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Salah satu persoalan yang mendasar dalam membangun negara 
adalah mengisi kemerdekaan dengan menghadirkan generasi-

generasi yang berkarakter. Karakter inilah yang kemudian diharapkan 
mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam sebuah 
negara, baik masalah kemanusiaan, hukum, pemerintahan dan lain se-
bagainya.

Namun memunculkan jiwa berkharakter tentunya tidaklah mu-
dah, terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui yang salah satunya 
tahapan tersebut dijalankan melalui institusi pendidikan. Dewasa ini 
dengan persoalan mutu kualitas pendidikan kita yang semakin mero-
sot, ada harapan baru bahwa suatu istitusi pendidikan bukan hanya 
berpacu pada keinginan mendesain dari gedungnya sebagus mung-
kin, akan tetapi juga mendesain karakter produk yang dihasilkannya 
mampu menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari apa-apa yang 
diterima di bangku sekolah atau perguruan tinggi.

Namun dari sekian banyak produk-produk yang dihasilkan baik 
oleh pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi kompetensi 
kelulusan hanya mampu dititiktekankan pada produk yang lebih 
cenderung mencari kerja (job seeker) dibandingkan menciptakan 
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lapangan kerja (job kreator). Fakta kompotensi dari lulusan lembaga 
pendidikan kita yang lebih cenderung mencari kerja sesuai dengan 
data badan pusat statistik tahun 2010 yang menyatakan Pengangguran 
di Indonesia 8,59 Juta Total Angkatan Kerja 116 Juta Orang, dari 
data 8,59 juta pengangguran tersebut, 12 persennya adalah lulusan 
perguruan tinggi.

Persoalan lain yang mengemuka adalah masalah paham ke-
bangsaan yang menurun utamanya di kalangan para mahasiswa. Data 
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menujukkan fak-
ta yang cukup miris yaitu 85% mahasiswa di lima universitas ternama 
menolak paham pancasila. 

Berangkat dari persoalan yang ada tersebut harus menjadi 
perhatian bagi kita semua untuk sedini mungkin dan sesegera mungkin 
menghadirkan suatu pemahaman yang jelas bagi anak muda salah 
satunya untuk lebih dapat memahami arti pancasila, hak dan kewajiban 
sebagai warga negara yang harus dijunjung tinggi. 

Hal ini semua dapat ditunjang salah satunya melalui mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan (citizenship 
education) memiliki peran penting  dalam suatu  kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Menurut William Galston, pendidikan kewarganega-
raan per definsi adalah pendidikan di dalam dan demi tatanan politik 
yang ada. Pendidikan kewarganegaraan adalah bentuk pengembleng-
an individu-individu agar mendukung dan memperkokoh komunitas 
politiknya sepanjang komunitas politik itu adalah hasil kesepakatan. 
Pendidikan kewarganegaraan suatu negara akan senantiasa dipenga-
ruhi oleh nilai-nilai dan tujuan pendidikan (educational values and aims) 
sebagai faktor struktural utama. Pendidikan kewarganegaraan bukan 
semata-mata membelajarkan fakta tentang lembaga dan prosedur ke-
hidupan politik tetapi juga persoalan jatidiri dan identitas suatu bangsa.

Berdasar hal di atas, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia 
juga berkontiribusi penting dalam menunjang tujuan bernegara Indo-
nesia.  Pendidikan kewarganegaraan secara sistematik adalah dalam 
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rangka perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan 
Pancasila dan UUD NRI 1945 Pendidikan kewarganegaraan berkai-
tan dan berjalan seiring dengan perjalanan pembangunan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan 
bagian integral dari ide, instrumentasi, dan praksis kehidupan berma-
syarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Bahkan dikatakan, pen-
didikan nasional kita hakikatnya adalah pendidikan kewarganegaraan 
agar dilahirkan warga negara Indonesia yang berkualitas baik dalam 
disiplin sosial dan nasional, dalam etos kerja, dalam produktivitas 
kerja, dalam kemampuan intelektual dan profesional, dalam tanggung 
jawab kemasyarakatan, kebangsaan, kemanusiaan serta dalam moral, 
karakter dan kepribadian.

Pendidikan kewarganegaraan di manapun pada dasarnya 
bertujuan membentuk warga negara yang baik (good citizen).  Namun 
konsep “warga negara yang baik” berbeda-beda dan sering berubah 
sejalan dengan perkembangan bangsa yang bersangkutan. Dalam 
konteks tujuan pendidikan nasional dewasa ini, warga negara yang 
baik yang gayut dengan pendidikan kewarganegaraan adalah warga 
negara yang demokratis bertanggung jawab (Pasal 3) dan warga 
negara yang memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air (pasal 
37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003).  Dapat disimpulkan bahwa 
tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah membentuk 
warga negara yang demokratis bertanggung jawab, memiliki semangat 
kebangsaan dan cinta tanah air.

Buku yang anda pegang saat ini merupakan bagian dari karya 
untuk mendorong proses perubahan yang dalam hal ini menanamkan 
sikap-sikap untuk memiliki bangsa dan negara sebagai satu kesatuan 
utuh. Dengan adanya sikap-sikap tersebut maka diharapkan ada yang 
dikembangkan nantinya yaitu jiwa ingin mengisi kemerdekaan ini dan 
bersikap tidak bertentangan dengan perwujudan tujuan negara kita 
yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh bapak bangsa kita untuk 
mensejahterakan masyarakat indonesia.
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Semoga nantinya buku yang anda pegang ini dapat bermanfaat 
bagi terealisasinya tujuan pelaksanaan kuliah pendidikan kewarganeg-
araan yang ada di perguruan tinggi seluruh indonesia. Amien… 

Kudus, Maret 2013

Penulis 
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