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Call for Papers
Seminar

Nasional

Dosen:

“Memperkokoh

Nasionalisme

Guna

Menangkal Radikalisme dan Intoleransi Melalui Pendekatan Budaya
Berbasis Nilai-Nilai Luhur Pancasila”

Jumat, 17 November 2017

A. Pendahuluan
Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri telah membawa kehidupan
bangsa menuju era keterbukaan. Beragam jenis informasi dapat dengan mudah
disebarkan dan diperoleh semua orang. Kontak antarindividu melintasi batas-batas
negara semakin cepat dan praktis dilakukan.
Di sisi lain, era keterbukaan dapat membuka celah dan peluang bagi upaya
penyusupan (infiltrasi) ideologi asing kepada para generasi muda, termasuk para
mahasiswa. Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada kondisi adanya infiltrasi
ideologi asing yang menjadi ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi
negara dengan tujuan memecah-belah persatuan di antara sesama warga negara dan
anak bangsa Indonesia.
Penyusupan ideologi asing dengan paham radikalisme dan praktik terorisme
dalam kampanye yang terselubung, bahasa yang halus serta pendekatan terkini
digunakan untuk memikat kaum muda di masa peka mereka yang sedang mencari
jati diri, bahkan berhasil “mencuci otak” yang menjadikan individu tidak lagi
rasional dan peduli akan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Paham radikal seperti yang
dikampanyekan 29 kelompok yang berafiliasi pada negara Irak dan Suriah (ISIS)
malah mengagungkan kematian saat melakukan teror dengan pemahaman adanya
imbalan yang menyenangkan di dunia dan setelah meninggal dunia. Fenomena
tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terbuai dan terlupa bahwa
sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki ideologi Pancasila yang telah teruji
dalam mempersatukan sekitar 250 juta jiwa warganya,
Laporan riset Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai
pengaruh ideologi radikal dan terorisme terhadap sikap dan pemikiran para
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mahasiswa pada lima belas provinsi di Indonesia pada semester pertama tahun 2017,
menyimpulkan bahwa 39% mahasiswa terindikasi tertarik paham radikalisme. Hasil
ini menguatkan dugaan bahwa generasi muda di berbagai provinsi adalah target
penyebaran

radikalisme

dan

kampus

menjadi

tempat

yang

rentan

bagi

penyebarannya. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menjadi sumber
pengetahuan dan pencerahan disinyalir telah dimanfaatkan oleh segelintir pihak
sebagai sarana infiltrasi ideologi menyesatkan yang anti-Pancasila dan mengancam
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meruntuhkan semangat
Bhinneka Tunggal Ika.
Upaya penyadaran dan penanggulangan adanya ancaman terhadap ideologi
Pancasila yang dalam hal ini pada lingkup perguruan tinggi, perlu dan penting untuk
dilakukan dialog dan pertemuan akademis dalam bentuk Seminar Nasional Dosen.

B. Tema
“Memperkokoh Nasionalisme Guna Menangkal Radikalisme dan Intoleransi
Melalui Pendekatan Budaya Berbasis Nilai-Nilai Luhur Pancasila.”

C. Tujuan
Memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pentingnya upaya pencegahan dan
penangkalan bahaya radikalisme dan intoleransi pada kehidupan kampus dalam
rangka meningkatkan integritas Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha di era
Indonesia kekinian.

D. Narasumber
1. Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. *
Cendekiawan Muslim, Rektor Kedua Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah, Dewan Penasihat Presiden Republik Indonesia;
2. Dr. dr. Eka Wahyu Kasih, M.M., S.H., M.H. *
Ketua Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa, Ketua Umum Pengurus Besar Gabungan
Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI), mantan atlet, dokter, dan pengusaha.
*ket: Narasumber (tentative).
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E. Waktu dan tempat
Hari dan Tanggal : Jumat, 17 November 2017
Jam

: 07,30 s.d. 16.30 WIB

Tempat

: Aula Serbaguna Lantai 3, Gedung STABN Sriwijaya
Jalan Edutown Bumi Serpong Damai (BSD) City
Tangerang, Banten

F. Peserta
Para Dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha (STAB) Negeri dan Swasta seIndonesia, serta perguruan tinggi umum lainnya, meliputi:
1. STABN Sriwijaya Tangerang Banten;
2. STABN Raden Wijaya, Wonogiri;
3. STAB Nalanda, Jakarta;
4. STAB Bodhi Dharma, Medan;
5. STIAB Smaratungga, Boyolali
6. STAB Kertarajasa Batu, Malang;
7. STAB Syailendra, Semarang;
8. STAB Mahaprajna, Jakarta;
9. STAB Dutavira, Jakarta;
10. STAB Samantabhadra, Jakarta;
11. STAB Maitreyawira, Jakarta;
12. STAB Dharmawidya, Tangerang;
13. STIAB Jinarakkhita, Bandar Lampung;
14. Universitas Buddhi Dharma, Tangerang;
15. Universitas Prasetya Mulia, Tangerang.

G. Penyampaian paper dan outline
Seminar

Nasional

Dosen

ini

memberikan

kesempatan

kepada

Ibu/Bapak/Sdr./i., dari berbagai disiplin ilmu untuk berpartisipasi mengirimkan
paper yang terkait tema di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirimkan outline terlebih dahulu paling lambat tanggal 27 Oktober
2017. Ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1 untuk abstrak dan 1,5
untuk bahasan lainnya, sepanjang 3 sampai 5 halaman;
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2. Penyusunan outline, mencakup:
a. Judul;
b. Nama Penulis, institusi, dan e-mail;
d. Abstrak, ditulis maksimal 300 kata; dan kata kunci (keywords);
e. Pendahuluan: mengungkap latar belakang permasalahan, rumusan singkat
tentang hal pokok yang akan dibahas dan tujuan pembahasan.
f. Pembahasan: berisi kajian, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan
pendirian atau sikap penulis mengenai permasalahan yang dibahas.
g. Penutup:

berisi

simpulan

atau

penegasan

pendirian

penulis

atas

permasalahan yang dibahas;
h. Daftar Pustaka
4. Outline yang dinyatakan lulus berdasarkan penilaian reviewer diumumkan pada
tanggal 30 Oktober 2017; dan selanjutnya diharapkan untuk mengirimkan full
paper paling lambat 7 November 2017 yang ditujukan kepada:
SEKRETARIAT PANITIA SEMINAR NASIONAL DOSEN 2017
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
Jalan Edutown Bumi Serpong Damai (BSD) City
Tangerang Banten 15339
e-mail 1: seminarnasional@stabn-sriwijaya.ac.id
e-mail 2: seminar.stabnsriwijaya@Gmail.com

5. Paper yang dinilai memenuhi syarat oleh reviewers akan dipublikasikan dalam
bentuk prosceeding dan dijadikan bahan pada Seminar Nasional Dosen yang
dimaksud. Selanjutnya dipilih empat (4) paper terbaik untuk dipresentasikan.

H. Persyaratan paper
1. Paper merupakan karya asli penulis yang belum pernah dipublikasikan;
2. Substansi paper relevan dan sesuai dengan topik seminar;
3. Paper terdiri dari:
a. Abstrak, termasuk kata kunci (keywords);
b. Pendahuluan: latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan
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c. Pembahasan: kajian, analisis lengkap, argumentasi, komparasi, keputusan,
dan pendirian atau sikap penulis mengenai permasalahan yang dibahas. Pada
bagian ini dapat dikembangkan dalam sub-sub judul pembahasan;
d. Simpulan;
e. Daftar Pustaka.
4. Ditulis dengan huruf Times New Roman 12, spasi 1 untuk abstrak dan 1,5 untuk
bahasan lainnya;
5. Paper ditulis sesuai dengan kaidah tulisan ilmiah seperti halnya pada publikasi
jurnal ilmiah;
6. Paper memuat pandangan, pemikiran, dan pendapat penulis yang dilengkapi
dengan referensi relevan dan memenuhi kaidah pengutipan (quotation);
7. Paper ditulis dengan menggunakan aplikasi word processing dengan jumlah
kata paling banyak 3500 kata, tidak termasuk kata dalam tabel, grafik, daftar
pustaka, dan lampiran.
8. Paper dilengkapi dengan identitas, riwayat hidup terkini, dan pas photo penulis
ukuran 4 x 6 berwarna;
9. Untuk kemudahan penggandaan dan editing, paper disampaikan dalam bentuk
softcopy file kepada panitia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, melalui
alamat e-mail yang telah disebutkan pada butir F di atas.

Reviewers
Penilaian naskah outline dan full paper dinilai oleh reviewers sebagai personal yang
memiliki kredibitas dan integritas keahlian berkenaan dengan penilaian artikel
ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.
No.

Nama

Institusi

1.

Prof. Dr. Sihadi Darmowiharjo, M.Pd.

Universitas Negeri Jakarta

2.

Dr. Hesti Satyadi, M.Si.

STABN Raden Wijaya, Wonogiri

3.

Drs. Noryamin Aini, M.A

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

4.

Waluyo, M.Pd.

STABN Sriwijaya Tangerang Banten

tain-lain
Infcrmaci lebih lanjui terkait Fqp€r dclfi/rr raagk* Sei:ai*ar Nasicnal Dosen ?017
STABN Sriwijaya TangerangBanten dapat diperoleh di SekretaciatPanitia melalui
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ei$r cGFFt&ct
websiie: siabn-srirr-ijay-a.ac.id.
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