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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur kita ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat 
rahmat-Nya, Pusdiklat Tenaga Administrasi telah menyelesaikan 
penyusunan modul diklat ini.  Modul ini dapat diselesaikan berkat 
konstribusi berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada para pengelola dan pelaksana kegiatan, khususnya 
kepada para penyusun modul. Semoga modul ini menjadi sumbangan 
berharga dalam mewujudkan peningkatan kualitas diklat di Kementrian 
Agama. 
Substansi materi yang diuraikan dalam modul ini adalah terkait dengan 
pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara. Modul ini banyak 
menyampaikan tentang tata cara pemusnahan dan penghapusan beserta alur 
usulan permohonannya agar mudah dimengerti. 
Kami berharap modul ini dapat membantu peserta diklat dalam proses 
belajar mengajar, baik ketika pembelajaran klasikal maupun saat belajar 
mandiri. Modul ini juga akan menuntun fasilitator dalam memberikan materi 
serta tidak menutup kemungkinan mengembangkannya sesuai kebutuhan.  
Dalam kesempatan ini, kami juga mengucapkan permohonan maaf jika 
masih terdapat banyak kekurangan materi atau bahan pendukung dalam 
penyusunan modul ini. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan, saran, 
dan kritik perbaikan demi penyempurnaan modul pembelajaran ini. Semoga 
modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, selamat membaca. 
 

Jakarta,   Desember 2019 
 
 
Kapusdiklat Tenaga Administrasi 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 
 

 
Untuk memudahkan mempelajari isi modul, diharapkan untuk 

memperhatikan hal-hal, sebagai berikut:  
1.  Baca dan pahamilah terlebih dahulu materi latar belakang masalah, 

deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator 
keberhasilan, peta kompetensi, materi pokok dan sub materi pokok, 
sebelum dilanjutkan membaca materi-materi berikutnya. 

2.  Cari, baca dan pahamilah beberapa literatur baik buku maupun jurnal 
yang berkenaan dengan kemajemukan agama di Indonesia. 

3.  Pelajarilah seluruh isi materi dengan baik, jika belum paham atau masih 
menemukan kesulitan maka ulangi sekali lagi  

4.  Bacalah materi dalam modul ini secara runtut dan tidak melompat-lompat 
atau bolak balik agar memperoleh pemahaman yang komprehensif 

5.  Bila perlu, pelajarilah modul ini secara berkelompok sehingga 
memperkaya pemahaman dan pengalaman belajar. 

6.  Untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi, harus 
mengerjakan latihan, evaluasi materi pokok, dan evaluasi kegiatan belajar 
secara mandiri. 

7.  Dalam mengerjakan evaluasi materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar, 
diminta untuk tidak melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Jika evaluasi 
materi pokok dan evaluasi kegiatan belajar telah dikerjakan, cocokkan 
jawaban dengan kunci jawaban yang telah tersedia. 

 
Selamat Belajar.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Revolusi mental pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun 
karakter dan kebudayaan bangsa. Karakter dan kebudayaan memiliki 
kedudukan dan berperan penting –bahkan sangat sentral—dalam 
pembangunan nasional, mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, 
unggul, berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan negara 
lain. Kebudayaan merupakan penada yang menegaskan identitas dan 
jati diri suatu bangsa yang tercermin dalam karakter mental individu 
dan masyarakat.  
Pengalaman bangsa-bangsa di dunia menunjukkan, karakter dan sikap 
mental dapat menjadi penentu untuk mencapai kemajuan melalui 
pengangunan dan modernisasi. Sebuah bangsa yang mempunyai 
karakter dan sikap mental kuat tidak akan terlarut dan tergerus dalam 
proses modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, 
jujur, taat hukum dan aturan, tekun dan gigih adalah karakter dan sikap 
mental yang membentuk nilai-nilai budaya dalam masyarakat. 
Pada 2016 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi 
Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi 
Mental. Gerakan ini dimaksudkan untuk memperbaiki dan 
membangun karakter bangsa Indonesia dengan melakukan revolusi 
mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong 
royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, 
maju, Makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila.   
Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa harus dilakukan 
dengan meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa yang mejemuk 
(agama, ras, adat istiadat, budaya, Bahasa, keyakinan local) yang 
membentuk satu kesatuan dalam keragaman (bhineka tunggal ika). 
Karena itu, setiap komponen bangsa yang beragam, harus senantiasa 
menjaga persatuan, menjaga kohesi social dan membangun harmoni 
yang dilandasi semangat gotong royong sebagai jati diri bangsa.  
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Di pihak lain, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. 
Nilai-nilai agama tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat. Karena 
itu, untuk melipatgandakan kekuatan revolusi mental harus bertumpu 
pada spirit keagamaan yang sudah tertanam kuat sebagai bagian dari 
jati diri bangsa. 
 

B. Deskripsi Singkat 
Modul ini membahas tentang revolusi mental untuk memperkuat 
karakter dan integritas Aparatur Sipil Negara dengan berdasar nilai-
nilai keagamaan bertujuan memberi pemahaman tentang urgensi 
revolusi mental dan penanaman niai integritas kepada ASN di 
lingkungan Kemenag agar tercipta pribadi-pribadi ASN yang 
berkarakter, beretika, jujur, taat pada aturan, bukan semata karena 
tuntutan regulasi tapi menjadi habitus pribadi. 
Modul ini terdiri atas lima bab. Bab I tentang Pendahuluan; latar 
belakang, deskripsi singkat, kompetensi dasar, indikator keberhasilan, 
peta kompetensi, materi pokok, dan submateri pokok. 
Bab II membahas tentang revolusi mental dan urgensinya untuk 
membangun karakter ASN. Pembahasan diawali dengan pengertian, 
landasan hukum, arah dan focus gerakan. Bagian ini juga dilengkapi 
dengan latihan, rangkuman, dan umpan balik.  
Bab III membahas tentang membangun integritas ASN. Pembahasan 
diawali dengan konsep integritas, nilai-nilai integritas, dan 
penerapannya dalam membangun budaya integritas. Bagian ini juga 
dilengkapi dengan latihan, rangkuman, dan umpan balik.  
Bab IV membahas tentang membangun karakter dan integritas 
berbasis nilai-nilai agama. Pemahasan pada bab ini terdiri dari 
penjelasan tentang konsep integritas, nilai-nilai integritas, dan 
penerapannya dalam membangun budaya integritas. Bagian ini juga 
dilengkapi dengan latihan, rangkuman, dan umpan balik.  
Bab V membahas tentang rencana aksi sebagai penutup modul ini. 
Pembahasannya terdiri dari mengenali peta permasalahan dan 
menyusun rencana aksi. Bagian ini juga dilengkapi dengan latihan, 
rangkuman, dan umpan balik.  
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C. Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran dalam modul ini meliputi: 
1. Kompetensi Dasar 

 Setelah mempelajari modul ini, maka peserta mampu memahami 
dan mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental dan integritas 
berdasar nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugas sebagai 
ASN.  
 

2. Indikator Keberhasilan 
Adapun indikator keberhasilannya adalah setelah mempelajari 
modul ini maka diharapkan peserta dapat: 
a. Menjelaskan pengertian dan latar belakang revolusi mental; 
b. Menjelaskan nilai integritas; 
c. Menunjukkan pola sikap berintegritas;  
d. Menjelaskan nila etos kerja dan potensi diri;  
e. Menunjukkan pola sikap nilai etos kerja;  
f. Menjelaskan nilai gotong royong;  
g. Menunjukan nilai sikap gotong royong;  
h. Menjelaskan nilai saling menghargai;  
i. Menunjukkan sikap saling menghargai;  
j. Menjelaskan revolusi mental dan integritas berdasar nilai-nilai 

keagamaan. 
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3. Peta Kompetensi 
Peta kompetensi mata diklat ini ini adalah sebagai berikut:  

 
D. Materi Pokok dan Sub Materi 

Materi Pokok Sub Materi Pokok 
Revolusi Mental untuk 
Membangun Karakter 
Bangsa 

a. Pengertian, Visi-Misi dan Tujuan Revolusi 
Mental  

b. Latar Belakang Revolusi Mental 
c. Aspek-aspek Revolusi Mental 
d. Nilai Strategis Revolusi Mental 
e. Landasan Gerakan Nasional Revolusi 

Mental 
Membangun Integritas 
ASN 

a. Konsep Integritas 
b. Nilai-nilai utama integritas  

1. Kejujuran 
2. Konsistensi 
3. Keberanian 

c. Pembangunan Budaya Integritas 
1. Integritas Individu 
2. Integritas Organisasi 
3. Integritas Nasional 

Membangun Karakter 
dan Integritas Berbasis 
Nilai-Nilai Agama  
 

a. Urgensi Agama untuk Revolusi Mental 
b. Spirit Dasar Agama untuk Revolusi Mental 
c. Mabadi’ Khaira Ummah untuk Revolusi 

Mental 

1. Menjelaskan konsep
dasar, urgensi dan focus 
gerakan Revolusi Mental

2. Menjelaskan
pengembanganRevolusi

Mental  berbasis nilai-nilai
agama

3. Menyusun rencana aksi
implementasi revolusi

mental di lingkungan kerja

4. Peserta memiliki
kemampuan untuk

mengimplementasikan
rencana aksi gerakan

Revolusi Mental
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implementasi revolusi
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mengimplementasikan
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1. As-Shidqu (Jujur) 
2. Al-amanah wal Wafa bil ‘Ahdi 

(Amanah dan memenuhi janji) 
3. At-Ta’awun (Gotong Royong) 
4. Al-Istiqamah (Konsisten) 
5. Al-‘Adalah (menegakkan Keadilan) 

Rencana Aksi  a. Mengenali Peta Persoalan  
b. Menyusun Rencana Aksi 
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BAB II 
REVOLUSI MENTAL UNTUK  

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA 
 
A. Indikator Keberhasilan  
 Setelah membaca Bab II ini, peserta diklat diharapkan mampu 

menjelaskan pengertian dan tujuan gerakan revolusi mental, latar 
belakang dan konteksnya, landasan, konsep trisaksi, arah dan fokus 
revolusi mental. 

 
B. Uraian Materi  

1.  Pengertian, Visi-Misi dan Tujuan Revolusi Mental  
 Revolusi Mental adalah merupakan upaya untuk membangun 

karakter bangsa yang dilakukan dengan cara mendorong cara hidup 
baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku 
manusia Indonesia dari berbagai kalangan.  Dengan cara ini 
diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa besar yang mampu 
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. 

 Dengan pengertian tersebut, kata kunci dari Revolusi Mental adalah 
“melakukan perubahan” secara cepat agar cara berpikir, cara kerja 
dan cara hidup, agar muncul manusia-manusia Indonesia yang 
berkarakter menyangkut integritas, etos kerja dan gotong royong 
untuk mewujudkan tujuan bernegara yang dimandatkan oleh 
konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945. 

 Adapun visi yang revolusi mental adalah “terdujudnya 
penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia yang berintegritas, 
beretos kerja dengan semangat gotong royong”. 

 Dengan visi tersebut, misi dari revolusi mental adalah sebagai 
berikut: 
a. Mempratekkan danb membudayakan nilai-nilai integritas, etos 

kerja dan gotong royong penyelenggara negara dan masyarakat. 
b. Memperluas keterlibatan penyelenggara negara dan masyarakat 
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BAB II 
REVOLUSI MENTAL UNTUK  

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA 
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beretos kerja dengan semangat gotong royong”. 
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a. Mempratekkan danb membudayakan nilai-nilai integritas, etos 

kerja dan gotong royong penyelenggara negara dan masyarakat. 
b. Memperluas keterlibatan penyelenggara negara dan masyarakat 

dalam membangun integritas, etos kerja dan gotong royong. 
c. Meningkatkan penegakan aturan-aturan yang mengacu pada nilai 

integritas, etos kerja dan gotong royonh terhadap penyelenggara 
negara.   

 Adapun tujuan dari revolusi mental adalah: 
a. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik 

dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan 
kekuatan besar untuk berprestasi tinggi dan produktif sehingga 
menjadi bangsa yang maju dan modern. 

b. Mengubah cara pandang, cara kerja yang berorientasi pada 
kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi bangsa 
yang besar sejajar dengan bangsa-bangsa lain. 

c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari 
dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui 
pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul. 

 
2.  Latar Belakang Revolusi Mental 
 Revolusi mental merupakan suatu spirit untuk melakukan perubahan 

radikal untuk mempercepat perwujudan cita-cita luhur para pendiri 
bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan 
kesejahteraan umum.  

 Dengan demikian, semangat revolusi mental adalah semangat untuk 
melanjutkan perjuangan besar untuk mengisi janji kemerdekaan. Hal 
ini pertama kali dinyatakan Presiden Soekarno dalam pidato 
kemerdekaan 17 Agustus 1957, yang bertujuan untuk 
membangkitkan kembali semangat bangsa Indonesia untuk 
melakukan perubahan menuju arah kemajuan. Revolusi mental 
dinyatakan sebagai gerakan menuju hidup baru untuk mewujudkan 
trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan. 

 Semangat perubahan melalui revolusi mental kembali dikuatkan pleh 
Presiden Joko Widodo pada 2014. Komitmen tersebut menjadi 
kehendak politik Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko 
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Widodo dan Jusuf Kalla yang menekankan revolusi mental dalam 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 
Selanjutnya, untuk menjalankan revolusi mental, presiden 
mengeluarkan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 tentang 
Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan pada 6 
Desember 2016. Dalam RPJMN 2020-2014 revolusi mental akan 
dilanjutkan bahkan menjadi salah satu Prioritas Nasional, yaitu 
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Hal ini 
menujukkan, Presiden Joko Widodo mempunyai komitmen kuat 
untuk menggerakkan perubahan dalam berbagai level masyarakat, 
terutama perubahan mindset aparatur pemerintah. 

 Dukungan rakyat terhadap pentingnya revolusi mental tercermin dari 
penyelenggara negara dan masyarakat yang mengakui bahwa mental 
atau karakter bangsa Indonesia mengalami berbagai permasalahan 
sehingga untuk memperbaiki perlu gerakan Bersama dengan 
melibatkan semua komponen bangsa secara gotong royong. 
Beberapa persoalan krusial yang dialami bangsa Indonesia antara 
lain: 
a. Krisis integritas dan pandemic korupsi dalam penyelenggaraan 

negara dan praktik di masyarakat. Pada saat yang sama, 
Indonesiua menghadapi tantangan yang berat dalam proses 
demokratisasi, penegakan pemerintahan yang bersih dan 
pemberantasan kemiskinan. 

b. Lemahnya etos kerja, kreatifitas dan daya saing membuat 
Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Pada 
saat yang sama Indonesia dalam kancah persaingan global. 
Bahkan, revolusi industri 4,0 semakin menuntut daya kreatifitas 
tinggi jika bangsa Indonesia tidak ingin semakin tertinggal. 

c. Krisis identitas yang ditandai dengan melemahnya budaya 
gotong royong yang merupakan aset sosial budaya Indonesia. 
Pada saat yang sama, kita menghadapi gempuran globalisasi 
yang lebih diwarnai nilai-nilai individualistic sehingga untuk 
menghadapi dituntut kerjasama yang kuat diantara seluruh 
komponen bangsa.   
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 Tiga masalah tersebut sangat berpengaruh terhdap sendi-sendi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ditemukan solusi 
untuk memecahkan persoalan tersebut, bukan saja kemajuan bangsa 
Indonesia akan terhambat dalam mewujudkan kesejahteraan dan 
kemakmuran, lebih dari itu eksistensi negara Indonesia bisa tergilas. 
Karena itu, adanya Gerakan Nasional Revolusi Mental diharapkan 
dapat merubah perilaku kolektif bangsa secara bersama-sama, 
melibatkan semua unsur masyarakat, terutama penyelenggara 
negara. Perubahan perilaku penyelenggara negara tentu menjadi hal 
yang paling penting untuk mendapat perhatian, karena rusaknya 
negeri ini sebagian besar disebabkan perilaku penyelenggara negara 
yang kurang menunjukkan nilai integritas. 

 Memperhatikan berbagai survey internasional, Indonesia 
menghadapi berbagai persoalan social budaya yang memerlukan 
perubahan cara pandang, cara pikir, perilaku dan cara kerja yang 
lebih baik. Corruption Perception Index (CPI)/Indek Persepsi 
Korupsi (IPK) yang dirilis Transparancy International setiap tahun 
menunjukkan, meskipun ada perbaikan dari waktu ke waktu tapi 
terkesan sangat lamban. IPK Indonesia 2018 masih diangka 38; 
setelah 2016 dan 2017 skor IPK 37. Data ini menunjukkan, di 
samping angka IPK masih sangat rendah, juga kenaikan perolehan 
angka IPK yang sangat lambat.  

 Hal ini antara lain disebabkan karena rendahnya pemahaman dan 
penghayatan terhadap budi luhur bangsa sehingga praktik korupsi 
meluas dalam berbagai sendi kehidupan, daya saing dan etos kerja 
menjadi kurang kompetitif, praktik hidup individualistic dan adanya 
problem mentalitas penyelenggara negara dan masyarakat. Bangsa 
Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang, cara pikir, sikap 
dan cara kerja yang berorientasi pada perubahan berkemajuan untuk 
mewujudkan amanat konstitusi.  

 Indonesia bahkan seperti kehilangan teladan baik dari 
penyelenggara negara, bahkan masyarakat juga mulai kehilangan 
kepercayaan kepada penyelenggara negara, dengan banyaknya 
korupsi yang dilakukan penyelenggara negara mulai dari anggota 
DPR, gubernur, bupati/walikota, kejaksaan dan sebagainya. 
Pelayanan publik belum sepenuhnya memberi kepuasan kepada 
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masyarakat. Bahkan, banyak indikasi masuknya radikalisme ke 
dalam sendi-sendi birokrasi Kementerian dan Lembaga Negara. 

 Dari aspek produktifitas, tenaga kerja Indonesia masih kalah dengan 
produktifitas negara lain. Data Asian Development Bank (ADB) 
tahun 2015 menunjukkan, meski naik sebesar 60% dalam 14 tahun 
terakhir, namun masih kalah jauh dengan kenaikan produktifitas 
China yang produktifitasnya naik lima kali lipat selama 14 tahun 
terakhir. Karena itu, diperlukan akselerasi dan percepatan untuk 
menaikkan produktifitas tenaga kerja Indonesia. Revolusi mental 
akan mendorong produktifitas tersebut dengan terus 
mengumandangkan pentingnya merubah cara pikir, cara tindak dan 
cara kerja. 

 
3.  Aspek-aspek Revolusi Mental 

a.  Aspek Struktural 
 Revolusi Mental bisa terlaksana bila terjadi perubahan atau 

perombakan peraturan perundang-undangan, kebijakan 
penyelenggaraan negara dan sebagainya, termasuk kekuatan 
pasar yang memiliki kekuatan “memaksa” dan membentuk sikap 
dan perilaku masyarakat. 

b.  Aspek Kultural 
 Aspek kultural Revolusi Mental mencakup segala sistem nilai, 

norma, kepercayaan dan kebiasaan serta adat-istiadat yang sudah 
mandarah daging pada individu dan masyarakat sehingga 
memiliki kekuatan membentuk pola perilaku dan sikap anggota 
masyarakat. Revolusi Mental juga mencakup poerubahan-
perubahan aspek kultural yang kurang kompatibel dengan 
semangat Revolusi Mental. Perubahan aspek kultural ini akan 
membentuk habitus baru. 

c.  Aspek Interaksional 
 Hal ini terkait dengan segala proses interaksi dalam masyarakat. 

Dengan demikian Revolusi Mental juga dapat dikembangkan 
setiap warga negara melalui interaksi social yang mereka 
lakukan, seperti melalui obrolan warung kopi, media social, 
seminar, interaksi di Lembaga Pendidikan sampai perdebatan di 
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Dengan demikian Revolusi Mental juga dapat dikembangkan 
setiap warga negara melalui interaksi social yang mereka 
lakukan, seperti melalui obrolan warung kopi, media social, 
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televisi dan demonstrasi jalanan. Revolusi Mental memberi 
ruang pada semua jenis interaksi social, sehingga semua individu 
maupun kelompok dapat mengekspresikan aspirasi dan opininya, 
dapat bernegosiasi antar anggota masyarakat, sehingga arena 
tersebut dapat menjadi sumber perubahan struktur maupun 
kultur. 

  
4.  Nilai Strategis Revolusi Mental 
 Terdapat tiga nilai strategis Revolusi Mental yang menjadi spirit 

melakukan melakukan perubahan. Tiga nilai ini diharapkan menjadi 
ruh yang menggerakkan perubahan. 
a. Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak 

tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan keyakinan 
yang menyelaraskan hubungan antara tindakan dengan nilai dan 
prinsip kehidupan yang dianut. Integritas merupakan kesatuan 
kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku 
seseorang secara bertanggung jawab. Penjabaran nilai integritas 
diwujudkan dalam dalam perilaku yang dapat dipercaya, sadar 
hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab. 

b. Etos yang diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti etos kerja, 
etos perbaikan dan sebagainya. Etos merupakan semangat yang 
menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang yang berkaitan erat 
dengan kepribadian, perilaku dan karakter individu. Nilai etos, 
termasuk dalam bekerja –etos kerja—akan mendorong individu 
untuk kreatif, mandiri dan produktif sehingga membentuk 
masyarakat yang berdaya saing. 

c. Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada 
dan terus hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. 
Masyarakat Indonesia sejak lama dikenal sebagai masyarakat 
yang selalu bekerjasama dan bahu membahu dalam 
menyelesaikan setiap persoalan, baik dalam skala kecil maupun 
besar. Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri atas sikap 
saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong 
menolon, berorientasi pada kebaikan Bersama dan rakyat 
banyak. 
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5.  Landasan Gerakan Nasional Revolusi Mental 
 Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Revolusi Mental merupakan 

gerakan untuk mempercepat terwujudnya amanat konstitusi dengan 
mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja 
dengan mengacu pada nilai integritas, stos kerja dan gotong royong 
berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Revolusi Mental bergerak 
dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai 
landasan konstitusionil. Sedangkan landasan konseptuilnya adalah 
trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan.  
a.  Landasan Idiil Pancasila 
 “Pancasila adalah dasarnya Indonesia merdeka, philisifiesche 

grondlag daripada Indonesia merdeka, yaitu fundamen, filsafat, 
fikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa dan hasrat sedalam-
dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia merdeka 
yang kekal dan abadi. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita 
memerdekakan rakyat kita, memerdekakan hatinya bangsa kita, 
menyehatkan rakyat kita, menyusun masyarakat Indonesia yang 
gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi”, demikian penegasan Bung 
Karno dalam Pidato 1 Juni 1945 dalam siddang Dokuritsu 
Zyumbi Tyoosakai.  Dalam pidato tersebut, Bung Karno 
menyatakan, Indonesia didirikan oleh semua dan diperuntukkan 
untuk semua. “Indonesia yang kita dirikan haruslah negara 
gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang 
Bersama, pemerasan keringat Bersama, perjuangan bantu-
binantu Bersama, amal semua buat kepentingan semua. Holopis-
kuntul-baris, buat kepentingan Bersama”, demikian penegasan 
Bung Karno dalam pidato tersebut. 

 Itulah semangat yang mendasari negara dalam momentum yang 
sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam perumusan dasar 
negara, sehingga sejak 1 Juni 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan 
sebagai hari lahir Pancasila. Dalam Gerakan Revolusi Mental, 
Pancasila sebagai landasan ideologi negara secara otomatis juga 
menjadi landasan ideologi Gerakan Revolusi Mental. 
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b.  Landasan Konstitusionil UUD 1945 
 Gerakan Revolusi Mental dilaksanakan berdasarkan tujuan 

negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang 
ditegaskan dalam Pasal 27 ayat [1] yang menyatakan “segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 31 ayat [3] menyatakan 
“Pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Pasal 32 
ayat [1] menyetakan, “negara memajukan kebudayaan nasional 
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 
nilai-nilai budayanya”. 

 
c.  Landasan Konseptual-Trisakti 
 Dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai way of life dan 

dasar negara diperlukan landasan konseptual sebagai kerangka 
pikir dan kerja yang dapat lengsung menyentuh langkah dan 
kebijakan yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan negara. 

 Bung Karno merumuskan konsep Trisakti sebagai tiga bidang 
pokok yang harus mendapat perhatian utama dalam 
pembangunan bangsa, yaitu kedulatan dalam politik, 
kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. 
Kerangka pikir tersebut memberi arah jelas kemana 
pembangunan Indonesia harus digerakaan. 

 Berdaulat secara politik diwujudkan dalam dalam pembangunan 
demokrasi politik bahwa kedaulatan ditangan rakyat sesuai asas 
kerakyatan yang dipimpin hikmat dan kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi 
karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong 
royong dan persatuan bangsa. 

 Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam demokrasi ekonomi 
yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam 
pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam 
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pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki 
karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan 
berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi 
rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan 
anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara. 

 Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalaui karakter 
dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan 
dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam 
mewujudkan imoplementasi demokrasi politik dan demokrasi 
ekonomi Indonesia masa depan. 

 
d.  Landasan Operasional: Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 
  Inspres Nomor 12 Tahun 2016 tentang GNRM merupakan 

tindaklanjut untuk mengimplementasikan salah satu aspek dalam 
Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam perpres 
tersebut ditekankan bahwa prinsip dasar trisakti menjadi basis 
dan arah perubahan berdasar mandat konstitusi sebagai pilihan 
sadar dalam pengembangan hidup dalam kebangsaan Indonesiua, 
yang menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka 
dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif 
dalam tataran pergaulan internasional. 

 Pembangunan harus berpihak pada rakyat, yang dilakukan 
dengan menguatkan arah pembangunan yang lebih berorientasi 
pada keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Kemajuan dan kemakmuran sebagai hasil pembangunan harus 
mampu mengatasi kesenjangan dan ketimpangan antar 
kelompok, memajukan kawasan yang selama ini tertinggal 
seperti Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan wilayah-wilayah 
lain. 

 Revolusi Mental penting dalam menentukan kemajuan suatu 
bangsa yang harus dimulai dari perubahan alam pikiran yang 
membawa perubahan pada cara kerja dan cara hidup, baik bagi 
masyarakat maupun penyelenggara negara. Persoalan bangsa ini 
sebagian besar adalah karena rusaknya penyelenggara negara. 
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C.  Latihan 

1. Jelaskan pengertian dan visi misi Revolusi Mental! 
2. Jelaskan urgensi gerakan Revolusi Mental bagi bangsa Indonesia! 
3. Jelaskan fokus gerakan revolusi mental! 
4. Jelaskan nilai strategis Revolusi Mental! 
5. Jelaskan landasan gerakan Revolusi Mental! 

 
D. Rangkuman 

1.  Revolusi Mental adalah merupakan upaya untuk membangun 
karakter bangsa yang dilakukan dengan cara mendorong cara hidup 
baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku 
manusia Indonesia dari berbagai kalangan.  Dengan cara ini 
diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa besar yang mampu 
berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia. 

2.  Revolusi Mental merupakan gerakan yang sangat penting karena 
bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan penting, 
antara lain: 
a. Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan 

negara dan praktik di masyarakat. Pada saat yang sama, 
Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam proses 
demokratisasi, penegakan pemerintahan yang bersih dan 
pemberantasan kemiskinan. 

b. Lemahnya etos kerja, kreatifitas dan daya saing membuat 
Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara lain. Pada 
saat yang sama Indonesia dalam kancah persaingan global. 
Bahkan, revolusi 4,0 semakin menuntut daya kreatifitas tinggi 
jika bangsa Indonesia tidak ingin semakin tertinggal. 

c. Krisis identitas yang ditandai dengan melemahnya budaya 
gotong royong yang merupakan budaya Indonesia. Pada saat 
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yang sama, kita menghadapi gempuran globalisasi yang lebih 
diwarnai nilai-nilai individualistic sehingga untuk menghadapi 
dituntut kerjasama yang kuat diantara seluruh komponen bangsa.   

3. Terdapat tiga nilai strategis Revolusi Mental yang menjadi spirit 
melakukan melakukan perubahan. 
a. Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak 

tergoyahkan dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan keyakinan 
yang menyelaraskan hubungan antara tindakan dengan nilai dan 
prinsip kehidupan yang dianut. Integritas merupakan kesatuan 
kata dan perbuatan yang mengarahkan karakter dan perilaku 
seseorang secara bertanggung jawab.  

b. Etos yang diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti etos kerja, 
etos perbaikan dan sebagainya. Etos merupakan semangat yang 
menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang yang berkaitan erat 
dengan kepribadian, perilaku dan karakter individu. Nilai etos, 
termasuk dalam bekerja –etos kerja—akan mendorong individu 
untuk kreatif, mandiri dan produktif sehingga membentuk 
masyarakat yang berdaya saing. 

c. Gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang telah ada 
dan terus hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. 
Bentuk nilai gotong royong antara lain terdiri atas sikap saling 
menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku tolong menolon, 
berorientasi pada kebaikan Bersama dan rakyat banyak. 

 
E. Evaluasi 
 Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling tepat: 

1. Revolusi mental adalah: 
a. Revolusi mental adalah melakukan perubahan radikal di segala 

bidang. 
b. Revolusi Mental adalah merupakan upaya untuk membangun 

karakter bangsa yang dilakukan dengan cara mendorong cara 
hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan 
perilaku manusia Indonesia dari berbagai kalangan.   
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c. Revolusi mental adalah upaya membangun mental bangsa 
Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

d. Revolusi mental adalah upaya melakukan perubahan dengan cara 
merombak segala bentuk mental kolonialisme yang bersemayam 
dalam pikiran bangsa Indonesia. 

2. Mengapa bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental? 
a. Kerusakan mental yang dialami bangsa Indonesia sudah terlalu 

parah. 
b. Bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa maju jika tidak 

melakukan revolusi mental. 
c. Karena bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis, seperti 

krisis identitas, melemahnya etos kerja dan gotong royong, serta 
tantangan global yang harus direspon dengan cepat. 

d. Revolusi mental akan mengubah wajah bangsa Indonesia di mata 
dunia internasional.  

3. Jelaskan nilai-nilai strategis gerakan revolusi mental 
a.  Kerja keras dan gotong royong 
b.  Integritas, etos kerja dan gotong royong 
c.  Intigeritas dan gotong royong 
d.  Integritas dan persatuan bangsa 

4. Trisakti sebagai landasan konseptual revolusi mental berisi: 
a. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, 

berkepribadian secara kebudayaan. 
b. Kedaulatan ekonomi politik, ekonomi dan kebudayaan. 
c. Wawasan nusantara yang berkeadilan 
d. Kemandirian, kedaulatan dan kebudayaan. 

5. Komitmen pemerintah dalam revolusi mental dituangkan dalam… 
a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
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c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut  

▪ Fasilitator membagi peserta menjadi beberapa kelompok.  
▪ Secara berkelompok, peserta melakukan refleksi diri dengan 

mendiskusikan pertanyaan di bawah ini: 
1. Tulis tiga kejadian dalam hidup dimana integritas Anda diuji dan 

Anda merasa berhasil untuk menjaga integritas tersebut. 
2. Tulis tiga kejadian dalam hidup dimana integritas Anda diuji dan 

Anda merasa gagal menjaga mempertahankan integritas tersebut.  
▪ Setelah diskusi kelompok, peserta saling bercerita dan 

mengemukakan pengalama tersebut.  
▪ Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi.  
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BAB III 
MEMBANGUN INTEGRITAS ASN  

 
 

A. Indikator Keberhasilan  
 Setelah membaca Bab III ini, peserta diklat diharapkan mampu 

menjelaskan konsep integritas, nilai-nilai integritas, dan penerapannya 
dalam membangun budaya integritas.  

 
B. Uraian Materi 

1. Konsep Integritas 
 Integritas berasal dari bahasa latin integrate yang artinya komplit 

atau tanpa cacat, sempurna, tanpa kedok. Maksudnya adalah apa 
yang ada di hati sama dengan apa yang kita pikirkan, ucapkan, dan 
lakukan (Bertens, 1994). Integritas (integrity) adalah bertindak 
konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi serta 
kode etik profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk 
melakukannya.  

 Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap, 
menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh 
seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan 
oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakini. 
Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat 
kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya 
sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan 
handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, 
bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka juga 
memperlakukan orang lain dengan adil. 

 Beberapa pakar menjelaskan tentang integritas ini dengan berbagai 
uraian. Misalnya pendapat yang disampaikan Stephen R. Covey 
(1997). Menurutnya, konsepsi integritas yang muda dipahami 
dengan mengajukan pertanyaan yang disebut sebagai begin with the 
end mind, yaitu selalu bertanya, “Apa yang anda inginkan agar orang 
lain tetap mengingat anda setelah anda meninggal dunia?” Tentu saja 
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kita ingin nama baik menjadi hal yang tersisa di dunia ini setelah kita 
meninggal. Ini yang akan membuat kita menjadi orang yang 
berintegritas.  

 Penjelasan senada juga datang dari Billy Boen (2009). Menurutnya, 
reputasi atau nama baik adalah hal penting yang menjadi target 
seseorang yang ingin sukses dalam pekerjaan. Salah satu cara untuk 
menjaga nama baik adalah memperhatikan diri sendiri yang 
sesungguhnya. Tidak bermuka dua, artinya mengatakan satu hal 
kepada seseorang, lalu mengatakan hal yang bertolak belakang 
dengan apa yang dikatakan itu kepada orang lain. Cara ini adalah 
dengan mengucapkan dan melakukan apa yang diyakini benar. 
Jangan katakan dan bertindak apa yang sudah diyakini salah. Cara 
seperti ini merupakan ciri orang yang berintegritas. Integritas tidak 
dapat dipisahkan dengan jujur.  

 Jadi, jika kita melakukan pekerjaan secara tidak jujur, artinya kita 
tidak memiliki integritas. Tidak bergosip adalah salah satu cara 
mudah untuk menjaga integritas. Jika kita membicarkan seseorang di 
belakangnya, kemungkinan besar kita juga akan membicarakan 
orang yang kita ajak bicara tadi di belakangnya. Billy Boen juga 
mengatakan, jika seseorang sudah tahu apa keinginannya, semua 
perilaku dan tindakannya akan mengupayakan agar keinginan itu 
terwujud. Pada umumnya, tindakan untuk mencapai keinginan 
tersebut memerlukan integritas. Dengan integritas, seseorang akan 
melakukan segala sesuatunya secara positif dan konsisten. 

 Pembahasan soal integritas ini juga dikupas oleh Wuryanano (2011) 
dalam buku The 21 Principles to Build and Develop Fighting Spirit. 
Menurutnya, orang yang mempunyai integritas adalah orang yang 
menerapkan sistem norma untuk menilai kehidupan, sehingga 
kehidupannya seperti buku yang terbuka. Ia tidak punya apapun 
untuk disembunyikan maupun untuk ditakuti. Integritas diri punya 
pengaruh yang tinggi pada kehidupan setiap orang.  

 Integritas diri akan membentuk reputasi atau prestasi diri yang kuat 
pada diri masing-masing. Orang yang terarah kehidupannya akan 
lebih jauh dan lebih cepat prestasinya di dalam seluruh bidang 
kehidupan dibandingkan dengan yang tidak terarah. Integritas diri 
bukanlah sebatas apa yang kita lakukan, tetapi lebih banyak 
menunjukan siapa diri kita sesungguhnya. Dengan begitu, setidaknya 
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ada tiga alasan mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan 
kita.  

 Pertama, hidup berintegritas berarti kita menjadi diri sendiri apa 
adanya. Tidak perlu lagi pencitraan untuk menutupi kekurangan. 
Tindakan kita terbuka untuk dilihat semua orang, dan kita tidak perlu 
khawatir tentang hal-hal yang kita sembunyikan. Menurut penelitian, 
bohong membuat detak jantung meningkat, pola nafas juga lebih 
cepat, dan produksi keringat lebih banyak. Hal itu menunjukkan 
bahwa tubuh kita sesungguhnya lebih menyukai integritas. 

 Kedua, ketika kita memiliki integritas, kita mendapatkan 
kepercayaan dari orang lain. Ini sangat penting di tempat kerja 
terutama bagi mereka dalam posisi kepemimpinan. Mereka melihat 
Anda sebagai orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab 
atas tindakan Anda. 

 Ketiga, kita menjadi panutan. Kenapa? Karena integritas merupakan 
ciri dari kepemimpinan etis baik di perusahaan, klien, rekan kerja, 
masyarakat, keluarga, dan juga  agama menginginkan pemimpin 
yang bisa mereka percayai. Ketika Anda menjalankan  integritas, 
Anda menunjukkan pada semua orang bahwa Anda layak dipercaya 
dan dihormati. 

 Jadi, dapat dikatakan bahwa integritas adalah suatu sikap dan 
perilaku konsisten untuk menjunjung tinggi etika diri, etika kerja, 
dan etika profesi. Integritas dihadapkan pada tantangan adanya 
godaan atau peluang untuk melakukan perbuatan tercela. Namun, 
orang yang berintegritas tidak melakukan perbuatan tercela tersebut, 
karena ia memiliki keyakinan akan pentingnya menjunjung tinggi 
nilai-nilai luhur yang pegang teguh. 

 
2. Nilai-nilai Utama Integritas  
 Dari beberapa konseps integritas tersebut, jika diklasifikasikan maka 

akan mengerucut menjadi 3 nilai utama yaitu kejujuran, konsistensi, 
dan keberanian. Kejujuran (honesty) adalah dimensi potensi 
integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada 
kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran, yang terdiri dari aspek 
empati (empathy), tidak mudah untuk menuduh orang lain bersalah 
(lack of blame) dan rendah hati (humility). Konsistensi (concistency) 
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adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen 
integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek 
pengendalian emosi (emotional mastery), akuntabel (accountability), 
dan fokus menyeluruh (focus on the whole). Sedangkan keberanian 
(courage) adalah dimensi potensi integritas yang menunjukan 
komponen integritas pada keberanian menegakan kebenaran secara 
terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian (courage), dan percaya 
diri (self confidence). Berikut ini adalah penjelasan singkat dari 
masing-masing nilai utama terebut: 
a. Kejujuran 
 Jujur adalah sebuah kata yang telah dikenal oleh hampir semua 

orang. Bagi yang telah mengenal kata jujur mungkin sudah tahu 
apa itu arti atau makna dari kata jujur tersebut. Namun masih 
banyak yang tidak tahu sama sekali dan ada juga hanya tahu 
maknanya secara samar-samar. Sikap jujur merupakan salah satu 
sikap positif yang diperlukan untuk dapat meningkatkan karier di 
masa yang akan datang. Kebiasaan untuk bersikap jujur 
menimbulkan ketenangan dalam diri. 

 Seseorang memperoleh kepercayaan dari orang lain adalah suatu 
dorongan dan keinginan setiap orang. Namun, memperoleh 
kepercayaan tanpa didasari oleh nilai-nilai kebenaran, tetap 
membuahkan sesuatu yang tidak baik, bahkan berakhir dengan 
sebuah kegagalan. Kejujuran berkaitan dengan pengakuan. 
Dalam hal ini kita melihat persoalan kesesuaian antara fenomena 
(realitas) dengan informasi yang disampaikan. 

 Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui mana manusia 
mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully). 
Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai 
kebenaran, termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, 
sebagaimana kemampuan berbicara, serta setiap perilaku yang 
bisa muncul dari tindakan manusia. Secara sederhana, kejujuran 
bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekpresikan 
fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana 
adanya. 
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 Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur terhadap orang lain 
maupun terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta sikap jujur 
terhadap motivasi pribadi maupun kenyataan batin dalam diri 
seorang individu. Kualitas kejujuran seseorang meliputi seluruh 
perilakunya, yaitu, perilaku yang termanifestasi keluar, maupun 
sikap batin yang ada di dalam. Keaslian kepribadian seseorang 
bisa dilihat dari kualitas kejujurannya. 

b. Konsistensi 
 Konsistensi diartikan sebagai ketetapan dan kemantapan dalam 

bertindak. Konsistensi dalam ilmu logika adalah teori konsistensi 
yang menjelaskan tentang tidak adanya kontradiksi. Sedangkan 
konsisten dalam bekerja adalah kebulatan tekad untuk tetap terus 
menjalankan usahanya dengan menghadapi berbagai rintangan 
yang ada di masa kini dan nanti. Seorang pekerja tidak akan patah 
semangat atau berhenti dari kegiatannya ketika ia mengalami 
kegagalan.  

 Istilah konsisten diserap dari kata ‘consistent’ dalam bahasa 
Inggris. Istilah ‘consistent’ berasal dari istilah ‘consistentem’ 
yang berarti ‘berdiri dengan kokoh’ atau ‘berdiri tegak’. 
Konsisten juga didefinisikan sebagai kata sifat yang berarti ‘tetap 
atau tidak berubah – ubah’, ‘taat pada asas’, ‘ajek’. Kamus Besar 
Bahasa Indonesia juga mendefinisikan konsisten sebagai 
‘sesuatu yang selaras’. 

 Merujuk pada “Oxford Dictionary”, pengertian konsisten adalah 
tindakan sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu 
ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. 
Konsisten juga diartikan sebagai bakat, standar, maupun efek 
yang sama sekali tidak berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, 
“Oxford Dictionary” juga mengartikan konsisten sebagai 
argument atau ide yang tidak mengandung kontradiksi 
sedikitpun.  

 Konsistensi ini terkait erat dengan kredibilitas seseorang. Orang 
biasa menyebutnya dengan ungkapan, misalnya, “Manusia harus 
konsisten dengan apa yang kita ucapkan dan kita perbuat.” Itu 
artinya, konsisten yang dikehendaki di sini adalah “sesuatu yang 
selaras” atau keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Berarti, 
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konsistensi itu sama dengan pendirian yang tetap, tidak berubah-
ubah dari waktu ke waktu baik itu ucapan maupun perbuatan. 

d. Keberanian 
 Komponen integritas pada keberanian menegakan kebenaran 

secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian (courage), dan 
percaya diri (self confidence). Berani menyampaikan sesuatu 
yang benar, benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. 
Sedangkan percaya diri menurut Lauter (2002:4) kepercayaan 
diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri 
sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, 
merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan 
dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi 
dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat 
mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. 

 Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai 
kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri 
sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, 
optimis dan gembira. Sikap percaya diri pegawai negeri sipil 
adalah keyakinan akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah 
laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan 
yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap 
tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang 
memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak 
memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil 
keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan 
dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. 

 
3. Pembangunan Budaya Integritas 
 Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam semua 

lini kehidupan, dimulai dari yang sifatnya personal-individual, 
organisasi, sampai pada level negara, yaitu sebagai ASN. Ini penting 
dilakukan agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan 
pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika 
nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang 
dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya 
kepercayaan yang komprehensif di antara mereka. 
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3. Pembangunan Budaya Integritas 
 Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam semua 

lini kehidupan, dimulai dari yang sifatnya personal-individual, 
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a. Integritas Individu 
 Setiap orang perlu membangun integritas dirinya, agar dapat 

membangun integritas kelompok dan organisasi di mana ia 
berada. Kalau hal ini dilakukan, pada gilirannya akan dapat pula 
menyumbang ke arah pembentukan integritas masyarakat secara 
luas. Bagaimana mengembangkan integritas pribadi? Beberapa 
langkah sederhana di bawah ini dapat menjadi pertimbangan 
dalam mengembangkan integritas pribadi.  

 Pertama, berbicara sesuai kenyataan. Dari berbagai pengalaman 
bertemu dan berinteraksi dengan berbagai kalangan, saya belajar 
bahwa secara praktik nyata seseorang yang pernah berbohong, 
ingkar janji, atau pernah mengkhianati kepercayaan orang lain, 
itu disebut pribadi yang tidak jujur dan tidak memiliki integritas.  

 Karenanya, untuk membangun integritas pribadi dalam 
pekerjaan, hindari tiga hal tersebut, seperti berbohong, 
mengingkari janji, dan mengkhianati kepercayaan yang 
diberikan. Berbicaralah hanya sesuai dengan kenyataan yang ada. 
Memang diperlukan keberanian untuk mengungkapkan segala 
sesuatunya sesuai dengan kenyataan yang ada, terutama pada hal-
hal yang bisa saja tidak mengenakkan. 

 Kedua, memenuhi sesuai apa yang dijanjikan. Orang yang 
memiliki integritas selalu melakukan sesuai dengan apa yang 
dijanjikannya. Dengan demikian, hindari untuk menjanjikan apa 
yang tidak dapat Anda lakukan, agar terhindar dari tindakan tidak 
menepati janji. Lebih baik menjanjikan dengan apa yang bisa 
Anda lakukan, sehingga dapat menjadi pribadi yang selalu 
menepati janji. 

 Pribadi yang memiliki integritas adalah pribadi yang selalu 
menepati janji yang telah dibuatnya. Ketika ia memberikan janji, 
ia sudah memperhitungkan hal itu sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya. Ia akan bersungguh-sungguh memenuhi apa 
yang sudah dijanjikannya kepada orang lain. Dalam aplikasi 
nyata dalam pekerjaan, berarti dituntut untuk senantiasa 
melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikannya, baik 
dalam hubungan dengan sesama rekan kerja, kepada atasan, 
kepada bawahan, ataupun kepada supplier dan konsumen. 
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 Ketiga, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Mereka yang 
dapat menjaga konsistensi antara perkataan dan perbuatan 
memiliki karakter terpuji. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 
integritas adalah salah satu karakter terpuji. Berusaha menjaga 
konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan 
salah satu cara membangun integritas pribadi. Pada akhirnya 
akan memiliki karakter terpuji secara konsisten dalam seluruh 
aspek kehidupan. 

 Menjadi seseorang yang memiliki integritas tinggi diperlukan 
komitmen untuk menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, 
dan perbuatan. Dapat selalu menepati janji sesuai dengan apa 
yang disampaikannya dalam perkataan dan tindakan. Tidak kalah 
penting adalah dapat memegang teguh amanah dari orang lain. 

b. Integritas Organisasi 
 Integritas organisasi sangat tergantung pada integritas individu-

individu yang ada di dalamnya. Jika individunya tidak 
berintegritas maka organisasi itu menjadi hancur. Menurut 
Sutarto (1985) bahwa organisasi adalah sistem yang saling 
berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama 
untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks definisi tersebut, 
suatu organisasi harus memiliki integritas (baik pemimpin 
maupun bawahan) dalam mengelola otoritas yang bersifat 
regulatif, untuk mencapai tujuan bersama. 

 Integritas merupakan pondasi dalam merancang kinerja yang 
optimal pada seluruh aspek organisasi. Inilah yang menjadi 
pokok terbentuknya kerjasama yang solid dalam tubuh 
organisasi. Integritas tidak hanya menjadi pegangan bagi seorang 
pemimpin dalam bertindak, tapi juga bagaimana integritas itu 
totalitas bagi seluruh anggota dan bawahan, sehingga kebulatan 
akan terintegrasi dalam tujuan organisasi tersebut. 

 Tidak dapat dipungkiri, begitu besar pengaruh integritas yang 
kokoh dalam suatu organisasi. Bagaimana tidak, kejujuran, 
kewibawaan, aktualisasi diri, kredibilitas, dalam afiliasinya, 
menjadi “ruh” yang akan menghidupi tubuh organisasi. Setiap 
bagian harus terpateri dalam lubuk hati, menjadi karakter, dan 
sikap keseharian dalam menjalankan roda organisasi. Perilaku 
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semacam ini memang terkadang tidak disadari secara mendalam, 
namun komitmen yang utuh akan terus menanamkan kesadaran 
tentang pentingnya membangun integritas, baik individu maupun 
kelompok. 

 Untuk membangun tatanan organisasi yang memiliki kualitas 
yang selalu unggul, maka integritas harus menjadi “way of life” 
dan karakter dasar yang harus dimiliki setiap pemimpin maupun 
bawahan dalam bertindak. Tidak dapat dibayangkan, seandainya 
dalam suatu organisasi, tidak menjunjung tinggi integritas, maka 
akan terjadi kekacauan, konflik kepentingan, bahkan kehancuran 
suatu organisasi. Kejujuran, kewibawaan dan karismatik akan 
tumbuh apabila seorang pemimpin atau bawahan memegang 
teguh integritas dalam dirinya.  

 Seorang pemimpin harus memiliki konsistensi dalam 
menjalankan otoritasnya, sehingga mampu memotivasi bawahan 
untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal. Begitu 
juga sebaliknya, seorang bawahan harus memegang kejujuran 
dan prinsip dalam menjalankan perintah atasan, sehingga tidak 
terjadi penyelewengan dari regulasi yang tertata, atau hanya 
sekedar “yang penting atasan senang”. Apabila hal itu terjadi, 
maka kejujuran akan “mati”, dan tumbuh sikap mental yang 
“menghalalkan segala cara”, yang berakibat runtuhnya 
kepercayaan, tatanan regulasi, komitmen, prinsip, kewibawaan, 
konsistensi dan seluruh pondasi yang membangun suatu 
organisasi. Inilah tugas berat yang harus di genggam bersama 
oleh setiap pihak dalam suatu organisasi, sebagai satu afiliasi 
yang kuat yaitu menumbuhkan integrasi dari lubuk sanubari yang 
paling dalam. 

 Jelas, bahwa “integritas” menjadi kunci keberhasilan 
kepemimpinan dalam organisasi. Jika integritas tertanam dalam 
prilaku orang-orang dalam organisasi, niscaya organisasinya 
akan berjalan sesuai dengan arah dan tujuan bersama. Dengan 
begitu, nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan 
dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di 
dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat 
untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak 
dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi 
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lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang 
komprehensif di antara mereka. 

 Seorang pemimpin mutlak menjalankan nilai-nilai integritas, 
karena dialah yang akan dipandang orang lain terlebih dahulu, 
dijadikan contoh dan teladan terutama bagi bawahannya. 
Integritas ini juga penting bagi image si pemimpin itu sendiri. 
Karena di saat pemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, ia 
akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai 
sosok panutan. Ia akan bisa mempengaruhi orang lain karena 
ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan. Hal 
yang berbeda terjadi jika di dalam sebuah organisasi atau 
perusahaan, para pemimpinnya tidak dipercaya bahkan tidak 
mendapat respek dari bawahannya. Mereka akan berjalan 
sendiri-sendiri tanpa mengikuti arahan dari pimpinannya. 
Organisasi atau perusahaan tersebut akan menjadi kacau dan 
tidak bisa mencapai tujuan dengan baik. Itulah yang akan terjadi 
jika pemimpin tidak menanamkan nilai-nilai integritas. 

 Seringkali kita menemukan ada bawahan yang justru memiliki 
nilai integritas yang lebih tinggi dibandingkan pimpinannya. 
Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga konsistensi dari 
bawahan tersebut setiap waktu, sehingga hal ini mampu 
menyadarkan secara pribadi kepada pimpinannya. Tidak perlu 
harus memberikan koreksi secara langsung, menampilkannya 
terus menerus dari waktu ke waktu akan memberikan dorongan 
bagi pemimpinnya itu untuk berubah menjadi lebih baik. 
Kuncinya adalah menciptakan environment yang selalu 
konsisten untuk menjalankan nilai-nilai integritas, sehingga 
diharapkan nilai-nilai itu akan tumbuh dan mengakar dalam diri 
setiap orang yang berada di dalamnya. 

c. Integritas Nasional  
 Tak hanya cukup pada tataran pribadi dan organisasi, integritas 

juga harus menjadi gerakan bersama secara nasional. Integritas 
nasional berarti mendukung pencapaian tujuan nasional dalam 
hal peningkatan good governance. Integritas nasional ini bersifat 
holistik yagn mengkolaborasikan semua pilar yaitu legislatif, 
eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, 
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Karena di saat pemimpin menerapkan nilai-nilai integritas, ia 
akan diterima sekaligus dipercaya oleh bawahannya sebagai 
sosok panutan. Ia akan bisa mempengaruhi orang lain karena 
ketegasan dan keselarasannya atas pikiran dan perkataan. Hal 
yang berbeda terjadi jika di dalam sebuah organisasi atau 
perusahaan, para pemimpinnya tidak dipercaya bahkan tidak 
mendapat respek dari bawahannya. Mereka akan berjalan 
sendiri-sendiri tanpa mengikuti arahan dari pimpinannya. 
Organisasi atau perusahaan tersebut akan menjadi kacau dan 
tidak bisa mencapai tujuan dengan baik. Itulah yang akan terjadi 
jika pemimpin tidak menanamkan nilai-nilai integritas. 

 Seringkali kita menemukan ada bawahan yang justru memiliki 
nilai integritas yang lebih tinggi dibandingkan pimpinannya. 
Yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjaga konsistensi dari 
bawahan tersebut setiap waktu, sehingga hal ini mampu 
menyadarkan secara pribadi kepada pimpinannya. Tidak perlu 
harus memberikan koreksi secara langsung, menampilkannya 
terus menerus dari waktu ke waktu akan memberikan dorongan 
bagi pemimpinnya itu untuk berubah menjadi lebih baik. 
Kuncinya adalah menciptakan environment yang selalu 
konsisten untuk menjalankan nilai-nilai integritas, sehingga 
diharapkan nilai-nilai itu akan tumbuh dan mengakar dalam diri 
setiap orang yang berada di dalamnya. 

c. Integritas Nasional  
 Tak hanya cukup pada tataran pribadi dan organisasi, integritas 

juga harus menjadi gerakan bersama secara nasional. Integritas 
nasional berarti mendukung pencapaian tujuan nasional dalam 
hal peningkatan good governance. Integritas nasional ini bersifat 
holistik yagn mengkolaborasikan semua pilar yaitu legislatif, 
eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga pengawas, media, 

masyarakat sipil, dan sektor swasta, dengan kerangka checks and 
balances. 

 Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), integritas 
nasional terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, 
pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem 
politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan pilar atau tiang 
penyangga terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, 
kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak 
hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombustman, badan 
audit, organisasi anti korupsi,  partai politik,  media  massa, 
masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, atap merupakan 
hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional.  

 Integritas nasional ini akan   berdampak   pada   tatanan hukum  
(rule   of   law),   pembangunan   berkelanjutan (sustainable  
development),  dan  kualitas  hidup  (quality  of  life),  yang  
mencerminkan  tercapainya  kesejahteraan  rakyat  yang  menjadi  
cita-cita  berbangsa  dan  bernegara.  Agar    masing-masing    
pilar    dapat    berkontribusi    secara    positif    dalam    
pembangunan integritas nasional, maka semua pilar 
memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:  
1) Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan setiap pilar 

menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan 
keunggulan masing-masing untuk selanjutnya 
dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan 
SIN.  

2) Transparansi dan akuntabilitas (governance), intinya    setiap    
pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam 
bentuk implementasi system integritas, baik   komponen 
utama maupun komponen pendukung, dengan   memastikan 
adanya instrumen, proses, dan struktur. 

3) Kapasitas (capacity), agar dapat membangun sistem 
integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, 
maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk 
menjalankan kedua hal tersebut. 
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Dimensi Setiap Pilar dalam Integritas Nasional 

 
  Dalam konteks ASN, integritas dapat mendorong aparatur 

pemerintahan bekerja secara akuntabel, transparan, jujur, dapat 
diandalkan, dan terpercaya. Oleh karena itu, nilai integritas 
penyelenggara negara akan sangat berpengaruh terhadap 
kepercayaan publik terhadap kinerja yang dilakukannya. 
Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk 
mengurangi korupsi yang meliputi   sistem   integritas.   Sistem   
ini   juga   bertujuan   untuk membangun akuntabilitas dari pilar-
pilar yang menopang integritas nasional.  Hal-hal yang harus 
dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen 
penting, yaitu komponen utama/inti (core) dan komponen 
pendukung (complement).  

  Komponen   utama   meliputi: (a) kode   etik   dan   pedoman   
perilaku; (b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan 
grafifikasi dan hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e)   
saluran   pengaduan   dan   whistler   blower; (f) 
pelatihan/internalisasi integritas; (g) evaluasi eksternal  
integritas;  (h) pengungkapan isu integritas. Sedangkan 
komponen pendukung terdiri atas: (a) kebijakan rekrutmen dan 
promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan kebijakan 
pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak dengan 
efisiensi.  
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C. Latihan 
1. Jelaskan pengertian integritas dan contohkan penerapannya di 

lingkungan anda! 
2. Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan, Jelaskan! 
3. Sebutkan nilai-nilai utama integritas! Jelaskan masing-masing 

berserta contohnya! 
4. Bagaimana cara membangun budaya integritas? Jelaskan! 
5. Apa saja tiga deminsi dalam pilar integritas nasional? Jelaskan! 

 
D. Rangkuman 

1. Secara sederhana, integritas menunjukkan keteguhan sikap, 
menyatunya perbuatan dan nilai-nilai moral yang dianut oleh 
seseorang. Orang yang memiliki integritas tidak akan tergoyahkan 
oleh godaan untuk mengkhianati nilai-nilai moral yang diyakini. 
Pribadi berintegritas adalah pribadi yang mempertahankan tingkat 
kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakannya 
sehari-hari. Mereka adalah orang-orang yang kompeten, teliti dan 
handal dalam berperilaku, dapat dipercaya oleh rekan kerjanya, 
bawahan dan atasannya serta pihak luar. Mereka juga 
memperlakukan orang lain dengan adil. 

2. Jika diklasifikasikan maka akan mengerucut menjadi 3 nilai utama 
yaitu kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Kejujuran (honesty) 
adalah dimensi potensi integritas yang menunjukkan aspek 
komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap 
kejujuran, yang terdiri dari aspek empati (empathy), tidak mudah 
untuk menuduh orang lain bersalah (lack of blame) dan rendah hati 
(humility). Konsistensi (concistency) adalah dimensi potensi 
integritas yang menunjukkan komponen integritas pada konsistensi 
dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi 
(emotional mastery), akuntabel (accountability), dan fokus 
menyeluruh (focus on the whole). Sedangkan keberanian (courage) 
adalah dimensi potensi integritas yang menunjukan komponen 
integritas pada keberanian menegakan kebenaran secara terbuka, 
yang terdiri dari aspek keberanian (courage), dan percaya diri (self 
confidence). 
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3. Membangun budaya integritas itu meliputi integritas individu, 
integritas organisasi, integritas nasional. Semuanya harus terintegrasi 
dalam satu kesatuan langkah. Dengan begitu akan tercipta integritas 
komprehensif yang akan berdampak pada tatanan   hukum (rule of 
law), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan 
kualitas hidup (quality of life), yang mencerminkan tercapainya 
kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara.  

4. Supaya integritas nasional terwujud, maka harus memperhatikan tiga 
dimensi yang terdiri atas:  
a. Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan setiap pilar 

menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan 
keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan 
dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.  

b. Transparansi    dan    akuntabilitas (governance), intinya setiap    
pilar    harus   menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam 
bentuk implementasi sistem integritas, baik komponen utama   
maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya 
instrumen, proses, dan struktur. 

c. Kapasitas (capacity), agar dapat membangun system integritas 
dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-
masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua 
hal tersebut. 

 
E. Evaluasi 

Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling tepat:  
1.  Integritas berasal dari bahasa latin integrate yang artinya:  

a. komplit  
b. tanpa cacat  
c. tanpa kedok 
d. benar semua 

2.  Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan? 
a. bersikap jujur dan menjadi diri sendiri  
b. mendapat kepercayaan dari orang lain 
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E. Evaluasi 

Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling tepat:  
1.  Integritas berasal dari bahasa latin integrate yang artinya:  

a. komplit  
b. tanpa cacat  
c. tanpa kedok 
d. benar semua 

2.  Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan? 
a. bersikap jujur dan menjadi diri sendiri  
b. mendapat kepercayaan dari orang lain 

c. menjadi panutan dan teladan  
d. benar semua 

3.  Sebutkan 3 nilai utama integritas! 
a. kejujuran, konsistensi, dan keteladanan. 
b. kejujuran, keadilan, dan keberanian. 
c. kejujuran, konsistensi, dan keberanian. 
d. Salah semua   

4.  Jika individunya tidak berintegritas maka organisasi itu menjadi 
hancur. Organisasi akan berkembang menjadi baik jika individunya 
berintegritas. Kalimat ini menunjukkan hubungan pembangunan 
budaya integritas yang jenis apa? 
a. Integritas komunal dan integritas pribadi 
b. Integritas individu dan integritas kelompok 
c. Integritas komunal dan integritas organisasi 
d. Integritas individu dan integritas organisasi 

 5.  Tiga dimensi dalam pembangunan integritas nasional: 
a. peran/kontribusi, transparansi-akuntabilitas, dan kapasitas 
b. kerjasama, transparansi-akuntabilitas, dan kapasitas 
c. gotong royong, transparansi-akuntabilitas, dan kredibilitas 
d. komitmen, transparansi-akuntabilitas, dan kredibilitas 

 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

▪ Sebagai ASN anda tidak hanya bertanggung jawab pada lingkungan 
keluarga, tapi juga sebagai pejabat pemerintah. Tentunya anda harus 
memegang teguh nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.  
1. Bagaimana cara anda menanamkan nilai-nilai integritas di 

lingkungan keluarga dan lingkungan kerja?  
2. Bagaimana pula mewujudkan nilai-nilai integritas dalam 

pelayanan publik?  
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▪ Peserta berdiskusi untuk menjawab dan merumuskan pertanyaan-
pertanyaan tersebut melalui diskusi kelompok,  

▪ Masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas.  
▪ Kelompok yang lain mendengarkan lalu memberikan masukan dan 

tanggapan.  
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▪ Peserta berdiskusi untuk menjawab dan merumuskan pertanyaan-
pertanyaan tersebut melalui diskusi kelompok,  

▪ Masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas.  
▪ Kelompok yang lain mendengarkan lalu memberikan masukan dan 

tanggapan.  
 

 
 

 
 
 

 

BAB IV 
MEMBANGUN KARAKTER DAN INTEGRITAS  

BERBASIS NILAI-NILAI AGAMA  
 
 

A. Indikator Keberhasilan  
 Setelah membaca Bab IV ini, peserta diklat diharapkan mampu 

menjelaskan urgensi agama, spirit dasar agama, dan mabadi khaira 
ummah dalam gerakan revolusi mental.  

 
B. Uraian Materi 

1. Urgensi Agama untuk Revolusi Mental 
 Gerakan revolusi mental ini sejatinya senafas dengan misi kenabian 

dalam agama. Para nabi ditugaskan oleh Tuhan untuk memperbaiki 
mental yang rusak atau juga disebut kebobrokan akhlak. Dalam 
sejarah kemanusiaan, pada saat-saat tertentu, oleh karena sesuatu 
sebab, kehidupan masyarakat mengalami krisis. Tatkala di tengah 
masyarakat dirasakan terjadi ketidak-adilan, penindasan manusia 
atas manusia, berbagai kebohongan, dan lain-lain yang 
mengakibatkan harkat dan martabat manusia hancur, maka itulah 
krisis, dan Tuhan menurunkan utusan-Nya. 

 Meski keadaan masyarakat sekarang ini belum separah saat itu, tetapi 
apapun bisa terjadi, sehingga sangat mungkin hal yang merusak 
harkat dan martabat manusia itu menimpa bangsa ini. Oleh karena 
itu, revolusi mental dipandang sebagai gerakan yang bersifat 
mendasar, relevan, dan staregis sebagai upaya meningkatkan kualitas 
dan martabat kehidupan bangsa. Apalagi jika mau jujur, gejala kriris 
nilai-nilai kemanusiaan itu sebenarnya mulai terasakan. Kepercayaan 
diri masyarakat semakin rendah, bermental terjajah, mementingkan 
diri sendiri, kebohongan terjadi di mana-mana, yang semua itu 
menjadikan ketahanan bangsa tidak sekokoh yang diharapkan. Maka, 
mental yang kurang menguntungkan itu seharusnya direvolusi atau 
diubah secara cepat. 
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 Para pendahulu bangsa ini, sebenarnya tidak saja mewariskan kepada 
generasi berikutnya berupa kemerdekaan, tetapi juga konsep 
berbangsa dan bernegara sedemikian ideal, di antaranya adalah 
Pancasila dan UUD 1945. Falsafah hidup berbangsa dan bernegara 
itu telah diterima dan diyakini kebenarannya. Persoalannya adalah 
berada pada impelemetasi yang masih perlu disempurnakan secara 
terus menerus. Berbagai pihak menyatakan atau menyebut dirinya 
berjiwa Pancasila, tetapi di dalam praktek keseharian ternyata belum 
dilakukan sepenuhnya. Gagasan apapun menyangkut berbangsa dan 
bernegara, harus bertolak dari kesepakatan idiologis itu. 

 Ketika dipahami bahwa revolusi mental adalah merupakan bagian 
dari misi kenabian, maka peran-peran agama seharusnya menjadi 
sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Indonesia bukan 
negara agama tetapi agama diposisikan amat strategis dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan 
kementerian agama adalah merupakan salah satu bukti terhadap hal 
yang dimaksudkan itu. Ada beberapa agama yang dinyatakan resmi 
dan diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, 
dan Kong Hucu. Semua agama itu selain mengajarkan tentang ke-
Tuhanan adalah juga tentang bagaimana seharusnya hidup dijalani 
sesempurna mungkin. Masing-masing agama mengajarkan kitab 
suci, kegiatan ritual, dan ketaatan kepada para tokoh, pemimpin atau 
pemukanya. Semuanya itu bermaksud agar kehidupan menjadi 
selamat, bahagia, saling berkasih sayang, dan seterusnya. 

 Pada umumnya bagi bangsa Indonesia, kebutuhan terhadap agama 
sudah menjadi bersifat sedemikian mendalam. Sehubungan dengan 
itu, seseorang atas kesadarannya sendiri merasa ikhlas mengeluarkan 
hartanya, tenaganya, dan bahkan membela dengan cara apapun. 
Maka artinya, agama bagi bangsa ini sudah menjadi kebutuhan hidup 
yang tidak bisa digantikan oleh lainnya. Dalam menjalankan 
agamanya, orang membutuhkan tempat ibadah, membutuhkan kitab 
suci, dan juga tokoh panutan sebagai pembimbingnya. Dengan 
demikian, peran dan fungsi agama tampak semakin jelas. Dalam 
kehidupan sehari-hari orang yang taat beragama, apapun agamanya, 
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ternyata menunjukkan kehidupan yang lebih tenteram, damai, dan 
mampu menjaga dirinya. Akhirnya, mereka menjadi sehat, baik 
jasmani maupun rohaninya, sebagai modal membangun dirinya, 
keluarganya, lingkungannya, dan masyarakatnya. 

 Sangat relevan dengan pandangan di muka, maka revolusi mental 
menjadi tepat diartikan sebagai gerakan bersama-sama dan bersifat 
massal untuk mendekatkan diri pada agamanya masing-masing. 
Sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, maka pasti 
membutuhkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga 
revolusi mental dapat dilakukan melalui tiga ranah sekaligus, yaitu 
gerakan mendekatkan diri pada kitab suci, pada tempat ibadah, dan 
pada pemuka agamanya masing-masing. Mendasarkan keyakinan 
bahwa, agama mampu melahirkan kedamaian, kebersamaan, dan 
kasih sayang, maka masyarakat seharusnya didorong untuk 
mendekat dan menjalankan agamanya. Tema besar gerakan revolusi 
mental itu misalnya bersama-sama 'Kembali ke kitab suci, ke tempat 
ibadah, dan mendekatkan pada pemuka agama'. Implementasinya 
tentu, menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. 

 Gerakan mendekatkan bangsa pada kitab suci, kepada tempat ibadah, 
dan kepada para pemuka agama, diharapkan akan melahirkan karya 
atau kerja yang terpuji dalam berbagai bidang kehidupan yang luas. 
Dalam Islam misalnya, seorang yang dekat dengan al Qur'an, dekat 
dengan masjid, dan dekat dengan ulama atau cendekiawan, maka 
akan membuahkan apa yang disebut dengan amal shaleh. Beramal 
artinya adalah bekerja, sementara itu shaleh artinya adalah benar, 
tepat, sesuai dan atau lurus. Dengan demikian beramal shaleh artinya 
adalah bekerja secara profesional. Pekerjaan apa saja yang dilakukan 
dengan profesional, maka akan membuahkan hasil maksimal dan 
terjauh dari hal-hal yang merugikan. Inti agama adalah iman, 
beramal shaleh, dan akhlakul karimah. Bangsa akan menjadi kuat, 
terhormat, dan mulia, jika ketika hal itu disandangnya. 

 Revolusi mental dengan tema sebagaimana disebutkan di muka, 
dilakukan di semua bidang kehidupan, baik di bidang birokrasi 
pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, budaya, 
dan lain-lain. Oleh karena gerakan itu sebenarnya berada pada tataran 
mental yang tentu diharapkan membuahkan perilaku terpuji dalam 
segala bentuk aktifitas, maka pelaksanaannya tidak perlu menunggu 
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waktu lama. Gerakan revolusi mental bisa dimulai pada hari ini, 
sekarang, dan di sini, atau di tempat kerja masing-masing. Pada 
hakekatnya, gerakan revolusi mental adalah menjadikan kerja 
bernuansa religious, sehingga kualitas hasil kerja itu menjadi 
maksimal dan memiliki makna agung dan mulia. 

 Setiap agama memberikan tuntunan hidup kepada umatnya, dan hal 
itu agar dijalankan sebaik-baiknya. Pedoman kehidupan berbasis 
agama, selalu menyentuh semua aspek secara sempurna, yaitu pada 
hati, akal, dan bagian anggota badan lainnya. Jika pedoman hidup itu 
dijalankan secara sempurna, maka kebahagiaan baik pada tataran 
pribadi, keluarga, dan masyarakat akan berhasil diwujudkan. Itulah 
sebabnya, memberikan peran kepada para tokoh agama dalam 
melakukan revolusi mental adalah keniscayaan. Pemerintah, 
sebagaimana yang sudah berjalan selama ikni, adalah berperan dalam 
memberikan dukungan, fasilitator, arah kebijakan, dan sejenisnya, 
sehingga dengan demikian itu agama menjadi hidup dan fungsional.  

 
2. Spirit Dasar Agama untuk Revolusi Mental 
 Karena revolusi metal adalah bagian dari misi utama kenabiaan, 

maka spirit dasar agama pun memdukung penuh upaya perbaikan 
umat manusia menjadi pribadi yang berintegritas, mempunyai etos 
kerja tinggi, serta bergotong royong dalam kebaikan dan 
kemaslahatan bersama.   
a. Menjadi Pribadi yang Berintegritas 
 Hal utama yang ditegaskan dalam revolusi mental adalah soal 

integritas. Konsep agama yang dekat dengan istilah integritas 
adalah ihsan, yaitu selalu merasa dekat dengan Tuhan karena 
seluruh aktivitasnya tidak ada yang luput dari pengamatan 
Tuhan. Karena itu, ia akan menjalankan perkara yang 
diperbolehkan oleh Tuhan dan menjauhi yang dilarang-Nya. 
Konsep inilah yang membawa seseorang kepada kesadaran atas 
segala perilaku hidupnya selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang 
Maha Kuasa.  

 Seseorang yang berintegritas akan melakukan segala sesuatu 
dengan baik dan benar, kendati tak seorangpun melihat atau tahu 
apa yang dilakukannya. Karena ia sadar, bahwa yang dia lakukan 
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waktu lama. Gerakan revolusi mental bisa dimulai pada hari ini, 
sekarang, dan di sini, atau di tempat kerja masing-masing. Pada 
hakekatnya, gerakan revolusi mental adalah menjadikan kerja 
bernuansa religious, sehingga kualitas hasil kerja itu menjadi 
maksimal dan memiliki makna agung dan mulia. 

 Setiap agama memberikan tuntunan hidup kepada umatnya, dan hal 
itu agar dijalankan sebaik-baiknya. Pedoman kehidupan berbasis 
agama, selalu menyentuh semua aspek secara sempurna, yaitu pada 
hati, akal, dan bagian anggota badan lainnya. Jika pedoman hidup itu 
dijalankan secara sempurna, maka kebahagiaan baik pada tataran 
pribadi, keluarga, dan masyarakat akan berhasil diwujudkan. Itulah 
sebabnya, memberikan peran kepada para tokoh agama dalam 
melakukan revolusi mental adalah keniscayaan. Pemerintah, 
sebagaimana yang sudah berjalan selama ikni, adalah berperan dalam 
memberikan dukungan, fasilitator, arah kebijakan, dan sejenisnya, 
sehingga dengan demikian itu agama menjadi hidup dan fungsional.  

 
2. Spirit Dasar Agama untuk Revolusi Mental 
 Karena revolusi metal adalah bagian dari misi utama kenabiaan, 

maka spirit dasar agama pun memdukung penuh upaya perbaikan 
umat manusia menjadi pribadi yang berintegritas, mempunyai etos 
kerja tinggi, serta bergotong royong dalam kebaikan dan 
kemaslahatan bersama.   
a. Menjadi Pribadi yang Berintegritas 
 Hal utama yang ditegaskan dalam revolusi mental adalah soal 

integritas. Konsep agama yang dekat dengan istilah integritas 
adalah ihsan, yaitu selalu merasa dekat dengan Tuhan karena 
seluruh aktivitasnya tidak ada yang luput dari pengamatan 
Tuhan. Karena itu, ia akan menjalankan perkara yang 
diperbolehkan oleh Tuhan dan menjauhi yang dilarang-Nya. 
Konsep inilah yang membawa seseorang kepada kesadaran atas 
segala perilaku hidupnya selalu merasa diawasi oleh Tuhan yang 
Maha Kuasa.  

 Seseorang yang berintegritas akan melakukan segala sesuatu 
dengan baik dan benar, kendati tak seorangpun melihat atau tahu 
apa yang dilakukannya. Karena ia sadar, bahwa yang dia lakukan 

diawasi oleh Tuhan. Integritas merupakan unsur fundamental 
bagi seseorang. Integritas memberikan kuasa kepada kata-kata, 
memberikan kekuatan bagi rencana-rencana dan memberikan 
daya (force) bagi tindakan. Integritas adalah sikap teguh pada 
seperangkat aturan moral atau kode etik, tanpa tergoyahkan dan 
tetap kokoh (istiqamah). 

 Dari integritas itu kemudian memantul sikap konsistensi dan 
keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan serta prinsip. Integritas bertautan pula 
dengan sikap kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. 
Termasuk juga keluhuran integritas, yakni kesediaan untuk 
menegakkan keadilan. 
Tidak hanya itu, pribadi yang berintegritas juga membuktikan 
tindakannya sesuai dengan ucapannya. Orang yang memiliki 
integritas dan kejujuran akan menunjukan otentitas dirinya 
sebagai orang yang bertanggung-jawab dan berdedikasi. Orang 
yang berintegritas dipercayai karena ucapannya juga menjadi 
tindakannya. Berintegritas karena mulut dan hatinya tidak 
bertengkar. Tiada pertentangan sikap, karena memiliki pendirian 
dan punya komitmen dalam setiap amalannya. 
Kualitas integritas terlihat pada keutuhan yang berasal paduan 
kejujuran dan konsistensi. Orang yang berintegritas akan 
mendapat kepercayaan dari orang di sekelilingnya, komunitasnya 
atau dari siapapun yang mengenal karakternya. Orang yang 
berintegritas tidak akan mengorbankan diri, kemuliaan profesi 
dan jabatan hanya untuk uang, jabatan atau untuk kepentingan 
sesaat. Keteguhan sikap demikian melahirkan sikap profesional 
yang memiliki kualitas dan integritas tinggi. 

b. Etos Kerja untuk Kemaslahatan Bersama 
Etos kerja dalam ajaran agama berarti sikap yang muncul atas 
kehendak yang kuat dan kesadaran diri sendiri untuk melakukan 
suatu tindakan yang didasari oleh nilai-nilai agama. Ini semua 
dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak berorientasi pada 
kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemaslahatan bersama. Satu 
misal, untuk mendapatkan uang maka harus diusahakan dengan 
bekerja keras. Dengan begitu, kita akan mendapatkan sesuatu 
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sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bukan malah 
mendapatkan sesuatu dengan mengambil hak orang lain.  
Karena itu, tindakan bermalas-malasan dan mengambil hak 
orang lain sangat tidak dianjurkan dalam agama. Allah 
berfirman, “...maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian 
beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah 
kamu akan dikembalikan.” (QS. Al-Ankabut: 17). Jadi, untuk 
mendapatkan sesuatu itu harus dilakukan dengan berusaha 
dengan etos kerja. Setelah berusaha, kita dianjutkan untuk 
bersyukur atas apa yang sudah diperoleh. Bagaimana teknis 
pelaksanaan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Ada empat 
prinsip etos kerja yang diajarkan dalam agama.  
Pertama, bekerja keras secara halal dan baik. Halal dari segi jenis 
pekerjaan sekaligus baik cara menjalankannya. Menjadi anggota 
DPR adalah pekerjaan yang halal. Tetapi jika jabatan DPR 
digunakan mengkorupsi uang rakyat, maka tidak lagi thayyiban, 
tapi malah justru jatuh pada perbuatan yang diharamkan dalam 
agama.    
Kedua, bekerja untuk menjaga diri dan keselamatan jiwa. Orang 
yang beragama dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Nabi 
Muhammad saw. pernah menegur seorang sahabat yang muda 
dan kuat tetapi pekerjaannya mengemis. Beliau kemudian 
bersabda, “Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak 
kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas 
punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang 
kaya, diberi atau ditolak.” (HR. Bukhari). Jadi, mengupayakan 
segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, 
itu lebih baik daripada mendapatkan sesuatu hasil meminta-
minta.  
Ketiga, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 
Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya wajib. Hadis 
Rasulullah yang cukup populer, “Tidaklah seseorang 
memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya. 
Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, 
keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai 
sedekah.” (HR. Ibnu Majah). Sebelum membantu orang lain, 
berusaha dengan etos kerja yang tinggi diharapkan mampu 
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sesuai dengan apa yang kita usahakan. Bukan malah 
mendapatkan sesuatu dengan mengambil hak orang lain.  
Karena itu, tindakan bermalas-malasan dan mengambil hak 
orang lain sangat tidak dianjurkan dalam agama. Allah 
berfirman, “...maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian 
beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah 
kamu akan dikembalikan.” (QS. Al-Ankabut: 17). Jadi, untuk 
mendapatkan sesuatu itu harus dilakukan dengan berusaha 
dengan etos kerja. Setelah berusaha, kita dianjutkan untuk 
bersyukur atas apa yang sudah diperoleh. Bagaimana teknis 
pelaksanaan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari? Ada empat 
prinsip etos kerja yang diajarkan dalam agama.  
Pertama, bekerja keras secara halal dan baik. Halal dari segi jenis 
pekerjaan sekaligus baik cara menjalankannya. Menjadi anggota 
DPR adalah pekerjaan yang halal. Tetapi jika jabatan DPR 
digunakan mengkorupsi uang rakyat, maka tidak lagi thayyiban, 
tapi malah justru jatuh pada perbuatan yang diharamkan dalam 
agama.    
Kedua, bekerja untuk menjaga diri dan keselamatan jiwa. Orang 
yang beragama dilarang menjadi benalu bagi orang lain. Nabi 
Muhammad saw. pernah menegur seorang sahabat yang muda 
dan kuat tetapi pekerjaannya mengemis. Beliau kemudian 
bersabda, “Sungguh orang yang mau membawa tali atau kapak 
kemudian mengambil kayu bakar dan memikulnya di atas 
punggung lebih baik dari orang yang mengemis kepada orang 
kaya, diberi atau ditolak.” (HR. Bukhari). Jadi, mengupayakan 
segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, 
itu lebih baik daripada mendapatkan sesuatu hasil meminta-
minta.  
Ketiga, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 
Mencukupi kebutuhan keluarga hukumnya wajib. Hadis 
Rasulullah yang cukup populer, “Tidaklah seseorang 
memperoleh hasil terbaik melebihi yang dihasilkan tangannya. 
Dan tidaklah sesuatu yang dinafkahkan seseorang kepada diri, 
keluarga, anak, dan pembantunya kecuali dihitung sebagai 
sedekah.” (HR. Ibnu Majah). Sebelum membantu orang lain, 
berusaha dengan etos kerja yang tinggi diharapkan mampu 

mensejahterakan orang dekat, yaitu keluarga. Setelah itu, baru 
diperluas untuk tujuan kemaslahatan yang lebih besar.  
Keempat, bekerja untuk meringankan beban hidup orang lain. 
Penting dicatat, agama mendorong kerja keras tidak hanya untuk 
kebutuhan diri dan keluarga, tetapi juga untuk tujuan yang lebih 
besar, kemaslahatan bersama dan keadilan sosial. Agama Islam 
menganjurkan solidaritas sosial, dan mengecam keras sikap tutup 
mata dan telinga dari jerit tangis lingkungan sekitar. “Hendaklah 
kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 
sebagian harta yang Allah telah menjadikanmu berkuasa 
atasnya.” (QS. al-Hadid: 7). Problem yang ada di sekitar kita 
adalah bagian dari tanggung jawab yang harus dituntaskan. 
Untuk itu, etos kerja juga berorientasi pada kesejahteraan 
Bersama, bukan untuk kepentingan individu semata.  
Agama juga mengajarkan bahwa orang-orang yang rajin 
beribadah tetapi mengabaikan nasib kaum miskin dan anak-anak 
yatim, maka mereka bak pendusta-pendusta agama. Sebagai 
orang beragama, hubungan yang baik dengan Tuhan harus juga 
selaras dengan sikap yang baik pula pada makhluk-makhluknya. 
Dengan begitu akan tercapai keseimbangan dalam beragama. 
Misalnya, dalam agama Islam, harta yang dimiliki itu tidak 
semua menjadi haknya. Tetapi, ada sebagaian hak orang lain 
yang harus ditunaikan atau dibagi ke mereka yang lemah dan tak 
berdaya.  

c. Gotong Royong dalam Urusan Kebaikan  
 Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama dan bersifat suka rela. Tujuan diadakan gotong 
royong agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan 
lancar, mudah dan ringan. Gotong royong sangat sesuai dengan 
ajaran agama-agama. Apapun agamanya, tentu menginginkan 
umatnya saling mencintai, menyayangi dan saling berbagi, itu 
sangat sejalan dengan prinsip gotong royong.  
Fitrah manusia sebagai mahluk sosial. Manusia diciptakan oleh 
Tuhan dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, 
berlatar belakang beda satu sama lain, dan memiliki ciri khas satu 
dengan banyak hal lain. Maka dengan demikian, manusia 
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bukanlah makhluk yang mampu hidup sendiri dan bersifat apatis. 
Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai 
interaksi, mempunyai kemampuan saling beradaptasi, dan 
kekuatan untuk membangun sebuah sinergi. 
Karena itu, dibutuhkan rasa kerjasama, tenggang rasa dan saling 
toleransi juga membantu bahu-membahu satu dengan lainnya. 
Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk 
mencapai tujuan hidupnya di dunia. Sebab secara umum tujuan 
kehidupan manusia itu, apapun agamanya, sukunya, 
kelompoknya, dan perbedaan prinsipil lainnya memiliki satu 
tujuan yaitu terciptanya harmoni, kasih saying, dan kebahagiaan 
bersama.  
Maka sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong-royong 
diantara sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat 
kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah berfirman: 
“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maidah: 2). Ini jelas anjuran 
untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong untuk 
kebaikan dan kemaslahatan bersama.  

 
3. Prototipe Umat Terbaik untuk Revolusi Mental 
 Dalam agama, keimanan itu tidak cukup hanya diyakini dalam hati, 

tapi juga harus dibarengi dengan pernyataan lisan, dan juga melakuan 
dalam tindakan nyata. Jadi, keimanan ini harus tercermin pada sikap 
dan tingkah laku umat Islam dalam segala sendi kehidupannya. 
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini jelas sangat terkait 
dengan gerakan revolusi mental yang sangat menekan integritas 
dalam diri manusia.  

 Untuk bisa mewujudkan tersebut, agama mengajarkan kepada kita 
tentang “Prototipe Umat Terbaik” (mabadi khaira ummah), atau 
prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan umat terbaik. Dalam 
rangka revolusi mental, manusia perlu berpegangan pada beberapa 
prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi proses awal pembentukan 
identitas dan menjadi landasan untuk pembinaan lebih lanjut menuju 
terciptanya umat yang terbaik, suatu umat atau masyarakat yang 
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bukanlah makhluk yang mampu hidup sendiri dan bersifat apatis. 
Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai 
interaksi, mempunyai kemampuan saling beradaptasi, dan 
kekuatan untuk membangun sebuah sinergi. 
Karena itu, dibutuhkan rasa kerjasama, tenggang rasa dan saling 
toleransi juga membantu bahu-membahu satu dengan lainnya. 
Manusia harus hidup bersama dan bergotong royong untuk 
mencapai tujuan hidupnya di dunia. Sebab secara umum tujuan 
kehidupan manusia itu, apapun agamanya, sukunya, 
kelompoknya, dan perbedaan prinsipil lainnya memiliki satu 
tujuan yaitu terciptanya harmoni, kasih saying, dan kebahagiaan 
bersama.  
Maka sudah sepantasnya kita untuk saling bergotong-royong 
diantara sesama manusia, saling mengajak untuk berbuat 
kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah berfirman: 
“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 
dosa dan pelanggaran.” (QS. Al Maidah: 2). Ini jelas anjuran 
untuk saling tolong-menolong dan bergotong royong untuk 
kebaikan dan kemaslahatan bersama.  

 
3. Prototipe Umat Terbaik untuk Revolusi Mental 
 Dalam agama, keimanan itu tidak cukup hanya diyakini dalam hati, 

tapi juga harus dibarengi dengan pernyataan lisan, dan juga melakuan 
dalam tindakan nyata. Jadi, keimanan ini harus tercermin pada sikap 
dan tingkah laku umat Islam dalam segala sendi kehidupannya. 
Dalam konteks berbangsa dan bernegara, ini jelas sangat terkait 
dengan gerakan revolusi mental yang sangat menekan integritas 
dalam diri manusia.  

 Untuk bisa mewujudkan tersebut, agama mengajarkan kepada kita 
tentang “Prototipe Umat Terbaik” (mabadi khaira ummah), atau 
prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan umat terbaik. Dalam 
rangka revolusi mental, manusia perlu berpegangan pada beberapa 
prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi proses awal pembentukan 
identitas dan menjadi landasan untuk pembinaan lebih lanjut menuju 
terciptanya umat yang terbaik, suatu umat atau masyarakat yang 

mampu melaksanakan melaksanakan tugas-tugas melakukan 
kebaikan dan mencegah tindakan kemungkaran. Sebagaimana 
Firman Allah dalam al-Quran: 

 “Jadilah kamu sekalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk 
manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah 
kemunkaran serta beriman kepada Allah”. (QS. Ali Imran: 110). Jadi, 
prototipe umat terbaik ini merupakan perwujudan dari lima prinsip 
dasar sebagai jalan atau metode menuju dan mewujudkan revolusi 
mental. Lima prinsip tersebut adalah jujur, amanah, adil, tolong 
menolong dan konsisten. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat 
mengenai kelima prinsip tersebut. 
a. Berperilaku Jujur 
 Prinsip ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan 

dan keterbukaan. Kejujuran adalah satunya kata dengan 
perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama 
dengan yang di bathin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan 
dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau 
memberikan informasi yang menyesatkan.  Dan tentu saja, jujur 
pada diri sendiri. Termasuk dalam pengertian ini adalah jujur 
dalam bertransaksi dan jujur dalam bertukar pikiran. Jujur dalam 
bertransaksi artinya menjauhi segala bentuk penipuan demi 
mengejar keuntungan. Jujur dalam bertukar pikiran artinya 
mencari mashlahat dan kebenaran serta bersedia mengakui dan 
menerima pendapat yang lebih baik. 

 Dengan prinsip dasar ini pula seseorang harus menghindar dari; 
berbohong, manipulasi fakta dan data, licik, berfikir jahat, 
menginginkan kejahatan, bermaksud jahat sekalipun dengan 
melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya 
sifat pragmatis dengan mengabaikan prisnip, apalagi 
mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri. 

b. Memegang Amanah  
 Prinsip amanah ini maliputi semua tugas, tanggung jawab dan 

wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun 
tidak. Amanah berarti dapat dipercaya, setia dan tepat janji.  
Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang 
yang dapat melaksanakan semua tugas, tangggungjawab dan 
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wewenang yang dimilikinya, baik yang bersifat keagamaan 
maupun sosial kemasyarakatan. Dengan sifat ini orang 
menghindar dari segala bentuk pembiaran, pengabaian tugas dan 
tanggungjawab, serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan.  

 Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen, dan dedikasi tehadap 
tugas serta menepati janji menjamin itegritas pribadi dalam 
menjalankan tanggaungjawab dan wewenang.  Jujur dan amanah 
ini menjadi ukuran kredebilitas yang tinggi di hadapan pihak lain 
sebagai satu syarat penting dalam membangun berbagai 
kerjasama. 

c. Bersikap Adil 
 Bersikap adil mengandung pengertian obyektif, proporsional dan 

taat asas. Hal ini mengharuskan orang berpegang kepada 
kebenaran obyektif   dan menempatkan segala sesuatu pada 
tempatnya secara proposional. Sentimen pribadi, emosi, dan 
kepentingan egosentris tidak boleh menjauh dari bersikap adil. 
Baik adil kepada diri sendiri, maupun orang lain, organisasi 
maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan 
dapat menjerumuskan seseorang kepada kesalahan fatal dalam 
mengambil sikap terhadap suatu persolan. 

 Kekacauan tatanan kehidupan rusak disebabkan karena ketiadaan 
siakap adil ini. Perlakuan yang tidak sama di depan hukum, 
hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah tumpul ke atas. 
Hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa. 
Kepercayaan public kepada hukum menurun, masyarakatpun 
main hakim sendiri. Tatanan kehidupan menjadi berantakan.  
Sikap adil juga diperlukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, 
dan perselisihan di antara bebrapa pihak. Potensi kekacauan bisa 
dikendalikan dengan sikap adil. Implikasi lain dari adil adalah 
kesetiaan kepada aturan main, rasionalitas, dan kejernihan 
berfikir. Ini juga berlaku dalam pembuatan keputusan dan juga 
alokasi sumberdaya dan tugas (the right man on the right place).  

d. Gemar Bergotong Royong 
 Gotong royong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan 

masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 
pihak lain. Pengertian gotong royong mencakup tindakan tolong 
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masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan 
pihak lain. Pengertian gotong royong mencakup tindakan tolong 

menolong, setia kawan dan bekerjasama dalam melakukan 
kebaikan. Gotong royong juga mengandung pengertian timbal 
balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. 
Karena itu, sikap gotong royong mendorong setiap orang untuk 
berusaha dan bersikap kreatif agar memiliki sesuatu yang dapat 
disumbangkan kepada orang lain untuk kepentingan bersama. 

e. Menjaga Konsistensi 
 Koonsisten berarti berkesinambungan, dan berkelanjutan. 

Konsisten artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur sesuai 
dengan ketentuan ajaran agama. Perwujudan menjaga konsistensi 
adalah orang yang selalu melakukan perbuatan baik secara 
berkelanjutan. Tindakan itu tidak hanya dilakukan pada saat ini 
saja, tapi dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 
Karena itu, orang yang konsisten dalam keadaan susah maupun 
gembira, ia tetap mampu menempatkan diri sesuai dengan: sikap 
yang harus dilakukan, posisi pada kedudukannya, dan tugas 
dalam misinya.  

 Kesinambungan berarti keterkaitan antara satu kegiatan dengan 
kegaiatan yang lain. Bisa juga antara satu periode dengan periode 
yang lain, sehingga kesemuanya merupakan satu kesatuan yang 
tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan. 
Sedangkan makna   berkelanjutan   adalah   bahwa   pelaksanaan   
kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung 
terus menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu 
proses maju (progressing) bukannya berjalan di tempat 
(stagnant). 

 Itulah lima prinsip “prototipe umat terbaik” penting yang perlu 
ditanamkan dan dijadikan landasan dalam gerakan revolusi mental. 
Merevitalisasi lima prinsip ini tentu saja didorong oleh kebutuhan-
kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 
dewasa ini. Kemiskinan dan kelangkaan sumber daya manusia, 
kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial adalah 
keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai nilai-nilai 
universal, lima prinsip ini dapat dijadikan sebagai jawaban dan jalan 
keluat bagi problem-problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa 
ini dalam mensukseskan gerakan revolusi mental. 
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C. Latihan 
1. Apa kaitan antara agama dengan revolusi mental? Jelaskan! 
2. Jelaskan urgensi agama dalam gerakan revolusi mental! 
3. Jelaskan keterkaitan konsep ihsan dengan integritas dalam revolusi 

mental! 
4. Jelaskan keterkaitan antara gotong royong dengan nilai-nilai agama 

dalam gerakan revolusi mental! 
5. Jelaskan maksud mabadi khaira ummah dan prinsip-prinsipnya! 

 
D. Rangkuman 

1. Gerakan revolusi mental ini sejatinya senafas dengan misi kenabian 
dalam agama. Para nabi ditugaskan oleh Tuhan untuk memperbaiki 
mental yang rusak atau juga disebut kebobrokan akhlak. Meski 
keadaan masyarakat sekarang ini belum separah saat itu, tetapi 
apapun bisa terjadi, sehingga sangat mungkin hal yang merusak 
harkat dan martabat manusia itu menimpa bangsa ini. Oleh karena 
itu, revolusi mental dipandang sebagai gerakan yang bersifat 
mendasar, relevan, dan staregis sebagai upaya meningkatkan kualitas 
dan martabat kehidupan bangsa.  

2. Revolusi mental menjadi tepat diartikan sebagai gerakan bersama-
sama dan bersifat massal untuk mendekatkan diri pada agamanya 
masing-masing. Sebagai bangsa yang berfalsafah Pancasila, maka 
pasti membutuhkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 
sehingga revolusi mental dapat dilakukan melalui tiga ranah 
sekaligus, yaitu gerakan mendekatkan diri pada kitab suci, pada 
tempat ibadah, dan pada pemuka agamanya masing-masing. 
Mendasarkan keyakinan bahwa, agama mampu melahirkan 
kedamaian, kebersamaan, dan kasih sayang, maka masyarakat 
seharusnya didorong untuk mendekat dan menjalankan agamanya.  

3. Gerakan mendekatkan bangsa pada kitab suci, kepada tempat ibadah, 
dan kepada para pemuka agama, diharapkan akan melahirkan karya 
atau kerja yang terpuji dalam berbagai bidang kehidupan yang luas. 
Dalam Islam misalnya, seorang yang dekat dengan al-Quran, dekat 
dengan masjid, dan dekat dengan ulama atau cendekiawan, maka 
akan membuahkan apa yang disebut dengan amal shaleh. Beramal 
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artinya adalah bekerja, sementara itu shaleh artinya adalah benar, 
tepat, sesuai dan atau lurus. Dengan demikian beramal shaleh artinya 
adalah bekerja secara profesional. Pekerjaan apa saja yang dilakukan 
dengan profesional, maka akan membuahkan hasil maksimal dan 
terjauh dari hal-hal yang merugikan.  

4. Karena revolusi metal adalah bagian dari misi utama kenabiaan, 
maka spirit dasar agama pun memdukung penuh upaya perbaikan 
umat manusia menjadi pribadi yang berintegritas, mempunyai etos 
kerja tinggi, serta bergotong royong dalam kebaikan dan 
kemaslahatan bersama.  

5. Agama mengajarkan kepada kita tentang “prototipe umat terbaik”, 
atau prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan umat terbaik. Dalam 
rangka revolusi mental, manusia perlu berpegangan pada beberapa 
prinsip yang dapat dijadikan dasar bagi proses awal pembentukan 
identitas dan menjadi landasan untuk pembinaan lebih lanjut menuju 
terciptanya umat yang terbaik. Prototipe ini merupakan suatu 
gerakan penanaman lima prinsip dasar sebagai jalan atau metode 
menuju dan mewujudkan revolusi mental. Lima prinsip tersebut 
adalah jujur, amanah, adil, tolong-menolong dan konsisten.  

 
E. Evaluasi 

1.  Menjadi manusia yang berintegritas dalam agama bisa dilakukan 
dengan menjalankan sikap… 
a. Bekerjasama dengan sesame manusi 
b. Merasa selalu dekat dan diawasi oleh Tuhan 
c. Pasrah diri atas segala yang diusahakan 
d. Berdoa untuk mencapai tujuan 

2.  Apa makna “kebaikan” dan “takwa” dalam konteks revolusi 
mental? 
a. Saling bergotong-royong sesama manusia dalam melakukan 

kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 
b. Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-

citakan. 
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c. Mendukung segala upaya yang diinginkan Bersama untuk 
mewujudkan kebaikan dalam segala hal yang diridhai Tuhan.  

d. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan taqwa untuk mencari ridha 
Tuhan 

3.  Berikut ini prinsip-prinsip prototipe umat terbaik, kecuali…. 
a. Jujur 
b. Adil 
c. Konsisten 
d. Toleran 

4. Tindakan yang dapat dipercaya, setia dan tepat janji merupakan 
pengamalan dari prinisp…  
a. Jujur 
b. Konsisten 
c. Amanah 
d. Toleran 

5. Tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan merupakan ciri dari prinsip… 
a. Jujur 
b. Konsisten 
c. Amanah 
d. Toleran 

 
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

▪ Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok.  
▪ Mereka ditugaskan untuk memilih 1 dari 3 pertanyaan yang 

disediakan. Berikut ini adalah tiga pertanyaan yang harus dipilih 
salah satu: 
1. Apa saja kebiasaan atau tindakan yang terjadi di sekitar 

lingkungan kerja yang bertentangan dengan nilai-nilai apa dalam 
agama atau prinisip-prinsip apa dalam mabadi khaira ummah? 
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disediakan. Berikut ini adalah tiga pertanyaan yang harus dipilih 
salah satu: 
1. Apa saja kebiasaan atau tindakan yang terjadi di sekitar 

lingkungan kerja yang bertentangan dengan nilai-nilai apa dalam 
agama atau prinisip-prinsip apa dalam mabadi khaira ummah? 

Tulislah dan lakukan analisis mengapa itu bisa terjadi! Setelah 
itu, rumuskan solusi apa yang anda tawarkan sebagai jalan 
keluar!  

2. Dalam mabadi khaira ummah ada lima prinsip utama yang 
dijadikan landasan. Silahkan dirumuskan apa saja dampak yang 
akan terjadi jika 5 prinsip tersebut anda lakukan dan bagaimana 
pula bila anda abaikan prinisp tersebut dalam bekerja dan 
beraktifitas sehari-hari.  

3. Jika anda sebagai seorang pemimpin, bagaimana anda 
menerapkan lima prinsip mabadi khaira ummah untuk diri anda 
sendiri. Juga, program apa yang anda canangkan supaya bawahan 
anda menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Lalu, bagaimana cara 
anda melakukan monitoring dan evaluasi apakah bawahan anda 
sudah melakukan prinsip-prinsip tersebut dengan baik.  

▪ Pertanyaan tersebut harus didiskusikan dalam kelompok.  
▪ Berdasarkan hasil diskusi tersebut, buatlah skenario drama kecil 

terkait dengan masalah atau pesan-pesan yang telah anda diskusikan 
dalam kelompok.   

▪ Masing-masing kelompok menampilkan drama (5-10 menit) sesuai 
dengan scenario yang telah dibuat.  
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BAB V 
RENCANA AKSI 

 
 

A. Indikator Keberhasilan  
 Setelah membaca BAB V, peserta diharapkan mampu mengenali peta 

persoalan dan merumuskan rencana aksi.  
 
B. Uraian Materi         

1. Mengenali Peta Permasalahan 
 Permasalahan adalah jarak antara situasi saat ini dan situasi yang 

seharusnya. Mencari penyebab permasalahan lebih baik daripada 
langsung mencari solusi atas permasalahan tersebut. Seorang dokter 
tidak akan bisa langsung melakukan penanganan terhadap pasien 
sebelum dilakukan diagnosis yang mendalam. Demikian pula dalam 
suatu institusi tidak akan dapat menentukan suatu solusi tanpa 
melakukan identifikasi dan analisis permasalahan. 

 Mengidentifikasi atau mengenal masalah merupakan langkah 
pertama yang dilakukan sebelum penyusunan rencana aksi. Masalah 
(problem) dapat didefinisikan sebagai suatu pertanyaan yang 
diinginkan untuk dipecahkan. Masalah inilah yang menyebabkan 
sasaran tidak dapat dicapai. Oleh karena itulah pada tahap 
Identifikasi masalah, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 
berikut:  
a. Lakukan inventarisasi temuan gap (masalah) berdasarkan data 

dan informasi yang diperoleh. Inventarisasi masalah bisa 
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diskusi kelompok, 
interview, liputan media, refleksi individual, dan focused group 
discussion.     

b. Klasifikasi permasalahan berdasarkan berdasarkan beberapa 
pertimbangan, misalnya:  
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▪ sering terjadi  
▪ sudah berlangsung lama  
▪ mempengaruhi banyak orang  
▪ mengganggu kehidupan pribadi atau komunitas 

(masyarakat), bahkan mungkin dengan intensitas yang 
semakin meningkat  

▪ menghalangi orang dari hak-haknya  
▪ isunya memang dianggap sebagai masalah besar.  

 Setelah identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah 
menganalisa suatu permasalahan, dengan melakukan tahap-tahap 
berikut ini:  
a. Identifikasi faktor-faktor apa saja yang perlu diubah atau 

dipengaruhi.  
b. Analisis akar masalah. Ajukan terus pertanyaan "mengapa" 

berulang-ulang atas suatu jawaban. Tapi ingat, pandai-pandailah 
menganalisis dan membatasi jawaban atas pertanyaan "mengapa" 
tersebut, karena bisa jadi jawaban tersebut tidak relevan (bisa jadi 
melantur kemana-mana).  

c. Identifikasi penghambat dan pendorong atas suatu permasalahan 
tersebut.  

d. Temukan hubungan atas suatu permasalahan yang menjadi 
urusan organisasi anda dan yang menjadi urusan pihak lain dalam 
komunitas tersebut. Ada kalanya saat kita sudah menemukan 
akar permasalahan, akar permasalahan tersebut berkaitan dengan 
lingkup pekerjaan organisasi lain atau pihak lain.  

e. Identifikasi faktor personal atau individual yang berkontribusi 
pada permasalahan tersebut.  

f. Identifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi permasalahan 
tersebut 

 Tentu anda tidak akan menyelesaikan seluruh masalah yang anda 
temukan, jadi yang harus dilakukan adalah menentukan fokus 
masalah yang akan diselesaikan, tentu saja harus berhitung 
kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaiakn masalah tersebut.  
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2. Menyusun Rencana Aksi                                                       
 Jika anda sudah menemukan fokus masalah beserta analisisnya, 

langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan aksi. Perencanaan 
merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur 
untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah 
tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan 
sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala 
keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.  

 Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus 
dilakukan, yaitu melakukan prakiraan (rencana) kegiatan organisasi. 
Prakiraan berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan kedepan oleh organisasi sebagai upaya mencapai 
tujuan organisasi. Dalam melakukan prakiraan, haruslah selalu 
memperhatikan tujuan organisasi, sumber daya organisasi.  

 Karena itu, prasyarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan 
perencanaan adalah kriteria SMART (Specifik, Measurable, 
Achievable, Realistic, and Time Bounde). Specific artinya 
perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak 
terlalu melebar dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja 
organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat 
keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan hanya 
sekedar angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat 
dilaksanakan. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan 
sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 
sulit. Time Bounde artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, 
bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai 
dan dievaluasi.  

 Setelah merencanakan aktivitas organisasi secara sistematis dan 
terukur, maka perlu juga melakukan perencanaan penganggaran 
untuk pelaksanaan kegiatan. Prinsip dalam melakukan perencanaan 
penganggaran, adalah mengunakan segala sumber daya keuangan 
secara efesien dan seefektif mungkin. Hal ini perlu direncanakan 
secara serius, agar organisasi tidak melakukan pemborosan, 
keuangan, selain itu sekaligus juga melihat sumber-sumber daya 
keuangan yang bisa diperoleh dari luar organisasi. Untuk 
memudahkan penyusunan rencana aksi, anda dapat mengisi form 
table rencana aksi berikut ini: 
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2. Menyusun Rencana Aksi                                                       
 Jika anda sudah menemukan fokus masalah beserta analisisnya, 

langkah berikutnya adalah menyusun perencanaan aksi. Perencanaan 
merupakan susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur 
untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah 
tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan 
sumber-sumber yang tersedia dengan memperhatikan segala 
keterbatasan guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif.  

 Dalam melaksanakan perencanaan ada kegiatan yang harus 
dilakukan, yaitu melakukan prakiraan (rencana) kegiatan organisasi. 
Prakiraan berfungsi untuk menentukan rencana kegiatan yang akan 
dilaksanakan kedepan oleh organisasi sebagai upaya mencapai 
tujuan organisasi. Dalam melakukan prakiraan, haruslah selalu 
memperhatikan tujuan organisasi, sumber daya organisasi.  

 Karena itu, prasyarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan 
perencanaan adalah kriteria SMART (Specifik, Measurable, 
Achievable, Realistic, and Time Bounde). Specific artinya 
perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Tidak 
terlalu melebar dan terlalu idealis. Measurable artinya program kerja 
organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat 
keberhasilannya. Achievable artinya dapat dicapai. Jadi bukan hanya 
sekedar angan-angan dalam merencanakan dan tidak dapat 
dilaksanakan. Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan 
sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 
sulit. Time Bounde artinya ada batas waktu yang jelas. Mingguan, 
bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga mudah dinilai 
dan dievaluasi.  

 Setelah merencanakan aktivitas organisasi secara sistematis dan 
terukur, maka perlu juga melakukan perencanaan penganggaran 
untuk pelaksanaan kegiatan. Prinsip dalam melakukan perencanaan 
penganggaran, adalah mengunakan segala sumber daya keuangan 
secara efesien dan seefektif mungkin. Hal ini perlu direncanakan 
secara serius, agar organisasi tidak melakukan pemborosan, 
keuangan, selain itu sekaligus juga melihat sumber-sumber daya 
keuangan yang bisa diperoleh dari luar organisasi. Untuk 
memudahkan penyusunan rencana aksi, anda dapat mengisi form 
table rencana aksi berikut ini: 

FORM RENCANA AKSI 
Program rencana aksi  
Mengapa (latar belakang memilih 
program tersebut) 

 

Tujuan (hasil yang ingin dicapai)  
Kegiatan yang akan dilakukan 1. …. 

2. …. 
3. …. 
4. …. 
5. …. 

Target sasaran   
Kapan (waktu dan tempat)  
Siapa yang dilibatkan (mitra)  
Siapa yang bertanggung jawab  
Kebutuhan dan dan sumbernya  

 
 Form tersebut untuk memudahkan dalam penyusunan rencana aksi. 

Formatnya bisa tambah dan diubah sesuai dengan kebutuhan di 
lapangan, tapi setidaknya minimal formnya terdiri dari beberapa item 
yang disebutkan di atas.  

 
C. Latihan 

1. Untuk apa mengetahui peta permasalahan? Jelaskan! 
2. Bagaimana cara melakukan identifikasi permasalahan? Jelaskan! 
3. Bagaimana cara melakukan analisis permasalahan? Jelaskan 
4. Mengapa harus menyusun rencana aksi? Jelaskan! 
5. Jelaskan maksud SMART dalam perencanaan aksi! 
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D. Rangkuman 
1. Langkah-langkah dalam identifikasi masalah: 

a.  Lakukan inventarisasi temuan gap (masalah) berdasarkan data 
dan informasi yang diperoleh. Inventarisasi masalah bisa 
dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diskusi kelompok, 
interview, liputan media, refleksi individual, dan focused group 
discussion.     

b. Klasifikasi permasalahan berdasarkan berdasarkan beberapa 
pertimbangan. 

2. Setelah identifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah 
menganalisa suatu permasalahan, dengan melakukan tahap-tahap 
berikut ini:  
a. Identifikasi faktor-faktor apa saja yang perlu diubah atau 

dipengaruhi.  
b. Analisis akar masalah.  
c. Identifikasi penghambat dan pendorong atas suatu permasalahan  
d. Temukan hubungan atas suatu permasalahan dengan lainnya  
e. Identifikasi faktor personal atau individual yang berkontribusi 

pada permasalahan.  
f. Identifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi permasalahan  

3. Prasyarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan 
adalah kriteria SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Realistic, 
and Time Bounde). Specific artinya perencanaan harus jelas maksud 
maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu 
idealis. Measurable artinya program kerja organisasi atau rencana 
harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat 
dicapai. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan dalam merencanakan 
dan tidak dapat dilaksanakan. Realistic artinya sesuai dengan 
kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan 
tidak terlalu sulit. Time Bounde artinya ada batas waktu yang jelas. 
Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga 
mudah dinilai dan dievaluasi.  
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dipengaruhi.  
b. Analisis akar masalah.  
c. Identifikasi penghambat dan pendorong atas suatu permasalahan  
d. Temukan hubungan atas suatu permasalahan dengan lainnya  
e. Identifikasi faktor personal atau individual yang berkontribusi 

pada permasalahan.  
f. Identifikasi faktor lingkungan yang mempengaruhi permasalahan  

3. Prasyarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan 
adalah kriteria SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Realistic, 
and Time Bounde). Specific artinya perencanaan harus jelas maksud 
maupun ruang lingkupnya. Tidak terlalu melebar dan terlalu 
idealis. Measurable artinya program kerja organisasi atau rencana 
harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Achievable artinya dapat 
dicapai. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan dalam merencanakan 
dan tidak dapat dilaksanakan. Realistic artinya sesuai dengan 
kemampuan dan sumber daya yang ada. Tidak terlalu mudah dan 
tidak terlalu sulit. Time Bounde artinya ada batas waktu yang jelas. 
Mingguan, bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan. Sehingga 
mudah dinilai dan dievaluasi.  

 

E. Evaluasi 
1.  Berikut ini adalah kriteria SMART, kecuali…. 

a. specifik,  
b. measurable,  
c. achievable,  
d. reasonable 

2.  Apakah yang disebut dengan permasalahan? 
a. jarak antara situasi yang terjadi dan situasi yang seharusnya 
b. sesuatu yang membuat kebingungan orang banyak 
c. perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah 
d. problem yang muncul setiap hari 

3.  Berikut ini adalah tahapan dalam melakukan identifikasi masalah… 
a. inventarisasi masalah lalu diklasifikasikan 
b. membuat pertanyaan permasalahan lalu menganalisis 
c. refleksi atas problem yang dihadapi lalu melakukan aksi 
d. mengaitkan antara masalah dengan solusi  

4. Dalam melakukan perencanaan kita harus dapat mengukur tingkat 
keberhasilannya. Ini merupakan pengertian dari…. 
a. specifik,  
b. measurable,  
c. achievable,  
d. reasonable 

5. Perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya. Ini 
merupakan pengertian dari…. 
a. specifik,  
b. measurable,  
c. achievable,  
d. reasonable 
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F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 
▪ Fasilitator membagikan form rencana aksi kepada para peserta.  
▪ Peserta diminta untuk melakukan diskusi kelompok untuk 

merumuskan rencana aksi dan dimasukkan dalam form rencana aksi.  
▪ Pembagian kelompok bisa dilakukan secara acak atau berdasarkan 

kedekatan atau keterkaitan wilayah kerja, teritorial, atau 
pertimbangan laiinya yang relevan.  

▪ Hasil diskusi harus dipresentasikan, lalu kelompok lain menanggapi 
dan melengkapi rencana aksi yang sudah disusun. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
 
A.  Evaluasi Kegiatan Belajar  

Jawablah dengan cara memilih jawaban yang paling tepat!  
1. Revolusi mental adalah: 

a. Revolusi mental adalah melakukan perubahan radikal di segala 
bidang. 

b. Revolusi Mental adalah merupakan upaya untuk membangun 
karakter bangsa yang dilakukan dengan cara mendorong cara 
hidup baru untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan 
perilaku manusia Indonesia dari berbagai kalangan.   

c. Revolusi mental adalah upaya membangun mental bangsa 
Indonesia agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

d. Revolusi mental adalah upaya melakukan perubahan dengan cara 
merombak segala bentuk mental kolonialisme yang bersemayam 
dalam pikiran bangsa Indonesia. 

2. Mengapa bangsa Indonesia memerlukan revolusi mental? 
a. Kerusakan mental yang dialami bangsa Indonesia sudah terlalu 

parah. 
b. Bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa maju jika tidak 

melakukan revolusi mental. 
c. Karena bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis, seperti 

krisis identitas, melemahnya etos kerja dan gotong royong, serta 
tantangan global yang harus direspon dengan cepat. 

d. Revolusi mental akan mengubah wajah bangsa Indonesia di mata 
dunia internasional.  

3. Jelaskan nilai-nilai strategis gerakan revolusi mental 
a.  Kerja keras dan gotong royong 
b.  Integritas, etos kerja dan gotong royong 
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c.  Intigeritas dan gotong royong 
d.  Integritas dan persatuan bangsa 

4. Trisakti sebagai landasan konseptual revolusi mental berisi: 
a. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, 

berkepribadian secara kebudayaan. 
b. Kedaulatan ekonomi politik, ekonomi dan kebudayaan. 
c. Wawasan nusantara yang berkeadilan 
d. Kemandirian, kedaulatan dan kebudayaan. 

5. Komitmen pemerintah dalam revolusi mental dituangkan dalam… 
a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 
6. Integritas berasal dari bahasa latin integrate yang artinya:  

a. komplit  
b. tanpa cacat  
c. tanpa kedok 
d. benar semua 

7. Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan? 
a. bersikap jujur dan menjadi diri sendiri  
b. mendapat kepercayaan dari orang lain 
c. menjadi panutan dan teladan  
d. benar semua 
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7. Mengapa integritas sangat penting dalam kehidupan? 
a. bersikap jujur dan menjadi diri sendiri  
b. mendapat kepercayaan dari orang lain 
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8. Sebutkan 3 nilai utama integritas! 
a. kejujuran, konsistensi, dan keteladanan. 
b. kejujuran, keadilan, dan keberanian. 
c. kejujuran, konsistensi, dan keberanian. 
d. Salah semua   

9. Jika individunya tidak berintegritas maka organisasi itu menjadi 
hancur. Organisasi akan berkembang menjadi baik jika individunya 
berintegritas. Kalimat ini menunjukkan hubungan pembangunan 
budaya integritas yang jenis apa? 
a. Integritas komunal dan integritas pribadi 
b. Integritas individu dan integritas kelompok 
c. Integritas komunal dan integritas organisasi 
d. Integritas individu dan integritas organisasi 

10. Tiga dimensi dalam pembangunan integritas nasional: 
a. peran/kontribusi, transparansi-akuntabilitas, dan kapasitas 
b. kerjasama, transparansi-akuntabilitas, dan kapasitas 
c. gotong royong, transparansi-akuntabilitas, dan kredibilitas 
d. komitmen, transparansi-akuntabilitas, dan kredibilitas 

11. Menjadi manusia yang berintegritas dalam agama bisa dilakukan 
dengan menjalankan sikap… 
a. Bekerjasama dengan sesame manusi 
b. Merasa selalu dekat dan diawasi oleh Tuhan 
c. Pasrah diri atas segala yang diusahakan 
d. Berdoa untuk mencapai tujuan 

12. Apa makna “kebaikan” dan “takwa” dalam konteks revolusi 
mental? 
a. Saling bergotong-royong sesama manusia dalam melakukan 

kebaikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. 
b. Saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-

citakan. 
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c. Mendukung segala upaya yang diinginkan Bersama untuk 
mewujudkan kebaikan dalam segala hal yang diridhai Tuhan.  

d. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan taqwa untuk mencari ridha 
Tuhan 

13. Berikut ini prinsip-prinsip prototipe umat terbaik, kecuali…. 
a. Jujur 
b. Adil 
c. Konsisten 
d. Toleran 

14. Tindakan yang dapat dipercaya, setia dan tepat janji merupakan 
pengamalan dari prinisp…  
a. Jujur 
b. Konsisten 
c. Amanah 
d. Toleran 

15. Tindakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan 
berkelanjutan merupakan ciri dari prinsip… 
a. Jujur 
b. Konsisten 
c. Amanah 
d. Toleran 

 
B.  Umpan Balik dan Tindak Lanjut  
 Setelah menjawab soal-soal dalam Evaluasi Kegiatan Belajar di atas, 

periksa berapa yang benar dan berapa yang salah. Silahkan lihat dan 
cocokkan dengan kunci jawaban. Jika jawaban anda yang salah ternyata 
ada 5 atau lebih, maka harus memperdalam lagi materi pembelajaran 
yang belum anda kuasai.      
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C.  Kunci Jawaban  
 Berikut ini adalah kunci jawaban dari soal-soal dalam evaluasi kegiatan 

belajar: 
No Jawaban No Jawaban No Jawaban 
1 B 6 D 11 B 
2 C 7 D 12 A 
3 B 8 C 13 D 
4 A 9 D 14 C 
5 A 10 A 15 B 
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