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SEKAPUR SIRIH

Berkat Tuhan YME atas segala yang tampak dan yang tersembunyi, 
buku ini dapat dikerjakan, sekalipun dalam takaran yang sangat 

sederhana. Buku ini berjudul “Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan dalam 
Kebhinnekaan di Tengah Covid-19” essai-essai sumbangan pemikiran 
Alumni ToT Taplai Kebangsaan VII LEMHANNAS 2021. Buku ini sebagai 
momentum atau kado kebangsaan untuk kemerdekaan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 17 Agustus 2021.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 adalah buah dari persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia yang dirajut dan disulam dalam rentang sejarah 

yang panjang melalui perjuangan dan pengorbanan anak bangsa yang 

tak tehitung jumlahnya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.504 
pulau, 1340 suku dan 546 bahasa satu-satunya negara yang memiliki 
keunikan suku bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang 
majemuk, ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, agama, adat 

istiadat di dalamnya. Di sisi lain, Bangsa Indonesia dikenal memiliki 
masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar 

belakang budaya (cultural background) beragam. Multikulturalitas dan 

kemajemukan ini menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Bila 
dikelola secara benar, keberagaman dapat menghasilkan energi yang 

luar biasa besar. Namun sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, 

kemajemukan dan multikulturalitas akan menimbulkan perpecahan. 

Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan adalah hal yang mutlak bagi 

bangsa indonesia.

 Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara 

adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara kesatuan 
yang berbentuk republik”. Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali 
bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Menjadi 

kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi 
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sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dari aspek suku, latar 

belakang ekonomi, pendidikan, bahasa, adat istiadat, serta agama.

 Merawat persatuan dan kesatuan bangsa berarti harus menjaga 

dan mengedepankan keadilan bagi semua. Prinsip-prinsip persatuan 
akan tetap terjaga jika nilai-nilai keadilan dapat terwujud. Untuk 
mewujudkan keadilan, masyarakat yang berada di negara ini semuanya 

harus mendapatkan perhatian penuh tanpa terkecuali, baik dalam aspek 

ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kita masih 
perlu banyak belajar dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, serta 
kepatuhan diri sebagai warga negara. Yang perlu kita ingat, dalam 

ruang lingkup sejarah, bangsa ini bukanlah bangsa yang asing dalam 

menangkap perbedaan. Bangsa ini berdiri di atas semua golongan. 
Bangsa ini besar dari sebuah perbedaan dan keberagaman. Seperti 
semboyan yang terpampang jelas dengan cengkeraman kuat dari sang 

Garuda: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu.
Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi 

menjadi bagian yang harus dimengerti, dipahami dan diamalkan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya telah menjurus kearah kehidupan 

individualistik dan materalistik yang mengakibatkan semakin jauh dari 

nilai-nilai jati diri, kepribadian dan keimanan bangsa Indonesia. Nilai-
nilai tersebut dikelompokkan dalam lima pesan pokok, yaitu pertama 

bagaimana penghargaan terhadap harkat dan martabat bangsa 

Indonesia yang harus terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan. 

Memiliki kekuatan tekad untuk tujuan maupun cita-cita nasional, tempat 
mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional yang 

pada hakikatnya adalah kepentingan keamanan dan kesejahteraan 

guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan 

wilayah, tanah air dan bangsa. Selanjutnya adalah kesepakatan tentang 

cara pencapaian tujuan nasional yang merupakan himpunan nilai-nilai 
yang meliputi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang menjadi fondasi 

untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI.
Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan 

upaya yang konkrik dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-
nilai dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah 
cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila 
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dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan 
sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang 

sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geograi, 
dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi 

seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan 
bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan 
Nasional.

Prinsip wawasan kebangsaan ialah tumpuan berpikir, berkehendak, 

bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep 

dasar wawasan nasional bangsa Indonesia, yaitu wawasan nusantara, 

yang tidak lain dari batu bangun wawasan nasional bangsa Indonesia. 

Konsep-konsep tersebut terdiri atas persatuan dan kesatuan, Bhinneka 
Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, geopolitik dan negara 
kepulauan. Dalam merumuskan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, 
acuan dan saringan dalam perumusan ialah nilai-nilai yang terkandung 
dalam pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah 
Pemuda 1928, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 
1945. Bila pemahaman wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa 
meningkat, maka kuatlah keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Karena 
secara sadar akan muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk 

cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI sesuai bidang dan 
tatanan, kemampuan dan kewenangan bidang masing-masing. Oleh 
sebab itu seluruh komponen bangsa harus memahami dengan sungguh-
sungguh nilai-nilai wawasan kebangsaan, sehingga terbentuklah sikap 
moral yamg kuat, guna dapat memperkokoh persatuan dan kesatuaan 

NKRI.
Disadari bahwa buku ini penuh dengan berbagai kekurangan, 

oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun demi sempurnanya buku ini. Akhirnya, atas segala ridho 

Tuhan YME semoga bisa bermanfaat bagi khazanah ilmu dimuka bumi 
ini. Amin!

Jakarta, Agustus 2021
Tim Penyunting
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Lemhannas Juga Indonesia

Inikah Indonesia?

Yang dulu jadi rebutan bangsa asing yang kemudian kita sebut 

dengan penjajah

Yang dulu kekayaan alamnya begitu melimpah, tersebar dari 

Sabang hingga Merauke: beras, emas, juga rempah-rempah
Yang semua orang bangga menyebut Nusantara sebagai tanah 

tumpah darah

Yang kemerdekaannya, dulu dibeli dengan air mata, darah dan 

berjuta nyawa tertumpah

Inikah Indonesia? 

Yang kemerdekaannya kemudian menjadi sia-sia karena kini 
terjajah kembali oleh berbagai produk manca negara 

Yang kekuasaannya kini jadi rebutan para pemilik harta yang 

terus haus harta dan kuasa

Yang menghalalkan berbagai cara untuk merebut tahta

Yang membiarkan intoleransi membabi buta disemua aspek 

yang ada

Yang sebagian pemimpinnya tak lagi peduli pada mereka yang 

renta dan papa

Inikah Indonesia?

Yang persatuannya hanya untuk kelompok tertentu saja

Yang kesatuannya hanya untuk meraih kuasa belaka

Yang gadaikan Semangat 45 hanya untuk harta
Yang kebhinnekaannya kemudian ternodai oleh sara, masing-
masing merasa lebih bisa
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Yang pancasilanya kini hanya rapi di pigora, tapi 

menyebutkannya banyak yang sudah lupa

Yang menerapkan Demokrasi dan HAM sungguh tidak pada 

tempatnya

Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia
Disini kita diingatkan bahwa kekuasaan harus dipangku untuk 

tujuan mulia, bukan diduduki untuk menumpuk harta 

Disini kita diingatkan bahwa Demokrasi dan HAM tidak boleh 

dilepas bebas bas bas bas, tetapi harus tetap dijaga

Disini kita diingatkan bahwa kebhinnekaan harus dijunjung 

tinggi karena perbedaanlah yang menjadikan kita sempurna

Disini kita diingatkan bahwa toleransi harus terus mengemuka 

karena inilah yang membuat hidup kita aman, nyaman dan 

sejahtera

Disini kita diingatkan bahwa Pancasila tidak cukup hanya 

dihafal, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 
karena inilah dasar Indonesia merdeka

Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia
Disini kita diingatkan untuk terus menegakkan kedaulatan, agar 

Indonesia punya wibawa

Disini kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan dan 

kesatuan, agar tak terpedaya oleh isu sara

Disini kita diingatkan akan kewajiban dan tanggungjawab 

sebagai bagian dari warga negara

Disini pula kita diingatkan bahwa hak dapat diperjuangkan 

untuk hidup damai rukun sentosa



Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia
Jas merah “jangan sampai melupakan sejarah” harus terus kita 
bisikkan di telinga kita

Merah Putih harus terus berkibar gagah di angkasa

Pekik MERDEKA harus terus menggema dimana-mana di 
seluruh penjuru Nusantara

Semangat bekerja dan kerja bersama harus terus membara di 

dada kita

Mari kita jaga

Mari kita jaga

Sampai nyawa terpisah dari raga

MERDEKA!

Rita Hanaie
28 Juni 2021
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A. Pendahuluan 

 

Akuntansi adalah bahasa bisnis tapi apakah akuntansi hanya 

untuk bisnis yang berorientasi laba? Tentunya tidak. Secara singkat 

akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi 

untuk mengambil keputusan. Definisi singkat tersebut melegitimasi 

bahwa akuntansi dibutuhkan oleh organisasi. Seiring dengan kemajuan 

jaman yang dipicu oleh teknologi maka peran akuntansi tidak hanya 

digunakan untuk perusahaan dan pemerintahan, tetapi sudah menjadi 

alat untuk mensejahterakan masyarakat (Stakeholders). Konsep penting 

akuntansi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat adalah 

sustainability accounting. Sustainability accounting adalah rumpun 

akuntansi yg berinteraksi dgn sumber daya manusia, lingkungan, dan 

aspek sosial yang lain. Sustainability accounting [1] tidak hanya 

melaporkan apa saja perilaku organisasi terhadap karyawan, 

masyarakat sekitar, dan lingkungannya namun mendorong semua 

aktivitas organisasi tersebut. Salah satu organisasi yang memiliki peran 

penting dalam sebuah negara adalah universitas.  

Universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan adalah agen 

perubahan yang sangat penting bagi pembangunan nasional terutama 

pembangunan manusia Indonesia. Sebagai agen perubahan maka 

universitas dalam konteks Tridharma perguruan tinggi harus 

memberikan dampak bagi stakeholdersnya baik dalam lingkup internal 

maupun eksternal. Stakeholders internal adalah mahasiswa, dosen, dan 

tenaga kependidikan. Sedangkan stakeholders eksternal adalah 
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perusahaan, orang tua, pemerintahan, dan masyarakat luas. Biasanya 

universitas dapat melakukan tanggung jawab sosial melalui program 

pengabdian kepada masyarakat, difokuskan pada pembangunan di 

lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip 

hidup berdampingan secara damai dan hidup saling menguntungkan. 

Dengan konsep sustainability accounting yang diterapkan di universitas 

maka disebut dengan university social responsibility.  

Konsep university social responsibility tidak hanya berfokus 

pada eksternal universitas namun juga pada internal universitas  [2]. 

Universitas bertanggung jawab untuk menciptakan generasi-generasi 

penerus bangsa yang harus mampu mengamalkan nilai-nilai luhur 

Pancasila. Seperti ungkapan Nelson Mandela yaitu “Education is the 

most powerful weapon we can use to change the world”. Ungkapan ini 

merujuk pentingnya pendidikan di universitas untuk mengubah sebuah 

negara. Salah satu peluang universitas berperan dalam proses 

internalisasi Pancasila adalah melalui university social responsibility 

yang dibungkus dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai yang dapat 

dikembangkan adalah nilai keselarasan dan nilai keadilan. 

Nilai keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan 

keteraturan, ketertiban dan ketaatan, karena setiap manusia 

melaksanakan peran serta fungsinya secara tepat dan proporsional, 

sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai [3]. Sedangkan 

keadilan adalah suatu perlakukan yang sama/setara dan tidak 

didasarkan pada perbedaan-perbedaan tertentu yang bersifat natural 

fisik atau non fisik/identitas kultural. Artinya keadilan mengacu pada 

perbuatan yang setara dengan tidak memandang latar belakang 

kehidupan masyarakat [4]. 

Dari uraian sebelumnya, esai ini akan mengangkat bagaimana 

implementasi university social responsibility yang berbasis Pancasila 

dapat diterapkan sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai keselarasan 

dan keadilan. Konsep ini dapat menjadi dasar bagaimana universitas 

memulai untuk mengembangkan university social responsibility 

dengan kearifan budaya Indonesia dan nilai-nilai Kebangsaan.. 
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B. Pembahasan 

 

Model university social responsibility terdiri dari beberapa 

aspek sebagai berikut [5]. Aspek manajemen universitas yang 

bertanggungjawab, program pendidikan yang bertanggung jawab, 

penelitian yang bertanggungjawab, kepuasan mahasiswa, dan budaya 

kewirausahaan sosial. Dalam esai ini yang akan dibahas adalah student 

satisfaction karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, 

mahasiswa adalah masa depan bangsa. Mahasiswa menghabiskan 

hampir sebagian waktunya di universitas dengan belajar, bekerja 

kelmopok, dan melakukan kegiatan kemahasiswaan. 

Apa yang bisa diterapkan melalui university social 

responsibility dalam rangka menginternalisasi keselarasan dan 

keadilan? Berikut ini adalah implementasinya. 

 

1. Memberikan kualitas pendidikan yang setara untuk semua 

mahasiswa 

Pendidikan adalah hak seluruh mahasiswa. Oleh karena itu 

seluruh mahasiswa tanpa dibeda-bedakan ras, agama, kondisi sosial dan 

ekonominya harus memiliki akses pendidikan yang sama. Tidak boleh 

ada asymetri informasi yang bisa merugikan setiap atau sekelompok 

golongan mahasiswa. Sistem informasi universitas dalam setiap level 

harus dapat diakses oleh setiap mahasiswa dalam rangka proses belajar 

dan mengajar. Termasuk di dalamnya adalah akses memperoleh 

informasi pekerjaan setelah mereka lulus. 

 

2. Memberikan perlakuan yang sama untuk semua mahasiswa. 

Proses belajar mengajar tidak lepas dari proses layanan kepada 

mahasiswa, baik layanan administrasi, keuangan, maupun layanan 

lainnya. Universitas tidak boleh membeda-bedakan layanan kepada 

mahasiswa menurut kondisi ekonomi maupun kondisi ras dan agama. 

Mahasiswa harus mendapatkan layanan yang sama. Jangan sampai 

mahasiswa minoritas di sebuah universitas memperoleh layanan yang 

tidak memuaskan dibanding mahasiswa yang mayoritas. 
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3. Menghargai mahasiswa yang memiliki keterbatasan 

(disabilitas). 

Isu disabilitas saat ini menjadi isu yang sangat penting karena 

rekan-rekan kita yang disabilitas harus diberikan perlakuan yang sama. 

Saat ini masih banyak universitas yang tidak memiliki fasilitas yang 

memadai untuk disabilitas misalnya kebutuhan jalan, kebutuan toilet 

sampai dengan lift dan kelas. Paradigma university social responsibility 

mengharuskan bahwa setiap universitas harus memberikan fasilitas 

yang baik untuk mahasiswa disabilitas sehingga mereka dapat 

mengakses seluruh ruangan yang disediakan oleh universitas. 

Disamping itu mereka juga harus memiliki kesamaan dalam 

memperoleh informasi pembelajaran dan informasi lain yang 

mendukung proses belajar dan mengajar.  

 

4. Memberikan Peluang Mahasiswa untuk memberikan feedback 

atas pengalaman belajarnya.  

Konteks universitas tempo dulu biasanya mahasiswa tidak bisa 

memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas universitas. 

Mereka takut mengkritik kebijakan universitas. Dalam konsep 

university sustainability responsibility maka mahasiswa dapat 

memberikan umpan balik kepada universitas demi kebaikan universitas 

itu sendiri. Ide dan kreativitas mahasiswa tidak bisa dibedakan oleh 

suku, agama, ras dan kepercayaan karena ide dan kreativitas berasal 

dari “manusia” atau pribadi seutuhnya. Hal itulah yang menjadi nilai 

tambah jika mahasiswa mampu memberikan umpan balik. Universitas 

bisa tetap ada namun mahasiswa akan berganti sesuai dengan 

jamannya. Jaman yang berbeda harus direspon secara berbeda oleh 

universitas. Sehingga umpan balik dari beragam mahasiswa sangat 

penting untuk keberlanjutan universitas.  

University social responsibility menghargai setiap perbedaan 

karena Nilai Keadilan terkandung pengakuan akan martabat manusia, 

dalam kasus ini adalah mahasiswa, yang memiliki hak-hak yang sama 

yang bersifat asasi. Disamping itu Nilai Keselarasan yang diciptakan 
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oleh univeritas akan memicu kerukunan hidup bagi para mahasiswa 

yang beragam. Nilai keselarasan akan mengakomodasi sifat pluralistik 

yang merupakan sifat bangsa Indonesia.  

Implementasi sustainability responsibility yang sesuai dengan 

nilai-nilai Pancasila akan mmberikan timbal balik positif kepada 

universitas. Mahasiswa akan menjadi lebih puas, lebih mampu 

meningkatkan kinerja belajarnya, bahkan akan merekomendasikan 

pengalamannya kepada masyarakat untuk berkuliah di universitas 

tersebut. 

 

 

C. Penutup 

 

Nilai keselarasan dan keadilan sebagai nilai dasar bangsa 

Indonesia sudah seyogyanya dapat diterapkan dalam setiap aspek 

termasuk dalam keilmuan. Nilai-nilai tersebut jika diinternalisasi ke 

dalam keilmuan akuntansi ternyata akan mampu mempromosikan Nilai 

Keselarasan dan Keadilan kepada para mahasiswa. Mahasiswa perlu 

untuk diberikan teladan bukan hanya pengetahuan. Nilai keselarasan 

dan keadilan tampaknya lebih efektif jika diinternalisasi dalam 

peraturan dan kehidupan kampus. University social responsibility 

adalah salah satu “kendaraan” yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini 

juga membuktikan bahwa Akuntansi bukan hanya alat kapitalisme tapi 

alat untuk mensejahterakan mahasiswanya dgn memastikan terciptanya 

keselarasan dan keadilan. Esai yang sederhana ini dapat memunculkan  

Nilai Keselarasan dan Keadilan dalam ilmu akuntansi sehingga 

mungkin dapat memunculkan paradikma baru dibidang ilmu akuntansi 

yaitu akuntansi berbasis keadilan atau lebih luas lagi akuntansi 

berdasarkan pancasila. Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin?  

Andaikan masih ada kesempatan lain penulis akan 

mengembangkan aspek lain selain aspek kemahasiswaan yaitu aspek 

manajemen universitas yang bertanggungjawab, program pendidikan 
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yang bertanggung jawab, penelitian yang bertanggungjawab, dan 

budaya kewirausahaan sosial.  

Saran yang bisa diberikan untuk menindaklanjuti esai ini dalam 

bentuk konsep dan praktis yaitu sebagai berikut. 

1. Implementasi university social responsibiltiy hendaknya dapat 

menjadi salah satu unsur penilaian kinerja perguruan tinggi 

untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi. 

2. Tridharma Perguruan tinggi hendaknya dapat menerapkan nilai-

nilai Pancasila baik dalam aspek pengajaran, penelitian, 

maupun pengabdian kepada masyarakat. 

3. Sustainability Accounting berdasarkan nilai-nilai Pancasila 

dapat diteliti lebih lanjut untuk memperkaya keilmuan 

Akuntansi di Indonesia. 
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Glosarium  

 

University social responsibility: suatu kebijakan etis yang akan 

sangat mempengaruhi kualitas kinerja suatu perguruan tinggi yang 

di dalamnya meliputi mahasiswa, pengajar, seluruh karyawan, dan 

seluruh pengelola perguruan tinggi melalui manajemen yang 

bertanggungjawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, 

ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan 

tinggi melalui interaksi dengan masyarakat dalam rangka 

menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan [6] 

 

Sustainability accounting: Akuntansi yang berfokus pada 

pengelolaan dan pengungkapan informasi non berkaitan dengan 

kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti 

pemegang modal, kreditor, dan otoritas lainnya 

 

Indeks 

Nilai kekeluargaan 

Nilai keselarasan 

Pancasila 

University social responsibility 

Sustainability Accounting 
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