dalam tataran global maupun regional, yang perlu diwaspadai melalui pendekatan 

konsep kewaspadaan nasional, yaitu konsep yang berkaitan dengan kepedulian terhadap 

nasionalisme dan system deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, tangkal dini dan tanggap awal 

akan ancaman  nasional yang dihadapi.  

Keberagaman berbagai  bidang  dari ketahanan nasional memerlukan  pengaturan dan 

penyelenggaraan yang berimbang, selaras dan serasi untuk kepentingan keberlanjutan atau ke 

berlangsungan kehidupan nasional. Untuk kepentingan itu diperlukan pedoman atau acuan yang 

tunggal, sehingga walaupun beragam atau dalam kebhinekaan, namun ada ke tunggal ikaan. 

Tidak bhineka yang harafiah, yang lepas dari kata lain dalam sebuah kontruksi “ bhineka tunggal 

ika, tan hana dharma mangrva”. Artinya; walaupun beragam tetapi tetap dalam satu tujuan, 

dalam hal ini  tujuan nasional, karena tidak ada  tujuan nasional selain tujuan nasional seperti 

yang dikehendaki dalam pembukaan UUD NRI 1945. 

 Praktek ke bhinekaan tidak seharusnya  praktek keberagaamn atau praktek berbeda yang 

asal beda dengan mengartikan kebhinekaan atau keberagaman itu sebagai  kata yang terpisah 

dari kontruksi aslinya “ bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrva”.  Praktek yang 

demikian berpotensi atau secara nyata selama ini berkontribusi melemahkan ketahanan nasional. 

Kondisi seperti ini memerlukan suatu konsep  yang memadai atau paling tidak perlu di waspadai, 
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agar keberagaman atau ke bhinekaan yang dimiliki Indonesia bukannya menjadi beban, namun 

sebaliknya justru menjadi motor dan basis pengembangan ketahanan  nasional itu.  

Kewaspadaan Nasional Terhadap Fenomena Paradoks Global Dari Lingkungan Strategis 

“Ketika dunia menjadi lebih terintegrasi secara ekonomi, entitas politik dan bisnis yang 

terdiri dari itu menjadi lebih kecil dan lebih banyak” ( John Naisbitt, 1994). Dengan kata lain, 

apa yang dikatakan Naisbit dalam Global Paradoksnya, adalah dunia yang menuntut semakin  

terintegrasi ternyata dalam waktu yang bersamaan juga menuntut disintegrasi. Fenomena ini 

sama dengan  fenomena dimana universalisme dan tribalisme  bergerak secara bersamaan secara 

paradox. Fenomena paradoksial global yang digambarkan John Naisbit, sesaat setelah 

berakhirnya perang dingin, adalah fenomena  yang terus menunjukkan bukti-bukti nyatanya 

dalam perkembangan lingkungan strategis global sampai dengan sekarang ini. 

Pada gilirannya; ” Globalisasi melahirkan pemahaman baru menyangkut keamanan 

(security). Istilah “comphrehensive security” muncul seiring dengan berakhirnya Perang Dingin 

sekitar tahun 1988, yang berseberangan dengan harapan masyarakat dunia yang mengharapkan 

dengan optimisme munculnya perdamaian internal dan antar Negara, berkurangnya kekerasan 

dan tegaknya ketertiban dunia di bawah kendali PBB. Namun yang terjadi pada tahun 1990-an 

justru menimbulkan pertanyaan, karena yang muncul adalah kekerasan yang dilakukan oleh 

“non state actors” seperti perang saudara, genosida, konflik berdasar identitas, terorisme yang 

dipacu oleh frustasi akibat perasaan-perasan kesenjangan ekonomi, ketidak adilan, 

“xenophobia”, ketidakamanan akibat globalisasi, separasi politik, tuntutan solidaritas agama, 

yang dimanipulasi oleh kaum ekstremis, fanatic, fundamentalis dan kelompok radikalis” 

(Muladi,2006) 

Era globalisasi yang menghendaki berbagai aspek kehidupan lebih terintegrasi, ternyata 

dalam prakteknya pada saat yang bersamaan juga menghendaki terfragmentasi. Fenomena ini 

juga mewarnai kehidupan nasional Indonesia. Fenomena disintegrasi social maupun nasional di 

beberapa  belahan dunia sedang marak di demonstrasikan. Kawasan tanduk Afrika sedang 

mengalami hal itu dengan  „Arab Spring‟ nya, melanda Mesir, Libya, Somalia, Kenya dan 

Ehiopia. Begitu juga dengan Negara-negara di Timur Tengah seperti Irak, Suriah dan Negara-

negara di sekitarnya, termasuk Israel dan Palestina yang tidak berkesudahan. 

Sejak reformasi bergulir dalam kehidupan nasional Indonesia, yang sudah berlangsung lebih 

dari satu dasa warsa, dalam penggal-penggal waktu tertentu masih saja menyisakan berbagai 

permasalahan nasional yang mengandung ancaman potensial maupun nyata terhadap jaminan ke 

berlangsungan kehidupan nasional. Walau disana-sini kehidupan nasional Indonesia sejak 

bergulirnya reformasi mengalami kemajuan diberbagai aspek kehidupan, namun dalam waktu 

yang bersamaan juga, terjadi fenomena konflik dan kekerasan diberbagai pelosok Indonesia.  

Kebablasan reformasi mengundang berbagai  permasalahan baru bangsa dan Negara,  yang 

muaranya bisa mengancam disintegrasi social maupun nasional. Fenomena konflik sosial sejak 
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bergulir reformasi  tahun 1998 lalu, terus mewarnai kehidupan nasional yang menghasilkan 

berbagai disintegrasi sosial  dilingkungan  komponen bangsa.  

Konflik social yang terjadi diantara komponen bangsa adalah konflik social yang sudah 

memasuki tahap destruktif.  Sebut saja konflik social atau kasus Mesuji tahun 2011 di 

Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selain itu, kerusuhan social yang 

berakhir dengan pembakaran Kantor Bupati Bima NTB, tanggal 27 Januari 2012, kerusuhan 

social antar warga di dua desa bertetangga di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi 

Tengah, tanggal  11/2/2012, konflik social antar warga di Desa Pelauw, Kecamatan Haruku, 

Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 10/2 2012, konflik social atau kasus Cikesik Bekasi, konflik 

social atau  kasus Sidomulyo (Lampung), konflik social Barisan Pertahanan Adat Dayak 

Kalimantan Tengah yang menyuarakan aspirasi mereka melalui dewan adat Dayak daerah 

Kalteng, didalam menolak rencana pembentukan Front Pembela Islam (FPI) di provinsi ini, 

konflik social warga Achmadyah di Sampang Madura, konflik social di Sumbawa Besar 

Sumbawa NTB tanggal 22 Januari tahun 2013, sampai dengan konflik sosial di Pangukan 

Sleman DIY bulan Juni 2014 lalu. Semua konflik social itu sudah memasuki tahap destruktif 

yang membawa korban harta benda dan nyawa, yang perlu disikapi dengan konsep kewaspadaan 

nasional.  

Secara substansi, pengertian Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam 

hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta 

perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan 

yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan 

melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas 

dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia 

terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari 

keyakinan ideoligis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha 

pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi 

yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.
3
 

Konflik social yang disebutkan diatas, sejatinya baru sebagian kecil dari konflik social 

lainnya yang melanda berbagai wilayah Indonesia.  Belum lagi konflik social yang pernah 

dialami oleh transmigran asal Jawa yang diusir oleh penduduk asli Aceh Jaya di Aceh, 

masyarakat dari etnis Madura yang diusir oleh penduduk asli  Sambas, Sampit Kalimantan, serta 

masyaraakat keturunan Bugis, Buton dan Makasar yang diusir penduduk  asli Ambon di Maluku, 

diawal-awal lahirnya reformasi, dengan korban harta benda dan nyawa yang tidak sedikit. 

Indonesia mengalami disharmoni social yang serius dalam keyakinan  Bhineka Tunggal Ikanya, 

yang memberi pengaruh signifikan terhadap melemahnya ketahanan nasional. 

Bhinika Tunggal Ika Dalam Praktek Kehidupan  Berdasar Paradigma Nasional 

                                                             
3 Modul Kewaspadaan Nasional Lemhannas-RI (2014) 
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Secara substansi, sesanti Bhineka Tunggal Ika adalah sesanti yang mengingatkan untuk 

menjaga persatuan. Lengkapnya sesanti ini berbunyi; Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma 

Mangrva. Yang artinya berbeda-beda atau beragam, namun tetap satu, karena tidak ada 

kebenaran yang mendua. Bhineka yang berasal dari kata bhina (berbeda/beragam) dan ika (itu) 

yang artinya beragam itu, sejatinya tunggal (satu) ika(ika). Tan Hana Dharma Mangrva berarti 

tidak ada kebenaran yang mendua. Dalam hal ini, dharma diartikan sebagai kebenaran. Pada 

awalnya, dharma yang dimaksud adalah Tuhan. Dengan demikian, arti Tan Hana Dharma 

Mangrva adalah tidak ada Tuhan yang mendua.  Penekanan ini disampaikan oleh Mpu Tantular 

dalam kekawin Sutasomanya di jaman Majapahit abad 14 dulu (sekitar tahun 1365-1389 M), 

yang ketika itu masih mempermasalahkan perbedaan antara agama Budha dan Hindu (Siwa). 

Penekanan itu begitu penting pada jamannya, untuk menghindari terjadinya konflik. Di dalam 

kekawin Sutasomanya Mpu Tantular secara lengkap  menyinggung Bhineka Tunggal Ika, yang 

secara lengkap menurut kutipan yang berasal dari pupuh 139, bait 5, sebagai berikut; 
4
 

Gambar 2:  Bhineka Tunggal Ika 

Jawa Kuna Alih bahasa 

Rwāneka dhātu winuwus Buddha 

Wiswa, 

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang 

berbeda. 

Bhinnêki rakwa ring apan kena 

parwanosen, 

Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah 

bisa dikenali? 

Mangka ng Jinatwa kalawan 

Śiwatatwa tunggal, 

Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah 

tunggal 

Bhinnêka tunggal ika tan hana 

dharma mangrwa. 

Berbeda-beda tetapi tetap satu,, tidak ada 

kebenaran yang mendua 

Presiden pertama Indonesia Soekarno, dalam ceramahnya tanggal 20 Mei 1965, saat pertama 

kali meresmikan Lemhannas RI, sangat menekankan arti penting dari sesanti Bhineka Tunggal 

Ika. Bung Karno saat itu menyampaikan kepada seluruh peserta didik Lemhannas RI angkatan 

pertama, bahwa dipilihnya kata-kata Bhineka Tunggal Ika dalam pita lambang Negara Pancasila 

semata-mata, karena  kata-kata itu sangat bermakna dalam menjaga  persatuan Indonesia.
 5

 

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan multi etnisnya, agamanya, rasnya, 

golongannya dan sebagainya adalah keberagaman yang sejatinya berada dalam satu bangsa dan 

Negara Indonesia berdasarkan ideology Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bangsa 

Indonesia.  

                                                             
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Kakawin_Sutasoma 
5 Cuplikan Pidato Presiden Pertama RI, Soekarno pada saat pembukaan Lemhannas RI, dalam Revitalisasi, Profil 

dan Direktori Lemhannas RI 2007 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pupuh
http://id.wikipedia.org/wiki/Bait
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Sesanti Bhineka Tunggal Ika sejatinya adalah “batu bangun” dari visi Wawasan Nusantara 

yang  menjadi  geo politik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara atau biasa disingkat Wasantara 

adalah konsep-konsep pemikiran dan pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan 

lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional. Konsep-konsep dasar itu dirumuskan  

dengan menggunakan 6 (enam) „batu bangun „ atau building block Wawasan Nusantara, yang  

konsep-konsep dasarnya diangkat dari khazanah bangsa yang berada di wilayah Nusantara mulai 

Abad VII, yang diintegrasikan dengan kepentingan bangsa Indonesia,  saat ini dan yang akan 

datang. Konsep-konsep dasar yang saling jalin menjalin dan saling mempengaruhi satu dengan 

yang lainnya  itu meliputi; 

 

a. Bhinneka tunggal ika adalah konsep untuk rnengintegrasikan keanekaragaman komponen 

bangsa; 

b. Persatuan dan kesatuan adalah konsep untuk mengakumuIasi kekuatan nasional; 

c. Kebangsaan adalah konsep untuk mewujudkan keinginan untuk hidup bersama; 

d. Geopolitik adalah konsep untuk mewujudkan kedaulatan bangsa atas tanah airnya; 

e. Negara kebangsaan adalah konsep untuk menjadikan Negara sebagai sarana perjuangan 

mewujudkan cita-cita bangsa; 

f. Negara kepulauan adalah konsep untuk mempertahankan keutuhan wilayah nasional. 

Lahirnya Wawasan Nusantara tidak bisa lepas dari  Sumpah Palapa Patih Gajah Mada di 

jaman kerajaan Majapahit  dulu, yang diucapkan pada saat pelantikannya menjadi Patih 

Amangkubhumi Majapahit tahun 1258 Saka atau tahun 1336 M. Begitu terkenal  sumpah itu, 

karena visinya yang agung untuk menyatukan Nusantara yang menjadi wilayah Indonesia saat 

ini. Patih Gajah Mada bersumpah untuk tidak melepas puasanya (amukti palapa) atau menyerah, 

apabila seluruh Nusantara yang menjadi wilayah Indonesia dari Sabang sampai Meraoke saat ini 

tidak menjadi satu wilayah Negara Majapahit. Keagungan visi Patih Gajah Mada akan persatuan 

dan kesatuan Nusantara direspon oleh pemerintah Indonesia semasa kepemimpinan Presiden 

Abdurrahman Wahid dengan mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara dilanjutkan 

dengan penetapan oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 

Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. . 

Berbasis geopolitik Wawasan Nusantara, Indonesia menjalankan geo strateginya yang tidak 

lain adalah konsepsi  ketahanan nasional pada tataran pelaksanaan atau pengembangan 

ketahanan nasional secara substansial. 

Pemahaman Ketahanan Nasional 

Ketahanan Nasional sering dipahami sempit sebagai pertahanan nasional. Padahal, 

pertahanan nasional bagian dari ketahanan nasional. Terdapat delapan gatra dalam ketahanan 

nasional, yang salah satunya adalah gatra pertahanan yang juga mencakup keamanan. 

Lemhannas atau lembaga ketahanan nasional , pada awal didirikan atau  diresmikan tahun 1965, 

juga menyebut dirinya Lembaga Pertahanan Nasional  (defence), namun sejak tahun 1994 
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berdasar Keppres RI No 4 tahun 1994, berubah menjadi Lembaga Ketahanan Nasional ( National 

Resilience Institute). Hal ini sejalan dengan isi pidato Presiden Pertama RI Soekarno pada saat 

peresmian Lemhannas RI tanggal 20 Mei 1965, yang mengingatkan bahwa:  “perang modern 

bukan sekedar perang militer ,melainkan peperangan yang menyangkut seluruh unsur yang 

dimiliki rakyat. Dengan demikian tidak hanya militer yang memperhatikan dan 

menyempurnakan  ketahanan nasional, tetapi juga orang sipil”.  

Peringatan ini sangat visioner, karena terbukti bahwa saat ini maupun kedepan, perang 

modern yang dihadapi oleh Indonesia maupun dunia adalah perang yang melibatkan seluruh 

aspek kehidupan, nir militer, komprehensif  dan asimetrik.  Selain itu, hal yang juga perlu dicatat 

bahwa, Presiden Soekarno sangat  menekankan  arti nasional (yang melekat dalam ketahanan 

nasional) sebagai yang tidak sekedar berarti seluruh bangsa, tanah air (wilayah), tetapi juga 

betul-betul atas konstelasi dan karakteristik dari bangsa Indonesia. Nasional yang berarti berjati 

diri Indonesia, dengan budaya yang dimilikinya. 

Secara substansi Pengertian Ketahanan Nasional adalah pengertian yang berkaitan dengan 

Ketahanan Nasional sebagai kondisi serta pengertian Ketahanan Nasional sebagai 

konsepsi.  Sebagai kondisi, Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang 

meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan 

yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan 

mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar 

maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, ke berlangsungan hidup bangsa dan 

negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Dalam pengertian di atas, ketahanan 

nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan 

yang dibina secara dini terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, 

daerah, dan nasional bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 

mengembang-kan kekuatan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut 

dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategi berupa suatu konsepsi yang dirancang dan 

dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsepsi 

tersebut dinamakan Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia.  

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional 

melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, 

dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu 

berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi 

ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan 

ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan 

pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan 

bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar 

kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah, dan jasmaniah. Sementara itu, keamanan adalah 
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kemampuan bangsa dalam melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar dan 

dari dalam. 

Ketahanan nasional meliputi segenap bidang kehidupan yang dipetakan menjadi delapan 

gatra, yaitu: geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah(natural 

determinants) serta ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan 

sebagai gatra sosial (social determinants).  

Dilihat dari perannya, ketahanan nasional dapat diposisikan sebagai sebuah konsepsi dan 

kondisi. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran menyeluruh dan 

terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan menuju pencapaian 

tujuan nasional. Sebagai sebuah kondisi, ketahanan nasional adalah tolok ukur keberhasilan 

pengelolaan sistem nasional dalam mensinergikan seluruh kekuatan dan kapasitasnya untuk 

menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam rangka mencapai tujuan 

nasional. 

Hasil Pengukuran  Laboratorium Ketahanan Nasional 

Sejak tahun 2010, Lemhannas RI telah melakukan pengukuran Ketahanan Nasional dan 

Simulasi Kebijakan Publik. Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan 

Simulasi Kebijakan Publik diawali dengan perumusan model pengukuran ketahanan nasional. 

Model ini secara hirarkis berbasis pada 8 gatra yang masing-masing dijabarkan ke dalam aspek, 

variabel, dan indikator. Selanjutnya, pada setiap indikator dirumuskan parameter, instrumen 

pengukuran serta formula untuk memperoleh indeks ketahanan dari indikator tersebut.  

Indeks ketahanan dikategorikan berdasarkan skala likert mulai dari rawan (skor 1) , kurang 

tangguh (skor 2), cukup tangguh (skor 3), tangguh (skor 4), dan sangat tangguh (skor 5). Setiap 

indikator diberi bobot yang besarannya ditentukan berdasarkan kombinasi antara judgment pakar 

dan skala prioritas. Total bobot indikator dalam satu variabel berjumlah 100. Total bobot 

variabel dalam satu gatra berjumlah 100. Demikian juga total bobot gatra dalam ketahanan 

nasional berjumlah 100. Jumlah perkalian bobot indikator dengan indeks ketahanan indikator 

dalam suatu variabel menunjukkan indeks ketahanan variabel tersebut. Demikian seterusnya 

dengan menggunakan metode yang sama dapat dihitung indeks ketahanan pada setiap gatra dan 

indeks ketahanan nasional. 

Hasil pengukuran laboratorium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) Lemhannas 

RI, berturut-turut sejak tahun  2010, 2011, 2012 dan 2013, secara agregat masih menunjukkan 

indeks yang tidak menggembirakan karena kurang tangguh. Angka-angka yang tercantum dalam 

kolom indeks  pada table dibawah  dari masing-masing tahun (2010, 2011, 2012 dan 2013) 

adalah angka-angka yang menunjukkan  tingkat ketangguhan  secara agregat  seluruh gatra 

secara nasional, maupun tingkat ketangguhan dari masing-masing gatra. Angka-angka itu 

diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan berbagai rumus ,  sehingga menghasilkan angka 

hasil konversi  yang dikelompokkan sebagai berikut:  
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Tabel 1: Tingkat Ketangguhan Ketahanan Nasional 

Nomor Tingkat ketangguhan Warna Angka 

1 Rawan merah 1,00 s.d. 1,80 

2 Kurang Tangguh Kuning > 1,80 s.d. 2,60 

3 Cukup Tangguh Hijau > 2,60 s.d. 3,40 

4 Tangguh Biru > 3,40 s.d. 4,20 

5 Sangat Tangguh Ungu > 4,20 s.d. 5,00 

  

Tabel 2: Hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional Indonesia  

NO  KETERANGAN  INDEKS  

Tahun  

2010  

Tahun 

2011  

Tahun 

2012  

Tahun 

2013  

AGREGAT 2,43  2,44  2,43  2,47  

1  GEOGRAFI  2,62  2,74  2,75  2,74  

2  DEMOGRAFI  2,85  2,83  2,83  2,73  

3  SKA  2,36  2,35  2,35  2,41  

4  IDEOLOGI  2,47  2,59  2,58  2,56  

5  POLITIK  2,88  2,87  2,87  2,84  

6  EKONOMI  2,85  2,86  2,87  3,04  

7  SOSIAL DAN BUDAYA  2,39  2,47  2,49  2,43  

8  PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN  

2,40  2,44  2,42  2,40  

 

 Dari tabel diatas dapat dibaca bahwa indeks ketahanan nasional Indonesia  secara agregat 

sejak tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 masih pada level „kurang tanggguh‟.  Walau diantara 8 

gatra terdapat 4 gatra yang cukup tangguh (geografi, demografi, politik dan ekonomi), namun 4 

gatra lainnya (SKA/sumber kekayaan alam, ideology, social budaya dan pertahanan –keamanan 

masih menunjukkan kurang tangguh, sehingga  secara agregat ketahanan nasional Indonesia 

sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 masih berada pada indeks „kurang tangguh‟. Kondisi 

seperti ini dapat dikatakan in line dengan kondisi  dari praktek ke bhinekaan  dalam aspek-aspek 

beberapa gatra, diantaranya gatra ideology, sosial budaya, pertahanan–keamanan  yang memang 
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menunjukkan indeks „kurang tangguh‟. Dengan kata lain, indeks ketahanan nasional Indonesia  

yang kurang tanggguh tidak lepas dari kontribusi  praktek ke bhinekaan yang  masih 

bermasalah.. Terlebih-lebih ke kurang tangguhan itu berkorelasi dengan ke kurang tangguhan  

pada gatra  ideology, social budaya dan pertahanan keamanan, yang  sarat dengan variable dan  

indicator praktek kebhinekaan, seperti praktek toleransi, kereligiusan serta indicator  praktek  ke 

bhinekaan yang lainnya. 

Seperti pada gatra ideology, hasil yang menunjukkan indeks kurang tangguh yang secara 

berturut-turut sejak tahun 2011, 2012 dan 2013, terus mengalami penurunan, dari nilai agregat  

2,59 turun menjadi 2,58, kemudian menjadi 2,56 yang berarti „kurang tangguh‟. Variabel yang 

diukur pada gatra ideology meliputi variable kesetaraan akses, religiusitas dan toleransi. 

ketakwaan, kesamaan hak dalam konteks kewajiban social,  solidaritas social, kesatuan wilayah, 

persatuan bangsa (nasionalisme) dan kekeluargaan, dengan ratusan indikatornya yang memiliki 

keterkaitan erat dengan gatra lain selain gatra ideology, seperti politik, ekonomi, social budaya 

dan pertahanan keamanan. 

Selain gatra ideology yang menunjukkan indeks kurang tangguh, berbagai variable pada 

gatra sosial budaya dan gatra pertahanan-kemanan juga menunjukkan indeks kurang tangguh. 

Beberapa variable dalam gatra sosial budaya yang mengkait dengan praktek ke bhinekaan, 

meliputi kerukunan sosial, ketertiban sosial, perilaku sosial, nilai tradisional dan  universal dan 

ke keluargaan. Pada gatra pertahanan–keamanan variable itu meliputi kondisi terjaminnya 

keamanan dan ketertiban, kondisi tertib dan tegaknya hukum, kondisi terselenggaranya 

perlindungan pelayanan, dan pengayoman masyarakat , kondisi terjaminnya keamanan dan 

ketertiban , sistem pertahanan semesta , bela  negara  dan resolusi  konflik  regional. 
6
 

Hampir sebagian besar dari variable-variabel gatra yang dipaparkan diatas merupakan 

variable yang memiliki keterkaitan erat dengan praktek ke bhinekaan.  Korelasinya, semakin 

baik dan benar praktek ke bhinekaan itu dijalankan, semakin tangguh indeks yang dihasilkan. 

Sebaliknya, semakin tidak baik atau tidak benar praktek ke bhinekaan itu dilakukan, maka  

semakin kurang tangguh yang dihasilkan. 

Mengembangkan Ketahanan Nasional Berbasis Kebhinekaan 

Mengembangkan ketahanan nasional mengandung pengertian mengimplementasikan 

konsepsi ketahanan nasional. Sebagai sebuah konsepsi, ketahanan nasional adalah gambaran 

menyeluruh dan terintegrasi dari komponen-komponen sistem nasional yang digerakkan 

menuju pencapaian tujuan nasional. Hal itu juga berarti melakukan penyelenggaraan dan 

pengaturan  kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh 

aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan  terpadu  berbasis kebhinekaan. Hasil dari 

penyelenggaraan dan pengaturan itu adalah keuletan dan ketangguhan bangsa  dalam 

mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai  ancaman yang menerpanya. 

                                                             
6 Hasil pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI  tahun 2014 yang menggunakan data terakhir tahun 2013 
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Untuk dapat melaksanakan itu, seperti yang dikatakan Muladi (2007), bahwa Ketahanan 

nasional dimaknai dalam dua pendekatan yang berbeda yakni pendekatan enjiniring dan 

pendekatan sosial. Pendekatan enjiniring melihat ketahanan nasional sebagai suatu 

daya/kemampuan untuk cepat kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, 

benturan atau pembengkokan. Pendekatan sosial memandang ketahanan nasional sebagai 

daya/kemampuan merespon, beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Berdasarkan itu, 

mengembangkan ketahanan nasional , perlu berpedoman kepada  hasil akhir keuletan dan 

ketangguhan yang menunjukkan daya atau kemampuan enjiniringnya dan daya atau kemampuan 

merespon, adaptasi dan  interaksinya dengan lingkungan.  

Labkurtannas Lemhannas RI mencatat indeks ketahanan nasional Indonesia  tahun 2013 yang 

menunjukkan tingkat „kurang tangguh‟  dengan isu strategis, merosotnya nilai-nilai kebangsaan. 

Substansinya menyangkut kekurang tangguhan idealisme nasionalisme, yang mengkait dengan 

solidaritas besar sesama anak bangsa yang seharusnya , seperti yang dikatakan Renan (1882), 

perlunya memiliki perasaan kuat untuk bersatu ("le desir d'etre ensemble"). Kuatnya perasaan 

untuk tetap bersatu, tidak  atas dasar persamaan suku, agama, ras, atau golongan, namun semata-

mata karena kebersamaan tujuan, seperti yang telah disepakati dalam tujuan nasional sesuai 

pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, perasaan kuat untuk bersatu akan terbangun dan 

terpelihara apabila kedaulatan sesama komponen bangsa tidak saling terkooptasi, namun saling 

menghargai atas kedaulatan ciri dan karakteristik dasar yang dimiliki. Menjadi penting untuk 

tetap memperoleh kedaulatan ciri dan karakteristik masing-masing, agar upaya memperoleh dan 

mempertahankan kedaulatan itu tidak berkembang dan justru menghancurkan idealisme 

nasionalisme itu sendiri. Pencarian kedaulatan itu, sama seperti yang digambarkan Anderson 

(2008) dalam imagined communities atau komunitas-komunitas terbayangnya. Oleh karena itu, 

sejatinya nilai idealisme nasionalisme ke Indonesiaan itu adalah nilai dari sesanti bhineka 

tunggal ika.  

Dalam bahasa yang lebih sederhana, indeks ketahanan nasional Indonesia yang menunjukkan 

ke kurang tangguhannya itu hanya bisa dipulihkan dengan memperbaiki praktek idealism 

nasionalisme seluruh komponen bangsa. Itulah sejatinya yang dimaksud dengan 

mengembangkan ketahanan nasional berbasis bhineka tunggal ika, sebagai nilai-nilai luhur 

bangsa. Tanpa praktek nasionalisme yang memadai, yang bersumber dari nilai-nilai luhur 

bangsa, sulit untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dihadapi dalam rangka praktek 

kewaspadaan nasional, yang sangat menekankan sikap peduli terhadap nasionalisme agar dapat 

menghasilkan kualitas memadai dalam menghadapi ancaman nasional. 

Beberapa minggu lagi,  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) akan mengakhiri 

masa jabatannya sebagai presiden RI yang ke enam periode 2004-2009 dan 2009-2014. Saat 

menyampaikan pidato kenegaraan di gedung DPR RI Senayan tanggal 15 Agustus 2014, dari 

mimbar yang terhormat itu, beliau menawarkan diri untuk siap membantu presiden terpilih 

dalam menjalankan roda pemerintahannya nanti. Kata beliau, tawaran itu adalah bentuk 

pertanggung jawaban moral.  Presiden SBY juga mendambakan terwujudnya budaya politik 
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luhur  yang bahu membahu, saling bantu dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia 

yang lebih baik. Dambaan SBY itu disampaikan disela-sela pidato kenegaraan yang diwarnai 

laporan berbagai keberhasilan pembangunan Indonesia selama periode pemerintahannya. 

Presiden SBY seakan mengakui, bahwa ditengah-tengah keberhasilan pembangunan yang telah 

dicapai, masih ada kekurangan yang perlu mendapat perhatian. Paling tidak menyangkut  upaya 

mewujudkan budaya politik luhur yang bermoral. Budaya politik gotong royong  falsafah 

Pancasila. 

Memperhatikan pengaruh dan perkembangan Lingkungan Strategis serta paradigma 

nasional yang menjadi acuan dalam melakukan kehidupan nasional, maka secara garis besar dan 

substantip konsepsi mengembangkan ketahanan nasional berbasis bhineka tunggal ika dengan 

pendekatan kewaspadaan nasional, seyogyanya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Pertama;   

Perasaan satu komunitas nasional didalam negeri harus tetap terjaga dengan 

menggunakan paradigma nasional pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai acuannya. 

Untuk bisa melakukan itu, penting untuk selalu menanamkan rasa empaty sesama anak 

bangsa untuk menumbuh suburkan relasi sosial diantara komponen bangsa. Pancasila 

yang pada intinya menghendaki gotong royong sangat mendambakan kesuburan empaty 

itu dalam membangun relasi sosialnya. Sesanti atau semboyan Bhineka Tunggal Ika yang 

menekankan persatuan dan kesatuan itu sejatinya terinspirasi dari falsafah ta twam asi 

ajaran sanata dharma yang berarti ”Itu adalah Kamu” (that you are) atau yang juga 

diartikan sebagai ” Aku adakah Kamu”. Ini sama dengan konsep ”dari Kami ke Kita” 

yang pernah disampaikan  Fuad Hassan (2005) sebagai modes of togetherness. Atau 

konsep ‟Kami within Kita‟.
7
 Oleh karena itu kesenjangan yang sangat diberbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat potensial membuat 

lunturnya perasaan satu komunitas nasional perlu mendapat perhatian yang serius. Begitu 

juga menyangkut keinginan masing-masing komunitas , kelompok atau golongan yang 

saling membenci dan meniadakan kedaulatan masing-masing. 

Kedua;   

Dimata Internasional Indonesia harus berani memposisikan diri sebagai bangsa 

yang berdaulat dan bermartabat dengan mengacu dari kepentingan nasionalnya seperti 

yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 45. Keberanian yang perlu dilakukan itu 

berkaitan dengan langkah konkrit dari sesanti tan hana dharma mangrva (tiada 

kebenaran yang mendua) dari sesanti bhineka tunggal ika. Untuk bisa demikian, 

                                                             
7 TOR Orasi Ilmiah Dalam Rangka Memperingati Dies Natalis ke 31 Sekolah Pascasarjana UGM, Pengembangan 

Ketahanan Nasional Berbasis Kebhinekaan., 
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Indonesia harus mengetahui secara terus menerus kondisi dan situasi internasioanl yang 

berlaku, pada posisi mana harus berada  yang dapat menguntungkan kepentingan nasional 

Indonesia. Hal ini harus dilakukan karena kewaspadaan nasional merupakan manifestasi 

dari kepedulian serta tanggung jawab setiap komponen bangsa  terhadap keselamatan dan 

keutuhan bangsa dalam NKRI.  Selain itu, langkah ini diambil karena Padnas adalah 

kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu 

mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk 

dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Menggunakan pendekatan kewaspadaan 

nasional  sudah tentu memerlukan kalkulasi tepat dan akurat dari analisa data yang akurat 

juga – tentang situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa – internasional, regional dan 

nasional. Oleh karenanya, tuntutan memiliki Intelijen Negara yang handal adalah tuntutan 

dari kewaspadaan nasional – Intelijen yang mampu merumuskan dan mempersepsikan 

hakekat ancaman yang dihadapi bangsa dan negara – perspektifnya adalah kepentingan 

nasional ( national interest). 

Bentuk-bentuk konkrit yang dapat dilakukan meliputi : 

a. Secara nasional, Indonesia harus memiliki early warning system (sitem 

peringatan dini). Hal ini tidak hanya berlaku bagi ancaman tradisional (ancaman 

militer), tetapi juga ancaman non tradisional ( non traditional threat). Ini penting 

untuk menghindari pendadakan dan kesimpang siuran informasi ketika eskalasi 

situasi terus meningkat dan mencapai titik krisis.  Di era globalisasi – era 

informasi – era yang memberi akses informasi demikian banyak, tidak harus 

simpang siur, apalagi berkembang issue-issue yang menyesatkan – propaganda 

hitam yang meracuni masyarakat. Sekali lagi, peran Intelijen Negara dan 

kementerian komunikasi dan informasi sangat penting. 

b. Menyangkut Peraturan dan Perundang-Undangan, Indonesia harus 

memiliki Peraturan dan Perundang-undangan yang memadai, berikut 

penegakannya yang berani dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia. 

Penutup/Kesimpulan 

Berdasar uraian dan analisis diatas, disimpulkan bahwa; 

a. Kata-kata ke bhinekaan dalam mengembangkan Ketahanan Nasional berbasis ke 

bhinekaan, tidak seharusnya diartikan harafiah yang lepas dari kata lain dalam sebuah 

kontruksi “ bhineka tunggal ika, tan hana dharma mangrva”, yang artinya, walaupun 

beragam tetapi tetap dalam satu tujuan, dalam hal ini  tujuan nasional, karena tidak ada  

tujuan nasional selain tujuan nasional seperti yang dikehendaki dalam pembukaan UUD NRI 

1945. Satu itu juga , perlu diartikan sebagai satu para digma, Pancasila dan UUD NRI 1945. 
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b. Mengembangkan ketahanan nasional berbasis ke bhinekaan menggunakan pendekatan 

kewaspadaan nasional memerlukan kadar nasionalisme yang memadai, karena kewaspadaan 

nasional  merupakan sikap peduli terhadap nasionalisme sebagai modal dasar mengantisipasi 

ancaman nasional dalam rangka menjamin ke berlangsungan kehidupan nasional. 

c. Kadar nasionalisme yang memadai itu berkaitan dengan upaya untuk menciptakan 

persatuan kebangsaan sebagai persyaratan dasar menghadapi berbagai ancaman yang 

potensial maupun nyata melemahkan ketahanan nasional. 

d. Data laboratorium pengukuran ketahanan nasional (labkurtannas) Lemhannas RI yang 

merekomendasi untuk memperhatikan isu strategis kondisi nilai-niilai kebangsaan dari 

komponen bangsa Indonesia, ternyata  pada kondisi searah atau in line dengan indeks 

ketahanan nasional  Indonesia yang menunjukkan ke kurang tangguhannya  secara berturut-

turut sejak tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013. 

e. Menangani secara serius masalah nasionalisme, menjadi kata kunci untuk 

mengembangkan  ketahanan nasional berbasis  ke bhinekaan. Dengan memiliki nasionalisme  

yang memadai, keuletan dan ketangguhan akan dapat diraih. Dengan nasionalisme juga 

kemampuan enjiniring, atau kembali ke bentuk dan posisi semula pada saat terjadi tekanan, 

benturan atau pembengkokan, respon dan adaptif terhadap ancaman nasional dapat dimiliki 

untuk menghasilkan ketahanan nasional  yang tangguh  atau bahkan  sangat tangguh. 
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