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 “ MENGGALANG KETAHANAN NASIONAL  

                        dengan paradigma Pancasila “ 1 
 

Pendahuluan 

Buku dengan judul “Menggalang Ketahanan Nasional, dengan 

paradigma Pancasila” ini, diterbitkan sebagai hasil dari Rangkaian Diskusi Panel 

yang diprakarsai oleh Yayasan Aliansi Kebangsan, dan selanjutnya diselenggarakan 

oleh Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB) bekerja sama dengan FKPPI, mulai 

tanggal 8 April 2017 s/d 3 November 2018, dari mana  telah berhasil dihimpun 

pandangan dari 80 orang pakar multi-disiplin Iptek, dan lebih dari 160 orang 

penyanggah, diolah dirumuskan kemudian disusun menjadi satu buku dengan judul 

diatas. 

Buku ini disusun sebagai satu “Buku Babon (Induk)”, yakni satu buku yang 

menawar-kan “Solusi-pokok” berupa gagasan  yang masih kasar, yang masih perlu 

dikembangkan secara lebih terperinci dalam “diskursus publik” yang diharapkan 

akan berkembang, setelah para pemangku kepentingan dan masyarakat luas 

membaca buku ini. 

Ketahanan Nasional 

“ adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan 

ketangguhan seluruh aspek kekuatan nasional dalam menghadapi dan 

melawan setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 

(ATHG) baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, yang langsung 

maupun tidak langsung membahayakan Identitas, Integritas dan 

Kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional ”. 

Berangkat dari Pengertian Ketahanan Nasional diatas, dilakukan kajian atas kondisi 

Ketahanan Nasional bangsa kita, dari kacamata sejarah perkembangan budaya dan 

peradaban bangsa bangsa didunia. 

kebudayaan adalah segala hasil karya dan karsa manusia, yang mewujud dalam 

Sistem-Nilai Budaya, Lembaga dan pranata Kebudayaan serta Artefak Budaya satu 

bangsa.2 

Pendekatan Budaya dan Peradaban Bangsa 

Sistem-Nilai Budaya satu bangsa, terbentuk sebagai hasil interaksi antara 

seluruh warga bangsa membentuk nilai-nilai yang khas bangsa itu, menunjukkan 

                                                
1  disarikan dari buku “Menggalang Ketahanan Nasional, dengan Paradigma Pancasila” 

hasil Rangkaian Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh YSNB bekerja sama dengan 
Aliansi Kebangsaan dan FKPPI, dan diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas 2019 

2  Koentjaraningrat: Pakar Antropologi dan Tokoh Kebudayaan Nasional 
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hal-hal yang dinilai baik atau buruk, berharga atau tidak berharga, penting atau tidak 

penting bagi bangsa itu. Nilai budaya ini bersifat “unik”, membentuk “mind-set” tiap 

warga bangsa yang “khas” bangsa itu. Sistem nilai khas bangsa ini, biasa disebut 

sebagai “Kepribadian bangsa”. 

Sistem-nilai budaya tadi selanjutnya tumbuh, berkembang dan melembaga mem-

bentuk “norma-norma sosial-budaya”, yang lebih lanjut akan mendasari cara 

“pengorganisasian”, “tata-kelola” dan “peraturan-perundangan” negara bangsa itu. 

Sementara itu, demi kelangsungan hidupnya, tiap bangsa harus mampu menguasai 

dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, menciptakan produk dan 

jasa bernilai tambah tinggi, untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran 

bangsanya. 

Produk iptek dalam bentuk perangkat keras ini oleh Koentjaraningrat  disebut 

sebagai Artefak. Artefak ini, dalam prakteknya telah menjadi Indikator utama dari 

kemajuan peradaban satu bangsa pada zamannya. 

Yudhie Latief 3 menjabarkan “peran” dari wujud produk kebudayaan 

bangsa diatas dalam membentuk ketahanan nasional satu bangsa, sebagai berikut: 

“ Ketahanan Nasional satu negara bangsa, pada garis besarnya ditentukan oleh 

kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial-budaya 

bangsa itu, yakni: ranah mental-spiritual, ranah institusional-politikal, dan 

ranah material-teknologikal. Ranah pertama lazim disebut sebagai ranah 

budaya, sedang ranah kedua dan ketiga lazim disebut peradaban “ 

Ranah “mental-spiritual” menggambarkan “mind-set”, dan “sistem nilai” yang hidup 

dalam kebudayaan bangsa itu. Ranah “Institusional-politikal” menggambarkan 

“sistem kelembagaan” dan “sistem tata-kelola” yang dibangun oleh bangsa itu 

didalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Sementara 

ranah “material-teknologikal” menggambarkan berapa jauh bangsa itu menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang di-

milikinya, menghasilkan produk dan jasa nilai tambah, bagi kesejahteraan 

rakyatnya. 

Selanjutnya Latief menguraikan peran Pancasila sebagai kaidah 

penuntun bagi pengembangan kebudayaan bangsa Indonesia, dengan memperinci-

nya sebagai berikut: 

“ Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya 

memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual, basis utama-

nya adalah sila pertama, kedua dan ketiga. Ranah institusional-politikal, basis 

utamanya adalah sila keempat, dan ranah material teknologikal, basis 

utamanya adalah sila kelima “ 4  

Berdasarkan thesis diatas, pendekatan kajian Ketahanan Nasional yang dilakukan di 

                                                
3  Yudhie Latief : Kepala BPPIP (2016-2018), Pengurus Yayasan Aliansi Kebangsaan. 

“Menggalang Ketahanan Nasional dengan paradigma Pancasila” hal.xix. Penerbit Buku 
KOMPAS 2019. 

4  Op cit, halaman xx. 
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sini, disebut sebagai “pendekatan budaya dan peradaban bangsa”, yang melengkapi 

pendekatan “asta-gatra” sebagaimana lazim dilakukan oleh Lemhannas. 

Dengan mengkombinasikan pendekatan budaya & peradaban dengan 

pendekatan astagatra diatas, ditemukan adanya duapuluh empat “faktor penentu” 

(determining factors) dari Ketahanan Nasional Indonesia, yakni dengan melakukan 

kajian tentang,  mindset apa yang harus dimiliki bangsa, sistem tata kelola 

penyelenggaraan negara yang bagaimana yang harus dilakukan bangsa, serta ilmu 

pengetahuan dan teknologi apa yang harus dikuasai bangsa Indonesia dalam 

melaksanakan pembangunan di tiap gatra, agar mampu membentuk Ketahanan 

nasional yang tangguh.  

Sebagai contoh, dalam melaksanakan pembangunan Ideologi dan politik berbangsa 

dan bernegara Indonesia, agar mampu membentuk ketahanan dan kedaulatan di-

bidang Ideologi & politik nasional, misalnya, maka “mindset” yang harus dimiliki oleh 

para penyelenggara negara dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan publik dibidang 

Ideologi politik nasional, seharusnya mengutamakan digunakannya ideologi 

Pancasila khususnya sila kesatu, kedua dan sila ketiga, dalam menyelenggarakan 

kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, membangun sistem politik dan 

kelembagaan negara sebagaimana dinyatakan pada sila keempat dari Pancasila, 

serta mengimplementasikan sila kelima dalam menyelenggarakan kegiatan 

pembangunan perekonomian nasional, menggunakan Iptek yang dikuasai bangsa 

Indonesia 

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi agar mampu membentuk ketahanan 

ekonomi nasional; maka mindset yang harus dimiliki oleh para penyelenggara 

negara).5 dalam menerbitkan kebijakan-kebijakan publik dibidang ekonomi tadi, 

seharusnya akan mengutamakan kepentingan kesejahteraan rakyat dan kemakmur 

an bangsa secara ber-keadilan, yang sebesar-besarnya dalam mendayagunakan 

kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia, dan 

mengembangkan sistem Tata-kelola sumber daya ekonomi nasional, yang 

mengutamakan penguasa- an oleh negara atas cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta 

mengembangkan kegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azaz 

kekeluargaan 6. Untuk itu pemerintah harus membangun kemampuan Iptek warga-

negaranya untuk mengolah berbagai Sumber Daya Ekonomi yang dimiliki negara, 

menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan 7 

Demikian seterusnya, pendekatan serupa dilakukan dalam pembangunan pada 
gatra-gatra lainnya, guna membangun ketahanan nasional Indonesia yang 
tangguh.8  

                                                
5  Buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan paradigma Pancasila, hal:12-18 
6
  UUD 1945 tgl 18 Agustus 1945 pasal 33 

7
 Sila ke lima Pancasila 

8
  Op cit buku “Menggalang Tannas“ hal 12-18. 
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Hakikat ATHG yang membahayakan kedaulatan dan Keamanan bangsa 

Berbeda dengan penjajahan dimasa lalu yang menggunakan cara 

perang militer, maka bentuk penjajahan modern, setelah Perang Dunia ke II, dewasa 

ini, telah menggunakan cara-cara peperangan non-militer, yakni menggunakan 

perang sosio-ekonomik maupun perang sosio-budaya, termasuk pula dengan 

mempengaruhi pola pikir (mindset) bangsa kita.9.  

Demikian pula yang kita alami, sejak reformasi 1998, kita telah 

mengalami berbagai perubahan dalam sistem tata-kelola penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang kemudian memuncak pada 

terjadinya empat kali amandemen pada konstitusi kita, menjadi UUD NRI 1945, 

tahun 2002. Sejak diundang -kan pada tahun 2002 yang kemudian diikuti dengan 

diterbitkannya berbagai peraturan perundangan dibawahnya, dapat kita rasakan 

bersama betapa rentannya stabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya kita setiap 

kali kita menghadapi Pemilihan Umum.  

Perang dagang, gerakan radikal kelompok agama, wabah penyakit yang menyerang 

satu negara secara masif, gejolak politik dalam negeri yang timbul karena ujaran-

ujaran kebencian dan hoax melalui sosial-media, disinyalir kuat, merupakan 

serangan-serangan nir-militer yang mengganggu stabilitas, kedaulatan dan keaman-

an nasional satu negara.  

Menggalang Ketahanan Nasional Indonesia 

Berangkat dari dua titik tolak pemikiran diatas, kajian mengenai 

Ketahan-an Nasional bangsa Indonesia dimulai dengan melihat hakikat Ancaman, 

Tantangan, Hambatan dan Gangguan kontemporer yang membahayakan 

kedaulatan bangsa Indonesia dewasa ini 10, dilanjutkan dengan kajian menghadapi 

ATHG masa depan dunia 11,  yakni, krisis pangan, krisis enerji dan kebutuhan air 

bersih, sebagai proyeksi jauh kedepan, dalam merancang strategi pembangunan 

nasional disegala bidang, mencapai cita-cita nasional. 

Dari strategi pembangunan nasional diatas, selanjutnya dapat disusun satu roadmap 

pencapaian tujuan, serta kebijakan-kebijakan nasional yang harus diterbitkan untuk 

mendukung upaya pembangunan nasional diatas. 

Selanjutnya kajian Ketahanan nasional ini dapat dicermati pada penyajian dengan 

sistematika seperti dibawah ini: 

A, Hakikat ATHG (Ancaman,Tantangan,Hambatan dan Gangguan)  hal. 93 

B. Kajian ATHG Kontemporer terhadap Tannas hal. 98 

1. Kajian ATHG Luar Negeri & Geo-politik Negara Adikuasa hal. 98 

2. Kajian ATHG Dalam Negeri hal 109 

a. ATHG Militer dan Nonmiliter hal 109 

b. ATHG pada Ketahanan Ideologi, Politik, Konstitusi 

                                                
9  Op cit, hal.xv Pengantar oleh Iman Sunario. 

10
  Op cit, hal.98 

11
  Op cit hal 203 
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dan Penyelenggaraan Pemerintahan Negara hal 116 

c. ATHG pada Sistem Politik Dalam Negeri hal 117 

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Negara hal 118 

2) UU no 22 tahun 1999 tentang OTDA hal 119 

3) Partai Politik hal 123 

4) Pemilu Multi Partai hal 128 

5) Sistem Agraria dan Pengakuan atas. 

Hak Masyarakat Adat hal 128 

d. ATHG dibidang Ketahanan Ekonomi Nasional hal 133 

1) Wujud Ketahanan Ekonomi Nsional hal 133 

2) Faktor Penentu Ketahanan Ekonomi Nasional hal 134 

3) Kondisi Perekonomian Indonesia dewasa ini hal 134 

a) Beberapa Indikator 

b) RingkasanIndikator Strategis hal 136 

c) Kelemahan pada ranah Institusional-politikal hal 137 

d) Kelemahan pada ranah mental spiritual hal 141 

4) Upaya Pembangunan Ketahanan Ekonomi Nasional hal 142 

a) Transformasi Struktur Ekonomi hal 143 

(1) Faktor Teknologi hal 143 

(2) Inovasi hal 144 

(3) Tantangan bagi Indonesia hal 146 

(4) Proses Industrialisasi di Indonesia hal 148 

(5) Pembangunan sektor Pertanian  

(dan Kelautan & Perikanan) hal 151 

(6) Perkembangan Teknologi ICT hal 153 

(7) Perkembangan Bioteknologi, Teknologi- 

Nano dan Teknologi Material Baru hal 155 

(8) Penelitian dan Pengmbangan hal 162 

b) Diskursus Strategi Pembangunan Ketahanan  

Ekonomi Nasional hal 164 

(a) Pembangunan Sektor Pertanian hal 165 

(b) Klaster Industri Unggulan hal 169 

(c) Klaster Industri Swasembada hal 170 

(d) Klaster Industri Pedesaan hal 171 

e. ATHG thd Pengembangan Modal Manusia Indonesia hal 172 

f. ATHG thd Pembangunan Kehidupan sosial masyarakat 

dan Kesejahteraan masyarakat hal 180 

g. ATHG pada Bidang Hukum dan Legislasi hal 183 

h. ATHG akibat Bencana Alam hal 184 
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i. Kesiapan Pertahanan dan  

Pengamanan “Ketahanan Nasional” hal 186 

3. Kesimpulan Kajian ATHG Kontemporer hal 187 

a. ATHG Luar Negeri dan Geopolitik Negara Adikuasa hal 187 

b. ATHG Dalam Negeri 

1) ATHG Militer dan Nonmiliter hal 191 

2) ATHG thd Ideologi dan Konstitusi Negara hal 192 

3) ATHG thd Sistem Politik Negara hal 195 

4) ATHG thd Ketahanan Ekonomi Nasional hal 197 

5) ATHG thd Pembangunan Manusia dan  

Kemanusiaan Indonesia hal 198 

6) ATHG thd Kehidupan Sosial Masyarakat dan  

Kesejahteraan rakyat hal 200 

7) ATHG thd bidang Hukum dan Legislasi hal 201 

8) ATHG akibat Bencana Alam hal 202 

9) Sistem Pertahanan Keamanan dan 

Ketahanan Nasional Indonesia hal 202 

2. Kajian ATHG Masa Depan hal 203 

C. Intisari Penggalangan Tannas 

1. Kesimpulan Umum         hal.205 

2. Konsepsi Ketahanan Nasional hal 208 

a. Kebijakan 

b. Strategi 

c. Upaya 

3. Doktrin Ketahanan Nasional hal 209 

4. Legislasi hal 216 

5. Rekomendasi hal 229 
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