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LAPORAN KETUA PENYELENGGARA PADA FDK-3: 

“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: 

Ibu Prof. Sri Hartati R.Suradijono MA,Ph.D; Bapak Dr. Ananta Kusuma Seta, dan Bapak 

Sururi Aziz, ysh selaku Pembicara, dan ysh Bapak Dr. Yudie Haryono yang akan 

memberikan sedikit Pengantar mengenai “Ontologi Kurikulum” Pendidikan, 

Kepada Yth Bapak Pontjo Sutowo selaku Pembina YSNB, Ketua Aliansi Kebangsaan 

dan Ketua Umum FKPPI 

Izinkanlah kami selaku penyelenggara, FOKUS DISKUSI KELOMPOK  dengan 

Tema: “PENDIDIKAN SEBAGAI PENJURU MEMBANGUN WARGANEGARA UNGGUL” 

melaporkan mengenai rencana dan penyelenggaraan “Fokus Diskusi  Kelompok” ke-4 

yang akan diselenggarakan hari ini, tanggal 30 Oktober 2019 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. 

 
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 
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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, 

membutuhkan 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.  

Sementara itu, perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi didunia terjadi semakin cepat dari waktu kewaktu, sehingga target 

kualifikasi yang harus dicapai oleh program-program pendidikan diatas, senantiasa 

bergerak semakin tinggi dan beragam spesialisasinya. Bahkan lebih dari itu, 

perkembangan Iptek itu sendiri tidak selamanya berjalan linear dan kontinyu, 

melainkan sampai tingkat tertentu mengalami disrupsi, meniadakan hasil karya 

maupun karsa iptek yang lama dan menggantikannya dengan hasil karya dan karsa 

iptek baru yang jauh lebih baik, lebih ekonomis dan multi-fungsi. Kemajuan Iptek 

telah merubah gaya hidup manusia, dan memaksa.manusia harus menjadi manusia 

pembelajar, guna mempertahankan eksistensi dirinya ditengah lingkungan hidupnya. 

3. 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 
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warganegara yang ada dewasa ini. Diantara keduanya, akan dapat ditemu-kenali 

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

yang harus kita atasi. 

Sementara itu, sejak 2003 kita telah memiliki UU no.20 tahun 2003  tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam kesempatan FGD Pendidikan 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, 

diharapkan akan dapat diperoleh.temuan-temuan yang akan memperkaya dan 

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

Sistem Pendidikan Nasional menjadi lebih mengarah pada upaya menjawab 

tantangan masa depan.  

 

4. RANGKAIAN FOKUS DISKUSI KELOMPOK: 

Untuk melakukan “analisa kesenjangan” sebagaimana dimaksud 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 

2) Sub-tema-1:  “ PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM RANGKA  MEMBANGUN  

MINDSET WARGANEGARA INDONESIA MENJADI INSAN PANCASILA 

Dalam kesempatan ini, dapat kami laporkan bahwa pembahasan Tema Utama 

dan Sub-tema-1 diatas, telah dilakukan pada FDK-1 yang diselenggarakan pada 

tanggal 31 Juli 2019., sampai dengan FDK-3 pada tanggal 18 September 2019 yang 

lalu..  

Sedangkan pada FDK-4 hari ini  kita melanjutkan pembahasan, dengan memasuki 

Sub-tema-2 : “ KURIKULM PENDIDIKAN DASAR / MENENGAH, SERTA LINK  & MATCH 
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PADA PENDIDIKAN KEJURUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM 

RANGKA MEMBANGUN WARGANEGARA UNGGUL “ 

yang diawali terlebih dahulu dengan, “Pengantar Ontologi Kurikulum oleh Dr. 

Yudhi Haryono”, dilanjutkan dengan 3 (tiga) Topik Bahasan. sebagai berikut: 

1) “ Komposisi muatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Kompetensi Teknis 

(knowledge & skill), dipandang dari tingkat perkembangan psikologis anak, 

sejak PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, hingga Pendidikan 

Kejuruan dan Pendidikan Tinggi; yang akan dibawakan oleh ibu Prof.Sri 

Hartati R.Suradijono MA.Ph.D. selaku Pemantik-1 

2) Strategi implementasi Kurikulum oleh Bapak Dr. Ananta Kusuma Seta, 

selaku Pemantik-2 

3) “ Kurikulum 2013: Apa kelebihan maupun kekurangannya ? “ dibawakan oleh 

Bapak Sururi Aziz, selaku Pemantik 3.. 

Adapun Sub-tema-3 dan seterusnya, tidak kami bacakan disini, namun dapat 

dibaca dalam laporan tertulis kami.1   

Pembahasan Sub-tema selanjutnya, akan dilanjutkan pada rangkaian FDK 

berikutnya, yang akan diselenggarakan pada minggu ke-3 tiap bulannya, dengan tiap 

kali mengangkat 2-3 topik diskusi. 

Pada akhirnya dari keseluruhan Rangkaian FDK diatas, diharapkan akan dapat 

dirumuskan “Peta Jalan” (Road-map) membangun manusia Indonesia menjadi 

warga-negara Unggul, yang memiliki Karakter kebangsaan Pancasila dan  memiliki 

kompetensi pembelajar yang kuat, yang mampu memajukan peradaban dan 

                                                           
1  Sub-tema 3: Pembangunan kemampuan Guru dan Dosen dalam rangka membentuk peserta didik  

menjadi Warganegara Unggul 
Sub-tema 4: Pembangunan kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka membangun  

keunggulan Institusional-politikal 
Sub-tema 5: Kesenjangan pendidikan antar daerah, di Indonesia,  serta pengaruhnya pada koherensi 

dan kesinambungan jenjang pendidikan dasar/menengah, pendidikan kejuruan dan 
pendidikan tinggi di Indonesia 

Sub-tema 6: Mengkondisikan “eko-sistem pendidikan”yang mendukung upaya pembangunan 
Warganegara unggul 
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kebudayaan bangsa ditengah persaingan global. Dengan 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 

 

Jakarta 30 Oktober 2019 

Wisnubroto 

Ketua Pengurus YSNB 

Selaku Penyelenggara RFDK Pendidikan 
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