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Segala puji bagi Allah Azza Wazalla, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan 
bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan buku ETIKA BERWARGANEGARA, 
Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Buku  ETIKA BERWARGANEGARA ini merupakan edisi revisi dari buku ETIKA BER-
WARGANEGARA terdahulu tulisan Srijanti, Purwanto S.K, A.Rahman HI. Karena itu penulis meng-
ucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada ketiga penulis tersebut semoga karyanya senantiasa ber-
manfaat bagi masyarakat ilmiah dan menjadi berkah bagi pecinta ilmu pengetahuan. Agama mengajarkan 
bahwa ada tiga jenis investasi yang pahalanya tetap mengalir seperti mata air dari Allah Azza Wazalla, yaitu 
do’a anak shaleh, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat.

Meskipun secara substansi maupun format penulisan tidak terlalu jauh dari edisi sebelumnya, namun 
pada edisi revisi ini ada tiga bagian penting yang dapat dikemukakan. Pertama, ada pengurangan bab, se-
perti Bab II, tentang Pancasila dan Implementasi, tidak lagi dimasukan dalam buku edisi revisi ini dikarena 
pembahasan mengenai topik tersebut menjadi domain mata kuliah Pancasila. Bab I, Negara dan Sistem 
Pemerintahan pada buku ETIKA BERWARGANEGARA lama, direposisi ke Bab II, kemudian Bab I diisi 
materi baru yaitu Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, yang 
sebelumnya tidak ada. Hal yang sama terjadi pada Bab X, Masyarakat Madani, sekarang menjadi Hubung-
an Agama dan Negara. Bab lain yang direposisi adalah Bab XIII, mengenai Hak Azasi Manusia, sekarang 
ditempatkan pada Bab VII.

Kedua, meskipun secara konten tidak jauh berbeda, namun hampir pada seluruh bab mendapat tam-
bahan materi dengan maksud untuk memperkaya dan lebih menajamkan bahasannya. Di samping itu, ada 
pula perubahan Judul, seperti Bab VII, Geopolitik, digeser ke Bab VIII, dengan topik baruwawasan Nu-
santara, sementara isimasih relatif sama. Bab VIII, geostrategi, digeser ke Bab IX, berjudul Ketahanan 
Nasonal. 
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Ketiga, ada juga beberapa bab yang mengalami penyesuaian. Bab III, semula berjudul Identitas Nasi-
onal, ditambah menjadi Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa. Bab IV, Demokrasi dan Implementasi, 
diubah dengan Demokrasi Indonesia. Bab XI, Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI, sebelum judulnya 
Otonomi Daerah saja. Bab XII, Good Governance: Konsep dan Implementasinya, sebelum hanya berjudul 
Good Governance. Untuk Bab V, Hak dan Kewajiban Warga Negera. Bab VI, Konstitusi dan Rule of Law, 
tidaka da perubahan.

Dengan demikian, buku ETIKA BERWARGANEGARA versi edisi revisi ini terdiri dari 12 bab, 
karena 2 bab pada edisi awal bab XIII, dan bab XIV dihapus dengan pertimbangan jumlah pertemuan kelas 
12 kali, dan 2 kali sisanya dimanfaatkan untuk kesempatan kuliah umum. 

Sejujurnya penulis menyadari edisi revisi inipun masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kami 
membuka diri menerima masukan, sumbang saran maupun kritikan konstruktif dari pembaca supaya buku 
ETIKA BERWAGANEGARA lebih berkualitas lagi pada edisi selanjutnya.

Akhirnya, tiada gading yang tidak retak, begitu pula tidak ada manusia yang sempurna (insanulqa-
mil), mohon maaf bila ada kekurangan dan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu kelan-
caran pelaksanaan penulisan ini, terutama kepada Wakil Rektor Bidang Kamahasiswaan Prof. Dr. Ngadino, 
atas kepercayaan pada kami untuk merevisi buku ETIKA BERWARGANEGARA ini.Terimakasih sertaa 
presiasi juga kami sampaikan kepada segenap jajaran pimpinan dan civitas akademika Universitas Mercu 
Buana Jakarta.

Hal yang sama penulis mengucapkan terimakasih kepada penerbit Graha Ilmu yang berkenan mener-
bitkannya kembali. Mudah-mudahan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan dan kemajuan bangsa In-
donesia, terutama menjadi bahan pengetahuan bagi para pendidik, kalangan akademisi dan para mahasiswa 
umumnya. Khusus kepada istri, anak, dan cucu tercinta yang ikut tersita hari-hari kemesraannya, terima 
kasih yang tidak terhingga atas dukungan dan waktunya yang tersita. 

Mudah-mudahan buku yang ada di tangan pembaca saat ini bermanfaat dalam meningkatkan penge-
tahuan soft skill dan kompetensi sumberdaya manusia peserta didik kita. Amin!

Jakarta, Juli 2015

Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM.
Dr. Dadan Anugrah, M.Si

H. Ghazaly Ama La Nora, S.IP.,M.Si



Belajar dari realitas Indonesia saat ini, setidaknya ada beberapa pelajaran penting yang perlu mendapat 
perhatian serius. Pertama, melunturnya kebanggan nasional (nasionalisme) sejak reformasi 1998. 
Beberapa indikator yang dapat dijadikan alasan misalnya, serbuan globalisasi yang nyaris tidak 

dapat dibendung terutama pada aspek budaya sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara objek bu-
daya asing. Budaya gotong-royong yang dulu menjadi ciri khas bangsa Indonesia perlahan-lahan merapuh 
dan tergantikan oleh sikap hidup yang individualistis, kesederhanaan terkikis oleh gaya hidup yang serba 
materi (materialistis) dan glamour, serta penghayatan dan pengamalan agama yang cenderung simbolik 
tanpa substansi. Di sisi lain, genderang perdagangan bebas yang sejak beberapa waktu lalu menjadi bagian 
praktik ekonomi dunia bukan saja menjadi tantangan tetapi juga menjadi ancaman bagi produk dalam 
negeri untuk dapat bersaing dengan produk luar. Bila produk-produk dalam negeri tidak memiliki kualitas 
yang baik, maka cepat atau lambat akan tergerus dalam persaingan pasar bebas yang semakin terbuka. 
Dalam waktu dekat Indonesia juga akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang pada haki-
katnya merupakan “pertarungan” diberbagai bidang dengan negara-negara Asean. Gaya hidup hedonis dan 
konsumeris yang lebih memilih produk luar negeri dari pada produk dalam negeri pada gilirannya akan 
mengikis atau melunturkan nasionalisme.

Kedua, terpuruknya nilai rupiah saat ini serta melambatnya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan 
bahwa pondasi ekonomi kita melemah, yang bila tidak diantisipasi secara cerdas dan tepat akan memba-
hayakan perekonomian nasional. Yunani adalah contoh kongkrit yang secara ekonomi gagal dan menjadi 
negara bangkrut.

Ketiga, kita juga dihadapkan kepada model pemahaman agama yang sempit sehingga melahirkan 
gerakan radikal yang membahayakan NKRI. Terorisme masih terus “menghantui” bangsa dan negara ini 
yang mungkin saja secara tiba-tiba melakukan gerakan brutal serta mengancam Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia (NKRI). Di sisi lain munculnya gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) telah menimbulkan 
gangguan instabilitas yang akan menghambat laju pembangunan, di mana ditengarai ada belasan bahkan 
puluhan warga negara Indonesia yang bergabung dengan gerakan ISIS di Timur Tengah dan dibeberapa 
negara lainnya.

Keempat, disadari atau tidak Indonesia saat ini tengah berada pada medan “proxy war”, yaitu perang 
melalui berbagai aspek berbangsa dan bernegara yang secara kasat mata tidak teridentifi kasi secara pasti 
siapa kawan dan siapa lawan. Proxy war ini bisa menjelma dalam bentuk demonstrasi buruh yang anarkis 
bahkan intimidatif, merusak fasilitas umum, menghasut, menggerakan massa dengan tujuan menekan pihak 
pemerintah untuk menaikan upah atau gaji yang kerap kali diluar perhitungan akal sehat. Tawuran antar 
sekolah, antar perguruan tinggi, antar fakultas, penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba) terus ter-
jadi di mana-mana. Sementara itu, proxy war juga dilakukan melalui media massa dan media sosial seperti 
disinformasi, fi tnah, provokasi, pengalihan isu, pembunuhan karakter, delegitimasi terhadap pemerintahan 
yang sah, sampai kepada meragukan Pancasila. Intinya, bangsa ini disibukan dengan berbagai isu dan 
gerakan yang memperlemah kinerja pemerintah dalam membangun sehingga terjadi kerawanan sosial di 
mana-mana yang akan mengancam keutuhan NKRI.

Kelima, kurangnya masyarakat Indonesia memahami secara mendalam tentang hakikat dan substansi 
nasionalisme sehingga berakibat kurangnya tindakan yang didasari oleh rasa nasionalisme itu sendiri. Ko-
rupsi yang merajalela diberbagai lembaga dan tingkatan saat ini adalah bukti sahih betapa nasionalisme 
itu semakin jauh dari harapan. Korupsi merugikan bangsa dan negara yang secara sosiologis menciptakan 
kesenjangan sosial, menurunkan kualitas pembangunan, dan menumbuhkan kecemburuan sosial. Sungguh, 
bila kita renungkan kejahatan korupsi sama berbahayanya dengan ancaman laten lainnya.

Pada kondisi seperti itu sepantasnya kita merenung dan melakukan introspeksi sedalam-dalamnya. 
Ketika bangsa-bangsa lain semakin mengokohkan jati diri dan identitasnya dengan berbagai prestasi, teko-
nologi inovasi, dan produk unggulan lainnya, namun bangsa ini lebih sibuk mengurusi berbagai persoalan 
domestik yang tak kunjung selesai. Sebagai bangsa besar yang dulu pernah ditunjukkan oleh Presiden 
Soekarno sebagai peletak dasar NKRI dan Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, sejatinya bang-
sa ini bisa bangkit dan mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kuncinya setiap kita ha-
rus menghilangkan ego sektoral, menumbuh-kembangkan semangat persatuan, toleransi, kesediaan untuk 
berbagi, menghargai perbedaan, serta selalu mengedapankan nurani, logika dan akal sehat.

Peran lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi menempati posisi penting dan strategis dalam 
upaya membangun karakter generasi muda, khususnya mahasiswa. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2012, 
perguruan tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, ter-
ampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Sejarah telah membuktikan, bahwa mahasiswa senantiasa menjadi aktor penting perubahan sejarah 
bangsa pada setiap zamannya. Mahasiswa memiliki idealisme yang genuine yang senantiasa berpihak ke-
pada rakyat dalam menentang setiap ketidakadilan dan kedzaliman. Ketulusan, semangat, cita-cita dan 
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nurani mahasiswa menjadi dasar gerakan reformasi yang membawa bangsa ini ke arah demokrasi yang 
lebih dewasa dan berkeadilan.

Kehadiran buku Kewarganegaraan ini perlu disambut dengan suka cita, sebab apapun bentuknya 
yang lahir dari nalar dan intelektualitas sedikit atau banyak akan membawa gelombang perubahan terhadap 
pemikiran pembaca untuk kemudian berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Sekali lagi, saya sebagai 
Rektor Universitas Mercu Buana (UMB) memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepa-
da para penulis, dengan harapan semoga buku ini menjadi salah satu rujukan bagi siapa saja yang memiliki 
kepedulian terhadap pendidikan karakter bangsa dan negara ini.

Jakarta, Juli 2015

Rektor Universitas Mercu Buana




