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LAPORAN KETUA PENYELENGGARA PADA FDK-7: 

“PENDIDIKAN SEBAGAI PENJURU MEMBANGUN WARGANEGARA UNGGUL“ 

di THE SULTAN RESIDENCE JAKARTA 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera , Om Swastiastu-Swastiastu om, Namo 

Budaya. 

Kepada yang terhormat: 

 Prof.Dr. Hafid Abbas 

 Prof.Dr. Muchlas Samani 

 Bpk. Ki Darmaningtyas 

 Prof.Dr. Laode Kamaludin 

 Ibu Farida Lambrouse Sumargono 

 Dr.Ir. Mas Wigrantoro 

 Dr. Reni Marlinawati 

 Dr. Yudhi Haryono 

 Bpk. Ahmad Rizali 

 Bapak Pembina YSNB, Ketua Aliansi Kebangsaan, Ketua FKPPI Bp.Pontjo Sutowo  

 Bapak Dr.Ir. Bambang Pharma Setiawan selaku Moderator 

 Kepada seluruh Hadirin dan hadirat peserta FDK kita hari ini, 

Izinkan kami selaku Panitia penyelenggara, FOKUS DISKUSI KELOMPOK  

dengan Tema Pokok: “PENDIDIKAN SEBAGAI PENJURU MEMBANGUN WARGANEGARA 

UNGGUL” melaporkan mengenai rencana penyelenggaraan “Fokus Diskusi  Kelompok” 

ke-7, yang diselenggarakan hari ini, tanggal 18 Maret 2020 sebagai berikut: 

1. LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN: 

Rangkaian FDK-Pendidikan ini merupakan kelanjutan dari FGD Pendidikan yang 

diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan bekerja sama dengan Forum Rektor 

Indonesia dan Media Kompas pada 17 Mei 2019 yang lalu, yang mengambil tema: 

Mengukuhkan kebangsan yang berperadaban: 

Menuju cita-cita Nasional dengan Paradigma Pancasila. 



Page 2 of 6 
 

 
Hasil diskusi dari FGD, diatas, mengerucut kepada satu thesis, bahwa, Kunci 

keberhasilan dari Pembangunan Nasional mencapai cita-cita kemerdekaan adalah 

“pembangunan mental-spiritual segenap rakyat Indonesia, menjadi warganegara 

unggul ”; Karena hanya warganegara unggul yang mampu melakukan pembenahan 

tata-kelola penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku 

dewasa ini, dan hanya warganegara unggul pula yang akan mampu menguasai Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa 

secara berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan..  

Oleh karenanya, upaya “pembangunan manusia Indonesia menjadi Warganegara 

unggul” ini, menjadi “Arus-Utama” dalam Pembangunan Nasional untuk memajukan 

kebudayaan dan peradaban bangsa. Pembangunan warganegara unggul, mem-

butuhkan Sistem Pendidikan Nasional yang baik dan benar, serta harus 

diimplementasikan kedalam program-program pendidikan nasional secara konsisten 

dan koheren, agar mampu meresponse tantangan masa depan. 

2. POKOK PERMASALAHAN  

Pokok Permasalahan yang harus dijawab melalui rangkaian FDK ini adalah: 

Sistem Pendidikan Nasional dan Penyelenggaraan Program Pendidikan seperti apa 

yang harus dirancang, dan selanjutnya diselenggarakan di Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas warga negara, agar mampu menyelenggarakan pembangun- 

an nasional, menjawab ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang datang 

dari persaingan peradaban bangsa-bangsa didunia, dimasa datang.  

Sedangkan sementara itu, perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi didunia terjadi semakin cepat dari waktu kewaktu, bahkan perkembangan 

ITC yang menandai Revolusi Industri 4.0 dewasa ini, telah menimbulkan perubahan-

perubahan gaya hidup masyarakat kita. Keadaan ini memaksa.manusia Indonesia 

harus menjadi “manusia pembelajar”, guna mempertahankan eksistensi dirinya 

ditengah lingkungan hidupnya. 

Kalau sistem pendidikan kita selama masa kepemimpinan Orde baru, yang 

dilanjutkan dimasa reformasi sampai sekarang, senantiasa memberikan perhatian 

utama kepada peningkatan kompetensi teknis demi pertumbuhan ekonomi dan 



Page 3 of 6 
 

industri nasional kita, maka sejak 2014 pemerintah menyadari bahwa “pembangunan 

jiwa dan raga Warganegara Indonesia seutuhnya”, harus menjadi penjuru bagi 

Pendidikan Nasional kita, demi memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa 

Indonesia, ditengah-tengah persaingan peradaban bangsa-bangsa di dunia.  

PENDEKATAN PENYELESAIAN MASALAH: 

Pendekatan masalah yang kami lakukan untuk ini, adalah dengan pertama- 

tama merumuskan apa karakteristik dari kualifikasi “warganegara-unggul”, yang 

mampu memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa menjadi unggul dimasa 

depan, dan kemudian dilanjutkan dengan memetakan karakteristik dan kualitas 

warganegara yang ada dewasa ini. Diantara keduanya, akan dapat ditemu-kenali 

beberapa “Kesenjangan” (Gap), yang merupakan medan permasalahan pendidikan 

yang harus kita atasi. 

Kita ketahui bersama bahwa sejak 2003, kita telah memiliki UU no.20 tahun 

2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam kesempatan FGD Pendidik- 

an oleh Aliansi Kebangsaan tgl 17 mei 2019 diatas, disinyalir adanya banyak 

ketentuan yang bermasalah ketika digunakan sebagai dasar kebijakan pemerintah 

dalam bidang pendidikan selama ini. Oleh karenanya dengan melakukan  kajian atas 

permasalahan-permasalahan dalam implementasi UU Pendidikan 2003 ini, diharap-

kan akan dapat diperoleh.temuan-temuan yang akan memperkaya dan memper-

tajam “analisa-kesenjangan” (Gap analysis) diatas, guna memperbaiki Sistem 

Pendidikan Nasional menjadi lebih mengarah pada upaya menjawab tantangan 

masa depan.  

 

3. RANGKAIAN FOKUS DISKUSI KELOMPOK: 

Untuk melakukan “analisa kesenjangan” diatas, kami menyelenggarakan 

rangkaian Fokus Diskusi Kelompok dalam 7 Tema dan Sub-tema pembahasan, yang 

mencakup: 

1) Tema Utama “PENDIDIKAN SEBAGAI PENJURU DALAM MEMBANGUN WARGA- 

NEGARA UNGGUL” 

Dalam diskusi dengan Tema Utama ini, dicoba untuk merumuskan “Konsepsi 

tentang Warga Negara Indonesia Unggul”, yang harus dicapai melalui Sistem 
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Pendidikan Nasional kita. (Walaupun juga disadari bahwa  “pendidikan” bukan-

lah satu-satunya cara untuk membentuk manusia Indonesia menjadi Warga-

negara Unggul Indonesia). 

2) Sub-tema-1 sampai dengan Sub-tema 6 1, sebagaimana kami tulis pada Catatan 

Kaki dibawah ini, merupakan uraian dan penjabaran dari Sistem Pendidikan 

Nasional 2003 diatas, dan menjadi  tema kajian yang kami lakukan  dalam  

Rangkaian FDK sampai dengan Desember 2020 nanti. 

Dalam kesempatan ini, dapat kami laporkan bahwa pembahasan Tema 

Utama sampai dengan Sub-tema 2(dua) diatas, telah dilakukan mulai FDK-1 yang 

diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2019, sampai dengan FDK-5 pada tanggal 11 

Desember 2019 yang baru lalu.  

Sebagai hasil kajian dari rangkaian kelima FDK diatas, kami baru saja sampai pada 

satu kesimpulan sementara tentang Konsep “Trimatra Pendidikan Nasional”, 

dimana dalam kurikulum pendidikan nasional kita dimulai dari PAUD sampai dengan 

Pendidikan Tinggi, hendaknya mencakup 3 area pendidikan, yakni: 

 pendidikan yang mengasah dan memperkuat Logika ber-ilmu pengetahuan & 

teknologi peserta didik,  

 pendidikan membangun karakter sosial budaya (Etika), dan  

 penididikan membangun karakter Kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia.  

                                                           
1  Subtema 1 :  Pendidikan Kewarganegaraan dalam rangka membangun mindset Warganegara Indone  

sia menjadi Insan Panasila 

Subtema 2 : Kurikulum Pendidikan Dasar/Menengah serta Link & Match pada Pendidikan Kejuruan 
dan Pendidikan Tinggi, dalam rangka membangun Warga Negara Unggul 

Subtema 3 :  Pembangunan kemampuan Guru dan Dosen dalam rangka membentuk peserta didik 
menjadi Warganegara Unggul 

Subtema 4 :  Pembangunan kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka membangun 
keunggulan Institusional-politikal 

Subtema 5 : Kesenjangan pendidikan antar daerah, di Indonesia,  serta pengaruhnya pada koherensi 
dan kesinambungan jenjang pendidikan dasar/menengah, pendidikan kejuruan dan 
pendidikan tinggi di Indonesia 

Subtema 6 : Mengkondisikan “eko-sistem pendidikan”yang mendukung upaya pembangunan 
Warganegara unggul 
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Secara singkat dapat dinyatakan bahwa, Pendidikan Nasional Indonesia seharusnya 

mencakup Pendidikan Logika, Etika dan Kewarganegaraan. 

Setelah itu, pada FDK-6 yang lalu  kita membahas Sub-tema ketiga, dengan 

Judul Diskusi : “Peningkatan kualitas guru dan dosen untuk membentuk 

warganegara Unggul”. Pada FDK-7 hari ini, kita akan mencoba mengkristalisasikan 

hasil kajian dari ke-enam FDK yang lalu, merefleksikannya pada implementasi sistem 

pendidikan yang berjalan selama ini, dan kemudian mencoba memproyeksikan 

kemasa depan dengan memperhitungkan pengarahan-pengarahan kekinian yang 

diberikan oleh mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akhir-akhir ini. 

Dengan demikian, FGD hari ini, sekalipun diutamakan pada dua Subtema, yakni 

Subtema: “Kurikulum dan Kemampuan Guru dan Dosen dalam membentuk 

Warganegara Indonesia Unggul ”, akan tetapi mau tidak mau, sedikit banyak akan 

juga mengait kepada sub-tema lain, seperti subsistem Kelembagaan, ataupun 

subtema lainnya. Namun kita usahakan agar kita tidak lepas dari dua sub-tema 

diatas. 

Dari diskusi hari ini, kami antisipasi akan terjadinya pemampatan kajian 

tentang ketiga subtema yang rencananya baru akan dibicarakan dalam rangkaian 

FDK sampai bulan Desember 2020 yad, sehingga kami harapkan penyelesaian 

kajian atas seluruh subsistem Sisdiknas kita dapat dilakukan lebih cepat, dalam 

beberapa bulan kedepan saja.  

Pada akhirnya dari keseluruhan Rangkaian FDK diatas, diharapkan akan 

dapat dirumuskan “Peta Jalan” (Road-map) Sistem Pendidikan Nasional, mem-

bangun manusia Indonesia menjadi warga-negara Indonesia Unggul, yang memiliki 

Karakter kebangsaan Pancasila dan  memiliki kompetensi pembelajar yang kuat, 

yang mampu memajukan peradaban dan kebudayaan bangsa ditengah persaingan 

global. Berdasarkan rancangan “Peta-Jalan” ini, selanjutnya dapat disusun “Saran-

Kebijakan” dibidang pendidikan nasional, bagi segenap pemangku kepentingan 

Pembangunan Nasional. 

Demikian laporan kami dan atas perhatian Bapak ibu hadirin sekalian, kami 

ucapkan  terima kasih. Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalammualaikum W.W. Salam 

Sejahtera bagi kita semua, Oom Shanti shanti shanti Om, namo budaya 
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Jakarta 18 Maret 2020 

Wisnubroto 

Ketua Pengurus YSNB 

Selaku Penyelenggara RFDK Pendidikan 
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