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KEWASPADAAN NASIONAL TERHADAP ANCAMAN DISINTEGRASI NASIONAL 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERORISME 

Oleh: 

Prof. Dr. Djoko Suryo1 

 

1. Pendahuluan 

Kita saksikan bersama bahwa gelombang reformasi yang terjadi di Indonesia 

yang dipicu oleh krisis ekonomi telah memporakporandakan berbagai hasil 

pembangunan yang telah diraih dengan susah payah selama kurang lebih 30 tahun 

sebelumnya, menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Krisis ekonomi yang meluas menjadi krisis multidimensi 

ini telah menyebabkan runtuhnya pemerintahan Orde Baru (1966-1998) di bawah  

pimpinan Presiden Suharto, dan meningkatkan ledakan konflik (conflict) dan aksi 

kekerasan (violence) dalam masyarakat bangsa (nation society) Indonesia yang 

mengancam disintegrasi teritorial dan disintegrasi sosial.  

Sementara penyelenggaraan  pemerintahan (governance) pada masa pasca-

Orde Baru, atau era reformasi sejak 1998, tidak mampu secara cepat dan tepat 

mengatasinya dan melaksanakan tuntutan agenda reformasi, dan bahkan sebaliknya 

membawa eskalasi kemerosotan kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam 

tingkat nasional maupun internasional. Dirasakan bahwa apabila selama tiga dasa 

warsa pra-reformasi bangsa Indonesia telah mampu mencapai kemajuan 

perekonomian nasional sehingga menjadikan Indonesia disebut sebagai “an 

Emerging Asian Tiger” di Asia, serta menjadi Negara yang semakin diperhitungkan 

dalam pentas regional maupun global, maka  pada masa kini bangsa Indonesia 

merasakan sebaliknya dari apa yang telah dicapai sebelumnya.  

Proses pembentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

yang secara dinamis mulai tertata secara harmonis dan mantap menuju ke arah 

proses integrasi kebangsaan dan Keindonesiaan yang lebih mendasar, pada masa 
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kini terasa mengalami acaman kemunduran dan kehilangan arah. Tidak 

mengherankan apabila pada beberapa waktu yang lalu muncul berbagai ungkapan 

kekecewaan  terhadap pelaksanaan reformasi  Hal ini menunjukkan bahwa proses 

integrasi bangsa (national integration) yang berlangsung sejak Negara-Bangsa 

(nation-state) terbentuk enam puluh lima tahun yang lalu, pada masa kini terancam 

goyah karena adanya tanda-tanda kemerosotan landasan semangat kebangsaan 

(nasionalisme) dan kerapuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(good governance) dalam proses pembangunan bangsa (nation building) dan 

Negara-bangsa (nation-state building). 

Mau tidak mau bangsa Indonesia kini dituntut untuk mengkaji ulang nilai-

nilai dan paradigma yang selama ini telah dianggap benar. Salah satu diantaranya 

ialah memantapkan paradigma Kewaspadaan Nasional, di samping Ketahanan 

Nasional dan Wawasan Nusantara, yaitu mempertajam wawasan, kewaspadaan dan 

sikap siap-siaga dalam mewujudkan keinginan bersama untuk membangun 

Indonesia baru yang memiliki kewaspadaan dan ketangguhan dalam menghadapi 

ancaman dan tantangan terhadap proses integrasi nasional dan penyelanggaraan 

tata pemerintahan negara yang baik dan bersih yang menjamin terselenggaranya 

keberlanjutan (sustainability) kehidupan berbangsa dan bernegara dalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   

Sistem kewaspadaan nasional, yang merupakan sub-sistem dari sistem 

nasional secara keseluruhan, merupakan bagian yang perlu dimasukan dan 

ditingkatkan serta diperdayakan secara memadai. Tidaklah berlebihan untuk 

dikatakan bahwa keberhasilan dari agenda reformasi untuk dapat keluar dari 

ancaman kehancuran bangsa, pada hakekatnya akan tergantung pada kemampuan 

bangsa ini untuk kembali pada landasan semangat nasionalisme dan nilai-nilai 

filsafat Negara Pancasila sebagai pedoman masyarakat bangsa dalam mewaspadai 

dan menanggapi segala tantangan kehidupan bangsa yang dihadapinya. Uraian 

singkat ini akan menjelaskan tentang bagaimanakah kewaspadaan nasional perlu 

diciptakan dengan mendasarkan pada nilai-nilai semangat nasionalisme agar dapat 
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mengawal jalannya proses integrasi nasional dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik dan bersih dapat segera tercapai.  

2. KEWASPADAAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SEMANGAT 

NASIONALISME MODERN  

2.1. Perspektif Semangat Nasionalisme Modern dalam Negara-Bangsa 

Modern Indonesia  

Semangat nasionalisme modern pada era globalisasi pada hakekatnya dapat 

diidentifikasikan antara lain  sebagai berikut: 

a. Semangat cinta dan bangga terhadap tanah air, kebangsaan dan 

Keindonensiaan (bahasa, kebudayaan, pluralitas dan multikulturalitas 

masyarakat, dan keunggulan prestasi), masih tetap menjadi elemen 

penting  sebagai kontinuitas dari semangat nasionalisme sebelumnya, 

yang  merupakan  bagian dari  Identitas Nasional bangsa  Indonesia. 

b. Semangat nasionalisme modern yang lebih  berorientasi pada wawasan 

demokrasi, degree of freedom bangsa dalam berpartisipasi baik dalam 

kehidupan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, maupun kemasyarakatan  

dan budaya, serta dalam kemandirian dan keterbukaan dalam pergaulan 

masyarakat bangsa.    

c. Pengakuan  eksistensi kehidupan negara bangsa di tengah era globalisasi  

atas dasar landasan legalitas  kedaulatan, teritorial,  otonomi dan  

demokrasi. Semangat nasionalisme modern Indonesia (harus) sadar dan 

waspada terhadap ancaman dan tantangan pengaruh globalisasi pada 

konsep-konsep interdependence, integration, universialism  dan 

convergence. 

2.2. Kewaspadaan Nasional merupakan bagian dari Semangat 

Nasionalisme Modern Indonesia  

Kewaspadaan Nasional dalam Negara-Bangsa perlu dipandang sebagai bagian 

tak terpisahkan dari Semangat Nasionalisme Indonesia Modern, yang antara lain 

dapat dirumuskan dalam segi-segi sebagai berikut: 
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a. Tanggung jawab negara, bangsa dan warga negara-bangsa yang 

demokratis untuk menjaga keberlangsungan dan keselamatan 

kedaulatan, negara dan bangsa dalam NKRI yang telah diproklamasikan 

pada 17 Agustus 1945. 

b. Tanggung jawab bersama bagi warga negara yang demokratis untuk 

menjaga dan membina keberlangsungan keharmonisan dan, keamanan 

serta ketenteraman dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegrara. 

c. Kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan 

terhadap  proses keberlangsungan kehidupan bersama  dalam wilayah 

geo-eko-politik, sosio-kultural NKRI menjadi kewajiban moral seluruh 

komponen masyarakat dan bangsa.  

3. MEMAHAMI PROSES INTEGRASI NASIONAL, MEWASPADAI GEJALA 

DISINTEGRASI BANGSA DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERORISME 

3.1. Memahami Kembali Proses Integrasi Nasional dan Integrasi Sosial-

Kultural Masyarakat Indonesia. 

1. Pembentukan Bangsa (Nation) dan Negara-Bangsa (Nation-State) 

Indonesia merupakan dari aktualisasi Nasionalisme Indonesia. 

2. Proses integrasi sosial dan integrasi nasional berlangsung melalui jalinan  

proses  interaksi relasional yang dinamis antara Nasionalisme, Negara 

Bangsa, Basis Kehidupan Ekonomi dan Integrasi Sosial dan Nasional. 

3. Proses Perkembangan Integrasi Nasional di Indonesia melalui Perspektif 

Sejarah pada hakekatnya dapat gambarkan sebagai berikut: 

a. Proses Integrasi masyarakat  Indonesia  pada Masa Pra-Kemerdekaan 

b. Integrasi geo-eko-kultural  pada masa Negara KerajaanMajapahit. 

c. Integrasi Geo-eko-kultural-ekonomi pada masa Kerajaan Islam. 

d. Integrasi Spasial-Teritorial Nederlandch-Indie pada masa kolonial 

Belanda. 

e. Proses Integrasi pada  Masa Kemerdekaan dan Pasca-Kemerdekaan 
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f. Integrasi Gagasan Ideologis berbasis pada awal kelahiran  semangat 

Nasionalisme Indonesia, 1900-1920-an. 

g. Integrasi Gagasan Ideologis-Kultural-Politik berbasis pada kelahiran 

konsep ”INDONESIA”, 1920-an-1928. 

h. Integrasi Gagasan Ideologis-Politik-Kultural  berbasis pada  kelahiran 

”SUMPAH PEMUDA” 1928. 

i. Integrasi Politik-Spasial-teritorial-Geo-politik berbasis pada kelahiran 

Negara-Bangsa  Republik Indonesia: Proklamasi Kemerdekaan 17 

Agustus 1945. 

j. Integrasi Sosial-politik berbasis pada semangat nasionalsime 

perjuangan menegakkan Negara-Bangsa pada masa Revolusi 

Kemerdekaan, 1945-1949.  

k. Integrasi Sosial-Politik-Ideologis  pada periode 1950—1970 

l. Integrasi Ekonomi-Sosial-Politik- Budaya 1970-1998 

m. Integrasi Sosial-Politik-Budaya Baru,  1998- Masa Kini. 

3.2. Gejala Disintegrasi Masyarakat dan Bangsa Indonesia: Sebagai Bahan 

Kajian Kewaspadaan Nasional 

Secara ringkas dapat digambarkan gejala disintegrasi yang mengiringi proses 

integrasi masyarakat dan bangsa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini, 

sebagai bahan refleksi kritis dalam kajian Kewaspadaan Nasional, sebagai 

berikut: 

Gejala  Disintegrasi Sosial dan Politik pada masa Pra – Kemerdekaan: 

 Gejala disintegrasi sosio kultural dari masa Kerajaan Hindu-Buddha ke 

masa  Kerajaan Islam. 

 Gejala disintegrasi sosial-politik-kultural pada masa  Kolonial. 

Gejala Disintegrasi sosial Politik pada masa Kemerdekaan: 

 Gejala Disintegrasi Sosial-Politik pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-

1949.                        

 Peristiwa Tiga Daerah, 1945-1946, 
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 Peristiwa Gerakan Swapraja Surakarta, 1945-1948 (?) 

 Peristiwa Revolusi Sosial di Sumatra Utara 

 Peristiwa Pemberontakan PKI- Madiun, 1948 

Gejala Disintegrasi Sosial-Politik pada periode 1950-1970: 

 Gerakan Separatisme:   DI-TII, RMS, 1950-an 

 Konflik Pusat-Daerah: Peristiwa Permesta, PRRI., 1950.  

 Peristiwa G.30.S./PKI 1965 

Gejala Disintegrasi Sosial-Budaya-Politik, 1970-1998: 

 Peristiwa Malari. 

 Konflik vertikal Aceh GAM, Gerakan Papua Merdeka, dsb. 

Gejala Disintegrasi Politik-Sosial-Budaya pada masa Reformasi. 1998—

2000-an: 

 Aksi-aksi Kekerasan Sosial / Anarkis, 1998, 1999-2002. 

 Konflik Sosial Horisontal Ambon,  Poso, dan  lainnya, 1999-2002; 

 Aksi-aksi  Terorisme, Pengaruh Gerakan  Global: Aksi Bom Bali, Hotel 

Marriot, hingga Aksi Terorisme pada masa-masa mutakhir. 

 Aksi Kekerasan  Sosial-Keagamaan: Masalah  Aliran Ahmadiyah dan 

Aliran-aliran Sesat, dsb. 

 Kelahiran gerakan aliran-aliran Fundamentalisme dan Gerakan-gerakan 

keagamaan lainnya.   

                                          

4.  LEMAHNYA WAWASAN SEMANGAT KEMANUSIAAN, KEBANGSAAN DAN 

KEINDONESIAAN 

Berbagai pihak menganggap bahwa perubahan-perubahan dan upaya-upaya 

yang dilakukan dalam pelaksanaan agenda reformasi tidak dengan serta merta 

membawa kemajuan yang berarti dalam perjalanan reformasi. Prestasi pengelolaan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan masa reformasi dianggap masih sangat 

mengecewakan rakyat dan belum berhasil mengatasi kondisi multikrisis atau 

multidimensi yang mengemuka selama ini. Semuanya mengindikasikan bahwa 
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agenda reformasi terancam gagal, baik dalam tataran tindakan dan komitmen para 

aktornya, tataran nilai dan ideologinya, maupun  tataran bingkai yuridis dan 

kelembagaannya. 

Kondisi paling buruk ini terjadi karena para penyelenggara pemerintahan 

cenderung lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek dan keuntungan   

golongan / kelompok serta tidak memiliki standar moral dan etik yang harus 

dimiliki oleh para pemegang kekuasaan. Sementara itu akhlak dan moralitas elit 

bangsa merosot dan “pengkhianatan” terhadap ideology Pancasila terjadi  karena 

adanya beberapa sebab: 

1. Karena adanya eksklusivisme kelompok yang dimungkinkan oleh terpolanya 

perpolitikan yang berbasis pada ikatan etnis dan primordialisme agama yang 

digalang atas dasar sentimen pribadi.  

2. Adanya ketidakpedulian terhadap kesenjangan pembangunan, dan   

3. Merebaknya praktek KKN pada semua cabang, tingkat dan wilayah 

kekuasaan.  

Kegagalan pada tataran nilai dan ideology tersebut di atas telah membawa implikasi 

serius, antara lain sebagai berikut: 

1. Pada masa kini tumbuh suatu mindset yang terbalik: yaitu masalah 

aksidental-prosedural dijadikan prinsip, sementara prinsip dan kebenaran 

diabaikan. 

2. Dalam banyak hal, kalangan pendukung gerakan reformasi telah terkooptasi 

oleh partai politik untuk mengejar tujuan sempit dan pendek. 

3. Laju pembaharuan good governance sangat lambat kalau tidak terhenti 

karena belum kuatnya civil society.  

4. Rendahnya komitmen berbagai komponen bangsa untuk mengatasi krisis 

multidimensi dan melaksanakan agenda yang telah dirumuskan.  

5. Kaum intelektual/ cendekiawan, sebagai penggerak utama reformasi, pada 

akhirnya mengalami inersia sehingga msyarakat menjadi apatis dan  pesimis.  
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6. Ada pertanda bahwa agenda reformasi ditunggangi oleh pengembangan neo-

liberalisme.  

7. Amandemen UUD 1945 telah melahirkan anomaly konstitusi yang 

berimplikasi pada proses dominasi legislative terhadap eksekutif.  

8. Ada pertanda bahwa penyelenggaraan otonomi daerah telah berkembang 

menjadi eksklusifisme kedaerahan yang tidak sehat dan meluasnya 

“desentralisasi korupsi”.   

9. Terjadinya gejala patronage partai politik menjadi subur. 

Implikasi dari kecenderungan di atas pada hakekatnya telah menimbulkan kondisi-

kondisi yang semakin sulit diatasi, seperti yang tampak pada gejala-gejala sebagai 

berikut:  

1. Kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin merosot, demikian pula 

kredibilitas pemimpin  di mata rakyat semakin pudar. 

2. Pesimisme, apatisme dan mutual distrust yang sangat luas.  

3. Toleransi terhadap perbedaan kultural terlalu rendah sementara toleransi 

terhadap penyimpangan dan korupsi sangat tinggi. 

4. Kinerja ekonomi pemerintah rendah. Kepercayaan rakyat pada lembaga 

peradilan semakin merosot. Komitmen pada Pembukaan UUD 1945 dan 

Pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan kenegaraan sebagai ideology 

dalam kehidupan berbangsa melemah. 

Lebih jauh kondisi melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersebut 

terakhir ini akan membawa implikasi yang lebih serius lagi yaitu: 

1. Munculnya ancama disintegrasi social maupun teritorial.  

2. Pudarnya semangat nasionalisme dan kesadaran akan Ke-Indonesiaan,  

3. Terancamnya national security dan human security, dan, 

4. Kesulitan menegakkan good governance. 
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5. Penutup 

Kondisi obyektif seperti tersebut di atas menuntut ditegakkannya sebuah 

paradigma Kewaspadaan Nasional yang multidimensional, konprehensif, 

berwawasan kebangsaan dan Keindonesiaan demi keselamatan dan 

keberlangsungan (sustainability) Bangsa dan Negara-Bangsa  NKRI.  

Selain itu perlu disusun strategi dan siasat Kewaspadaan Nasional yang 

meliputi antara lain sebagai berikut.  

Tataran moral-ideologis:  

a. Menguatkan pilar-pilar kehidupan demokrasi melalui penguatan modal 

sosial (social capital) untuk menumbuhkan mutual trust dan menjaga 

integrasi bangsa;  

b. Melakukan revitalisasi Filsafat Pancasila  sebagai landasan falsafah dasar 

kenegaraan dan landasan ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang terbuka dengan tafsiran yang multikultural dan berasas kerakyatan; 

c. Merevitalisasi semangat kebangsaan dan Keindonesiaan serta 

pemaknaan  Bhinneka Tunggal Ika dalam arti yang lebih luas. 

 

 

 
 

                                                                     Jakarta, 20 April 2011 
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