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Abstrak 

Nasionalisme pemuda mendapat perhatian khusus bagi pemerintahan 

Indonesia. Seperti yang tertuang pada UU nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijelaskan 

bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi 

pemuda di berbagai bidang pembangunan. Salah satu pihak yang mengatasi 

masalah ini yaitu Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam fungsinya 

yaitu perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang 

Ideolagi dan Wawasan Kebangsaan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan 

Nasionalisme pemuda Provinsi Kepulauan Riau oleh Badan Kesbangpol Provinsi 

Kepulauan Riau. peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

artinya bahwa peneliti berusaha menggambarkan masalah, menjelaskan, atau 

mengungkapkan gejala-gejala yang ada mengenai nasionalisme pemuda Provinsi 

Kepulauan Riau. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 

Hasil yang ditemukan adalah bahwa Badan Kesbangpol Provinsi 

Kepulauan Riau yang merupakan Badan pelaksanaan pemerintahan daerah di 

bidang pemberdayaan nasionalisme masyarakat yang termasuk didalamnya 

pemuda Kepulauan Riau belum melaksanakan fungsinya di Bidang pembinaan 

wawasan kebangsaan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

program kerja yang dilaksanakan, rendahnya akses pemuda untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan yang diadakan, rendahnya partisipasi pemuda itu sendiri di dalam 

program kerja yang diadakan, kurangnya/tidak adanya dana yang dibutuhkan 

dalam menjalankan program kerja, tidak adanya tim penelitian dan evaluasi 

terhadap hasil kebijakan yang dijalankan dan kurangnya sensitifitas pencegahan 

dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri. 

 

Kata kunci: nasionalisme, pemuda, pemberdayaan 
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Abstract 

 Youth nationalism received special attention for the government of 

Indonesia. As stated in Indonesia Act No. 17 year 2007 on the National Long 

Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025 explained that youth development is 

directed at improving the quality of human resources, the development of national 

character (nation building) and the participation of the youth in various fields of 

development. One of the parties resolve this problem is National Unity and 

Politics Board of Riau Islands Province in its function of technical policy 

formulation, coordination, facilitation, ideology development and national 

insight. 

 The purpose of this research was to discover how the empowerment of 

Youth Nationalism by the Riau Unity and Politics Board of Riau Islands Province. 

researchers used a qualitative descriptive study method, meaning that the 

researchers tried to illustrate the problem, explaining, or expressing symptoms 

that exist regarding youth nationalism Riau Islands Province. Data analysis 

techniques using qualitative descriptive technique. 

 Results found is that the Board Kesbangpol Riau Islands Province which 

is the implementation of the Agency in the field of local government empowerment 

nationalism which includes youth Riau Islands is not performing its functions in 

the field of coaching national vision to the maximum. This is caused by the lack of 

a work program undertaken, the low access of youth to participate in activities 

held, low participation of young people themselves in the work program are held, 

lack / absence of the funds needed to carry out the work program, the absence of 

research and evaluation team the results of the policies implemented and a lack of 

sensitivity to the prevention of National Unity and Political itself. 

 

Keywords: empowerment, nationalism, youth 
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PERAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 

PEMBERDAYAAN NASIONALISME PEMUDA KEPULAUAN RIAU 

 

A. Latar Belakang 

Plato mengatakan bahwa “... munculnya negara karena adanya hubungan 

timbal balik dan saling membutuhkan sesama manusia.” (Erfiza, 2008: 42). 

Menurut Carl Smith “Negara adalah sebagai suatu ikatan dari manusia yang 

mengorganisasi dirinya dalam wilayah tertentu” (Erfiza, 2008: 45). Pengertian 

dari para ahli di atas menekankan bahwa nasionalisme merupakan hal yang 

mendasar dari awal mula berdirinya suatu negara.  

 Pemuda merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Permasalahan-

permasalahan yang dihadapi pemuda saat ini yaitu (Pusat Pengembangan Sumber 

Daya Pemuda/PPSDP 2004: 14-26);  

1. Nasionalisme, gaya hidup dan globalisasi. 

2. Kemiskinan. 

3. Narkoba. 

4. HIV/AIDS. 

5. Tawuran. 

6. Keamanan. 

Sesuai dengan permasalahan dalam diklat PPSDP tersebut peneliti menelaah 

masalah nasionalisme hanya pada gaya hidup pemuda dan pengaruh globalisasi 

terhadap nasionalisme pemuda saja. 

Pemuda juga menjadi bahan perhatian dari pemerintah. Hal ini dituang 

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dijelaskan 
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bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, pembangunan karakter kebangsaan (nation building) dan partisipasi 

pemuda di berbagai bidang pembangunan. Kebijakan pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan kepemudaan ini kemudian diwujudkan dalam 2 

prioritas pembangunan nasional pemuda yaitu: penguatan pembentukan karakter 

bangsa (nation and character building) dan peningkatan kapasitas dan daya saing 

pemuda. (Kementerian Pemuda dan Olahraga/KEMENPORA, 2009) 

Menurut Ahmad Dahlan Ranuwihardjo, nasionalisme pemuda saat ini 

kurang teguh, bahkan ada kemerosotan dalam jiwa nasionalisme dan 

kepatriotannya (PPSDP, 2004: 14). Pemuda yang seharusnya berperan sebagai 

agent of change terhanyut dalam arus globalisasi dan materialisme. Sebagai 

contoh, beberapa tradisi yang ada di masyarakat sudah mulai menghilang. Tradisi 

kuno yang merupakan warisan kebudayaan yang ditinggalkan biasanya yang 

dianggap tidak rasional bagi para pemuda. Modernitas juga menyebabkan 

perubahan pola pikir menjadi lebih rasional. (Haluan kepri, 2013). 

Dalam sebuah survei oleh salah satu media disebutkan bahwa hanya 3 dari 

10 pemuda yang paham mengenai butir-butir dari isi pancasila (Haluan Kepri, 

2011). Ini menandakan bahwa minimnya pemahaman pemuda terhadap 

bangsanya, bahkan untuk falsafah hidup dan pandangan hidup bangsa. Dengan 

itu, kebanyakan pemuda Indonesia menjalankan kehidupannya tanpa didasari oleh 

pancasila. 

Pengaruh kemajuan globalisasi juga membuat segelintir pemuda lupa akan 

tanggung jawabnya dalam bela negara sebagaimana sesuai dengan UUD 1945 
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pasal 27 sampai dengan 30. Menurut Kapten Inf Palgunadi saat menjadi 

narasumber dalam seminar kebangsaan di SMAN 12 Tanjunguma, “Lunturnya 

nasionalisme pada pemuda dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi sehingga 

pemuda terhanyut dan melupakan apa yang seharusnya menjadi tanggung 

jawabnya.” (Isu Kepri, 2014). Menurutnya kembali, aktifitas bela negara tidak 

hanya dilakukan dengan pembelaan negara secara fisik namun juga dengan 

mengharumkan nama bangsa di kancah internasional bisa dimaksudkan dalam 

membela negara dalam gengsi internasional. 

Dari survei tersebut diatas juga menyebutkan bahwa pemuda menjadi 

dalang dari 75% kekisruhan dan tawuran yang terjadi di Indonesia (Haluan Kepri, 

2011). Seperti yang terjadi di Batam bulan Sepetember lalu, puluhan pelajar 

tawuran hingga melempari gedung SMK N 1 Batam (Tribun Batam, 2014). 

Pemuda yang merebut kemerdekaan melawan penjajahan pada masa lampau 

menjadi penyebab memberi ketidak rasa aman pada masyarakat pada masa kini. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dibentuk 

karena beragam kondisi yang ada di lingkungan masyarakat Provinsi Kepulauan 

Riau seperti: rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat, rendahnya 

pemahaman dalam bidang sosial politik dan kemasyarakatan di jajaran aparatur 

pemerintah, belum optimalnya hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif 

dalam pembangunan demokrasi di Provinsi Kepulauan Riau, masih tingginya 

potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh politik, ekonomi, sosial, budaya 

(POLEKSOSBUD) dan implikasi otonomi daerah, masih tingginya tingkat 

kesenjangan di segala aspek kehidupan di masyarakat Kepulauan Riau, 
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dan lunturnya rasa nasionalisme di sebagian kalangan masyarakat. Sesuai dengan 

hal ini peneliti ingin meneliti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau sebagai badan yang mengatasi masalah lunturnya nasionalisme 

masyarakat. 

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau no 5 tahun 2011, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah badan pelaksana pemerintah daerah 

dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan PP no. 41 tahun 

2007. Menurut peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau pasal 28 no 5 tahun 

2011, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kesbangpol 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. 

Fungsi badan Kesbangpol menurut Peraturan Daerah Kepulauan Riau 5 tahun 

2011 pasal 29 yang terkait dengan peningkatan nasionalisme/wawasan 

kebangsaan adalah sebagai berikut: 

1. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

2. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dibidang 

Ideolagi dan Wawasan Kebangsaan; 

3. perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis 

dibidang ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan; 

Fungsi-fungsi diatas diwujudkan dalam salah satu rencana strategis Badan 

Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, yaitu program pengembangan wawasan 

kebangsaan dan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 
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Program pengembangan wawasan kebangsaan ini pula sejalan dengan program 

yang diadakan DIRJEN KESBANGPOL sesuai PP 71 tahun 2009. Program 

peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan bisa terlaksana dengan baik 

apabila didukung oleh rasa nasionalisme masyarakat yang tinggi. Rasa 

nasionalisme membuat masyarakat memiliki tekad untuk membangun masa depan 

bersama dibawah suatu negara, meskipun warga negaranya berbeda-beda agama, 

ras, etnik, dan golongannya.  

Pemberdayaan nasionalisme juga sejalan dengan misi Kesbangpol 

Provinsi Kepulauan Riau yaitu “mendorong peningkatan rasa kebangsaan bagi 

masyarakat, sehingga terciptanya kerukunan hidup yang harmonis antar umat 

beragama, etnis/suku”. 

Tujuan Kesbangpol Provinsi kepulauan Riau juga berkeinginan 

meningkatkan  rasa nasionalisme masyarakat (pemuda) yaitu “berkembangnya 

kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan,...” 

Dikarenakan oleh faktor-faktor diatas peneliti memilih Badan Kesbangpol 

Provinsi Kepulauan Riau sebagai badan pemerintah daerah yang menangani 

masalah pemberdayaan masyarakat atau sebagian dari masyarakat dalam 

penelitian ini yaitu, pemuda. 

B. Perumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang tersebut peneliti merumuskan permasalahan 

yang akan menjadi topik pembicaraan pada skripsi ini ialah “Bagaimana peran 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Kepulauan Riau 

dalam pemberdayaan Nasionalisme pemuda Provinsi Kepulauan Riau?” 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pemberdayaan Nasionalisme pemuda Provinsi Kepulauan Riau oleh Badan 

Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau. 

2. Kegunaaan Penelitian 

Hasil dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini diharapkan berguna 

bagi; 

1. Penelitian dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan program kerja bagi 

Kesbangpol. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti masalah ini lebih dalam. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian karya tulis ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif, artinya bahwa peneliti berusaha menggambarkan masalah, 

menjelaskan, atau mengungkapkan gejala-gejala yang ada mengenai nasionalisme 

pemuda Provinsi Kepulauan Riau dan menelusuri apa saja yang telah dihasilkan 

oleh badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam pemberdayaan 
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nasionalisme pemuda dan dibandingkan dengan teori-teori dan literatur yang ada 

mengenai proses-proses dan aspek-aspek dalam pemberdayaan pemuda. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Kesbangpol Provinsi 

Kepulauan Riau. Letak Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung 

dengan negara asing seperti Vietnam dan Kamboja di sebelah utara; Malaysia di 

sebelah timur; Negara Singapura dan Malaysia di sebelah barat menjadikan 

Provinsi Kepulauan Riau sangat rentan dengan pengaruh budaya asing ditambah 

lagi dengan adanya globalisasi.  

3. Informan dan Objek Penelitian 

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive 

sampling. Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan kriteria dengan 

urutan sebagai berikut: 

1. Pegawai badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau dari 

bidang Kesatuan Bangsa yaitu Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, 

Sub-bidang Wawasan Kebangsaan. 

2. Pemuda berumur antara 16-30 tahun yang tinggal dan hidup di kawasan 

Provinsi Kepulauan Riau dan pernah bersinggungan dengan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Kepulauan Riau. Secara singkat peneliti mengambil 

informan dari pengurus dan anggota organisasi pemuda yang berada di 

kawasan  Provinsi Kepulauan Riau disebabkan organisasi pemuda telah 

memenuhi kriteria diatas. 
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3. Pegawai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari Kabupaten dan/atau 

Kota Kepulauan Riau Bidang Wawasan Kebangsaan.  

Objek penelitian ini adalah badan pelaksana pemerintah daerah badan 

Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

untuk memberdayakan masyarakat khususnya pemuda, dalam bidang 

nasionalisme. 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data menggunakan beberapa 

metode yaitu; 

1. Observasi, yaitu peneliti akan mengamati secara langsung realitas yang 

terjadi di masyarakat, apa hasil yang didapat dari kegiatan pemberdayaan 

nasionalisme pemuda oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau. 

2. Interview. Peneliti akan mewawancarai secara lisan baik formal maupun 

informal mengenai apa yang pemuda Kepulauan Riau dapatkan dari 

kegiatan pemberdayaan nasionalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kepulauan Riau.  

3. Studi pustaka, yaitu peneliti memperoleh data-data atau informasi yang 

bersifat data kualitatif dan memperkaya bacaan dari berbagai pustaka atau 

literatur seperti buku, jurnal penelitian dan makalah yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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E. Teknik Analisa Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yag 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara 

menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang 

menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.  

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil 

wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian 

menuliskan kata- kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. 

Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkip, selanjutnya peneliti 

membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai 

dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

Upaya untuk menjaga kredibilitas dalam penelitian adalah melalui 

langkah-langkah sebagai berikut (Sugiyono, 2011 :270) 

1. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui 

kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat. Dengan meningkatakan ketekunan, 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar 

atau salah. 
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3. Analisis kasus negatif 

Peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang ditemukan. Apabila tidak 

ada data yang berbeda maka data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. 

4. Menggunakan bahan referensi 

Menggunakan data dukungan hasil wawancara misalnya rekaman wawancara. 

5. Menggunakan member check 

Mengadakan kesepakatan dengan informan bahwa data yang telah diterima sudah 

sesuai dengan hasil wawancara.  

F. Landasan Teoritis 

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah 

bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai 

upaya pembangunan oleh karena itu Kartasasmita (1997) mengatakan 

pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut : 

1. Upaya pemberdayaan harus terarah ( targeted ), ini yang secara populer 

disebut pemihakan. pemberdayaan ditujukan langsung kepada yang 

memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi 

masalahnya dan sesuai kebutuhannya. 

2. Program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan 

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. 

3. Menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri 

masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau 
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penanganannya dilakukan secara individu. pendekatan kelompok adalah 

yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaannya sumber daya juga 

lebih efisien. 

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996), 

harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau 

iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Peran 

pemerintah dalam menjalankan fungsinya, memberikan sarana dan prasarana bagi 

masyarakatnya untuk berkembang. Tidak menghalangi daya kembang masyarakat 

sehingga masyarakat menjadi mandiri dan tidak selalu bergantung pada 

pemerintah. Disinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, 

setiap anggota masyarkat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus 

dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, 

karena kalau demikian akan mudah punah. 

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Apabila masyarakat tidak aktif dalam mengusahakan dirinya, tugas 

pemerintah untuk membantu hal tersebut terlaksana. Memperkuat potensi ini juga 

harus melibatkan pranata-pranata sosialnya. ketiga, memberdayakan mengandung 

pula arti melindungi. Pemerintah melindungi kaum yang lemah sehingga tidak 

tertindas oleh kaum yang kuat. 

G. Hasil Penelitian 

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Kesbangpol selama tahun 2013 

dibidang wawasan kebangsaan adalah sbb: 



15 
 

a. Pembinaan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), dimana Kesbangpol 

memberi pembinaan kepada tokoh masyarakat/adat dalam bidang 

Kebangsaan. Disini Kesbangpol bertujuan untuk meredam konflik antar suku 

dan hal-hal yang mengarah ke perpecahan lainnya.  Hal ini juga melibatkan 

pemuda didalamnya dimana mahasiswa (pemuda) juga ikut berperan aktif 

dalam kegiatan kedaerahan atau kebudayaan. Diharapkan juga program ini 

bisa memberikan efek domino kepada anggota masyarakat lainnya dengan 

melibatkan banyak perwakilan dari unsur masyarakat kota Tanjungpinang. 

FPK diadakan tahun 2013 dan diadakan kembali ditahun 2014 dengan dana 

sebesar Rp 400.000,00. Anggota FPK sendiri sebanyaki 35 orang pengurus. 

b. Outbound Pembauran Kebangsaan bagi Pelajar. Program yang sengaja 

ditujukan khusus untuk pelajar ini menanamkan nilai-nilai Pancasila di 

dalamnya dan kebersamaan bagi para pelajar. Outbond Pembauran 

Kebangsaan sendiri diikuti oleh 100 orang pelajar pada tahun 2013 dan 2014 

laki-laki dan perempuan SMA/K dari latar belakang etnis yang berbeda 

dengan biaya sebesar Rp 250.000,00 

c. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Program ini merupakan 

program dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara Nasional. Kegiatan 

ini tidak hanya dikhususkan kepada para pelajar saja, namun seluruh lapisan 

masyarakat. PPWK telah diselenggarakan sejak tahun 2013 dan dilaksanakan 

kembali pada tahun 2014. Direncanakan kegiatan ini akan dilakukan secara 

berkelanjutan sejak tahun 2011-2015. 
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Sedangkan pada tahun 2014 dilaksanakan program yang sama dengan ditambah 

dua program lain yaitu: 

a. Diklat Pemuda (dibiayai oleh APBD peubahan). Termasuk didalamnya 

menanamkan rasa Nasionalisme kepada pemuda Kepulauan Riau. 

b. Pembinaan dan Pengembangan Forum Dialog Penyelesaian Konflik di Daerah 

(FDPK). Rapat FDPK dillaksanakan dengan biaya sebesar RP 

200.000.000,00. 

Tentunya dalam menjalankan pemberdayaan dibutuhkan dukungan oleh 

banyak pihak. Misalnya seperti pranata sosial dalam masyarakat, lembaga 

pemerintahan lain dan partisipasi oleh masyarakat. Pihak Kesbangpol sendiri 

pernah mengadakan kerja sama dengan RRI untuk mengadakan dialog dengan 

tema wawasan kebangsaan. Banyak pihak yang telah berkoordinasi dengan 

Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau ucap Riyusni Vayanti misalnya Kepolisian 

Daerah (Polda) Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Badan Nasional Pertahanan (BNP) dan 

Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk menjaga kesatuan, 

persatuan dan wilayah kedaulatan NKRI, Dinas Pemuda dan Olahraga untuk 

pembinaan wawasan Kebangsaan dikalangan pelajar dan pemuda, LSM setempat, 

Kesbangpol Kota dan Kabupaten yang berada di wilayah Kepulauan Riau dan 

Organisasi Pemuda itu sendiri.  

1. Pemberdayaan Nasionalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Kepulauan Riau 

Tahap-tahap pemberdayaan menurut Ginandjar Kartasasmita adalah 

melalui kegiatan sebagai berikut: 
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1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan pemuda untuk 

berkembang (enabling) 

Membangun iklim yang nasionalis di dalam masyarakat Provinsi 

Kepulauan Riau oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pertama, adalah harus 

mengetahui potensi-potensi yang ada didalam masyarakat. Namun dari pihak 

Kesbangpol Provinsi Kepri belum memiliki data yang tepat mengenai potensi 

nasionalisme pemuda ataupun melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan 

yang telah dilakukan sebelumnya. Sangat sulit untuk menentukan nilai yang tepat 

mengenai rasa nasionalisme pemuda Provinsi Kepualauan Riau. Kedua, adalah 

menentukan kebijakan yang tepat. Disini Badan Kesbangpol Provinsi Kepri 

selaku Badan Pemerintah yang melaksanakan fungsi pembinaan wawasan 

kebangsaan di daerah Kepulauan Riau sesuai dengan Permendagri nomor 71 

tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.  

Iklim Provinsi Kepulauan Riau yang sangat rentan terhadap menurunnya 

nilai rasa nasionalisme. Daerah Kepulauan Riau yang dekat dengan perbatasan 

sehingga menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, misalnya menjadi pintu 

masuknya peredaran narkoba. Kapolda kepri Yotje Mende mengatakan kasus 

Narkoba juga menjadi salah satu kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 

2012 (sumber: antaranews.com). Jika banyak pemuda Provinsi Kepulauan Riau 

yang terjerat dalam narkoba maka secara tidak langsung dan berkelanjutan akan 

mengakibatkan pada keberlangsungan pemerintahan. Seperti yang terjadi pada 

pemerintahan Tiongkok pada masa lampau, untuk itu pemerintahan Tiongkok 

sangat konsisten terhadap pemberantasan narkoba dinegaranya. 
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2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh pemuda (empowering) 

Banyak program yang dijalankan oleh Kesbangpol Kepulauan Riau 

sebagai bentuk memperkuat rasa nasionalisme pemuda Kepulauan Riau. Misalnya 

dengan mengadakan FPK, Outbond Pembauran Kebangsaan bagi pelajar, PPWK, 

Diklat Pemuda dan FDPK selama tahun 2013-2014. Kesbangpol Provinsi 

Kepulauan Riau juga bekerja sama dengan Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota 

yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai contoh, pengadaan FPK dan 

PPWK di daerah Kabupaten atau Kota, dialog antar pelajar mengenai 

nasionalisme di RRI dan lain-lain.  

Berdasarkan tahapan pendekatan pemberdayaan sendiri Kesbangpol 

Provinsi Kepri belum mengarahkan secara khusus proses pembinaan kebangsaan 

kepada pemuda namun kepada masyarakat secara keseluruhan. Pada pendekatan 

kedua, Kesbangpol Provinsi Kepri masih melibatkan jumlah kecil perwakilan 

pemuda dalam setiap kegiatannya. Ketiga, Pada tahap ini Kesbangpol sudah 

melibatkan lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebagai 

contoh yaitu organisasi kepemudaan dan organisasi kemahasiswaan walaupun 

belum menyeluruh. 

3) Melindungi nilai-nilai pemberdayaan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Kepri belum 

dilakukan secara maksimal. Karena hanya sebagian perwakilan pemuda saja yang 

terlibat. Informasi yang didapatkan dari pihak pemuda juga sangat terbatas. Masih 

diperlukan koneksi-koneksi tertentu ke Kesbangpol Provinsi Kepri untuk 

mendapatkan Informasi kegiatan. Jumlah kuota yang sedikit dan masih 
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dilaksanakan dalam intensitas yang sedikit yaitu pertahun juga menyebabkan 

kegiatan ini mendapatkan hasil yang tidak maksimal.  

Keterbatasan dana menjadi juga menjadi permasalahan utama. Di 

Kesbangpol Kabupaten Bintan sendiri kegiatan FPK pada tahun 2015 dihapuskan 

karena anggaran dana yang tidak mencukupi. Kegiatan oleh Kesbangpol Provinsi 

Kepri juga masih terpusat hanya di Ibukota Provinsi saja sehingga diperlukan 

dukungan oleh Badan Kesbangpol di tingkatan yang lebih rendah untuk 

membantu tugas yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau. 

Selain itu, pada tingkatan Kesbangpol yang lebih rendah juga lebih mudah 

mendekat kepada masyarakat dibanding tingkat yang lebih tinggi. 

Tidak adanya Tim penelitian atau bidang evaluasi menjadikan sulitnya 

pelaksanaan fungsi pembinaan wawasan kebangsaan atau pemberdayaan 

nasionalisme. Dengan tidak adanya tim evaluasi membuat Badan Kesbangpol 

Provinsi Kepri kesulitan dalam menentukan standar dan program kerja yang 

sesuai dengan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang majemuk khususnya 

pemuda.  

Masih kurangnya dalam sensitifitas Kesbangpol Provinsi Kepri terhadap 

pencegahan dini hal-hal yang mengancam keberlangsungan dalam bernegara. 

Bahkan untuk pemuda yang memiliki potensi saja misalnya yang telah mengikuti 

organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan sulit untuk mendapatkan 

pemberdayaan oleh Kesbangpol Provinsi Kepri. Ditambah lagi kurangnya 

filterisasi pemuda terhadap pengaruh globalisasi dibidang kemajuan teknologi dan 

informasi. Kesbangpol sendiri belum membuat kebijakan untuk membendung 
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pengaruh-pengaruh yang menyebabkan nilai nasionalisme pemuda semakin 

menurun selain kebijakaan pembinaan wawasan kebangsaan (pemberdayaan). 

H. Penutup 

1. Kesimpulan 

Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Badan 

pelaksanaan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan nasionalisme 

masyarakat yang termasuk didalamnya pemuda Kepulauan Riau belum 

melaksanakan fungsinya di Bidang pembinaan wawasan kebangsaan secara 

maksimal. Hal ini disebabkan oleh 

a) kurangnya program kerja yang dilaksanakan 

b) rendahnya akses pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang 

diadakan 

c) rendahnya partisipasi pemuda itu sendiri di dalam program kerja yang 

diadakan 

d) kurangnya/tidak adanya dana yang dibutuhkan dalam menjalankan 

program kerja 

e) tidak adanya tim penelitian dan evaluasi terhadap hasil kebijakan yang 

dijalankan dan 

f) kurangnya sensitifitas pencegahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik itu sendiri. 

2. Saran 

Diharapkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kepulauan Riau agar kembali membenahi lembaganya dengan melakukan 
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pendekatan-pendekatan kepada pemuda Provinsi Kepulauan Riau agar orientasi 

kebijakan mereka tepat guna dan sasaran juga menambah jumlah program kerja 

dan membentuk tim evaluasi dan penelitian agar lebih mengetahui tentang 

permasalahan yang sebenernya terjadi di masyarakat termasuk pemuda.  
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