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SAMBUTAN KETUA ALIANSI KEBANGSAAN 

DALAM ACARA BEDAH BUKU  
“MENGGALANG KETAHANAN NASIONAL DENGAN   

PARADIGMA PANCASILA” 
JAKARTA, TANGGAL: 7 MARET 2020 

 
 

Yang saya hormati Jend (Pur) A.M. Hendropriyono, Jend (Pur) Agum Gumelar, 

Para narasumber: Prof. Kaelan, Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri, Laksda (Pur) 

Robert Mangindaan, Bpk. R.M Kusuma, Dr. Isnaeni Ramadhan, Dr. Yudhi Haryono, 

dan Mayjen (Pur) Dewa Putu Rai, 

Moderator: Bapak Nurrachman Oerip,   

Para Undangan yang saya muliakan, 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, pada hari ini kita semua diberi kesehatan untuk hadir di sini mengikuti acara 

bedah buku “Menggalang Ketahanan Nasional dengan Paradigma Pancasila”. 

Acara ini dirancang, selain untuk mensosialisasikan berbagai pemikiran yang ada 

dalam buku ini, juga untuk menggali gagasan dan terobosan dalam 

mengaktualisasikannya sesuai dengan tema acara hari ini.  

Buku ini merupakan rangkuman dan kajian berbagai pemikiran dan gagasan 

yang berkembang selama pelaksanaan Diskusi Panel Serial (DPS) yang 

diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, dan 

FKPPI mulai April 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018 yang lalu. Target 

utama dari penyelenggaraan DPS tersebut dan disusunnya buku ini adalah 

membangun kesamaan persepsi, serta menumbuhkan  kesadaran (awareness) dan 

kewaspadaan (alertness) kolektif bangsa Indonesia terhadap seriusnya berbagai 

bentuk dan jenis ancaman yang dihadapi  bangsa dan negara dewasa ini. 

 Membangun kesamaan persepsi tentang ancaman yang dihadapi bangsa 

dan negara sangatlah penting, agar kita dapat bersatu padu dalam merespons 

setiap ancaman dengan baik dan menemukan solusinya yang tepat. Dalam konteks 

membangun pertahanan negara, persepsi ancaman (threat perception) bahkan 

dijadikan sebagai basis dalam perencanaan pertahanan. Kita sering mendengar 

istilah “threat based defence planning”. 

Seperti kita ketahui bersama, dalam era perang Generasi ke-IV dewasa ini, 

sumber ancaman terhadap sebuah bangsa dan negara sudah semakin luas. Bentuk 

dan jenis ancaman juga semakin beragam. Perang yang pada awalnya hanya 

melibatkan urusan militer,  kini “medan tempuran-nya  (battle field)” sudah meluas ke 

berbagai sendi kehidupan secara multidimensi, salah satunya adalah “Battle of 
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Legislation”. Penggunaan mesin perang tidak lagi terbatas pada kekuatan militer 

melainkan sudah menggunakan berbagai kekuatan lainnya seperti penggunaan 

politik, ekonomi, hukum (legislasi), budaya, tenaga kerja, investasi, narkoba, 

genetika (bakteri, virus), dan lain-lain. Dinamika ancaman juga telah bergerak begitu 

cepat sehingga muncul konsep peperangan baru yang disebut dengan “Accelerated 

Warfare” terutama ancaman yang disebabkan oleh kemajuan teknologi,  sehingga 

menuntut response negara yang cepat dan kreatif pula. 

Untuk merespons perkembangan ancaman seperti itu, menurut hemat saya, 

hal utama dan mendesak untuk kita lakukan adalah meng-update paradigma, 

konsep, sistem, doktrin, dan strategi pertahanan dan ketahanan nasional  kita 

menyesuaikan dengan kekinian. Hendaknya diingat bahwa salah satu “military 

blunder” dalam sejarah perang yang pernah terjadi adalah “menyiapkan diri untuk 

menghadapi perang masa lalu. Tentu kita tidak boleh mengulangi kesalahan fatal 

yang pernah terjadi tersebut. 

Menghadapi perkembangan bentuk dan jenis ancaman baik ancaman militer, 

ancaman non-militer, maupun ancaman hibrida (ancaman yang bersifat campuran 

antara ancaman militer dan ancaman non-militer)1 tentu kita tidak mungkin lagi 

hanya bertumpu pada pelibatan aktor tradisional yaitu militer, melainkan juga harus 

melibatkan aktor-aktor lain yang dimiliki Negara, dan seluruh komponen bangsa. 

Karenanya, pemberdayaan sumberdaya nasional, utamanya pemberdayaan 

masyarakat menjadi sangat penting. 

Bangsa kita menganut sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan 

mengerahkan segenap sumberdaya yang dimiliki bangsa ini menjadi sistem senjata 

pertahanan yang dikelompokkan sebagai : (1) Sistem Senjata Teknik (Sistek) dalam 

hal ini yaitu TNI dan alutsista yang dimiliki; dan (2) Sistem Senjata Sosial (Sissos). 

Titik berat penggunaan ke-dua jenis sistem senjata ini tergantung dari bentuk dan 

jenis  ancaman yang dihadapi. Dengan semakin mengedepannya ancaman non-

militer dewasa ini   tentu penggunaan “Sistem Senjata Sosial” akan menjadi lebih 

dominan. 

Undang-Undang Nomer: 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara,  

menempatkan TNI sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara dalam 

menghadapi “ancaman militer”  dengan didukung oleh komponen cadangan dan 

komponen pendukung. Setelah tujuh belas tahun Undang-Undang Pertahanan 

Negara ini hadir, baru pada tanggal 24 Oktober 2019 yang lalu regulasi terkait 

dengan pembentukan komponen cadangan dan penataan komponen pendukung 

diterbitkan dengan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDNPN). Tentu masih harus 

menunggu Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya. Dengan 

demikian, maka selama tujuh belas tahun, harus diakui hanya TNI yang relatif siap 

 
1 Diperkenalkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2019 Tentang    
  Pengelolaan  Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara 
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menjadi “aktor” pertahanan negara kita dalam menghadapi ancaman militer dan 

ancaman hibrida. 

Undang-Undang Pertahanan juga mengatur bahwa dalam menghadapi 

ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan 

(tentu maksudnya di luar Kemhan dan TNI), sebagai unsur utama, sesuai dengan 

bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari 

kekuatan bangsa. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah saat ini lembaga 

pemerintah yang dimaksud  menjadi aktor/unsur utama dalam menghadapi ancaman 

non-militer, baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya  

terhadap bangsa dan negara ini?  

Saya tidak yakin, karena undang-undang yang mengatur pelaksanaannya 

baru saja lahir yaitu Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 tentang PSDNPN. 

Akibatnya, sejauh ini Indonesia tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai 

ancaman non-militer. Ada kekosongan penanganan terhadap ancaman bagi bangsa 

dan negara yang berdimensi non-militer Padahal, ancaman non-militer di berbagai 

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah menjadi ancaman aktual yang 

sangat membahayakan kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, dan keselamatan 

segenap bangsa.  

Di masa lalu, tugas mempersiapkan Sistem Senjata Sosial (Sissos) untuk 

menghadapi segala bentuk dan jenis ancaman diserahkan kepada TNI, tentu 

dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya. Dengan struktur kelembagaan yang kuat 

dan tersebar di seluruh wilayah nusantara sampai dengan ke tingkat desa serta 

didukung dengan modal sosial yang dimiliki TNI, menurut hemat saya, TNI di masa 

lalu mampu mengemban tugas itu dengan baik. Dalam sistem kenegaraan kita saat 

ini, tentu menjadi pertanyaan, lembaga manakah yang bertanggungjawab dalam 

membangun sistem senjata sosial yang amat diperlukan Negara menghadapi 

berbagai ancaman yang berkembang. 

Dengan spektrum dan dimensi ancaman yang begitu luas, serta penataan 

kelembagaan aktor pertahanan yang belum tuntas, justru ketahanan nasional kita 

belum sepenuhnya cukup tangguh. Berdasarkan hasil pengukuran kondisi 

ketahanan nasional yang dilakukan oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan 

Nasional Lemhannas RI pada tahun 2019, ketahanan ideologi dan sosial budaya kita 

masih kurang tangguh, walaupun keatahan politik dan ekonomi dinilai cukup 

tangguh.  Ditambah lagi, hasil pengukuran Indeks Negara Gagal atau Fragile State 

Index yang dilakukan oleh The Fund For Peace pada tahun 2019, memberikan 

“warning” bahwa Indonesia dengan score 70,4 dan berada pada peringkat 93 dari 

178 negara, masih tergolong rawan kerapuhan, apabila tidak ada upaya sungguh-

sungguh untuk memperbaikinya. 
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Hadirin dan undangan yang saya hormati, 

Menyadari perkembangan ancaman saat ini, kondisi ketahanan nasional kita, 

serta “warning” dari The Fund For Peace seperti saya sampaikan tadi, seharusnya 

menggugah kesadaran  kita bersama untuk ikut berkontribusi memperbaiki dan 

membangun ketahanan nasional kita. Salah satu pemikiran penting yang 

berkembang dalam DPS dan dituangkan ke dalam buku Ketahanan Nasional ini 

adalah digunakannya “Visi Pancasila” sebagai  paradigma berfikir dalam 

menggalang ketahanan nasional, karena ketahanan nasional itu memang harus 

dibangun dan dikembangkan  berdasarkan falsafah bangsa sendiri, yaitu Pancasila. 

Munculnya pemikiran tentang paradigma Pancasila ini, bukan tanpa 

argumentasi yang kuat. Berbagai kajian dan teori menemukan bahwa ketahanan 

nasional suatu negara pada garis besarnya ditentukan oleh kondisi yang 

berkembang  pada tiga ranah utama kehidupan sosial, yaitu: (1) ranah mental-

spiritual; (2) ranah institusional-politikal; dan (3) ranah material-teknologikal. Ranah 

pertama lazim disebut ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga lazim disebut 

ranah peradaban.   

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya 

memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-spiritual (tata nilai) basis 

utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal (tata 

kelola) basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal (tata sejahtera) 

basis utamanya adalah sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah 

tersebut bisa dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini, Pancasila 

sebagai ideologi tidak ditempatkan sebagai gatra yang sejajar dengan gatra politik, 

ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas 

(mengatasi) dan menjiwai gatra-gatra lainnya.  Visi Pancasila inilah seharusnya  

selalu kita gunakan sebagai paradigma berpikir dalam memahami dan memecahkan 

setiap permasalahan bangsa termasuk dalam menggalang ketahanan nasional. 

Oleh karena kita sudah sepakat untuk menggunakan paradigma Pancasila 

untuk  menggalang ketahanan nasional, maka dalam mengaktualisasikan berbagai 

pemikiran DPS yang tertuang dalam buku Ketahanan Nasional ini, tentunya juga 

harus menggunakan paradigma berfikir ini. Dari berbagai pemikiran dan diskusi yang 

berkembang sepanjang  pelaksanaan DPS,  ada beberapa usulan prioritas yang 

perlu dilaksanakan oleh bangsa ini dalam membangun dan mengembangkan 

ketahanan nasional untuk menjawab kekinian ATHG. Salah satu prioritas yang 

diusulkan adalah mengkaji konstitusi kita saat ini apakah ada kaitannya dengan 

“Batlle Legislation” yang dimainkan oleh negara tertentu dalam memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya. 
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Hadirin dan undangan yang berbahagia, 

Daron Acemoglu dan James A Robinson (2012)  mengingatkan kita bahwa: 

“kegagalan suatu negara tidak terjadi dengan tiba-tiba. Bibit-bibit kegagalan itu 

sebenarnya sudah tertanam jauh di dalam berbagai institusi politik kenegaraan, 

terkait bagaimana sebuah negara dijalankan.2 Oleh karena kegagalan suatu negara 

tidak terjadi secara tiba-tiba itulah maka membangun ketahanan nasional harus 

dilaksanakan secara sadar, terencana, sistematis, terarah, dan berkelanjutan 

dengan tetap bersendikan pada nilai-nilai  dan karakter bangsa sendiri. 

Akhirnya, saya berharap acara bedah buku ini dapat digunakan sebagai 

forum pertukaran piikiran dan urun gagasan dalam mengaktualisasikan pemikiran-

pemikiran dalam buku ini untuk membangun dan mengembangkan  ketahanan 

nasional kita. 

Terima kasih.  

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Jakarta, 7 Maret 2020  

                                                                            Pontjo Sutowo3 

 
2  Acemoglu, D. & Robinson, J.A.  2012. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and  
   Poverty. USA: Profile Books. 
3  Ketua Aliansi Kebangsaan/Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti/Ketua Umum FKPPI 


