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FORUM NENILAI - MPR RI :
TIGA NILAI MENYAMBUT KEBANGKITAN NASIONAL
Bersama MPR-RI, Nenilai meluncurkan dialog keunggulan nilai-nilai dari khazanah
hidup Indonesia untuk mendorong pendewasaan bangsa.
***
Jakarta, 18 Mei, 2022
Wakil Ketua MPR-RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., menyampaikan pidato kunci
dalam webinar berwujud diskusi fokus kelompok (focus group discussion, FGD)
yang berlangsung pada hari ini, Rabu, 18 Mei 2022, di Ruang Delegasi Nusantara
V, Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Bertema Nilai-nilai Baik Untuk
Indonesia Bangkit; Sebuah Renungan Kebangkitan Nasional, webinar ini
merupakan seri pertama dari empat webinar CARNIVAL V20 2022 yang
diselenggarakan VALUES 20 atau V20 sepanjang Mei - Agustus tahun ini.
Values 20 atau V20, adalah komunitas global penyokong G20 dalam inisiasi,
pembangunan, penguatan kembali nilai-nilai individu, komunitas, bangsa, serta
komunitas universal. Pada Oktober 2021, V20 Global menunjuk Nenilai, untuk
menjadi penyelenggara V20 2022 guna menyokong G20 Presidensi Indonesia.
Nenilai adalah inisiatif bersama membangun Indonesia melalui survei
identifikasi dan dialog bermakna tentang nilai-nilai penting bagi individu,
komunitas, dan bangsa.
Salah satu temuan penting dari hasil Survei Nenilai 2020 yang menjangkau
50.452 responden dari 34 provinsi di Indonesia ini adalah munculnya tiga nilai
yang menjadi Harapan Utama di Indonesia. Ketiganya adalah Adil/Keadilan,
Bertanggung jawab, serta Integritas/Kejujuran. Nilai-nilai ini adalah hal yang
dianggap penting secara pribadi oleh para responden, sekaligus juga merupakan
nilai-nilai ideal yang diharapkan hidup dimasyarakat.

FGD hari ini menyoroti kaitan pentingnya kesadaran atas nilai-nilai demi
pendewasaan dan kemajuan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Acara
yang terlaksana atas kerja sama Nenilai (selaku penyelenggara V20 2022) dengan
MPR RI ini, diluncurkan untuk menyongsong peringatan Hari Kebangkitan
Nasional 20 Mei.
Hadir dari Jakarta sebagai pembicara utama: Hadriani Uli Silalahi, Ketua
Women20 (W20) dan Dr. Yudi Latif, pakar Aliansi Kebangsaan. Tokoh dunia di
bidang nilai dan Presiden Barrett Academy for the Advancement of Human
Values, Dr. Richard Barrett, akan berbicara dari Italia.
Sejumlah penanggap turut memberikan pemikirannya. Yakni, Pendiri Jaringan
Semua Murid Semua Guru dan Sekolah Cikal, Najeela Shihab; Pendiri Yayasan
Ganara Mari Berbagi Seni, Tita Djumaryo; Direktur SPAK – Saya Perempuan Anti
Korupsi, Maria Kresentia; Ketua Bidang II Bagian Pendidikan dan Pengembangan
Srikandi BUMN dan Direktur SDM Food ID, Endang Suraningsih; Kepala Divisi
Institutional Relations Mind ID--Mining Industry Holding Company - mitra resmi
CARNIVAL V20 selama Mei – Juni, 2022, Niko Chandra; Ketua ILUNI UI - Ikatan
Alumni Universitas Indonesia, Dr. Muhammad Rahmat Yananda; serta Direktur
Operasional Pertamina Foundation, Yulius S. Bulo.
Dipandu moderator Dharmaji Suradika, CEO Pemimpin.ID, FGD menyambut Hari
Kebangkitan Nasional 20 Mei ini akan diakhiri dengan kata penutup oleh
wartawan senior Saur Hutabarat.
Dr. Richard Barrett adalah pencetus model Seven-Level of Consciousness (Tujuh
Jenjang kesadaran/Pendewasaan) yang menjadi konsep dasar pelaksanaan
Survei Nenilai 2020 (serta program National Values Assessment di lebih dar 20
negara lain), dan juga anggota Dewan Pengarah (Advisory Board) V20 2022.
Dalam paparannya di FGD Nenilai-MPR 18 Mei, Barrett mengungkapkan, “Kunci
mencapai kemajuan ekonomi yang sinambung adalah lewat upaya-upaya
meningkatkan wellbeing (kenyamanan hidup/kesehatan lahir dan
batin/kesejahteraan) warga.” Barrett menambahkan,“Saya menyusun algoritma
pengukuran tingkat wellbeing suatu negara berdasarkan 17 indikator global.
Secara umum, negara yang memiliki nilai tertinggi di dunia untuk wellbeing
adalah Denmark dengan angka penilaian 598, sementara yang terendah adalah
Afganistan dengan nilai 190. Rata-rata nilai negara G20 adalah 456, dan nilai
Indonesia adalah 413.”

Untuk indikator Modal Sosial, ternyata Indonesia menduduki peringkat pertama
di antara negara-negara G20 dan ke-6 diantara 145 negara yang terdata. “Ini hal
luar biasa dan amat mengagumkan. Kekuatan nyata ini bermodalkan pada nilai
Gotong Royong yang jelas hidup di masyarakat Indonesia.” Hasil Survei Nenilai
tahun 2020 mendukung pernyataan Barrett dengan menempatkan Gotong
Royong di posisi teratas kategori ‘Nilai yang Dirasakan Hidup Sekarang’ dengan
jumlah pemilih lebih dari 19.700 orang dari total jumlah responden 50.452.
Hadriana Uli Silalahi, Chair dari Women 20 (W20), yang mengagendakan
pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di seluruh negara G20 berkata
“Pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan adalah kunci mencapai agenda
2030 untuk pembangunan berkelanjutan.” Terkait kesadaran nilai-nilai, Uli
menyatakan, “Dalam fungsi bekal pendidikan dari rumah, peran perempuan
sebagai ibu menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai baik. Kita ingin
anak-anak tumbuh menjadi manusia yang berkontribusi pada sesama,
berpandangan inklusif, tidak membedakan satu sama lain berdasarkan gender
dan stereotipi.”
Dr. Yudi Latif, penulis sejumlah buku dan pemikir yang mendalami pemahaman
Pancasila, menyebutkan, “Pancasila adalah pemersatu keragaman bangsa, dan
merupakan titik temu segala macam ideologi dan identitas. Titik temu ini
tergambar lewat Pancasila yang menyajikan nilai-nilai dasar yang mewakili
esensi dasar manusia. Pancasila juga menjadi pandu pembentukan
kosmopolitanisme yang mengarah pada persaudaraan bangsa-bangsa di dunia.”
Yudi meneruskan, “Temuan Nenilai memperlihatkan bahwa mayoritas responden
memandang sejumlah nilai kondusif sudah dirasakan hidup sekarang dan juga
masih diperlukan di masa depan, yakni: adil yang berhubungan dengan
pemuliaan hak-hak asasi manusia secara holistik (sila ke-2), gotong-royong (sila
ke-3), demokrasi (sila ke-4),” ujarnya.
Pentingnya kemuliaan nilai-nilai terbaik Indonesia dalam berbisnis amat
ditekankan Dany Amrul Ichdan, Direktur Hubungan Kelembagaan Mind ID, Mining
Industry Holding Company, partner resmi V20 yang mendukung pelaksanaan
program CARNIVAL V20 selama Mei – Juni, 2022. “Kami terlibat langsung dalam
program Nenilai dan V20 karena ini bagian dari amanah konstitusi. Konten, visi,
misi dan program Nenilai serta V20 sejalan dengan noble purpose (tujuan mulia)
Mind ID,” ujar Dany .
Dany menambahkan, “Dengan arahan noble purpose, kami memanfaatkan
kekayaan alam demi kesejahteraan dan masa depan berdasar kemanusiaan. Ini

kami percaya bahwa Nenilai dan V20 adalah inisiatif yang harus diperkuat
bersama dengan semangat gotong royong.”
CARNIVAL merupakan singkatan dari CreAtivity and InspiRatioN In VALues.
Program ini akan mengantarkan berbagai acara yang disiapkan Nenilai dan V20
melalui berbagai side events untuk menyongsong Konferensi Tingkat Tinggi
(KTT) V20 pada 20-21 Oktober 2022 di Bali. Selain berbagai webinar Mei Agustus, CARNIVAL V20 2022 menghadirkan Pekan Film yang kini tengah
berlangsung secara daring selama 14-21 Mei 2022.
Rangkaian webinar CARNIVAL lain yang akan hadir di bulan-bulan mendatang
adalah:
▪
▪
▪
▪

Webinar bertopik Nilai dan Ekonomi pada 2 Juni 2022, dengan tajuk
‘Valuenomics: Purposeful, Value-Driven Businesses for A Better World’.
Webinar bertopik Nilai dan Lingkungan pada bulan Agustus 2022.
Webinar bertopik Nilai dan Wellbeing Agustus 2022
Program CARNIVAL V20 bulan Agustus akan dilengkapi Pekan Seni
Pertunjukan yang menghadirkan tarian, teater, musik bernafaskan
nilai-nilai kemanusiaan.

Seluruh kegiatan ini mencerminkan komitmen dan aksi nyata V20 dalam
meluaskan nilai – nilai serta budaya Indonesia. Masyarakat maupun individu
didorong menyerap nilai-nilai ini demi mendukung terbentuknya bangsa
Indonesia yang makin kuat, maju, dan kian membanggakan di tataran global.
Tentang Nenilai
Nenilai adalah inisiatif bersama membangun Indonesia melalui survei identifikasi dan dialog
bermakna tentang nilai-nilai penting bagi individu, komunitas, dan bangsa. Program ini
merupakan upaya gotong-royong untuk menghasilkan data mengenai nilai-nilai yang kita yakini
secara personal, yang sekarang terasa hidup di tengah masyarakat, dan yang diharapkan
tumbuh untuk mendorong Indonesia maju. Nenilai digagas bersama sejak tahun 2020 oleh
Bappenas, Indika Energy, Dayalima/Daya Dimensi Indonesia, Pantarei, dan Stoik Trisula.
Tentang V20
V20 adalah komunitas global para pakar dan praktisi nilai yang terlibat aktif dengan G20.
Dengan visi menambah kedalaman pemahaman nilai-nilai dalam kebijakan publik, V20 berupaya
menyokong G20 melalui solusi kebijakan berbasis fakta dan berpusat pada manusia yang
berkontribusi untuk mengatasi tantangan global.
Diluncurkan pada tahun 2020, V20 telah menghasilkan, dan akan terus menyampaikan
kebijakan dan rekomendasi yang tinggi manfaatnya bagi para kepala negara G20— mau pun
para pemimpin dunia -- sebagai pertimbangan dan aktivasi mereka.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi NENILAI
Katharina Sutharia
info@nenilai.id
secretariate.office@v20indonesia.id
www.nenilai.id
www.values20.org
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