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A. Latar Belakang 

Internalisasi Nilai Kebangsaan (INTI BANGSA) adalah kegiatan pendalaman nilai-nilai kebangsaan 

bagi guru-guru Sejarah SMA/SMK sederajat dan guru IPS SMP dari seluruh Indonesia yang 

“berprestasi, berdedikasi dan berkomitmen”, bertujuan untuk menguatkan kesadaran, 

keyakinan, dan komitmen mengenai nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan INTI BANGSA ini 

merupakan praktik pengajaran sejarah yang mengandung nilai-nilai kebangsaan. Diharapkan 

peserta mampu merumuskan sebuah bahan ajar sejarah yang inovatif, kreatif, berkualitas, dan 

tepat sasaran. Guru sebagai agen perubahan mampu membagikan pengetahuannya kepada 

para siswanya di sekolah, sehingga akan terbangun komitmen generasi muda dalam menjaga 

integrasi dan kedaulatan NKRI. Guru berperan untuk mengarahkan perkembangan peserta didik 

untuk menjadi pewaris masa depan bangsa; memberikan pemahaman tentang nilai kebangsaan 

untuk membekali pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan siswa sehingga terbangun 

komitmen generasi muda dalam menjaga integrasi dan membangun wilayah NKRI. 

 

B. Tujuan  

1. Memberikan gambaran dan pengalaman otentik kepada para peserta mengenai wawasan 

kebangsaan; 

2. Sebagai awal langkah dalam sebuah strategi kebudayaan, sebagai medium transformasi 

wawasan dan nilai-nilai kebangsaan,  penguatan ikatan-ikatan sosial masyarakat, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan; 

3. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis para guru terhadap 

permasalahan penyemaian nilai kebangsaan;  

4. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru tentang dinamika masyarakat baik 

secara geografis, sejarah, sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga pengetahuan tersebut 

berguna untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya; 

5. Memberikan sebuah model pembelajaran nilai-nilai kebangsaan melalui sejarah; 

 

C. Tema 

“Merajut Nilai-Nilai Kebangsaan Menuju Indonesia Jaya” 

 

D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Waktu  : 24 s.d. 29 April 2018 

Tempat  : Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, Provinsi Aceh 

 

 

 

 

E. Persyaratan Peserta 



1. Persyaratan Umum dan Administrasi 

a) Guru SMA/SMK mata pelajaran Sejarah dengan Ijazah Sejarah/Pendidikan Sejarah dan 

Guru SMP mata pelajaran  IPS dengan Ijazah Sejarah/Pendidikan Sejarah atau 

Pendidikan IPS; 

b) Memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bagi guru non PNS; 

c) Usia maksimal 49 tahun; 

d) Sehat jasmani dan rohani; 

e) Belum Pernah mengikut kegiatan Kemah Guru di Wilayah Perbatasan (KAWASAN) dan 

Internalisasi Nilai Kebangsaan pada 2010 s.d. 2017; 

f) Disiplin dan mandiri dalam mengikuti kegiatan lapangan; 

g) Melampirkan Nilai UKG terakhir (tahun dan nilai); 

h) Mengisi dan mengirimkan formulir pendaftaran peserta INTI BANGSA yang disediakan 

(lihat link di bawah) 

i) Mengirimkan esai sesuai ketentuan (lihat di bawah); 

j) Pendaftar akan diseleksi oleh panitia untuk ditetapkan sebagai peserta INTI BANGSA 

2018; 

k) Hasil seleksi akan diumumkan pada laman Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tanggal 

3 April 2018; 

l) Peserta lulus seleksi diwajibkan untuk: 

1. Mengirimkan surat ijin dari Dinas Pendidikan yang berwenang 

2. Mengirimkan surat ijin dari kepala sekolah 

3. Mengirimkan surat keterangan sehat jasmani dari Puskesmas atau dokter 

pemerintah (tidak dalam kondisi hamil) 

4. Berkomitmen membuat bahan ajar dan  mengimplementasikan di sekolah asal 

5. Membuat laporan kepada Direktorat Sejarah 

2. Persyaratan Teknis  

a. Mengirimkan Esai tentang Aceh dengan topik (pilih salah satu) 

1. Sejarah Kebudayaan Islam : Kerajaan Islam Nusantara 

2. Sejarah Kebudayaan Islam: Peradaban Islam 

3. Geografi Sejarah 

4. Kolonialisme 

5. Revolusi 

6. Pahlawan Nasional  

b. Panjang Esai adalah 3 s.d. 5 halaman ukuran kertas A4, spasi 1,5 dengan huruf Arial, 

font 11 

c. Mengunduh biodata pada https://goo.gl/gYft47 

d. Mengunggah esai dan biodata yang telah diisi pada 

https://goo.gl/forms/G6jb6NWx7Sjo0mya2 

e. Esai dan biodata selambat-lambatnya sudah diterima panitia pada 30  Maret 2018. 

 

 

 

https://goo.gl/gYft47
https://goo.gl/forms/G6jb6NWx7Sjo0mya2


F. Peserta INTI BANGSA 

Peserta berjumlah 170 orang, terdiri dari: 

1. 99 (Sembilan puluh sembilan) peserta wakil 33 provinsi hasil seleksi,  

2. 23 (dua puluh tiga) peserta perwakilan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dan  

3. 48 (empat puluh delapan) peserta dari Kota Banda Aceh dan Kota Sabang 

 

G. Gambaran Umum Kegiatan  

1. Pembukaan  

2. Dialog Wawasan Kebangsaan: dengan narasumber dari tokoh masyarakat,  sejarawan, 

antropolog,  pelaku atau saksi sejarah, penutur tradisi lisan, dan guru berdedikasi. 

3. Observasi Objek Sejarah sebagai bahan penyusunan bahan ajar 

4. FGD (Forum Group Discussion) penyusunan bahan ajar dan sistem penilaian berdasarkan 

observasi objek sejarah  

5. Simulasi implementasi bahan ajar dan penilaian di sekolah di Sabang 

6. Presentasi hasil simulasi implementasi 

7. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut di daerah masing-masing 

8. Bakti Sosial  

9. Penutupan serta Pengumuman Kelompok Tebaik  dan 5 Esai Terbaik 

10. Ekskursi ke objek sejarah 

 

H. Kewajiban dan Hak Peserta 

1. Kewajiban Peserta 

a. Membuat esai dengan topik pilihan 

b. Memenuhi seluruh kriteria yang sudah ditentukan 

c. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh tanggung jawab 

d. Bersikap tangguh dan mandiri selama kegiatan 

e. Mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku selama kegiatan 

f. Membuat rencana tindak lanjut dan pelaporan 

g. Membawa baju daerah untuk pembukaan dan penutupan 

h. Membawa minimal 2 buku untuk keperluan bakti sosial 

i. Membawa peralatan dan obat-obatan pribadi 

2. Hak Peserta 

a. Transportasi PP dari Ibu Kota Provinsi ke tempat pelaksanaan kegiatan bagi peserta di luar 

Aceh 

b. Transport lokal bagi peserta yang berasal dari Provinsi Aceh 

c. Akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung 

d. Mendapatkan perlengkapan kegiatan (tas, kaos, topi) 

e. Uang Saku  

f. Mendapatkan sertifikat kegiatan 100 jam aktivitas, setelah mengirimkan laporan 

implementasi RTL kepada Direktorat Sejarah 

g. 5 (lima) esai terbaik akan mendapatkan apresiasi dan sertifikat penghargaan  



Narahubung: 

1. Herliswanny (081399806616) 
2. Winda (081212343139) 
3. Akmal (081283366836) 
4. Fariz (081282047706) 
5. Tita (081297885105) 

 
Alamat Sekretariat: 
Subdit Internalisasi Nilai Sejarah 
Direktorat Sejarah Gd. E lt. 9 
Kompleks Kemendikbud, Jl. Jend. Sudirman 
Senayan, Jakarta 10270 
Telepon/Fax. (021) 5725539 
Email  : direktorat.sejarah@kemdikbud.go.id cc. intibangsa.sejarah@gmail.com 
Instagram : @intibangsa.sejarah 
Facebook : intibangsa sejarah 
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