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Pengantar Redaksi                   
   

 Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 
5 Tahun 2020 dengan tema bahasan “Revitalisasi Pancasila” dapat 
diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh 
beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan 
salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus 
pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaanya yang dilakukan 
oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

 Pemuatan artikel dengan tema “Revitalisasi Pancasila” 
merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan 
dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, 
(b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
pelaksanaanya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

Pancasila sebagai landasan falsafah negara Indonesia merupakan 
fundamen dasar yang tidak dapat dipisahkan dari semangat 
pembentukan negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam 
Pancasila merupakan nilai yang digali dari realitas sosio-kultural 
masyarakat Indonesia sejak lama. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, 
zaman senantiasa datang membawa tantangan bagi bangsa Indonesia. 
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IV

Derasnya arus globalisasi yang tidak dapat terbendung telah mengikis 
batas-batas antara alam Indonesia dan masyarakat global. Kemajuan 
teknologi yang begitu pesat telah membuat dampak yang begitu besar 
bagi masyarakat Indonesia. Globalisasi dan modernisme kemudian 
berubah menjadi paradoks. Disatu sisi ia memuat kemudahan bagi 
manusia namun pada sisi lain ia ikut andil dalam kemerosotan moral.

Aspek negatif tersebut kemudian tercermin dari realitas 
masyarakat hari ini yang memiliki kecenderungan hedonis, apatis, 
opurtunis dan konsumtif. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa 
Pancasila bukan lagi dijadikan sebagai ukuran pembentukan kepribadian 
bangsa melainkan teknologi-lah yang merebut peran tersebut. Sehingga, 
semangat awal hadirnya Pancasila kemudian terlupakan karena 
masyarakat terlalu terbuai dengan kenikmatan yang ditawarkan oleh 
globalisasi. Pancasila hari ini hanya dipahami sebagai sekedar simbol. 
Pancasila hanya kita ketahui sebagai ornamen yang tergantung di depan 
ruangan kelas. Barangkali inilah yang kemudian perlu dijawab oleh 
masyarakat Indonesia terutama oleh para penyelenggara Negara. 

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan 
Jurnal Majelis Edisi 5 Tahun 2020 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, 
setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang 
inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks 
“Revitalisasi Pancasila” dengan merujuk berbagai pengalaman atau 
peristiwa yang terjadi di Indonesia guna menjawab tantangan-tantangan 
dan dinamika politik ke depan. 

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, 
kami mengucapkan  terima kasih kepada para penulis atas partisipasi 
dan kesediaanya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga 
buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan 
masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan 
kalangan cendekiawan.      

Dewan Redaksi,
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V

Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar 
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi 
instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan 
bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem 
ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam 
rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi 
dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, 
bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat 
penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang 
dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. 
Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima 
oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti 
dalam	 pengambilan	 kebijakan.	 Responsifitas	 MPR	 dalam	 mengelola	
aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan 
kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi. 

Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR 
melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “Revitalisasi 
Pancasila”. Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan 
dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam praktek 
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Hal ini merupakan substansi pokok yang perlu dikaji oleh Badan 
Pengkajian MPR sebagai langkah mengevaluasi terhadap implementasi 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
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VI

pelaksanaannya.  

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan 
upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk 
memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para 
pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu. 
Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan 
terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk 
berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi 
serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan 
Indonesia. 

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih 
kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi 
menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. 
Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya 
khasanah pengetahuan. 

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam 
konstitusi. 

Badan Pengkajian MPR RI 
Ketua, 

 

       Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.www.m
pr
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o.
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1Revitalisasi Pancasila

REVITALISASI PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN 
MULTIKULTURAL : SEBUAH STRATEGI DERADIKALISASI 

BAGI KAUM MUDA DI SEKOLAH

Oleh: Rahmat & Sri Wahyuni Tanshzil 
Universitas Pendidikan Indonesia  

rahmat003@upi.edu., sriwahyunitanshzil@upi.edu

ABSTRACT

The unstable socio-political and economic conditions provide a great 
opportunity for radicalists to spread their understanding to various 
groups, one of the most strategic of which is the youth. The not yet optimal 
achievement of learning at school in instilling the values   of tolerance, 
diversity and mutual respect, as well as psychological conditions that 
are in a position of searching for self-identity, connected to the internet, 
as well as the wide range of interactions because it is cross-national, 
cross-cultural and cross-historical strengthen its position to become the 
focus of the dissemination of this understanding. Therefore it is necessary 
to strengthen the values   of Pancasila, either through rejuvenation, 
revitalization or resocialization. One of the important things that can be 
done is the revitalization of the value of Pancasila in the learning process 
through the internalization of Multicultural Education as a form of 
deradicalization movement for the younger generation in schools. Which 
teaches self-conception in a balanced relationship with God, neighbor 
and the environment. This internalization becomes the main bulwark in 
neutralizing radical ideas among students and is a tool that can strengthen 
the love and commitment of young citizens.

Key word: Pancasila, Deradicalism, Internalization of values, Multicultural 
Education, young people, Schools
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ABSTRAK 

Kondisi social politik dan ekonomi yang tidak stabil memberi kesempatan 
besar bagi kaum radikalis untuk menyebarkan fahamnya pada berbagai 
golongan, salah satu yang paling strategis adalah kaum muda. Belum 
optimalnya pencapaian pembelajaran dipersekolahan dalam menanamkan 
nilai nilai toleransi, keberagaman dan saling menghormati, serta kondisi 
psikologis yang berada pada posisi pencarian identitas diri, terhubung 
dengan internet, serta jangkauan pergaulan nya yang begitu luas karena 
lintas-bangsa, lintas-budaya dan lintas-sejarah memperkuat posisinya untuk 
menjadi focus penyebaran faham tersebut. Oleh karenanya diperlukan 
penguatan nilai- nilai Pancasila, baik melalui rejuvenasi, revitasliasi atau 
resosialisasi. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah revitalisasi 
nilai Pancasila dalam proses pembelajaran melalui internalisasi Pendidikan 
Multikultural sebagai bentuk Gerakan deradikalisasi bagi generasi muda di 
sekolah. Yang mengajarkan konsepsi diri dalam hubungan yang seimbang 
dengan Tuhannya, sesama dan lingkungan. Internalisasi ini menjadi 
benteng utama dalam menetralisir faham radikal dikalangan siswa serta 
menjadi alat yang dapat memperkokoh kecintaan dan komitmen warga 
negara muda. 

Kata Kunci: Pancasila, Deradikalisasi, Internalisasi Nilai, Pendidikan 
Multikultural, Kaum Muda, Sekolah

A. PENDAHULUAN

Gelombang “ekstrimis” dan “Gerakan radikal” pada beberapa 
dekade terakhir menyebabkan kekhawatiran bagi seluruh kalangan, baik 
akademisi, publik dan politik (Eatwell dan Goodwin, 2010). Dibukanya 
kran demokrasi tanpa dampingan yang ketat serta  situasi politik yang tidak 
stabil pasca reformasi, menjadi salahsatu sumber menjamurnya garakan 
radikal di tengah tengah masyarakat Indonesia saat ini. Gerakan ini 
berbahaya karena bersifat laten dan bila tidak berhati- hati serta dibiarkan 
kemungkinan Pancasila akan kalah (Azra, 2019). 
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3Revitalisasi Pancasila

Dalam pandangannya, Azra mengemukakan bahwa Pencarian 
alternatif akan kondisi yang tidak stabil menjadi pilihan lain untuk 
kemunculan kelompok radikal (Munip, 2012). Militansi dalam keagamaan 
tertentu yang tidak dipagari oleh semangat toleransi dalam menanggapi 
perbedaan faham keagamaan atau truth claimed secara berlebihan, 
seringkali menjadi jebakan bagi mereka sendiri, sehingga menimbulkan 
asumsi-asumsi pembenaran diri sendiri yang berlebihan.

Radikalisme dengan terorisme saling berhubungan, namun 
hal itu bisa dibedakan, karena setiap teroris itu berfikir radikal, namun 
tidak setiap pemikir radikal itu adalah teroris (Malthaner,2013). Aksi 
teror akibat maraknya radikalisme bukan persoalan siapa yang menjadi 
pelaku, kelompok mana serta jaringannya. Tapi, kenyataanya lebih dari 
itu, karena terorisme merupakan tindakan yang berakar dari radix yaitu 
pemikiran yang memiliki akar keyakinan, doktrin serta ideologi yang 
dapat membahayakan masyarakat tanpa disadari. 

Tumbuhnya pemikiran radikal yang mengakibatkan lahirnya 
terorisme tergantung kepada lingkungan tempat ia tumbuh serta berkembang. 
Jika radikalisme disemai dengan lingkungan yang mendukung (adanya 
gejolak politik, krisis ekonomi, kesenjangan sosial dan lainnya), maka 
akan mudah untuk berkembangnya faham yang menuju pada Gerakan – 
gerakan radikal-terorisme. 

Radikalisme jika ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata 
radix (bahasa latin) yang berarti “akar“, yang memiliki arti paham yang 
menghendaki terhadap sebuah perubahan serta perombakan besar dengan 
tujuan tertentu, yaitu mencapai kemajuan. Jika ditinjau dalam perspektif 
ilmu sosial, makna radikalisme sangat erat kaitannya dengan sikap atau 
posisi yang menginginkan sebuah perubahan terhadap status quo namun 
dengan jalan menghancurkan status quo secara total, dan menggantinya 
dengan sesuatu yang baru yang sama sekali berbeda (Susanto, 2007). 
Kemudian radikalisme adalah sebuah respons terhadap sebuah kondisi 
yang berlangsung, Kemudian respons itu mencuat dalam bentuk penolakan, 
evaluasi, serta perlawanan. Masalah-masalah yang menjadi sorotan adalah 
isu-isu sensitif sehingga menimbulkan penolakan, isu tersebut berupa 
ide atau nilai-nilai kontroversi yang diperlihatkan oleh para pemangku 
kebijakan terhadap keberlangsungan mereka.
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Sedangkan Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa 
penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah 
cara yang sah untuk mencapai tujuan (Syafaat, 2003). Menurut Muladi 
(2002) terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Penggunaan 
istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang 
menggejala dan sangat tidak menyenangkan dilihat dari sudut pandang 
moral dan hukum. Sebagai sebuah istilah bahasa, terorisme seharusnya 
dipahami dengan sangat hati-hati, bukan menjadi instrumen propaganda.

Paham radikal  yang  berujung  pada  aksi teror tentu  menjadi  
sebuah permasalahan penting di dalam masyarakat Indonesia. Dua 
isu sensitif ini telah menjadi perhatian banyak kalangan, baik peneliti 
yang telah melahirkan hasil penelitian cukup banyak mengkaji tentang 
penyebab munculnya radikalisme masyarakat, serta pemerintah  yang telah 
melakukan penanggulangan terhadap radikalisme telah dilakukan dengan 
menempuh berbagai cara dan pendekatan dengan melibatkan pihak-pihak 
yang potensial. Keterlibatan berbagai pihak dalam menangani gerakan 
radikal terorisme tentu sangat diharapkan. 

Tujuannya tidak lain untuk mempersempit pergerakan 
kaum penyebar gerakan radikal dan teror,  serta  jika  perlu untuk  
menghilangkannya. Dalam hal ini, peran Negara dalam aktualisasi 
nilai – nilai pancasila sebagai ideologi bangsa sangat penting dalam 
menghentikan laju radikalisme. Jika ditinjau secara historis, munculnya 
Islam di Indonesia sangat damai dan  toleransi  relevan  dengan  apa  
yang  diajarkan  oleh  para  wali melalui  singkronitas  budaya  lokal,  
bahan  saling  dapat  hidup damai  berdampingan  dengan  umat  lain  
yang  hidup  masa  itu. Perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri, arus 
globalisasi semakin menguat, sehingga stratifikasi sosial semakin nampak 
dan mencuat ke permukaan. Hal ini yang melatarbelakangi munculnya 
aliran-aliran, sekte-sekte bahkan mazhab yang mengatasnamakan islam. 
Perkembangannya sangatlah pesat karena latarbelakang kebudayaan dan 
kondisi alam yang mendukung terhadap hal ini.

Radikalisme adalah sebuah fenomena besar, namun hal yang 
keliru di kalangan umat Islam sendiri seringkali disandarkan dengan 
paham keagamaan, meskipun penggagas radikalisme bisa saja lahir dari 
berbagai sumbu permasalahan, seperti social, politik, budaya, ekonomi 
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5Revitalisasi Pancasila

(Silke, 2005). Radikalisme yang melahirkan aksi teror telah menjadi 
permasalahan penting bagi umat Islam di Indonesia saat ini. Radikalisme 
dan Terorisme telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror serta 
umat Islam dalam menyebarkan agama dinilai menyukai jalan kekerasan. 
Meskipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku 
teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras, tentu hal ini sangat 
berpengaruh terhadap psikologi umat Islam secara keseluruhan. (Rokhmad, 
2012).

Disamping mencuatnya isu radikalisme, ternyata harus kita akui 
sebuah fenomena saat ini dimana nilai-nilai luhur pancasila mulai sepi 
dari pembicaraan publik. Nilai-nilai pancasila bahkan mulai tergerus dan 
semakin di lupakan orang. Hal ini bisa terlihat dari prilaku dan perbuatan 
yang secara kasat mata di perhatikan para elite politik dan pejabat publik, 
yang tak sungkan-sungkan berkumbang dalam praktik korupsi, kemudian 
ditemukannya kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai toleransi. Tanpa kita 
sadari, terdapat keyakinan yang ditumbuhkan sejak dulu, bahwa Pancasila 
yang menjadi Dasar negara dengan berbagai nilai-nilai luhur yang 
terkandung didalamnya akan tetap mampu untuk menjadi sebuah sumber 
dari segala sumber hukum, pedoman dalam tuntunan masyarakat untuk 
melakukan kehidupan, serta menjadi penjaga yang sakti bagi keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pancasila merupakan sumber inspirasi konsep dasar bagi dunia 
dalam hal toleransi dan demokrasi. Untuk menjadi sebuah konsep dasar 
tentu memerlukan perpaduan komponen yang utuh, dimana pancasila 
dijadikan sebagai satu-satunya ideologi yang menjadi sumber nilai 
bagi kehidupan bersama sebagai bangsa, serta pengamalan yang di 
implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu 
diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin 
menurun serta untuk mengatasi berbagai macam masalah yang telah terjadi 
di belahan wilayah NKRI. Salah satu nilai yang bisa dikembangkan adalah 
nilai toleransi di lingkungan pendidikan formal (sekolah), karena dengan 
hidup berdampingan serta meningkatkan kualitas kerukunan baik antar 
umat beragama maupun antar suku budaya, maka akan tercipta keselarasan 
tujuan hidup antar umat beragama didalam sebuah negara. Di Inggris 
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penanganan gerak radikalisme terorisme sudah dilaksanakan melalui jalur 
Pendidikan formal, baik di sekolah dasar, menengah, dan yang lebih tinggi 
seperti Universtias, perguruan tinggi serta pelatihan kejuruan. (Awan et 
all, 2019). 

 Hal ini nyata adanya di dalam pancasila, tinggal bagaimana 
memanfaatkan konsep pengamalan toleransi untuk menyelesaikan 
permasalahan radikalisme ini. Nilai nilai toleransi bisa diuraikan dengan 
pendidikan multikultural yang dituangkan dalam bentuk kurikuler serta 
bentuk non kurikuler. Inilah jawaban dari berbagai permasalahan, sebuah 
konsep Pendidikan Multikultural dipadukan untuk mengatasi gerakan 
radikal terorisme yang akan dibahas didalam artikel ini.

B. PEMBAHASAN

1. Makna Radikalisme

Memaknai radikalisme merupakan satu hal yang tidak mudah, 
menjelaskan maknanya dengan terorisme, ekstrimis masih belum jelas 
(Davis, 2008 dalam Awan et all, 2019) karena istilah-istilah tersebut 
sarat nilai, mereka bermakna dan maknanya berubah seiring waktu dan 
tempat. Definisi membentuk bagaimana orang berinteraksi dalam konteks 
tertentu, dalam tingkat pribadi, kelompok dan sosial dan bagaimana 
mereka menyelesaikannya (Hadley, 2009). Dalam sejarah dunia, termasuk 
Indonesia, radikalisme selalu muncul dalam pemikiran maupun gerakan. 
Radikalisme pemikiran didasarkan pada keyakian tentang nilai, ide, 
dan pandangan yang dimiliki oleh seseorang yang dinilainya sebagai 
yang paling benar dan menganggap yang lain salah atau sering dikenal 
dengan istilah egois. Ia sangat tertutup, biasanya sulit berinteraksi dan 
hanya saling berbicara dengan kelompok sendiri (eksklusif). Orang yang 
memiliki pandangan seperti ini biasanya tidak menerima pemikiran lain, 
selain yang dimilikinya. Otoritas pengetahuan yang dimilikinya dikaitkan 
dan diperoleh dari figur tertentu yang dinilai tidak dimiliki oleh orang 
lain. Karena itu, biasanya kaum radikal tidak menerima figur lain sebagai 
sumber rujukan pengetahuannya. Di sini berlaku prinsip ”melihat orang 
yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan.” Dalam dialog biasanya ia 
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tidak ingin memahami keanekaragaman pendapat yang dimiliki orang lain, 
tetapi ingin menyatukan pandangan yang berbeda itu dengan pandangan 
dan pendapat menurut standar diri sendiri, bahkan dengan memaksakan 
kehendak. Radikal aksi, tindakan serta gerakan memiliki ciri ditandai 
dengan sebuah kegiatan atau aksi yang ekstrem berupa perilaku yang 
ditunjukan dalam mengubah sesuatu keadaan tertentu menjadi seperti yang 
dikehendaki. Tidak hanya dalam aksi teror, namun dalam perpolitikan pun 
gerakan radikal bisa saja terjadi, sebagai contoh yang termasuk kedalam 
gerakan radikal diantaranya tindakan makar, revolusi, aksi kekerasan 
yang sifatnya merusak, serta melakukan kegiatan demonstrasi disertai 
dengan anarkis. Orang ekstrem biasanya reaktif terhadap persoalan yang 
dihadapi dan melakukan kekerasan dalam menjawab persoalan. Beberapa 
aksi kekerasan yang telah dilakukan oleh kelompok gerakan radikalis 
sebenarnya didorong oleh motif ajaran dan nilai yang diyakinnya. Gerakan 
radikalis bertujuan mendirikan sistem yang sesuai dengan nilai yang 
dicitakan, yang berbeda dengan yang ada (Jainuri, 2016).

Indonesia saat ini sedang berada pada kondisi tidak kondusif. Jika 
dilihat dari rekam jejak mulai 2002, wilayah Indonesia telah  mengalami 
lima serangan bom yang signifikan dan termasuk besar yaitu pada tahun 
2002 terjadi bom Bali pertama, kemudian 2003 terjadi serangan bom di 
Hotel J.W Marriott, selanjutnya 2004 terjadi Bom di Kedutaan Australia, 
tahun 2005 terjadi bom Bali kedua, serta pada tahun 2009 terjadi serangan 
simultan bom di Hotel J.W Marriot dan Ritz-Carlton. Serangan tersebut 
mengakibatkan banyak korban, ratusan tewas dan terluka. Dari sekian 
banyak aksi teror di atas yang paling banyak memakan korban serta menjadi 
isu internasional adalah bom Bali I dan II, bom di hotel Marriot, Kedutaan 
Australia, pasar Tentena, Poso, Hotel JW Marriott serta Ritz Carlton. 
Kemudian, pemerintah melakukan evaluasi terhadap hal yang terjadi 
sehingga dibentuklah BNPT pada tahun 2010, namun, meskipun sudah 
dibentuk beberapa aksi teror masih terus terjadi sehingga tetap menjadi 
sebuah ancaman yang nyata terhadap keamanan negara. Diantaranya 
kasus Bom Kalimalang 2010, tahun 2011 terjadi Bom Masjid Cirebon, 
tahun 2011 terjadi Bom Gereja Solo, 2013 terjadi Bom Mapolres Poso, 
tahun 2016 Bom Sarinah, serta terbaru pada 2017 Bom Kampung Melayu. 
Hal yang patut untuk menjadi sorotan pada tahun 2016, dimana kasus 
terorisme yang terjadi sangatlah banyak, tercatat sampai 170 kasus yang 
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terjadi padahal pada tahun sebelumnya hanya 82 kasus teror. Kemudian 
ditinjau dari kasus teror yang terjadi sepanjang tahun 2018, terdapat 
beberapa kasus yang menjadi sorotan diantaranya : Teror bom tiga greja 
di Surabaya yang terjadi pada 13 Mei 2018, Serangan Teroris di Mako 
Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat yang terjadi pada 8 Mei 2018, 
Serangan Teroris di Mapolda Riau yang terjadi pada 16 Mei 2018, Bom 
bunuh diri yang terjadi di Polrestabes Surabaya dan Pembunuhan pekerja 
jembatan di Papua.

2.  Kaum Muda sebagai Kelompok Strategis dalam Penyebaran 
Faham Radikal

Gerak radikalisme semakin memberi peringatan keras terhadap 
seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati dan sigap dalam menanganinya. 
Lebih dari itu,  faham ini telah menyebar luas dikalangan warga negara 
muda, baik di persekolahan maupun di Perguruan Tinggi. Dapat dilihat 
dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam  dan 
Perdamaian (LaKIIP) dalam (Fanani, 2013:6) menunjukan adanya 
kecenderungan yang serupa, dimana dari 59 sekolah swasta dan 41 sekolah 
negeri di 10 Wilayah se –Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang 
dan Bekasi), dengan sampel 993 siswa SMP dan SMA menunjukan hampir 
50% dari pelajar setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama. 
14,2% siswa menyatakan setuju dengan aksi terorisme yang dilakukan 
oleh imam Samudra, Amrozi dan Noordin M Top. 84% setuju dengan 
penegakan syariat Islam , 25% menganggap bahwa Pancasila sudah tidak 
sesuai lagi dengan sebagai ideologi negara. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dkk 
(2017) salah satu faktor yang menjadi penyebab masuknya gerakan radikal 
dalam golongan muda ialah gagalnya implementasi pendidikan yang 
ada dalam menjunjung toleransi, saling menghormati dan menghargai 
setiap perbedaan. Yang atas dasar hal tersebut, menjadi salah satu jalan 
dan media yang subur dalam menanamkan gerakan radikal dikalangan 
siswa dan mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmad (2012: 
79) menyimpulkan bahwa sebenarnya lembaga pendidikan tidak kebal 
terhadap pengaruh ideologi radikal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa 

www.m
pr

.g
o.

id



9Revitalisasi Pancasila

faktor, yaitu diantaranya adalah: 
a. Beberapa guru mengakui adanya konsep Islam  radikal yang 

mungkin menyebar di kalangan siswa karena kurangnya pengetahuan 
keagamaan/ rendahnya pengetahuan agama siswa. 

b. Unit – unit kajian Islam  di sekolah – sekolah berkembang baik namun 
tidak ada jaminan adanya kekebalan dari radikalisme karena proses 
belajarnya diserahkan pada pihak ketiga. 

c. Di dalam buku rujukan dan kertas kerja tedapat beberapa pernyataan 
yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama atau bangsa 
lain. 

Selain dari adanya kondisi di atas, penyebangan faham radikal  di 
kalangan remaja atau kaum muda dipicu sebagai bagian dari “aksi identitas” 
(Marranci: 2006), yaitu sebuah upaya untuk merespon dan mengatasi krisis 
identitas yang dialami kaum muda baik secara personal ataupun kolektif 
dalam rangka pencapaian demokrasi yang sebenarnya.  Selain itu, dalam 
pandangan Wiktorowicz fase muda merupakan sebuah fase transisi yang 
membuat lebih rentan mengalami apa yang disebut ‘cognitive opening’, 
yaitu sebuah proses mikro-sosiologis yang mendekatkan mereka pada 
penerimaan gagasan baru yang lebih radikal  (Azca, 2013).

Masa remaja merupakan masa ekspolasi dan perkembangan 
identitas bagi kaum muda, karena mereka dapat mengeksplorasi nilai – 
nilai yang berbeda dari yang diajarkan dari lingkungan keluarga (Deci & 
Ryan, 1991). Kaum muda dapat diidentifikasi sebagai generasi internet/
facebook hal ini ditenggarai, penggunaan facebook dan internet yang 
sangat massif dalam setiap Gerakan yang dibangun. Strategi dan faham 
dengan cepat menyebar, sehingga mempercepat sebuah proses revolusi 
yang direncanakan. Oleh karenanya pemuda dapat dikenal sebagai agen 
perubahan (Kiem, 1993).  Hal ini dapat dijumpai dalam seluruh sejarah 
dunia, dimana yang muda yang menjadi pelopor perubahan setiap bangsa 
menuju pada ide utama warganya.  Termasuk saat faham radikal datang, 
dan akan dengan cepat menyebar melalui berbagai media, terutama internet 
melalui sosial media (twiter, facebook, Instagram dan sebagainya).

Dalam tulisannya yang berjudul “perspektif sosiologi tentang 
Radikalisasi Agama Kaum Muda” Zuly Qadir (2013:54) menyatakan 
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bahwa terdapat beberapa faktor yang memungkinkan munculnya gerakan 
radikalisme di kalangan kaum muda, yaitu: pertama, soal mental health, 
dimana kesehatan mental pada kaum muda menempati posisi rentan, 
sehingga memudahkan mengalami gonjangan jiwa yang diakibatkan 
banyak faktor dalam lingkup kehidupannya.  Saat mental health berada 
pada kondisi sosial yang memunculkan kebosanan, ketidakadilan sistemik 
dan jurang baik dalam bidang ekonomi atau politik akan memunculkan 
sakit hati yang berujung pada perlawanan yang membuka kemunginan 
pemberontakan. 

Kedua, adanya ketimpangan ekonomi, dimana kesenjangan 
ekonomi akan mudah menciptakan kemarahan sosial (social grevences) 
di atas kelimpahan ekonomi dan semakin diperburuk saat kesenjangan 
tersebut ditenggarai dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini 
menjadi awal munculnya kecemburuan sosial yang mengarah pada protes 
sosial yang berskala besar. 

Ketiga, kondisi sosial politik yang berpengaruh pada perubahan 
perilaku dan bentuk organisasi keagamaan. Setiap perubahan yang terjadi 
dalam lingkup masyarakat akan mempengaruhi keyakinan dan perilaku 
keagamaan. Hal ini berkaitan dengan “siapa yang mendapat keuntungan 
dari politik global”. 

Keempat, religious commitment dari pemahaman keagamaan. Hal 
ini berkaitan dengan segala hal yang dianggap “sakral” yang menjadi 
pedoman dan panduan para penganutnya. Seperti konsepsi Jihad  yang 
dapat diterapkan dalam semua bidang kehidupan, baik sosial, politik dan 
ekonomi. Saat kondisi sosial terasa banyak penyimpangan, maka gerakan 
masif secara luas mengusung koseps jihad akan terjadi. 

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat lah ditarik garis 
merah bahwa pergerakan kaum radikalis untuk menyebarkan fahamnya 
terhadap kaum muda begitu nyata dan berbahaya bagi kelangsungan hidup 
bangsa. Kaum muda adalah generasi penerus bangsa, dan pemimipin di 
masa mendatang,  bila saat ini arah pemikirannya telah dibelokan serta 
dibenturkan dengan faham berseberangan dengan Ideologi dan nilai- nilai 
Pancasila, konsepsi Kesatuan dan Persatuan yang telah dibangun sejak 
negara ini merdeka, tidak memberikan harapan di kemudian hari bangsa 
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ini tetap Berjaya. 

Oleh karena itu perlu tidakan strategis baik dalam bentuk 
preventif serta kuratif sebagai bagian dari proses deradikalisasi untuk 
penyeimbang dalam meminimalisir penyebaran dan bila memungkinkan 
hingga menghilangkan faham- faham tersebut. Salah satunya melalui 
gerakan deradikalisasi dalam pendidikan melalui pendekatan pendidikan 
multikulturalisme di persekolahan.  

3. Hakikat Pendidikan Multikultural dalam Konteks Keindonesiaan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai 
macam suku bangsa serta agama yang ada. Hal ini tentunya menjadi 
sebuah tantangan sekaligus penghambat dalam persatuan dan kesatuan 
Negara Republik Indonesia, jika bangsa Indonesia tidak mampu untuk 
memadukan kemajemukan yang ada. Keanekaragaman ini harus dipahami 
serta dimaknai oleh seluruh kalangan yang ada. Penyelenggara  negara dan  
warga  negara  perlu  menyadari  bahwa  multikulturalisme tidak  sekedar  
wacana  melainkan  konsep  yang  keberadaannya  dibutuhkan  dan  harus 
dikembangkan  di  tengah-tengah  masyarakat yang kondisinya seperti 
ini.  Tentunya, konsep  multikulturalisme  dapat  dituangkan  ke  dalam  
pendidikan  karena  berinteraksi langsung  dengan  manusia  sejak  usia  
dini  atau  usia  sekolah.  Dengan  ditanamkannya pemahaman  konsep  
multikulturalisme  melalui  pendidikan  di  sekolah  maka  Indonesia akan  
mampu  memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  mempu  menghargai 
perbedaan dan kemajemukan. Menurut Crandal dalam (Hikam, 2015), 
pendidikan multikultural adalah pendidikan  yang  memperhatikan  secara  
sungguh-sungguh  latar  belakang  dari  aspek keragaman suku, etnis, 
ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, secara lebih singkat, pendidikan  
multikultural  adalah  pendidikan  mengenai  keragaman  budaya  yang 
bertujuan  untuk  menanamkan  sikap  bertoleransi  terhadap  perbedaan-
perbedaan  yang ada. Senada dengan pendapat tersebut Sunarto (dalam 
Rosyada, 2014) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural umumnya 
diartikan sebagai pendidikan keragaman  budaya  dalam  masyarakat,  dan 
terkadang juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan  ragam  
model  untuk  keragaman budaya  dalam  masyarakat,  dan  terkadang  
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juga diartikan  sebagai  pendidikan  untuk  membina sikap siswa agar 
menghargai keragaman budaya masyarakat.

Melihat realitas Indonesia sebagai negara yang majemuk dan 
plural jelas membutuhkan pendidikan berbasis budaya untuk menghindari 
konflik horizontal, terutama yang terkait dengan perbedaan suku dan 
ras, yang selama ini menjadi ketakutan pemerintah karena penyelesaian 
masalah yang sangat susah untuk dikendalikan, serta dapat menimbulkan 
gerakan-gerakan radikal. Konflik rawan terjadi manakala masyarakat 
Indonesia tidak mampu memahami keberagaman sehingga tidak dapat 
menghadapi dengan bijak perbedaan-perbedaan  dalam  lingkungan  sosial.  
Hal  inilah  yang  menunjukkan  bahwa kemajemukan pun dapat menjadi  
bumerang  apabila pemerintah tidak segera memberikan perhatian yang 
lebih melalui pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural  
adalah  menanamkan  nilai-nilai  pluralisme,  humanisme,  dan  demokrasi 
secara langsung oleh masyarakat sejak usia dini di sekolah, Baidhawy 
dalam (Hikam,2015). 

4. Pendidikan Multikultural dalam Kurikuler

Di era globalisasi kita tidak akan mampu untuk melepaskan diri 
dari pengaruh yang ada, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. 
Dari pengaruh itu akan muncul sebuah benturan yang berakibat konflik. 
Disamping itu kemajemukan yang dimiliki bangsa Indonesia di satu sisi 
merupakan kekayaan yang tak ternilai, namun, di sisi lain, menjadikan 
Indonesia rawan konflik, terutama di era  pasca  reformasi.  Kemajemukan,  
selain  berpotensi  positif  memperkaya  khazanah kebudayaan  dan  
peradaban,  menyimpan  potensi  konflik  yang  dapat  mengancam 
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  telah  terbukti  di  beberapa  
wilayah Indonesia yang ditandai dengan terjadinya konflik horizontal 
seperti di Sampit (antara Suku Madura dan Dayak), Poso (antara Kristiani 
dan Muslim), Aceh (antara GAM dan RI),  ataupun  perkelahian  yang  
kerap  terjadi  antar-kampung  di  beberapa  wilayah  di pulau Jawa dan 
perkelahian pelajar antar-sekolah (Arifudin, 2007). 

www.m
pr

.g
o.

id



13Revitalisasi Pancasila

Melihat fenomena tersebut, pendidikan di Indonesia haruslah 
peka menghadapi arus perputaran globalisasi supaya tidak timbul 
benturan-benturan di dalam masyarakat yang diakibatkan karena sebuah 
kemajemukan. Pencarian bentuk pendidikan alternatif mutlak diperlukan 
karena merupakan suatu bentuk pendidikan yang mengusahakan agar 
mampu menjaga kebudayaan suatu masyarakat dan memindahkannya 
kepada generasi berikutnya. Agar dapat terjadi maka   diperlukan  terobosan  
dalam  pendidikan  kewarganegaraan  di Indonesia dengan menggiatkan 
pendidikan multikultural. Salah satu tujuan pendidikan multikultural 
adalah ”penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap 
keragaman  budaya  yang  hidup  di  tengah  tengah  masyarakat  plural”  
(Arifuddin, 2007). 

Riset  MAARIF  Institute yang telah dilakukan pada  tahun  2011 
tentang  Pemetaan  Problem  Radikalisme  di SMU  Negeri  di  4  daerah  
(Pandeglang, Cianjur,  Yogyakarta  dan  Solo) mengkonfirmasi fenomena  
radikalisme  yang terjadi dikalangan siswa di 50 sekolah  menemukan 
bahwa  sekolah  menjadi  ruang yang  terbuka  bagi  diseminasi  paham  apa 
saja.  Hal ini terjadi karena sekolah  terlalu  terbuka, sehingga kelompok  
radikal  keagamaan memanfaatkan  ruang  terbuka ini untuk masuk  secara  
aktif serta  menyebarkan paham  dan  memperluas  jaringan  mereka. 
Kelompok-kelompok  keagamaan  yang masuk  mulai  dari  yang  ekstrem  
hingga menghujat  terhadap  negara  dan  ajakan untuk  mendirikan  negara  
Islam,  hingga kelompok  Islamis  yang  ingin memperjuangkan penegakan 
syariat Islam (Aminah, 2016). 

Pendidikan multikultural diarahkan untuk membangun sikap 
peduli dan pengertian atau  memberikan pengakuan (recognition) terhadap 
pihak lain yang berbeda. Paradigma pendidikan multikultural mencakup 
beberapa subjek yaitu mengenai ketidakadilan, kemiskinan,  penindasan,  
dan  keterbelakangan  kelompok-kelompok  minoritas  dalam berbagai  
bidang,  baik  itu  sosial,  ekonomi,  budaya,  pendidikan,  dan  sebagainya. 
Pendidikan  multikultural  memuat  tema-tema  terkait  dengan  ”toleransi,  
perbedaan ethno-cultural, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik 
dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan 
universal, dan subjek-subjek lain yang relevan” (Arifuddin, 2007).
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Pendidikan multikultur erat kaitannya dengan kegiatan pembelajaran 
siswa, hal ini dilakukan guna meminimalisir tingkat intoleransi pada 
masyarakat yang dimulai sejak dini. Konsepsi ini sebenarnya sudah digagas 
sejak lama di beberapa negara seperti Jeman, Swedia, dan Denmark yang 
menempatkan Pendidikan yang berfokus pada toleransi dan demokrasi  
sebagai bagian dari Gerakan conter-radikalisme di sekolah (Awan et al, 
2019). Kegiatan pembelajaran dalam menanamkan multikultur melalui 
melalui pendidikan  kewarganeragaraan  ataupun pendidikan  agama  
Islam  (atau mata pelajaran lainnya). Proses Pembentukan dan pembinaan 
sikap hidup memerlukan landasan  pengetahuan  dan  penanaman  nilai 
di dalam  diri  setiap  siswa,  agar  warga negara mampu meningkatkan 
religiusnya namun inklusif dan bersikap pluralis tanpa mengorbankan 
basis keagamaan yang dianutnya. Pendidikan multikultural bukan hanya 
membina  pengetahuan saja, tetapi ditingkatkan juga   keahliannya, 
diantaranya program  pendidikan  tidak  hanya diarahkan  untuk membentuk 
tenaga ahli dalam bidang pendidikan multikultur, tetapi mendidik siswa 
untuk menjadi warga negara yang inklusif, pluralis, menghargai HAM  
dan  keadilan,  demokratis  tanpa  harus mengorbankan  pembinaan  sikap  
dan  perilaku keberagamaannya.  

Sehingga pada kesimpulannya orientasi pembelajaran  adalah  
pembinaan  sikap  serta perilaku  hidup  siswa,  yang  tidak  akan  tercapai 
hanya dengan rancangan/desain kurikulum yang komprehensif  dan  
sangat  apresiatif  terhadap usia  kronologis  siswa,  tapi  juga  pendekatan, 
metode, dan teknik pembelajaran yang relevan untuk membentuk sikap 
ideal tersebut.

5. Internalisasi core value Pendidikan Multikultural  dalam 
Pembelajaran.

Internalisasi nilai merupakan sebuah proses pemasukan nilai dari 
luar untuk dijadikan sebagai nilai yang diyakini dalam diri individu. Disisi 
lain Grusec & Goodnow (1994) mengemukakan bahwa internalisasi 
nilai sebagai sebuah proses penerimaan individu secara progresif atas 
nilai- nilai tertentu serta mengintegrasikannya ke dalam pengertian diri 
mereka, sehingga perilaku mereka menjadi dikendalikan secara internal 
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oleh dirinya bukan oleh orang lain atau dari eksternal. Internalisasi pun 
dapat dimaknai sebagai sebuah kepatuhan terhadap peraturan/norma dari 
orang tua/keluarga tanpa adanya imbalan atau hukuman (Hardy et all, 
2005). Internalisasi nilai menjadi sebuah hal yang harus dilakukan secara 
sistematis dan komprehensif, karena proses penerimaan nilai ini tidak bisa 
dilakukan begitu saja, tapi harus direncanakan dalam satu kondisi tertentu 
dalam pembelajaran, pelatihan atau seminar. 

Nilai dalam pandangan Hakam dan Nurdin (2012) ialah gagasan 
seseorang atau kelompok tentang sesuatu yang dipandangnya baik, 
benar, indah, bijaksana sehingga gagasan itu berharga dan berkualitas 
untuk dijadikan pegangan atau pedoman dalam bersikap dan bertindak. 
Sehingga begitu penting terjadinya proses internalisasi nilai tersebut bagi 
siswa dalam rangka pembentukan karakter warga negara muda untuk 
mempersiapkannya mampu menjadi bagian dan solutor dalam lingkungan 
lokal maupun global. Steinberg (1990) mengungkapkan bahwa sebenarnya 
yang paling penting bagi berfungsinya masyarakat agar berjalan dengan 
baik dan semestinya adalah bagaimana perkembangan nilai moral anak – 
anak dibangun serta kemampuan mereka secara mandiri mengatur pikiran, 
emosi dan perilaku yang sejalan dengan nilai – nilai yang hidup dalam 
masyarakat. 

Core value Pendidikan multikultural secara esensial mencakup 
tiga dimensi utama, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan 
sesama manusia dan dengan lingkungan (Budimansyah & Suryadi, 2008). 
Karenanya Pendidikan multikultural menjadi sebuah pusat yang menjadi 
awal kekuatan untuk  mengembangkan konsepsi diri individu ketuhanan, 
kemanusiaan serta kealaman.  

Banne dalam Maslikhah mengutarakan tentang core value dalam 
Pendidikan multikultural, yaitu diantaranya adalah: 
a. Mengembangkan persepektif sejarah yang beragam dari kelompok 

kelompok masyarakat. 
b. Memperkuat kesadaran budaya hidup dimasyarakat 
c. Memperkuat kompetensi intelektual dari budaya yang hidup di 

masyarakat
d. Mengenalkan rasisme, sekisme dan berbagai jenis prasangka lainnya; 
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e. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan bumi dan 
mengembangkan keterampilan sosial. 

Keutuhan berfikir tentang diri dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dan memposisikan sebagai hamba yang taat 
terhadap ketentuan Tuhan atas keyakinan yang dimiliki menjadi esensi 
utama dalam pendidikan mulikultural. 

Secara lebih rinci sebenarnya nilai-nilai pendidikan multikultural 
telah dijabarkan dalam tujuan Pendidikan Nasional, dalam Undang – 
Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003, dimana tujuan 
Pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga negara yang demokratis secara bertanggunjawab. 

Dalam penjabaran diatas, dapatlah diketahui bahwa tujuan 
pendidikan yang dicantumkan peraturan perundang-undangan sebenarnya 
menjadi jalan bagi siswa untuk mengembangkan pendidikan multikultural. 
Nilai-nilai yang dibangun menyadarkan siswa tentang posisi dirinya yang 
berada pada hubungan yang harus dibangun dengan; 1) Tuhannya melalui 
ajaran agama yang dianutnya; 2) Dengan sesama manusia melalui toleransi 
serta penghormatan atas perbedaan dari kemajemukan pemikiran/ide, nilai, 
budaya, ras, kultur, bahasa serta keyakinan didalamnya; 3) Lingkungan 
sekitar, yang memiliki hukum sendiri untuk menjaga kestabilan kehidupan 
alam semesta. Pendidikan multikultural mengarahkan siswa untuk mau 
berfikir dalam posisinya sebagai hamba Tuhan, bergandengan dengan aneka 
perbedaan yang dimiliki oleh sesamanya serta menghargai lingkungan. 

Core value Pendidikan multicultural  menyadarkan siswa akan 
keberagama, menghormatinya dan menjadi salah satu jalan preventif 
yang dapat menghalau faham radikal dikalangan siswa secara khusus dan 
generasi muda secara umumnya. Seperti yang dikemukakan oleh   Awan et 
al (2019) bahwa pendidikan yang berorientasi pada penguatan nilai- nilai 
dapat mencegah dan mengacaukan proses radikalisasi serta membangun 
ketahanan siswa. 
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Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan multikultural dalam 
proses pembelajaran disekolah diawali dengan penyampaian informasi 
yaitu kegiatan yang dilakukan melalui perkenalan nilai – nilai pendidikan 
multikulturalisme. Dalam proses ini dipengaruhi oleh sipembawa pesan 
nilai, dalam hal ini adalah guru. Perlu persiapan melalui penguatan unsur-
unsur pembelajaran, yang terdiri dari materi, media, sumber belajar, metode 
pembelajaran serta evaluasi yang disesuaikan dengan pencapaian target 
internalisasi pada ranah nilai/afeksi. Berarti pendekatan yang dikembangkan 
dalam proses pembelajaran ini harus fokus pada pencapaian domain nilai 
disamping pengetahuan dan keterampilan, seperti  Inquiry Approach 
(Pendekatan Inquiri) dari John Dewey. Pembelajaran dirancang untuk 
mendorong siswa agar mampu berkolaborasi untuk mengenali masalah 
dalam lingkungannya kemudian diajak untuk memiliki kemampuan 
serta keterampilan memecahkan masalah-masalah. Guru hanya menjadi 
fasilitator serta menjadi orang yang membantu siswa untuk menemukan 
sendiri pengetahuannya melalui beberapa langkah pembelajaran sebagai 
berikut; 1) orientasi, dalam tahap ini guru harus mampu menciptakan 
suasana pembelajaran yang responsive, mengajar siswa untuk mengenalis 
konsep perbedaan/multikutlural dalam bingkai bhinneka tunggal ika serta 
permasalahan – permasalahan di dalamnya; 2) perumusan masalah, dalam 
fase ini guru menyajikan permasalahan terkait penyebaran faham radikal 
yang mengancam keutuhan NKRI; 3) Merumuskan hipotesis, langkah 
berkutnya adalah penyusunan hipotesis atas permasalahan yang ada; 4) 
Pengumpulan data, dilakukan melalui aktifitas pencarian informasi terkait 
permasalahan serta terkait hipotesis yang telah diajukan; 5) menguji 
hipotesis dan kesimpulan . Tahap ini, siswa diajak untuk memastikan 
ketepatan hipotesis yang telah dirancangnya serta diakhiri dengan refleksi 
melalu pendeskripsian hasil temuan. 

Setelah proses pembelajaran itu telah dilaksanakan, dan ketika 
informasi nilai tersebut disampaikan pada siswa, maka informasi terkait 
nilai – nilai multikultural tersebut akan direspon secara kognitif dan afektif 
oleh siswa. Disini dapat terlihat seberapa cepat siswa dapat meneriman 
nilai tersebut, apabila pesan nilai–nilai sesuai dengan nilai yang telah ada 
pada diri siswa, maka nilai–nilai pendidikan multikultural akan mudah 
diterima, sedangkan saat nilai-nilai tersebut bersebrangan dengan nilai 
yang dianut nya, maka akan sulit untuk diterima bahkan kemungkinan 
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diolah. Hal ini dikenal dengan disonansi kognitif. 

Saat nilai tersebut telah sampai pada siswa, maka akan 
mempengaruhi keyakinan (belief) nya. Setelah itu, barulah nilai – nilai yang 
telah diyakini akan memberikan pengaruh sikap siswa dalam bertindak 
sesuai dengan keyakinan tersebut. Nilai yang terus menerus dilakukan dan 
dilembagakan dalam berbagai lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun 
masyarakat hingga kehidupan berbangsa dan bernegara akan melahirkan 
watak atau karakter siswa. Karena esensi karakter sendiri dipengaruhi oleh 
lingkungan dan bawaan (kemendiknas, 2010). Cara pandang seseorang 
dipengaruhi karkater, dan karakter seseorang dipengaruhi oleh nilai yang 
dimiliki, moralitas yang diyakini, serta norma yang mengaturnya (Winecoff 
& Bufford: 1985). 

Proses internalisasi nilai-nilai Multikulturalisme dilakukan melalui 
beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut (Hakam & Nurdin, 2012: hlm. 14); 
1. Tahap transformasi nilai,yang dilakukan melalui penyampaian core 

nilai – nilai pendidikan multikultural kepada siswa. Kegiatan ini 
dilakukan melalui proses komunikasi verbal antara guru dan siswa, 
dan berada pada kawasan kognisi yang kemungkinan hilang adalah 
besar. 

2. Tahap Transaksi nilai, yaitu proses internalisasi nilai-nilai pendidikan 
multikultural yang dilakukan melalui komunikasi dua arah, antara 
guru dan siswa, yang menimbulkan interaksi diantara keduanya. 
Dalam tahap ini, besar kemungkinan bagi siswa untuk menerima nilai  
- nilai pendidikan multikultural, tidak hanya pada tataran kognitif saja 
tapi sudah mulai memasuki domain sikap/karakter siswa. 

3. Tahap trans- internalisasi, yaitu proses penginternalisasian nilai melalui 
proses yang bukan hanya komunikasi kognitif  tetapi juga disertai 
komunikasi kepribadian, yang ditampilkan melalui pengkondisian 
serta melalui proses pembiasaan untuk berprilaku sesuai dengan nilai 
– nilai inti dalam pendidikan multikultural. 

Dalam fase ini, siswa diajak untuk memahami nilai – nilai 
tersebut hingga mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari- hari. 
Penguatan dalam fase ini didapat dari contoh yang diperlihatkan oleh 
guru, oleh keluarga -dalam pandangan Berkowitz & Bier (2004: p.7) 
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memposisiskan keluarga sebagai faktor dominan pembentuk karakter 
seseorang -- dan para pemimpin di lingkungan masyarakat serta negara. 
Sehingga nilai yang telah menyatu benar- benar dijadikan pegangan 
dan rujukan dalam menjawab permasalahan di masa mendatang.

Berdasarkan  pemaparan tahapan internalisasi nilai – nilai 
pendidikan multikultural di atas, jelaslah bahwa sekolah menjadi salah 
satu tempat yang strategis dalam penerimaan nilai yang dirancang 
untuk diinternalisasi oleh siswa. Siswa merasakan ruang kelas sebagai 
sebuah miniatur masyarakat, dengan pengenalan melalui proses 
pembelajaran, yang secara signifikan mempengaruhi penerimaan nilai 
prososial siswa (Solomon et.al, 2001).  Selain itu, proses pendidikan 
memiliki nilai ganda, yaitu sebagai ruang dimana anak muda dapat 
terlibat serta kedua sebagai saran untuk mengajar, menanamkan 
dan sebuah tantangan tersendiri bagi para siswa (Awan et al, 2019). 
Selain itu pendidikan pun bersifat proaktif serta posisi nya sebagai 
pencegahan dalam proses radikalisasi (Gosh et al, 2017). 

  

C. KESIMPULAN

 Revitalisasi nilai Pancasila saat ini menjadi sebuah keniscayaan 
ditengah merebaknya faham radikal pada semua level dan golongan, 
terutama kaum muda yang memiliki ciri yang unik. Kaum muda dengan 
kondisi psikologis yang berada pada fase pencarian identitas, selalu 
terhubung dengan internet (media sosial) serta jangkauan pergaulan 
yang begitu luas karena lintas-budaya, lintas-generasi dan lintas-
bangsa. Kesemuanya menjadi jalan strategis bagi kaum radikalis untuk 
menyebarkan fahamnya secara efektif dan masiv. 

Berbagai Tindakan untuk menangani Gerakan ini telah dilakukan oleh 
pemerintah dan berbagai komponen terkait, baik melalui pendekatan soft 
approach maupun hard approach (pendekatan melalui peraturan perundang-
ungangan). Pendekatan yang dilakukan akan lebih efektif bila dilaksanakan 
pula melalui jalur pendidikan di sekolah dalam proses pembelajaran yang 
mengedepankan nilai tolerasi dan saling menghargai perbedaan.
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 Konsepsi pendidikan multikultural sebagai bentuk pendidikan 
yang menyadarkan individu tentang esensi diri dalam hubungan yang 
seimbang dengan Tuhan, sesama dan alam sekitar, sehingga siswa diajak 
untuk bisa memahami dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara yang kesemuanya tidak homogen tapi heterogen. Proses 
internalisasi core value Pendidikan multikultural dilakukan melalui tiga 
fase utama, yaitu pertama fase transformasi nilai, kedua fase transaksi nilai, 
dan ketiga trans-internalisasi nilai. Sekolah harus menjadi terlaksananya 
proses tersebut untuk membendung serta menetralisir faham radikal serta 
demi mengokohkan kecintaan dan patriotism siswa.
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ABSTRACT

Social problems related to moral degradation involving the people of 
Indonesia due to the COVID-19 pandemic are a test and challenge that 
requires the revitalization of Pancasila through the re-actualization of 
values   and society. The government has put in place a social safety net to 
provide funds for all Indonesian people who have been mandated by the 
1945 Constitution to resolve the social consequences of the COVID-19 
pandemic. This policy is realized through Physical and Large-Scale 
Social Restrictions (PSBB) which are not supported by socio-economic 
guarantees. The government synergizes with people from various 
backgrounds, namely volunteers who take a constructive role in activities 
coordinated by institutions that have authority, opinion leaders who invite 
their communities, related communities who care and are interested in 
law, academia, tertiary institutions, and try Tri Dharma, and secure 
private sector that has the function and obligation of Corporate Social 
Responsibility (CSR) to handle the COVID-19 pandemic and its impact. 
Efforts made by all elements of this nation show the revitalization of 
Pancasila in the form of the re-actualization of the values   of Pancasila, 
namely the value of God, donors, unity, society, and social welfare in the 
current relationship to call the COVID-19 pandemic.

Keywords: revitalization, actualization, value, Pancasila, Pandemic, 
Covid-19
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ABSTRAK

Problematika kerentanan sosial dan degradasi moral yang dihadapi 
masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19 menjadi ujian dan 
tantangan yang mengharuskan revitalisasi Pancasila melalui reaktualisasi 
nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemic COVID-19 pada 
seluruh elemen bangsa yaitu pemerintah (state), swasta (private sector) 
dan masyarakat (civil society) secara sinergis dan konstruktif. Pemerintah 
menerapkan social safety net untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan UUD 1945 dalam 
menghadapi kerentanan sosial akibat pandemic COVID-19. Kebijakan ini 
direalisasikan diantaranya melalui physical Distancing dan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) yang disertasi pemberian jaminan sosial-
ekonomi. Pemerintah bersinergi dengan masyarakat dari berbagai kalangan 
yaitu relawan kemanusiaan yang mengambil peran kontruktif pada kegiatan 
yang dikoordinasikan oleh institusi yang memiliki otoritas, pemuka 
pendapat yang mengajak masyarakatnya/pengikutnya melaksanakan 
kebijakan pemerintah, masyarakat umum yang memiliki kesadaran dan 
kepatuhan hukum, akademi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri 
Dharma, dan sekor swasta yang memiliki fungsi dan kewajiban Corporate 
Social Responsibility (CSR) untuk menghadapi pandemic COVID-19 
dan dampaknya. Upaya yang dilakukan seluruh elemen bangsa tersebut 
menunjukkan revitalisasi Pancasila dalam wujud reaktualisasi nilai-nilai 
Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 
keadilan sosial dalam konteks kekinian mersepon pandemi COVID-19. 

Kata Kunci: revitalisasi, reaktualisasi, nilai, Pancasila, Pandemi, 
Covid-19 www.m
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A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 Indonesia berjuang menghadapi COVID-19, 
yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru 
ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak 
dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 
2019. COVID-19 telah menjadi pandemik, karena menjadi wabah/
kejadian yang berlangsung meluas dan menyebar ke 181 dari sekitar 200 
negara dan wilayah di seluruh dunia dan merupakan kejadian luar biasa 
yang menyebabkan banyak orang terjangkit bahkan meninggal (who.
com, 13 Maret 2020). Berdasarkan data kompas.com (25 April 2020), di 
dunia terdapat 2,8 Juta Orang Terinfeksi COVID-19, 779.877 Sembuh, 
dan 196.931 Meninggal. Sementara itu di Indonesia, sejak kasus pertama 
diungkap pada 2 Maret 2020, ada 8.607 kasus Covid-19, pasien sembuh 
1042 orang, dan meninggal 720 orang. Secara Pandemi Covid-19 di 
Indonesia berdampak secara nyata pada masalah kerentanan sosial (social 
vulnerability). Kerentanan sosial mengacu pada karakteristik seseorang 
atau kelompok serta kondisi mereka terhadap yang mempengaruhi 
kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, menolak atau pulih 
dari dampak adanya suatu bahaya (Dunning & Durden, 2013). Kerentanan 
sosial meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan 
kelembagaan (Hapsoro dan Buchori, 2015). 

Pandemi COVID-19 ini pun menggerakkan masyarakat secara 
individual, organisasi kemasyarakatan, dan swasta bahu membahu 
bergotong royong memberikan sumbangsih sesuai sumber daya yang 
dimilikinya dalam mengatasi dampak massif Pandemi COVID-19. 
Tetapi di sisi lain yang sangat kontras, masih banyak ditemukan perilaku 
yang menunjukkan degradasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 
praktek kehidupan sehari-hari yang sangat miris karena sebelumnya 
tidak pernah ditemukan, sehingga timbul pertanyaan: Apakah anda 
warga Negara Indonesia yang ber-Pancasila? Dikemanakan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
di saat Pandemic COVID-19? Kondisi Pandemi COVID-19 membawa 
ujian, tantangan, dan tentunya perlu adanya revitalisasi Pancasila dalam 
bentuk reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini dengan melibatkan 
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seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah (state), swasta (private sector) 
dan masyarakat (civil society). 

1. Pandemi COVID-19: Kerentanan Sosial dan Degradasi Moral 

Pandemi COVID-19 merupakan bentuk bahaya (hazard) yang 
memiliki potensi mengancam segala aspek kehidupan masyarakat, 
seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada 
masyarakat di Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di 
negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. 
Kondisi kerentanan sosial (social vulnerability) menjadi realitas nyata 
yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. 
Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat (community 
resilience) mengalami guncangan (shock) akibat pandemi COVID-19. 
Dampak kerentanan sosial dapat membuat masyarakat melakukan tiga 
tindakan yang saling terkait, yaitu tindakan apatis, tindakan irasional, 
dan tindakan kriminal (Syaifudin, 2020). Hal ini bisa kita lihat pada 
fenomena masyarakat yang terjadi saat ini.  

1. Tindakan apatis. Hal ini dapat dilihat dari tindakan masyarakat yang 
tidak peduli dengan instruksi pemerintah untuk physical distancing dan 
tidak mudik (pulang ke kampung halamannya). Faktanya, physical 
distancing tidak berjalan efektif. Masih banyak masyarakat terlihat 
ramai berkumpul dan memilih mudik. Hasil survey Saiful Mujani 
Research & Consulting/SMRC (2020) tentang “wabah virus Corona 
bagi masyarakat Indonesia” menunjukkan 31% warga DKI merasa 
tetap ingin pulang kampung saat Lebaran. Secara nasional, persentase 
warga yang tetap ingin mudik mencapai 11% atau setara dengan 20 
juta warga dewasa. Tindakan pulang kampung masyarakat ini justru 
meningkatkan jumlah kasus Covid-19 dan sebaran wilayahnya, baik 
yang berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien dalam 
Pengawasan) dan Suspect Covid-19.  

2. Tindakan irasional. Beberapa contoh tindakan irasional:  a) masih 
banyak masyarakat meyakini berbagai bahan obat dan metode 
pencegahan agar tidak terkena Covid-19 sekalipun belum ada bukti 
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penelitian ilmiahnya, misalnya berjemur saat terik matahari di rel 
kereta api dan pengobatan tradisional lainnya ; b)  panic buying 
sebagai respon masyarakat untuk tidak mengalami kesulitan dalam 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan ini ternyata membuat 
berbagai harga kebutuhan melonjak tinggi dan menjadi langka 
karena adanya penimbunan ilegal; c)  pinjaman ke rentenir, awalnya 
masyarakat memahami resiko tinggi (seperti bunga yang tinggi, dan 
pencurian data) untuk tidak mengajukan pinjaman ke rentenir yang 
berbasis pinjaman konvensional maupun pinjaman online (fintech). 
Masyarakat mau tidak mau mengajukan pinjaman ke rentenir sebagai 
mekanisme kebertahanan hidup bagi diri dan keluarganya saat kondisi 
ekonomi tidak menentu pada pandemi COVID-19. 

3. Tindakan kriminal. Hal yang paling dikuatirkan dari kerentanan sosial 
atas pandemi COVID-19 adalah tindakan kriminal yang dilakukan 
oleh oknum masyarakat. Secara sosiologis, tindakan kriminal 
merupakan perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan 
dirinya dan orang lain (korban) yang mengganggu keseimbangan, 
ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Bentuk tindakan kriminal 
yang terjadi misalnya saja pencurian, pembegalan, penjambretan, 
pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. 

Tiga tindakan yang dijelaskan beserta contohnya di atas 
merupakan sebagian dari dampak kerentanan sosial yang terjadi di 
masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu 
dalam menerapkan kebijakan physical distancing dan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) harus memperhatikan aspek kesejahteraan sosial 
di masyarakat. 

Di sisi lain, beberapa kejadian yang terekspos di media 
menunjukkan beberapa perilaku degradasi moral yang nyata-nyata tidak 
menunjukkan diri sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila. 
Beberapa diantaranya adalah:

1. Penolakan terhadap pemakaman jenazah yang terkena COVID-19 
di daerahnya, bahkan yang lebih parah penolakan disertai dengan 
pelemparan batu terhadap petugas kesehatan yang mengantar jenazah. 
Selama ini tidak pernah terjadi kasus seperti ini pada masyarakat 
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Indoensia yang relijius-berketuhanan Yang Maha Esa, dimana harus 
memperlakukan jenazah dengan baik sesuai syariat agamanya. 
Menolak dikuburkannya jenazah yang “terpapar virus COVID-19” 
merupakan fenomena sosial yang begitu menyakitkan, serta menjadi 
catatan kelam bagi keberlangsungan hidup bangsa ini. Jenazah tersebut 
dianggap aib, penuh dengan dosa, sehingga keberadaannya ditolak oleh 
oknum masyarakat, lebih memprihatinkan apabila jenazah tersebut 
pernah berprofesi sebagai tenaga medis atau pernah mengajukan diri 
untuk menjadi relawan dalam melawan pandemi COVID-19. Sebagai 
masyarakat yang memiliki keimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
perlu memuliakan sesama manusia, termasuk memberikan pemakaman 
yang layak bagi individu yang terpapar COVID-19 dengan pelaksanaan 
proses pemakaman yang mengikuti syariat agama, serta mengikuti 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan (khusus untuk COVID-19), 
baik oleh WHO (organisasi kesehatan internasional) maupun oleh 
lembaga kesehatan setempat yang representatif. 

2. Pengusiran terhadap para Dokter-Perawat yang merawat Pasien 
COVID-19 oleh tetangga dari tempat tinggalnya/kontrakannya, karena 
dianggap pembawa virus yang akan menular pada masyarakat 
sekitarnya. Hal ini sangat miris, mereka berada di garda depan berjuang 
untuk menyelamatkan nyawa masyarakat dengan mengorbankan 
keselamatan dirinya.

3. Pengucilan pasien-pasien sembuh dari COVID-19, ketika kembali 
ke masyarakat. Tindakan ini menafikan nilai-nilai kemanusiaan 
masyarakat Indonesia dikalahkan oleh ketakutan yang luar biasa 
atas keselamatan dirinya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan 
kurangnya sosialisasi dan belum difahaminya informasi yang tepat 
terkait COVID-19. 

4. Penimbunan sembako diantaranya gula, APD (Alat Pelindung Diri) 
terutama masker, dan sebagainya sehingga hilang dari pasaran dan 
kalaupun ada harganya melambung tinggi tidak terbeli amsyarakat. 
Hal ini menunjukkan perilaku yang mementingkan diri sendiri di kala 
masyarakat Indonesia menderita, kurangnya rasa persatuan, senasib, 
sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi 
pandemi COVID-19. 
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5. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan/peraturan yang telah dikeluarkan 
pemerintah untuk penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 
diantaranya physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) berdasarkan hasil pertimbangan yang komprehensif. 
Di luar alasan apapun masyarakat harus mematuhi peraturan, karena 
telah dibuat oleh pemimpin dalam kapasitas sebagai penyelenggara 
negara untuk kepentingan seluruh warga negaranya. Dalam konteks 
ini pelanggaran terjadi, karena lemahnya nilai-nilai kerakyatan pada 
masyarakat, sehingga menjadi apatis, dan kemungkinan kurangnya 
instrument pendukung pelaksana kebijkan dan kurangnya sanksi 
tegas pemerintah bagi pelanggar. Berdasarkan hasil temuan survei 
nasional dari Saiful Mujani Research & Consulting/SMRC (2020) 
menyebut 87% masyarakat RI percaya bahwa PSBB bisa efektif 
menekan penularan virus Corona Survei Sebanyak 87,6% rakyat 
Indonesia setuju aturan tersebut guna mempersempit ruang penyebaran 
virus Corona. Namun, terdapat 21% warga yang tidak setuju dengan 
kebijakan kegiatan keagamaan hanya dilakukan di rumah. Ini berarti 
ada sekitar 40 juta warga dewasa yang sebenarnya masih ingin 
melakukan kegiatan keagamaan di luar rumah. Persentase terbesar 
warga yang tidak setuju agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah 
saja berada di daerah Jawa Barat. Hanya 54% warga Jawa Barat yang 
setuju kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja, sehingga masih 
banyak masyarakat yang melaksanakan ibadah di masjid, terutama di 
daerah-daerah pedesaan. 

6. Berdasarkan survei nasional dari Saiful Mujani Research & 
Consulting/SMRC (2020) disebutkan 77% rakyat Indonesia mengakui 
jika COVID-19 telah mengancam pendapatan harian mereka. Sekitar 
25% warga atau 50 juta warga dewasa mengatakan sudah tidak bisa 
lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Lalu 15% warga 
menyatakan tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk beberapa 
minggu.  

7. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti dengan 
pemberian bantuan sembako dan uang tunai bagi masyarakat yang 
berhak menerimanya, sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Tetap masih ditemukan kasus salah sasaran atau 
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orang yang berhak menerima bantuan ternyata tidak memperolehnya, 
dikarenakan kurang akuratnya data yang ada.

Berbagai peristiwa dan kebijakan yang terekam media massa 
tersebut, menunjukkan bahwa perlu adanya revitalisasi dan reaktualisasi 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan 
melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah (state), swasta 
(private sector) dan masyarakat (civil society) dalam menghadapi Pandemi 
COVID-19 ini. 

2.  Revitalisasi Pancasila: Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 
menghadapi Pandemi COVID-19 

Revitalisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai 
arti proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang 
sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan 
sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai 
arti sangat penting atau perlu sekali. Reaktualisasi menurut Kamus Besar 
Bahas Indoensia adalah: proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan 
kembali; penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat 
(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembagan Bahasa 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990). Jadi, revitalisasi secara 
umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting 
dan perlu sekali. 

 Revitalisasi Pancasila dapat diartikan sebagai usaha mengembalikan 
Pancasila kepada subjeknya yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara 
pemerintahan. Untuk merevitalisasi, maka Pancasila perlu diajarkan dalam 
kaitannya dengan pembuatan atau evaluasi atas kebijakan publik selain 
dibicarakan sebagai dasar negara. Pancasila dapat dihidupkan kembali 
sebagai nilai-nilai dasar yang memberi orientasi dalam pembuatan 
kebijakan publik yang pro terhadap aspek-aspek agama, kemanusiaan, 
nasionalisme, demokrasi dan keadilan sebagaimana yang termaktub dalam 
Pancasila. Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai sebagai 
pelaksanaan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari oleh 
segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan kontekstual dan aktual 
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yang dihadapinya. Jadi perlu penguatan, penyegaran dan penyesuaian 
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai konteks yang dihadapi, dalam hal 
ini menghadapi pandemik COVID-19. 

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi 
negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber hukum, sedangkan sebagai ideologi negara atau sebagai pandangan 
hidup Pancasila adalah cita-cita negara Republik Indonesia yang menjadi 
dasar bagi teori dan praktek penyelenggaraan negara Republik Indonesia. 
Hal tersebut bisa terwujud jika Pancasila benar-benar dianggap vital 
dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.  Artinya, nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam 
sikap dan perilaku seluruh warga negara Indonesia, mulai dari aparatur 
negara ditingkat pusat maupun daerah sampai kepada rakyat biasa. Di 
saat Pandemi COVID-19 yang menimbulkan tantangan dalam aktualisasi 
Pancasila, maka perlu reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia agar dapat bersama-sama menghadapi COVID-19 
dengan segala dampak yang ditimbulkannya. 

Reaktualisasi Pancasila dibedakan ke dalam dua macam. Pertama, 
reaktualisasi secara objektif, yaitu melaksanakan kembali Pancasila  
dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang meliputi bidang 
eksekutif, legislatif dan yudikatif serta bidang kehidupan negara lainnya. 
Seluruh kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas 
nilai-nilai Pancasila yang berkedudukan sebagai asas kedaulatan rakyat 
dan asas kerohanian negara Republik Indonesia. kedua, reaktualisasi 
secara subjektif, yaitu pelaksanaan kembali Pancasila oleh setiap pribadi, 
perseorangan, warga negara dan penduduk. Pelaksanaan Pancasila secara 
subjektif ditentukan oleh kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk 
mengamalkan Pancasila (Komalasari, 2007).

Terlepas dari perbedaan kedua jenis reaktualisasi Pancasila yang 
disebutkan di atas, harus selalu diingat bahwa Pancasila merupakan 
pedoman perilaku seluruh warga negara dalam kehidupannya sehari-
hari. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mulai dari aparatur 
negara sampai pada rakyat biasa harus bersikap positif terhadap nilai-
nilai Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila dapat diaktualisasikan 
dengan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Komalasari 
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dan Saripudin  (2017) menegaskan bahwa secara sederhana seseorang 
dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia  yang baik, jika mampu 
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari, 
diantaranya dengan menampilkan sikap: 

1. Mengakui hakekat  Tuhan

Hakekat  Tuhan Yang Maha Esa adalah: a) Causa Prima, sebab yang 
pertama dari segala sesuatu; b) Pengatur tata tertib alam;  c) Asal mula 
segala sesuatu; d) Selama-lamanya ada, tidak pernah tidak ada, dan 
adanya ialah harus (tidak bisa tidak ada); e) Maha Esa, Maha Kuasa, 
Maha Sempurna, Maha Baik; f) Wajib disembah melalui kegiatan 
ibadah.

Pengakuan terhadap hakekat Tuhan ini dapat dikembangkan melalui 
sikap: a)  Percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; b) Hormat-
menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-
penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan 
hidup; c) Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya; dan d)Tidak memaksakan suatu agama dan 
kepercayaan kepada orang lain

2. Mengakui hakekat  manusia.

Manusia yang dimaksudkan di sini adalah manusia seutuhnya.  Pada 
hakekat nya terdiri atas susunan kodrati yaitu raga dan jiwa/jasmani 
dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu 
dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk 
pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 
Esa.

Pengakuan terhadap hakekat manusia ini dapat dikembangkan melalui 
sikap: a) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama 
manusia; b) Saling mencintai sesama manusia; c) Tenggang rasa kepada 
orang lain; d) Tidak semena-mena kepada orang; e) Menjunjung tinggi 
nilai-nilai kemanusian; f) Berani membela kebenaran dan keadilan; dan 
g) Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
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3. Mengakui hakekat  persatuan.

Kata persatuan berasal dari kata satu. Hakekat  satu adalah: a) 
utuh, tak dapat dibagi, mempunyai bangun-bentuk tersendiri, berdiri 
sendiri; b) terpisah dari sesuatu hal yang lain, tidak menjadi bagian dari 
sesuatu yang lain. Maknanya adalah prinsip untuk tetap utuh, pantang 
untuk terpecah-belah, sebagai bangsa mempunyai kepribadian sendiri, 
sebagai negara senantiasa menjadi negara kesatuan yang utuh. 

Pengakuan terhadap hakekat persatuan ini dapat dikembangkan 
melalui sikap: a) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan 
dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 
golongan; b)  Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; c)  
Cinta tanah air dan bangsa; d) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan 
ber-Tanah Air Indonesia; dan e) Memajukan pergaulan demi persatuan 
dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

4. Mengakui hakekat kerakyatan

Perkataan kerakyatan berasal dari kata dasar rakyat. Hakekat  rakyat 
adalah jumlah keseluruhan warga dalam lingkungan daerah/negara. 
Diwujudkan dalam kehidupan negara, maka negara Republik Indonesia 
itu bukan negara untuk satu orang, bukan negara satu golongan. Negara 
didasarkan atas keseluruhan rakyat, tidak didasarkan atas golongan, 
dan tidak didasarkan atas perseorangan.

Pengakuan terhadap hakekat kerakyatan ini dapat dikembangkan 
melalui sikap: a) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat;  
b) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; c) Mengutamakan 
musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; 
d) Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah; dan e) 
Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral 
kepada Tuhan Yang Maha Esa

5. Mengakui hakekat  keadilan

Perkataan keadilan berasal dari kata dasar adil. Hakekat  adil ialah 
telah dipenuhinya hak yang ada di dalam hubungan hidup,setelah 
memenuhi kewajiban. Kita masing-masing mempunyai hubungan 
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hidup yang kodrat sifatnya antara warga negara dengan warga negara 
dan warga negara dengan pemerintah negara. Karena ada tiga pihak 
(warga negara-warga negara-pemerintah negara) maka kita sebut “tiga 
hubungan kodrat kemanusiaan”. 

Pengakuan terhadap hakekat keadilan ini dapat dikembangkan 
melalui sikap: a) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; b) Menjaga 
keseimbangan antara hak dan kewajiban; c)  Menghormati hak-
hak orang lain; d) Suka memberi pertolongan kepada orang lain; e)  
Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain; f) Menjauhi sifat boros 
dan gaya hidup mewah; g)  Rela bekerja keras; dan h) Menghargai hasil 
karya orang lain.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui reaktualisasi 
yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam realita 
kehidupan sehari-hari oleh seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah 
(state), swasta (private sector) dan masyarakat (civil society). Di dalam 
Kondisi Pandemi COVID-19, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai 
Pancasila dalam seluruh sendi kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan 
perlu dikembangkan. Seluruh warga Negara Indonesia dituntut untuk 
menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, ideologi yang 
mampu menjawab tantangan zaman dan kehidupan bangsa. Tantangan 
tahun 2020, ketika semua bangsa di dunia menghadapi COVID-19, maka 
Pancasila perlu direvitalisasi dan direaktualisasikan dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan penanganan COVID-19.

1. Pemerintah: Social Safety Net

Sebuah teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia Pancasila 
adalah teori Negara Kesejahteraan (Welfare State). Teori yang menegaskan 
bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya 
kesejahteraan rakyat. Pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), 
Kranenburg (1980) mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif 
mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh 
masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan 
tertentu tapi seluruh rakyat.” Dalam implementasinya, Pemerintah Indonesia 
menerapkan social safety net untuk berusaha menciptakan kesejahteraan 
bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 
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UUD 1945 yang secara tegas mengamanatkan kesejahteraan sosial sebagai 
prioritas tertinggi kebijakan publik negeri ini. Kesejahteraan sosial tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas 
asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem 
jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat 
yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan 
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia 
secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di 
atas kepentingan orang per orang. 

Dalam menghadapi COVID-19, pemerintah mengimpelementasikan 
negara Kesejahteraan yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial 
(social policy) yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui 
perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial 
(baik berbentuk bantuan sosial) maupun jaring pengaman sosial (social 
safety net). Program jaring pengaman social (social safety net) ditujukan 
untuk melindungi kelompok orang atau keluarga yang mengalami kondisi 
penurunan kapasitas secara kronis sehingga kehilangan pekerjaan dan 
pendapatan tetap (chronic poverty) dan kelompok orang atau keluarga yang 
mengalami penurunan kapasitas dari garis marjinal kemiskinan sehingga 
tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (transient 
powerty). Setiap orang dan keluarga yang menderita akibat krisis menjadi 
prioritas kelompok sasaran penerima bantuan program jaring pengaman 
sosial (Subbarao, K, et. all: 1997).

Pemerintah mempertegas kebijakan social safety net pada kasus 
pandemik COVID-19 melalui physical distancing dan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) pada daerah-daerah tertentu.  Pada konteks 
kebijakan social safety net di masyarakat, Syaifudin (2020) menegaskan 
perlunya mempertimbangkan empat hal saat kebijakan social safety 
net dirumuskan, yaitu: Pertama, sejauh mana masalah – masalah sosial 
ini dapat teratasi; Kedua, sejauh mana kebutuhan – kebutuhan dasar pada 
masyarakat dapat dipenuhi;  Ketiga, sejauh mana kesempatan untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat disediakan; dan Keempat, 
sejauh mana masyarakat tidak mengalami ketergantungan setelah 
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kebijakan ini berakhir. 

Pola penerapan kebijakan social safety net dapat dilihat dalam 
bentuk program, aktor yang terlibat dan mekanisme distribusinya. Ketiga 
hal ini dapat menjadi dasar pemerintah merumuskan kebijakan social 
safety net sebagai upaya antisipasi potensi kerentanan sosial beserta 
dampaknya akibat diberlakukan kebijakan physical distancing dan PSBB 
(Syaifudin, 2020).

a. Bentuk program, setidaknya pemerintah tidak lagi berupa bantuan 
uang, baik yang ditransfer maupun tunai. Akan tetapi berbentuk 
bantuan sembako, multi vitamin dan obat-obatan, keringanan 
pembayaran tagihan listrik, dan keringanan pembayaran cicilan 
pinjaman masyarakat (baik pinjaman multiguna, KPR, maupun bentuk 
pinjaman lainnya kepada lembaga pinjaman milik pemerintah maupun 
swasta) sampai batas waktu kebijakan berakhir. Untuk pemberian 
bentuk program ini pemerintah perlu membuat ketentuan karakteristik 
masyarakat mana yang berhak menikmati bentuk program ini, jadi tidak 
semua kelas masyarakat menerimanya, seperti pada masyarakat kelas 
atas dan menengah tentu tidak berhak menerima bantuan sembako, 
multi vitamin dan obat-obatan, keringanan pembayaran tagihan 
listrik dan pinjaman karena pada dasarnya kelas atas dan menengah 
sudah memiliki safety net berupa tabungan, dan deposito yang dapat 
memenuhi kebutuhan mereka di saat menjalankan kebijakan physical 
distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

b. Pada konteks aktor yang terlibat, saat ini sudah banyak kegiatan 
voluntaristik yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk 
turut membantu pemerintah, petugas medis, dan juga masyarakat pada 
umumnya yang sedang dihadapkan pada pandemi Covid 19, seperti 
menjadi relawan petugas medis, memberikan masker, pemberian hand 
sanitizer, penyemprotan disinfektan di lingkungan masyarakat, bahkan 
kegiatan penggalangan dana. Tidak kalah pentingnya peran perguruan 
tinggi dan perusahaan swasta, pemuka pendapat, dan masyarakat 
umum. 

c. Mekanisme distribusi. Pada pelaksanaan kebijakan social safety 
net di masyarakat, pemerintah harus benar-benar merumuskan secara 
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detail bagaimana mekanisme distribusinya. Jangan sampai karena 
kurangnya koordinasi, dan tidak detail instruksi mekanisme distribusi, 
pelaksanaan kebijakan social safety net di masyarakat tidak tepat 
sasaran dan bahkan tidak maksimal. Sehingga dapat memicu masalah 
baru lagi dari kebijakan social safety net ini. Mekanisme distribusi 
ini perlu melibatkan peran aktif ketua Rukun Tangga, Rukun Warga, 
tokoh masyarakat, pihak keamanan, dan juga pihak perguruan tinggi 
untuk mengontrol, dan mengawasi pelaksanaannya. Jangan sampai 
pelaksanaan di lapangan mengabaikan physical distancing, serta 
disalahgunakan oleh oknum–oknum tertentu untuk kepentingan 
dirinya, dan kelompoknya. 

2. Relawan Kemanusiaan (Kegiatan voluntaristik masyarakat). Ini 
sebenarnya dapat menjadi mitra bagi pemerintah untuk meringankan 
beban masyarakat pada saat Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, 
dalam menerapkan program social safety net di atas dapat melibatkan 
berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan voluntaristik 
ini. Relawan adalah pembangun solidaritas untuk mewujudkan rasa 
kebersamaan untuk saling menguatkan. Relawan atau volunteer, yaitu 
orang yang memiliki keterpanggilan hati untuk mengambil peran yang 
kontruktif pada kegiatan yang dikoordinasikan oleh institusi yang 
memiliki otoritas. Myers    (2012) memaknai pengertian relawan yaitu 
orang yang memiliki hasrat membantu sesama tanpa mengharapkan 
imbalan. Ini sejalan dengan konsep altruisme atau biasa kita sebut 
sebagai “ikhlas” dan “rela”. Bencana Covid-19 akan mudah diatasi 
jika ada lebih banyak lagi relawan kemanusiaan yang terlatih dan mau 
bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, tidak jalan 
sendiri. Relawan menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal 
positif. Menjadi relawan bisa menjadi wujud aksi berhidmat menjadi 
insan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebagaimana hadist Nabi, 
“Khoirunnas anfa’uhum linnas”, sebaik-baik manusia adalah yang 
paling bermanfaat bagi manusia lain. 

Saat Pandemi COVID-19 ini adalah momentum tepat sebagai warga 
negara yang memiliki kemampuan kesehatan fisik, pengetahuan, dan 
keterampilan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Ini merupakan 
wujud aksi bela negara (Penerapan Sila Ketiga dari Pancasila), minimal 
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di lingkungannya masing-masing. Masyarakat Indonesia bersatu-padu 
bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu 
memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya pada kelompok 
rentan, seperti lansia, balita, wanita hamil, dan penderita penyakit 
bawaan. Caranya antara lain dengan: 
a. memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang 

COVID-19 dan kebijakan pencegahan dan penanganaanya.  
melalui berbagai media, misalnya leaflet, baliho, televisi, radio, 
media sosial berbasis android, dan sebagainya 

b. membagikan masker bagi yang membutuhkan (terutama warga 
yang mengalami gejala flu dan demam)

c. memasak makanan di dapur umum untuk penyediaan makanan 
bagi masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 dalam PSBB.

d. mengkoordinir penggalangan dana melalui media sosial untuk 
pembelian APD (Alat Pelindung Diri) bagi Petugas Kesehatan 

e. melakukan pendataan, pengawasan, dan pemberian makanan 
secara rutin kepada masyarakat yang berada dalam masa karantina 
mandiri di lingkungan masyarakat.

f. berempati, terutama kepada masyarakat sekeliling yang mengalami 
kepanikan dengan memberi informasi yang akurat, hiburan, dan 
sebagainya untuk mengurangi beban psikologi masyarakat. 

g. meringankan beban ekonomi kelompok masyarakat petani, 
peternak, perajin dengan membuat jejaring untuk penjualan barang/
produk yang terhambat pemasarannya. 

h. menciptakan aplikasi program pembelajaran jarak jauh yang efisien 
dan efektif, serta menjangkau semua kalangan peserta didik, tanpa 
terkendala dengan biaya quota. 

3. Akademisi Perguruan Tinggi.  Selain mitra yang berasal dari 
masyarakat, pemerintah juga dapat meningkatkan kerjasama dengan 
berbagai perguruan tinggi untuk membantu menjalankan berbagai 
kebijakan social safety net. Masing–masing pihak tentu memiliki 
fungsi dan kewajibannya sebagai institusi sosial di masyarakat. 
Misalnya saja pada perguruan tinggi memiliki fungsi dan kewajiban 
tridharma perguruan tinggi. Dalam melaksanakan fungsi pendidikan 
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dan pengajaran, maka tenaga pendidik/dosen melaksanakan 
perkuliahan jarak jauh dengan menggunakan variasi digital learning. 
Dalam melaksanakan fungsi penelitian, perguruan tinggi menjadi 
mitra dalam memecahkan persoalan yang terjadi dengan basis ilmu 
pengetahuan dan teknologi melalui serangkaian riset. Misalnya 
berbagai riset dilakukan untuk menghasilkan alat yang berfungsi 
menekan laju pandemi, juga untuk membantu para tenaga kesehatan 
maupun pasien Covid-19. Dalam fungsi pengabdian, maka perguruan 
tinggi bisa dilibatkan untuk mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan kebijakan social safety net di masyarakat. Di samping 
itu dapat melakukan penggalangan dana dari civitas akademika untuk 
pembelian APD bagi petugas kesehatan dan bantuan lainnya.    

4. Sektor swasta yang memiliki fungsi dan kewajiban berupa Corporate 
Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. 
Untuk sektor swasta, pemerintah dapat melibatkan sektor swasta 
untuk penggalangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau 
tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi pelaksanaan kebijakan social 
safety net tidak hanya bersumber dari APBN maupun APBD, tetapi 
juga bantuan dana sosial dari sektor swasta. Sehingga diharapkan 
kebijakan social safety net berjalan maksimal dan sesuai dengan 
tujuannya.

5. Pemuka masyarakat (Opinion Leader). Diantara anggota sistem sosial 
ada yang memegang peranan penting dalam proses penyebarluasan 
informasi dan pola perilaku baru (inovasi), yakni mereka yang disebut 
pemuka pendapat. Pemuka pendapat adalah seseorang yang relatif 
sering diminta nasihat dan pendapat tentang sesuatu perkara oleh 
anggota sistem lainnya, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah 
laku orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu secara informal 
(Rogers, E.M., 1995; Rogers and Shoemaker, 1971). Pemuka pendapat 
di masyarakat adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua Adat, 
Ketua kelompok komunitas tertentu. Melalui mereka penyampaian ide/
gagasan/perubahan pola perilaku akan lebih efektif. Contohnya pada 
saat Pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
agar tetap beribadah di rumah, maka terlebih dulu perlu mendekati 
kyai/ulama pada kelompok masyarakat tersebut untuk membantu 
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meyakinkan majlis ta’limnya agar sementara waktu beribadah tidak 
dilakukan di Mesjid tetapi di rumah masing-masing, dan perlunya 
menerima dan memperlakukan jenazah COVID-19 dengan baik sesuai 
syariat agama dan memenuhi protocol dari WHO.  

6. Masyarakat umum memiliki kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, 
pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku 
(Soekanto, 1982). Dalam hal ini kesadaran hukum   terhadap peraturan 
physical distancing dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bentuk nyata kesadaran 
hukum tersebut diantaranya dengan: a)  menjaga kebersihan diri, 
keluarga, dan lingkungan rumah dan sekitarnya; b) “tetap di rumah” 
atau “di rumah saja” dalam melaksnaakan aktivitas sehari-hari, 
bekerja, dan beribadah; c)  tidak mudik ke kampung halaman, karena 
akan menambah penyebaran COVID-19 ke daerah lain; d)  tetap 
melaksanakan kewajiban bekerja dari rumah  “Work From Home” 
sehingga tetap bekerja dan menghasilkan karya produktif; e) tetap 
berempati terhadap masyarakat terdampak COVID-19 dengan cara 
membantu masyarakat rentan, petugas medis  yang membutuhkan di 
lingkungan sekitar sesuai dengan  kemampuan yang dimilikinya, serta 
bagi pendidik (guru dan dosen) berempati terhadap peserta didik dengan 
memberikan pembelajaran jarak jauh yang fleksibel tetapi efektif tidak 
bertumpu pada tugas-tugas yang secara psikologis membebani dan 
berdampak secara fisik pada menurunnya daya imunitas tubuh. 

d. Berbagai kegiatan di atas menunjukkan revitalisasi dan reaktualisasi 
Pancasila pada semua elemen masyarakat Indonesia dalam menghadapi 
Pandemi COVID-19. Keyakinan bahwa Pandemi COVID-19 
merupakan kehendak Tuhan YME sehingga ikhlas menerimanya, 
berdoa dengan penuh keyakinan disertai dengan ikhtiar/upaya 
pencegahan dan penanganan COVID-19 secara massif.  Solidaritas 
sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan menguatkan tekad seluruh 
elemen bangsa (pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi) 
bersatu untuk melawan COVID-19 beserta dampaknya. Kontribusi 
semua elemen masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki 
menunjukkan gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. 
Kebijakan pemerintah tentang physical distancing dan PSBB, serta 
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kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan tersebut menunjukkan 
komitmen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Kebijakan social 
safety net untuk perlindungan sosial masyarakat menunjukkan keadilan 
social bagi seluruh rakyat Indoensia.     

B. KESIMPULAN

Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan 
berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia. Hanya 
saja saat ini pergeseran nilai-nilai Pancasila kian dirasakan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pandemi COVID-19 menjadi momentum untuk 
melakukan revitalisasi Pancasila melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila 
pada seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan swasta secara 
sinergis melalui penguatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, menguatkan 
empati dan solidaritas antar sesama, tekad bersatu padu seluruh elemen 
bangsa melawan pandemic COVID-19, dan menegakkan nilai kerakyatan 
dalam pengambilan dan pelaksanaan  kebijakan  untuk  keadilan dan 
kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 
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ABSTRACT

This study is related to how efforts to build thought to revitalize the 
internalization of the values of Pancasila in learning Political Education 
and citizenship. The quality of the actualization of Pancasila, is determined 
by the quality of citizens as supporting subjects. Meanwhile the structure 
of political life and social culture as an educational setting. Resulting 
in a shift in socio-political values affects the ability of the political and 
educational system. The epistemological and paradigmatic study reinforces 
the paradigm that the “Pancasila political ethics education” approach 
as an alternative reinforces the position and role of civic education in 
Indonesia as Pancasila value education.

Keywords: Citizenship Education, Pancasila Political Ethics Education, 
learning curriculum

ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan bagaimana upaya membangun pemikiran 
untuk merevitalisasi internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran 
Pendidikan Politik dan kewarganegaraan. Kualitas aktualisasi Pancasila, 
ditentukan oleh kualitas warga sebagai subyek pendukung. Sementara 
itu struktur kehidupan politik dan budaya sosial sebagai latar pendidikan. 
Menghasilkan pergeseran dalam nilai-nilai sosial-politik mempengaruhi 
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kemampuan sistem politik dan pendidikan. Studi epistemologis dan 
paradigmatik memperkuat paradigma bahwa pendekatan “pendidikan 
etika politik Pancasila” sebagai alternatif memperkuat posisi dan peran 
pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai pendidikan nilai 
Pancasila.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Etika Politik 
Pancasila, kurikulum pembelajaran

A. PENDAHULUAN

Dari refleksi pengalaman subyektif kajian epistemologik dan 
paradigmatif ke arah upaya memperkokoh mutu aktualisasi nilai Pancasila.  
Dari perspektif pendidikan politik dan Pendidikan kewarganegraan. 
Dalam kajian ini menemukan sejumlah fenomena dan fakta empirik yang 
antara lain   bahwa Perubahan sosial budaya sangat cepat telah menyentuh 
perubahan sistem nilai, sehingga mempengaruhi terhadap pemahaman 
dan sikap kewarganegaraan masalah nilai sosial budaya. Mempengaruhi 
pula terhadap kompleksitas masalah sosial, yang dipredeksi potensial 
menguat ke arah situasi trubulansi, kerana mendapatkan pengaruh besar 
dari revolusi industri yang didukung oleh keberhasilan dalam bidang 
teknologi informasi dan komunikasi. Era industrialisasi menumbuhkan, 
kompleksitas masalah sosial budaya menjadi karakteristik dari latar sosial 
budaya pendidikan. 

Kondisi ini menuntut terhadap kualitas kecerdasan warganegara, 
salah satu unsurnya kecerdasan sosial yang berintikan pemahaman 
penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kecerdasan ini merupakan 
kekuatan intelektual dan emosional untuk menghayati dan mengamalkan 
serta melestarikan nilai nilai Pancasila. Di lain pihak respon paedag 
ogisnya tertingal oleh cepatnya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, 
menyebabkan kesenjangan antara proses pendidikan dengan tantangan 
perubahan nilai dalam masyarakat.     Kesenjangan ini menjadi masalah 
serius, menuntut adanya perubahan pemikiran paradigmatik, dalam kaitan 
ini alternatif tindakan revitalisai pembelajaran nilai Pancasila dalam 
pendidikan politik dan Pendidikan Kewarga Negaraan. 
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Kondisi ini dipicu oleh menguatnya pengaruh budaya dan paham 
bertentangan dengan nilai nilai Pancasila. Era keterbukaan bersifat gelobal 
memperkuat latar masalah bagi penguatan pembelajaran nilai Pancasila.  
Dari perspektif pendidikan politik dalam era demokrasi   Penguatan 
pengamalan tidak mungkin dengan pendekatan indoktrinatif. Akan tetapi 
perlu dukungan pendekatan ‘pendidikan etika politik Pancasila” sebagai 
salah satu pendekatan untuk merevitalisasi pengembangan kurikulum 
dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Pendidikan 
Etika Politik Pancasila. Pembelajaran dalam PKn perlu dimaknai sebagai 
proses kegiatan belajar pesertadidik yang meliputi proses penghayatan, 
pengamalan dan   pelestarian nilai Pancasila dalam. model pembelajaran 
yang berpusat pada guru dan materi pelajaran dan tidak memberikan suasana 
kemerdekaaan kepada pesertadidik untuk mengembangkan kapasitas 
dirinya dalam melakukan perubahan melalu pembelajaran.  

Masalah revitalisasi sosialisasi dan internalisai nilai Pancasila, 
berdasar latar belakang masalah di atas fokus pada masalah; 1) Mengapa 
filsafat Pancasila perlu dijadikan landasan membangun teori pengembangan 
pendidikan kewarganegaraan sebagai Pendidikan etika politik Pancasila. 
2) Mengapa perlu digali dan dikonstruksi pemikiran paradigmatif dalam 
memperkuat revitalisasi proses internasilisasi nilai nilai Pancasila 
sebagai filsafat berbangsa dan bernegara dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Kemudian mengapa Pendekatan Pendekatan Etika 
Politik Pancasila perlu dikembangkan untuk memperkokoh Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Pancasila.

1. Landasan Filsafat Revitaslisasi PKn sebagai Pendidikan Etika Politik 
Pancasila 

Di Indonesia dihadapkan pada tantangan revitalisasi aktualisasi 
nilai dasar filsafat Pancasila, sehingga lebih menjadi kekuatan dalam 
menghadapi dampak negatif globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pengaruh revolusi 
industri pada level 5.0 sesuatu keniscayaan, perlu dimaknai sebagai   
tantangan bagaimana memperkokoh proses sosialisasi dan internalisasi 
nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan dihadapkan pada bagaimana 
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upaya penguatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis 
nilai Pancasila. Sebagai kekuatan sistem nilai dalam membangun   
kecerdasan warganegara, warga negara yang mampu menjadi subyek bukan 
menjadi obyek teknologi (suwarma: 2019) Atas dasar paradigma tersebut 
teridentifikasi sejumlah masalah, antara lain mengapa filsafat Pancasila 
perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan landasan membangun 
teori pengembangan pendidikan kewarga-negaraan sebagai Pendidikan 
etika politik Pancasila. Pemikiran ini merupakan refleksi dari kondisi 
epistemologis dan realitas paedagogis dan aktualisasi nilai Pancasila, serta 
analisis praktis dan perkembangan kehidupan politik selama ini.  

Dekade terakhir dalam bidang filsafat ilmu terjadi perubahan dengan 
munculnya pemikiran berdasar pada paham neopositivisme dan neo 
strukturalisme yang memberikan peluang bagi ilmu ilmu sosial termasuk 
Ilmu Kewarganegaraan untuk melakukan revitalisasi epistemologinya 
dalam membangun jatidiri keilmuannya. Termasuk bagi penataan 
hubungannya dengan disiplin ilmu lainnya, dalam menghadapi masalah 
kewarganegaraan dan masalah kebangsaan. Terutama dalam membangun 
sosok keilmuan yang bergerak dari tradisi pendekatan disipliner yang 
selama ini masih dominan ke arah interdisiplin, multidisipline dan 
antardisiplin, bahkan kontradisiplin. Munculnya pendekatan naturalistik 
inquiry yang diunggulkan dalam ilmu ilmu sosial dan studi sosial serta 
humaniora dan keberagamaan. Dalam ilmu pendidikan terapan muncul 
Penelitian Tindakan kelas dalam Ilmu Keguruan serta Lesson studies dan 
dan SST dan STEM dalam pendidikan IPA dll, sebagai hasil inovasi. 

Perubahan terjadi seiring dengan perubahan tatanan global. 
Neo ideologi muncul yang dalam era gelobalisasi. Mempengaruhi 
implementasi dan kemurnian aktualisasi dasar filsafat bernegara negara-
negara berkembang, Termasuk mempengaruhi pula terhadap implementasi 
dan kemampuan warga negara Indonesia memahami, mengaktualisasikan 
mempekokoh penguatan nilai filsafat Pancasila. Masalah ini berkait 
dengan konsep mengapa perlu memperkokoh dan memperkuat kecerdasan 
warganegara dalam memahami menghayati dan mengamalkan nilai-
nilai Pancasila. Hal ini diperlukan untuk memperkuat aktualisasinya 
dalam membangun kecerdasan kehidupan berdemokrasi, Pendidikan 
kewarganegara diperlukan untuk kepentingan tersebut.
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Margaret Stimmann Branson, (1998), Associate Director Center 
for Civic Education dalam bukunya “The Role of Civic Education 
A Forthcoming Education Policy Task Force Position Paper from 
the Communitarian Network. Menjelaskan hubungan pendidikan 
kewarganegaraan dan demokrasi mengemukakan bahwa Pendidikan 
kewarganegaraan dalam masyarakat demokratis sangat perlu dipikirkan 
untuk mempromosikan pemahaman akan cita-cita demokrasi dan komitmen 
yang beralasan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Tetapi itu 
tidak berarti bahwa demokrasi harus disajikan sebagai utopia. Demokrasi 
bukan utopis, dan warga negara perlu memahami bahwa jangan sampai 
mereka menjadi sinis, apatis, atau hanya menarik diri dari kehidupan 
politik ketika harapan mereka yang tidak realistis tidak terpenuhi. Agar 
pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus realistis; itu harus 
membahas kebenaran sentral tentang kehidupan politik. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai moel Civic Education 
Indonesia dihadapkan pada tantangan memperkuat kemampuan dalam 
Pengembangan Kurikulum dan pembelajarannya untuk mengatasi 
kelemahan yang selama ini dalam pembelajaran nilai Pancasila untuk 
memperkokoh kehidupan bernegara. Untuk itu perlu dibangun paradigma 
baru dalam memperkuat pembelajaran aktualisasi nilai Pancasila. 
Pendekatan Pendidikan   Etika Politik Pancasila sebagai pendidikan nilai 
demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945. Hubungan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan demokrasi di Indonesia dalam tujuannya untuk 
membangun Kecerdasan berdemokeasi Pancasila. Demokrasi yang 
dikembangkan atas dasar kekokohan etika politik Pancasila, pendekatan ini 
diperlukan dalam menghadapi ancaman pengaruh ideologi asing terhadap 
pemahaman Pancasila sebagai dasar filsafat bernegara dan berbangsa.  
Adalah merupakan tantangan dalam upaya revitalisasi epistemologis 
termasuk dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaraan pendidikan 
nilai Pancasila, dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan 
dimaknai sebagai pendidikan etika politik Pancasila. Berdasarkan latar 
belakang masalah diatas, terdapat sejumlah masalah yang perlu segera 
mendapatkan perhatian komunitas PKn. Terutama berkaitan dengan upaya 
membangun pemikiran akademik untuk revitalisasi pembelajaran nilai 
Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Terutama 
dalam kaitannya dalam pengembangan model pembelajaran nilai untuk 
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mengoreksi dampak negatif dari pendekatan kognitif yang mendominasi 
selama ini yang cenderung sebagai Indoktrinasi politik. Sebagai dampak 
negatif dari pandangan Pancasila sebagai ideologi negara. Perlu segera 
ditransformasikan bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat bernegara dan 
berbangsa.  Dalam konteks ini peran Pendidikan kewarganegaraan sangat 
strategis dalam melaksanakan sosialisasi dan internasiliasi dan aktualisasi 
Nilai Pancasila. Untuk itu kajian filsafat Pendidikan Kewarganegaraan 
untuk membuahi tantangan revitalisasi. Meliputi (1) Mengapa filsafat 
Pancasila perlu dijadikan filsafat Ilmu kewarganegaraan dan landasan 
membangun teori pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan etika Politik Pancasila dan pembelajaran nilai Pancasila? (2) 
Mengapa perlu dikembangkan model pembelajaran nilai Pancasila berbasis 
masalah kewaganegaraan kontekstual berbasis Agama,  ilmu pengetahuan, 
masyarakat dan   teknologi yang terintegrasi dalam pendekatan pendidikan  
Etika Politik Pancasila (3)  Mengapa model pengembangan kurikulum perlu 
memuat nilai-nilai Pancasila dan masalah  pembelajaran nilai Pancasila  
dengan menekankan pada  tujuan untuk membangun kompetensi warga 
negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa  dan berahlak mulia sebagai landasan membangun kecerdasan Etika 
Politik Pancasila 

2. Arah Revitalisasi Internalisasi Nilai Pancasila Dalam Pendekatan 
Pendidikan Etika Politik Pancasila.

Masalah yang mengedepan kaitannya dengan bagaimana arah 
revitalisasi Nilai nilai Pancasila untuk memperkokoh aktualisasi.  Dari 
perspektif Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, hendaknya 
diarahkan untuk menggali dan mengkonstruksi pemikiran paradigmatif 
dalam memperkuat revitalisasi proses internasilisasi nilai nilai Pancasila 
sebagai filsafat berbangsa dan bernegara dalam pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan. Kemudian masalah bagaiamana revitalisasi pembelajaran 
nilai Pancasila berbasis pendekatan pendekatan pendidikan etika politik 
Pancasila?  Masalah ini sangat mendesak untuk mengatasi melemahnya 
wawasan dan kecerdasan ber-Pancasila dari warga negara. Masalah ini 
dalam teori dan konsep PKn berkaitan dengan pengembangan pendekatan 
PPKn sebagai Pendidikan nilai (Suwarma: 2017). Pendekatan ini untuk 
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memperkuat pula konsep dan pendidikan Etika Politik Pancasila dalam 
PPKn.  Kondisi ini mempengaruhi terhadap   pengembangan epistemologi 
Ilmu Kewarganegaraan dalam menjawab tantangan perubahan pengaruh 
berbagai ideologi asing, didasarkan atas dasar paradigma bahwa warga 
negara dapat melakukan menguatkan nilai Pancasila sehingga   memiliki 
kecerdasan ber Pancasila memiliki pemahaman kebenaran pilosofik yang 
kokoh sehingga menjadi kekuatan keyakinan ideologis untuk membangun 
kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam perspektif pemikiran 
Pendidikan Kewarganegaraan yang dijadikan pusat perhatian revitalisasi 
dan sosialisasi yang kemudian dikembangkan dengan dukungan penelitian 
ilmiah dan sesuai dengan perubahan lingkungannya.  Oleh karean itu 
yang menjadi pusat pemikirannya bukan Pancasila, akan tetapi yang 
perlu direvitalisasi adalah proses internalisasi yang bagian penting dari 
sosialisasi politik.  Kajian selama ini (Suwarma 2015) menemukan konsep 
bahwa jika memperkuat pendekatan PPKn sebagai pendidikan nilai nilai 
Pancasila, seara terintegrasi dengan pendekatan Pendidikan Etika Politik 
Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan, akan mempekokoh 
kompetensi warganegara sebagai subyek dalam upaya memperkuat 
kecerdasan dirinya dalam kehidupan ber-Pancasila. Sementara itu 
globalisasi membawa dampak positif, tetapi juga melahirkan dampak 
negatif, ancaman globalisasi bagi Indonesia sebagai negara berkembang 
adalah melemahnya aktualisasi nilai Pancasila. Kondisi ini disebabkan 
menipisnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila.  
Bergesernya nilai nasionalisme dan menjauhnya jati diri bangsa dari akar 
nilai budaya bangsa. Sementara itu keberhasilan mempertahankan nilai 
nilai lokal genius dalam percaturan gelobal mampu mempertahankan nilai 
nilai untuk dijadikan kekuatan modernisasi. Hal ini antara lain dialami 
negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau China yang jadi modern dengan 
tetap memberikan ruang hidup bagi akar-akar tradisionalnya. Pendidikan 
Kewarganegaraan dihapakan kepada fenomena tersebut perlu memperkuat 
peran dalam upaya penguatan nilai nilai Pancasila.  Paradima penguatan 
nilai nilai dari diemnsi pendidikan nilai dengan menemukan kembali 
sumber nilai penguatnnnya. 

Dalam kajian ini memperkokoh keyakinan paham konstitusionalisme 
bahwa konsepsi “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, 
menempatkan agama sebagai sumber nilai–nilai dalam kehidupan 
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berbangsa dan bernegara. Diyakini pula seabagai sumber penguat.   
Sedangkam kekuatan aktualisasinya sangat tergantung pada kualitas 
pemahaman, penghayatan dan pengamalan warga negara. Implikasinya    
kualitas warganegara tersebut perlu ditumbuh kembangkan melalui proses 
pendidikan. Pembelajaran ditransformasikan sebagai proses sosialisasi 
dan internalisasi nilai Pancasila yang memungkinkan pesertadidik 
menjadi warganegara yang cerdas berlandaskan kekokohan sistem 
nilai Pancasila. Warganegara yang cerdas   sebagai aset dan modal 
untuk membangun kecerdasan dalam kehidupan bernegara berbangsa.  
Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan bagian 
dari tujuan bernegara seperti dirumuskan dalam Pembukaaan UUD NRI 
1945. Dalam kajian ini konsep kecerdasan dalam memahami menghayati 
dan mengamal-kan nilai nilai Pancasila, hendaknya dijadikan pendekatan 
dalam membangun proses sosialisasi dan internaslisasi dan aktualisasi.

Di lain pihak Pendidikan Kewarganegaraan sebagai model pendidikan 
yang dikembangkan di berbagai negara untuk, dikembangkan sesuai dengan 
falsafah dan paham konstitusinya serta masalah kewarganegaraannya 
dijadikan aset dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Pendidikan kewarganegaraan Indonesia merupakan model pendidikan 
nilai Pancasila yang didukung oleh kekuatan epistemologoi ilmu 
kewargnegaraan serta berbagai model pendidikan Kewaarganegaraan 
sejak pendidikan terendah hingga perguruan tinggi. Didukung pula oleh 
sistem pendidikan guru bertarap universitas pada program PPKn dan 
dukungan dosen dan tenaga akademisi dan dukung oleh komunitas serta 
organisasi profesioal AP3KNI. Demikian sebagai pendidikan politik tidak 
hanya terbatas di dalam pendidikan formal akan tetapi dikembangkan 
dalam berbagai lembaga pendidikan di masyarakat.    

Kajian paedagogi serta epistemologis Pendidikan Kewarganegaraan 
di Indonesia memiliki pengalaman akademik dan kependidikan yang 
potensial unrtuk memenuhi kebutuhan dalam membangun kecerdasan 
warga negara tersebut. Di sejumlah negara maju dan berkembang tengah 
dilakukan upaya revitalisasi, sesuai dengan tuntutan perkembangan dan 
perubahan tata nilai yang tumbuh seiring dengan perkembangan ilmu dan 
teknologi informasi dan komunikasi. Mehmet Akif (2020) dalam laporan 
penelitiannya yang berjudul “Political education in school”, diterbitkan 
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dalam Akademic Jurnal pada bagian Educational Research and review. 
Tentang pendidikan politik dan peran sekolah.    Menjelaskan bahwa 
sekolah tidak hanya secara langsung mendukung sosialisasi dan partisipasi 
politik melalui kurikulum formal tetapi juga mendorong hal yang sama 
secara tidak langsung melalui atmosfer sekolah. Dikemukakan sebagai 
contoh rasa kebersamaan di antara para guru dan siswa, bentuk komunikasi 
dan interaksi dan urutan tempat duduk di ruang kelas. Selain itu sekolah 
mengurangi masalah sosial sampai tingkat siswa, membuat mereka secara 
rasional dan kolektif dapat diperdebatkan untuk melayani pembentukan 
oleh para siswa pandangan ke depan politik atau kesadaran, dan mereka 
mencapai serangkaian keterampilan yang diperlukan untuk partisipasi 
politik. Ini memenuhi tujuan secara tidak langsung melalui budaya sekolah 
di sekolah. Dengan kata lain, sekolah dan layanan pendidikan di sekolah 
memiliki konten dan fungsi pendidikan politik. Kemudian mengemukakan 
pula pengertian pendidikan politik dengan mengutip pendapat Pandey dan 
Kumar, 1977: 517-8). Yang memaknai bahwa Pendidikan politik adalah 
proses di mana warga negara menginternalisasi seperangkat nilai-nilai 
sistem politik. Untuk memperjelas, pendidikan politik adalah proses di 
mana orang belajar beberapa hal seperti bagaimana bersosialisasi dalam 
budaya politik, bagaimana berpikir dan bertindak dalam politik dan 
pemerintahan, bagaimana beradaptasi dengan proses politik, bagaimana 
membentuk sistem politik dan bagaimana membuat keputusan. Fungsi 
politik sekolah dan pendidikan adalah untuk membesarkan warga negara 
yang baik. Ini, pada kenyataannya, adalah tujuan umum dan fundamental 
dari pendidikan politik, demokrasi dan kewarga negaraan. 

Kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan diperoleh oleh 
orang-orang yang menjalankannya dalam praktik dan melalui proses 
pendidikan politik (Pandey dan Kumar, 1977: 518). Kajian ini menegaskan 
bahwa salah satu pendekatan yang dikembangkan melakukan revitalisasi 
kurikulum dan pembelajaran, Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia 
antara lain pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila. Karena yang 
dihadapi warga negara adalah partisipasi dalam kehidupan demokrasi, 
secara teoretik demokrasi harus mampu membangun kesejahteraan dan 
kecerdasan partisipasi politik warga negara. 
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3. Konsepsi Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila Dalam 
Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia 

Perubahan Paradigma Dalam Ilmu Ilmu sosial Implikasinya terhadap 
Revitalisasisi   Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan, 
sehubungan dengan terjadi perubahan paradigma dalam ilmu ilmu 
sosial.  Perubahan ini sebagai korekasi dari positivisme, dan tumbuhnya 
neopistivisme dan neostruturalis-me, dengan berkembangnya naturalistik 
inquary dalam memperkokoh epistemologi ilmu ilmu sosial. Perubahan 
tersebut mempengaruhi terhadap pengemabangan kurikulum dan 
pembelajaran dalam Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan  dan Pendidikan 
Kewarganegaraan Antara lain dapat diidentifikasi bahwa (1) Perubahan 
yang sangat cepat dalam kehidupan   sosial budaya, berpengaruh luarbisa 
terhadap  epistemologi ilmu ilmu sosial termasuk  ilmu pendidikan 
dan keguruan  (2)  Sementara itu pendekatan disiplin, multidisiplin  ke 
arah pendekatan  krosdisiplin,  termasuk  yang bersifat kontradisiplin, 
memberikan pengaruh terhadap pendekatan kurikulum  dan pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan dan berimplikasi terhadap sistem pendidikan 
guru PKn. (3) Positivisme memiliki pemikiran dalam penelitian ilmiah 
yang dapat diteliti hanyalah yang bersifat empirik   realitas, fakta 
fakta dalam masyarakat. (4)  nilai-nilai sosial dapat digeneralisasikan 
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Di lain pihak 
teori pendidikan nilai, menyatakan bahwa pemaknaan kebenaran lebih 
bersifat konstektual dan berkaitan dengan nilai kearifan lokal termasuk 
dalam pengembangan pendidikan Etika Politik Pancasila sebagai salah 
satu pedekatan dalam PPKn di Indonesia. Dalam perkembangannya 
positivisme mendapat koreksi keras, terutama dalam perspektif pemikiran 
ilmu ilmu sosial budaya.  Koreksi tersebut memunculkan aliran baru yaitu 
“Post Positivisme” atau dikenal dengan neopositivisme. Dan gerakan 
konstruktivisme, kondisi ini sebenarnya peluang untuk memeperkokoh 
pendidikan kewarganegaran sebagai pendidikan Etika Politik. Untuk 
melakukan revitalisasi untuk membangun peluang tersebut dapat dikaitkan 
dengan   pemikiran dalam Ilmu kewarganegaran yang melahirkan aliran 
tradisi dan model Pendidikan Kewarganegaraan yang mempengaruhi 
pemikiran pengembangan di berbagai negara termasuk di Indonesia  
dalam ragam pendekatan antara lain; (1 Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai bagian dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  (Social Studiesl,  
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(2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik bagi dari 
sosialisai politik dan komunikasi politik, (3) Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai Pendidikan politik, bagian sosialisasi politik yang berintikan dari 
sisiologi politik  pelembagaan  sistem politik. Dalam perspektif konsepsi 
pendidikan kewarganegaraan berkait dengan konsep; (1) Pendidikan 
Kewarganegaraan sebagai pendidikan Hak Azasi Manusia, bagian dari 
upaya penegakkan HAM. (2) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan Kesadaran berkonstitusi bagian dari sosialisasi hukum Tata 
Negara, (3) Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan Hukum 
untuk membangun kesadaran hukum bagian dari sosiologi hukum.  
(3) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Etika Politik, 
bagian dari filsafat politik. (4) Pendidikan Kewarganegaraan sebagai 
Pendidikan Guru PKN yang mempersiapkan guru profesional Pancasilais, 
bertaraf universiter, bagian dari ilmu keguruan dan ilmu Pendidikan, (5) 
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan disiplin ilmu Kewarga 
Negaran, bagian dari ilmu Pendidikan (6) Paradigma Pembelajaran Nilai 
Kebangsaan dalam PPKn Sebagai Pendidikan Nilai Ideologi Pancasila.

Kemudian perkembangan pendekatan kognitif, mendapat kritik tajam 
sehingga melahirkan pemikiran baru terhadap perlunya pengembangan 
kurikulum dan pembelajaran sebagai pendidikan dan pembelajaran nilai. 
Setelah paham kognitif tidak berhasil mengembangkan kemampuan 
warganegara untuk membangun sistem nilai.  Kemampuan ini sebagai 
dasar bersikap dan bertindak sebagai wraga negara yang baik.  Awalnya 
dikembangkan sebagai pendidikan moral, kemudian dirubah menjadi 
pendidikan nilai, dan kini di kembangkan menjadi pendidikan karakter. 
Proses perkembangan ini seperti dikembangkan dalam sistem pendidikan 
di Barat dalam dekade terakhir ini, kemudian berpengaruh di berbagai 
negara, termasuk di Indonesia dengan pendekatan pendidikan karakter. 
Implikasinya muncul konsep penguatan karakter dalam pendidikan 
Pancasila, sementara itu dalam filsafat dan normatif sistem pendidikan kita 
dikenal filsafat pendidikan dalam tujuan untuk meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia.

Berikut ini pemikiran hipotetik paradigmatik, sebagai reflektif 
empirik subyektif ke arah pemikiran revitalisasi dan inovasi sebagai 
pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila antara lain bahwa; (1) PKn 
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multi sumber dan kontekstual ilmu pendidikan ilmu keguruan Imu-ilmu 
Sosial, humaniora, sain teknologi dan agama dan masalah kewarganegaraan 
dengan mengarah pada pendekatan krosdisiplin untuk kepentingan 
pencapaian tujuan pendidikan nasional. (2) Globalisasi merupakan latar dan 
lingkungan dan modal sosial  potensial untuk memperkokoh PPKn sebagai 
pendidikan Etika Politik  Pancasila  bertujuan untuk membangun kekuatan 
warganegara yang cerdas beriman bertakwa dan berakhlak politik mulia (3) 
Proses pembelajaran PPKn, ditransformasikan pada strategi pembelajaran  
yang  pengembangan berpikir memahami, menghayati dan menga-malkan 
Pancasila dan nilai Pancasila sebagai dasar  dan ideologi negara, dengan 
dukungan pengembangan kurikulum  dan pembelajaran berbasis masalah 
kewarganegaraan aktual. (4) Era globalisasi merupakan kompetitif global 
antar bangsa, perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Daya mampu 
aktualisasi Pancasila terletak pada kecerdasan warganegara memahami 
menghayati dan pengamalkan Etika Politik Pancasila.

Implikasinya revitalisasi PKn sebagai Pendidikan Nilai Pancasila   
berkait dengan memperkuat pendekatan pendidikan Ideologi Pancasila 
sebagai salah satu pendekatan dalam Ilmu Kewarganegaraan dalam 
pengembangan kurikulum dan pembelajaran nilai Pancasila. Tuntutan 
terhadap kemampuan dan kompetensi warga negara bertambah semakin 
tinggi dalam situasi ancaman disintegrasi serta pengaruh ideologi asing 
adalah merupakan tantangan untuk memperkokoh pendekatan filosofik 
Ilmu Kewarganegaraan dalam memberikan landasan teoretik terhadap 
mengembangan Kurikulum dan Pembelajaran termasuk dalam pembelajaran 
nilai kebangsaan dalam PKn sebagai pendidikan Nilai Pancasila.  Masalah 
utama dalam revitalisasi adalah pemikiran untuk membangun teori dan 
paradigma baru, sehubungan dengan masalah dan tantangan baru yang 
menjadi latar Pendidikan Kewarganegaraan.  Pendidikan Kewarganegaraan 
sebagai pendidikan Guru PKn yang profesional Pancasilais, perlu 
mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan guru profesional. Adalah 
merupakan penentu keberhasilan pemikiran revitalisasi dan aktualisasi
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4. Konsepsi Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila  

Penguatan pembelajaran nilai Pancasila dalam PKn, menuntut 
penguatan terhadap pendekatan sebagai Pendidikan Etika Pancasila.  
Pendekatan ini memiliki makna sebagai model pendidikan nilai Pancasila 
yang digunakan dalam melakukan revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan 
di Indonesia. Pendekatan ini merupakan pendidikan Nilai Pancasila yang 
dikembangkan bersarkan konsesp sosiologi politik dan internalisasi dan 
pendidikan untuk memperkuat pemahaman penghayatan dan pengamalan 
Pancasila. Pendekatan berkait pula dengan pendekatan dalam pendidikan 
politik yang banyak digunakan dalam bidang sosiologi politik. Pendekatan 
ini dapat diintegrasikan dengan Pendidikan Kewarganegaran, karena 
pendidikan ini, memiliki sejumlah teori dan tradisi serta model pembelajaran 
moral, nilai dan karakter, baik dalam kurikulum peserkolahan perguruan 
tinggi dan dalam pendidikan masyarakat. Pendekatan Pendidikan Etika 
Politik, selama ini belum dikembangkan secara fungsional. Antara lain 
disebabkan menguatnya paham pemikiran positivistik dan behaviorostik 
dalam ilmu pendidikan dan ilmu keguruan serta ilmu sosial humaniora 
sebagai sumber keilmuan Pendidikan Keawarganegaraan.

Di samping itu pendekatan disipliner yang masih dominan, 
merupakan kendala dalam membangun pendekatan interdisipliner, dan 
pendekatan fertilisasi dalam pengembangan kurikulum (fertilization 
curriculum Development).  Pendekatan Pendidikan Etika Politik, dapat 
dijadikan alternatif untuk merevitalissi dan meningkatkan daya aktualisasi 
nilai nilai Pancasila. Dari kajian reflektif subyektif emprik dalam bidang 
pendidikan politik dan kewarganegaraan berkait dengan pengembangan 
pendidikan nilai Pancasila dengan pendekatan Pendidikan Etika Politik 
dalam PKn, dirmuskan paradigma sebagai berikut;

1) Penguatan  nilai-nilai Pancasila hendaknya merupakan bagian penting 
dalam inovasi pembelajaran nilai Pancasila, terutama untuk memperkuat 
proses pembelajaran dalam mengimbangi  pendekatan objectif model  
dalam pendidikan selama ini dalam praktek pembelajaran yang 
cenderung menciptakan suasana indoktrinasi yang dinilai tidak tepat 
dengan prinsif prinsif pembelajaran yang demokratis.

2) Pendekatan model pengembangan kurikulum dan pembelajaran 
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konstekstual memberikan landasan  untuk pengembangan models 
pembelajaran nilai  nilai  Pancasila    sesuai dengan pendekatan 
Pendidikan Etika Politik Pancasila. Sesuai dengan filsafat pendidikan 
Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Ahlak mulia.  

3) Pendekatan Etika Politik Pancasila dapat digunakan sebagai salah satu 
pendekatan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam 
upaya membangun model pembelajaran yang menekankan secara 
terpadu unsur pemahaman, penghayatan dan pengamalan Pancasila 
dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tujuan pendidikan 
nasional. Konsepsi ini dapat berhasil, apabila didukung oleh 
kemampuan guru dan sistem pendidikan guru, baik dalam pendidikan 
prajabatan maupun pasca jabatan. Dengan  menggunakan pendekatan 
“problem based dan value education”

4) Pendekatan ini akan berhasil apabila digunakan dalam upaya 
pemperkokoh pembelajaran menurut tradisi dan model pendidikan nilai 
Pancsila. Sedangkan proses pembelajrannya apabila dikembangkan 
dalam model pembelajaran yang berorentasi pada makna penciptaan 
suasana pembelajaran kemerdekaan pesertadidik dalam keterlibatannya  
dalam berpikir memecahkan masalah untuk memperkokoh kecerdasan 
ber-etika politik Pancasila. dalam kelompok dalam memecahkan 
masalah kewarga negaraan. Tujuannya  pengembangkan kemampuan 
berpikir  reflektif logis atas sejumlah fenomena  dan masalah 
kewarganegaraan yang muncul dalam kehidupan ber-Pancasila dan 
bernegara. 

5) Gejala dan fenomena  melemahnya komitmen dan kepercayaan 
terhadap nilai nilai Pancasila sebagai sumber pendidikan Etika Politik. 
Merupakan tantangan revitalisasi  PKn dalam perspektif pendekatan 
bagi pengem-bangan nilai Pancasila dalam memperkokoh kehidupan 
bernegara.

6) Dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan makna membangun 
kecerdasan warga negara merupakan kecerdasan ber-Pancasila. Kecer-
dasan ini meliputi kualitas  pemahaman penghayatan dan pengamalan 
nilai Pancasila, Kemampuan menegakkan nilai dan mengamalkan 
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serta kemampuan memelihara nilai-nilai dan mengembangkan kepada 
yang lebih baik.

7)  Konsep pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila, akan berhasil 
manakala berorientasi pada membangun karakter Pancasila intinya 
karakter keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa 
untuk melahirkan warga negara berakhlaq mulia yaitu akhlak politik 
Pancasila. 

8) Krisis pembelajaran nilai di atas, dapat di atasi dengan menggunakan 
pemdekatan pedidikan etika politik Pancasila  dengan  meyakini dan 
merevitalisasi pendidikan PKN sebagai pendidikan  dan pembelajaran 
yang didukung dengan kekokohan Ilmu Kewargaegraaan dan 
Pendidikan Guru Pendidikan Kewarganegaraan. pembelajaran nilai 
Pancasila dan masalah aktual kewarganegaraan adalah altenatif solusi 
pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek kognitif dari pada 
afektif dan psikomotor.

B. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa  diperlukan 
paradigma baru dalam upaya melakukan revitalisasi Pendidikan Kewarga 
negaraan. Perlu diperkuat dengan berlandasan  pemikiran philosofik 
epistemologi, yang berhubungan dengan ilmu pendidikan ilmu keguruan 
dan ilmu sosial humaniora dan agama sebagai sumber nilai Pancasila 
untuk membangun paradigma baru. Antara lain diadsarkan atas pemikiran 
sebagai berikiut;

1) Perlu dilakukan transformasi orientasi pemikiran dari mengajar 
nilai  kepada belajar nilai Pancasila  dengan memperankan peserta 
didik sebagai subyek pebelajar  yang memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan kapasitas dirinya secara kolektif dalam belajar 
kelompok. Agar mampu menginternalisasikan nilai Pancasila dan 
mengamalkannya dalam mendukung sistem politik Indonesia 
berdasarkan nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

2) Kemampuan berfikir kritis dan kreatif dan nilai karakter Pancasila   yang 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar membangun 
akhlak mulia warga negara dapat dikembangkan, jika pembelajaran 
PKn berhasil menciptakan iklim belajar yang terbuka, demokratis, 
kompentitif berorientasi kepada proses belajar peserta didik untuk 
dapat mengembangkan potensi kapasitas dan kapabilitas dirinya sendiri 
berbasis nilai musyawarah dan mufakat dalam interaksi edukatif.

3) Pengembangan nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn, akan 
efektif apabila nilai-nilai yang melekat pada setiap konsep bahasan 
materi pelajaran dijadikan media stimulus bagi terjadinya klarifikasi 
dan penalaran nilai sebagai proses pengembangan kemampuan 
menginternalisasikan nilai Pancasila.

4) Sistem nilai sebagai substansi pembelajaran  akan penuh makna jika  
mengakses Nilai Nilai keagamaan sebagai sumber   pembelajaran 
nilai Pancasila. Pengembangannya hendaknya dilakukan melalui 
upaya transformasi budaya belajar yang berbasis masalah aktual 
kewarganegaraan.

5) Nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan dijadikan sumber nilai 
memperkaya setiap konsep materi PKN dijadikan sebagai bahan 
kajian yang menarik dalam proses belajar, manakala hakekat PKn 
sebagai pendidikan nilai keimanan dan Ketaqwaan dan kahlak muliah 
warganegara Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Makna Pendekatan Pendidikan Etika Politik Pancasila dan 
Pembelajaran Nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. 
Pendekatan untuk memperkuat epistemologi Ilmu Kewarganengaraan, 
mengembangkan Kurikulum dan pembela-jaran PKn dan Pengembangan 
mutu Pendidikan Guru PKn. Secara Teoretik untuk mengembangkan 
Karakter   Pancasila warga negara Indonesia untuk memperkokoh 
partisipasi berdemokrasi dalam sistem politik Indonesia 
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Abstract

Pancasila revitalization is needed in an effort to strengthen Pancasila as an 
ideology of the Indonesian people in the midst of penetration of globalization 
and attitudes towards increasing attitudes towards globalization and 
attitudes towards improving behavior. citizen of Pancasila values. Also to 
respond to various counterproductive political streams with democracy, 
which in this era of openness appears so strong. In addition, in responding 
to the ideology of terrorism and radicalism which must be recognized is a 
threat to the existence of the Pancasila ideology. 

Strengthening political education and civic education as an effort to 
revitalize Pancasila is carried out by promoting the values   of Pancasila as an 
ideology to all levels of society with the aim that every citizen understands, 
lives and practices the values   of Pancasila in the life of society, the nation 
and the state. Moreover Citizenship Education in the curricular dimension 
is a compulsory student subject from primary and secondary education 
to high education, carrying out the mission of political education, law 
related education, social education, and democratic education as well as 
constitutional education. If this citizenship education is implemented well, 
not only in schools, but in the wider community, this will have positive 
implications for the Pancasila revitalization effort, which is manifested in 
the attitudes and behaviors of citizens who reflect the values   of Pancasila. 
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Citizens’ maturity in behaving and acting that reflects the values   of 
Pancasila is believed to be able to counter various ideologies such as 
terrorism and radicalism and political flow that is counterproductive 
to democracy. Various phenomena of terrorism and radicalism in our 
country in recent years, have become valuable lessons for the importance 
of the values   of Pancasila to be reinforced in the form of comprehensive 
understanding and practice by all levels of society. Thus we increasingly 
believe that the Pancasila ideology is an ideology that is very appropriate 
for the Indonesian nation as it has been dug out of the motherland and 
formulated by the founding fathers for the survival of the nation and state 
of Indonesia. 

Keywords: Revitalization of Pancasila, Ideology, Political Education, 
Citizenship Education, Terrorism and Radicalism. 

ABSTRAK

Revitalisasi Pancasila diperlukan dalam rangka usaha untuk semakin 
memperkokoh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di tengah 
penetrasi globalisasi dan tendensi semakin melunturnya sikap dan 
perilaku warga negara dari nilai-nilai Pancasila. Juga untuk merespon 
berbagai politik aliran yang kontra produktif dengan demokrasi, yang di 
era keterbukaan ini muncul begitu kuat. Di samping itu, dalam merespon 
ideologi terorisme dan radikalisme yang harus diakui merupakan ancaman 
bagi eksistensi ideologi Pancasila. 

Penguatan pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan sebagai 
upaya revitalisasi Pancasila dilakukan dengan cara mensosialisasikan 
nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kepada semua lapisan masyarakat 
dengan tujuan agar setiap warga negara memahami, menghayati, dan 
mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Terlebih Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi 
kurikuler merupakan mata pelajar wajib mulai pendidikan dasar dan 
menengah hingga pendidikan tinggi, mengemban misi pendidikan 
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politik, pendidikan hukum, pendidikan kemasyarakatan, dan pendidikan 
demokrasi serta pendidikan kesadaran berkonstitusi. Jika pendidikan 
kewarganegaraan ini diterapkan dengan baik, bukan hanya di persekolahan, 
tetapi di masyarakat luas, maka hal ini akan berimplikasi positif bagi usaha 
revitalisasi Pancasila, yang dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku 
warga negara yang mencerminkan nilai Pancasila. 

Kedewasaan warga negara dalam bersikap dan bertindak yang merefleksikan 
nilai Pancasila diyakini akan mampu melawan berbagai ideologi seperti 
terorisme dan radikalisme dan politik aliran yang kontraproduktif dengan 
demokrasi. Berbagai kejadian aksi-aksi terorisme dan radikalisme di 
negara kita dalam beberapa tahun ini, cukup menjadi pelajaran berharga 
akan pentingnya nilai-nilai Pancasila untuk diperkuat kembali dalam 
wujud pemahaman dan pengamalan secara komprehensif oleh seluruh 
lapisan masyarakat. Dengan demikian kita semakin menyakini bahwa 
ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sangat tepat bagi bangsa 
Indonesia sebagaimana telah digali dari bumi pertiwi dan dirumuskan oleh 
para pendiri negara (founding fathers) untuk kelangsungan hidup bangsa 
dan negara Indonesia. 

Kata kunci: Revitalisasi Pancasila, Ideologi, Pendidikan Politik, 
Pendidikan Kewarganegaraan, Terorisme dan Radikalisme. 

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekarang 
ini, tidak bisa dipungkiri, Pancasila dihadapkan pada berbagai macam 
tantangan yang tidak ringan. Secara eksternal dihadapkan pada kuatnya 
pengaruh globalisasi yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Kehadiran 
berbagai ideologi dari berbagai negara melalui berbagai saluran media 
terutama teknologi informasi dan komunikasi, dengan berbagai kemasan 
yang sarat dengan muatan ideologis yang bisa jadi bertolak belakang 
dengan ideologi Pancasila. Sedangkan secara internal dihadapkan pada 
tantangan masih kurang memadainya pengetahuan, sikap dan perilaku 
warga negara yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini 
sudah barang tentu harus disikapi secara kritis, terutama dengan mencari 
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formulasi solusi yang dianggap tepat, sehingga ideologi Pancasila tetap 
berperan penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. 

Persoalan Pancasila bukan terletak pada nilai filosofisnya, melainkan 
pada tataran implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 
menunjukkan ada masalah yang cukup serius dalam hal usaha mengamalkan 
Pancasila. Pengalaman semasa orde baru di mana Pancasila dimanfaatkan 
hanya untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan, cukup menjadi 
pembelajaran berharga yang harus dipetik hikmahnya agar tidak terulang 
kembali pada orde reformasi saat ini. Hal inilah yang membuat Pancasila 
dimarginalkan oleh berbagai kalangan karena terlanjur tercemar oleh orde 
baru saat itu (Azra, 2006 sebagaimana dikutip oleh Tilaar, 2007). 

Saat ini ancaman yang tidak bisa dipandang remeh bagi Pancasila 
adalah hadirnya ideologi-ideologi lain yang sangat bertolak belakang 
dengan ideologi Pancasila. Diantaranya adalah ideologi terorisme dan 
radikalisme yang menjadi ancaman sangat serius bagi Pancasila dan 
kelangsungan bangsa dan negara Indonesia. Kedua ideologi tersebut 
menghendaki adanya perubahan secara radikal dan dilakukan dengan 
menggunakan kekerasan dan mengorbankan berbagai kepentingan umum 
termasuk warga masyarakat demi mencapai tujuan utamanya. Tentu hal ini 
sangat bertentangan dengan Pancasila, sebagai ideologi yang sudah teruji 
dan memiliki kebenaran untuk dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara. 
Pancasila sebagai the great oughts-nya bangsa dan negara Indonesia, jika 
dihayati dan diamalkan secara konsisten oleh setiap lapisan masyarakat 
tanpa kecuali, maka akan memberikan jaminan bagi kelangsungan hidup 
bangsa dan negara Indonesia. 

Aksi-aksi terorisme belakangan ini dan radikalisme yang saat ini 
telah menyasar berbagai tingkat usia warga masyarakat terutama usia 17-
24 tahun (Rachmat Krisyatno, 2019) harus menjadi perhatian bersama, 
karena terorisme termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime) yang harus diputuskan mata rantai aksi-aksinya di bumi pertiwi 
Indonesia. Sangat wajar jika sasaran radikalisme adalah generasi muda 
karena masih muda, energik, masih dalam proses mencari jati diri, 
semangat masih tinggi, tidak berpikir kritis, di mana karakteristik tersebut 
mengandung sisi kelemahan terutama karena generasi muda tidak berpikir 
kritis dalam mempertimbangkan sesuatu. 
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Melawan ideologi terorisme dan radikalisme, sudah barang tentu 
tidak bisa dilakukan secara serampangan, tanpa arah dan tanpa strategi 
yang jelas. Hal ini justru akan semakin menguntungkan keberadaan 
terorisme dan radikalisme untuk terus menancapkan kekuasaannya 
mempengaruhi warga masyarakat. Uno (2019) bahkan menegaskan bahwa 
faktor pendidikan, ekonomi, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup yang 
tinggi merupakan hal yang mendorong tumbuh suburnya radikalisme di 
Indonesia. Karena itu, strateginya yang ditawarkannya adalah hilangkan 
ketidakadilan dan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat. 

Merespon ideologi terorisme dan radikalisme serta politik aliran yang 
kontra produktif dengan demokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan 
merevitalisasi Pancasila, mementingkan kembali Pancasila, bahkan Azra 
(2006) mengintrodusir istilah lain yakni rejuvenasi atau peremajaan dalam 
hal pengamalan nilai Pancasila. Latif (2015) menyarakan pentingnya 
dilakukan segera “merevolusikan Pancasila” artinya Pancasila tidak cukup 
sebagai alat persatuan, tetapi juga harus menjadi praksis-ideologis yang 
memiliki kekuatan riil dalam melakukan perombakan mendasar pada 
ranah materiel dan mental sebagai katalis bagi perwujudan keadilan sosial.

Revitalisasi Pancasila dalam pandangan penulis selayaknya 
menggunakan pendekatan meluas (wide spread approach) yang dimulai 
dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, 
yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu (comprehensive). 

B. PEMBAHASAN

1. Apa dan Mengapa Revitalisasi Pancasila?

Hampir dapat dipastikan, kita sering mendengar kata revitalisasi, 
tentu dalam berbagai konteks. Secara etimologis berasal dari kata vital 
yang berarti penting. Memperoleh awal “re”, yang artinya kembali, dan 
akhiran “sasi” yang berarti proses. Dengan demikian, Revitalisasi memiliki 
arti suatu proses untuk membuat sesuatu menjadi lebih penting, dari yang 
sebelumnya kurang dianggap penting. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi diartikan sebagai 
suatu proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. 
Sedangkan menurut Wikipedia, Revitalisasi adalah suatu proses atau cara 
dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya 
terberdaya sehingga menjadi sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, 
sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan 
sekali untuk kehidupan dan sebagainya.

Jadi, Revitalisasi Pancasila bermakna proses, cara, dan perbuatan 
untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali Pancasila dalam konteks 
pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, 
orientasi dari revitalisasi Pancasila adalah agar nilai-nilai Pancasila benar-
benar mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setiap 
warga negara Indonesia yang memiliki pandangan hidup (way of life) 
yakni Pancasila. 

Pentingnya revitalisasi Pancasila, tidak terlepas dari persoalan 
aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapkan 
pada berbagai kendala yang dihadapi oleh Pancasila itu sendiri. Dalam 
pandangan penulis, persoalan Pancasila terutama saat ini, bukan terletak 
pada tataran nilai filosofisnya, melainkan pada tataran implementasinya 
oleh setiap warga negara Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Latif 
(2014) bahwa problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu 
minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang 
akan “kesaktian” nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-
hari. Masih menurut Latif (2011), bahwa sebagai basis moralitas dan 
haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, 
epistemologis, dan aksiologis. Setiap sila memiliki justifikasi historisitas, 
rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercaya, 
dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian agung 
peradaban bangsa dan dapat mendekati terwujudnya “negara paripurna”. 

Sedangkan menurut Hakim Konstitusi, Arief Hidayat (2016) 
menegaskan bahwa pentingnya revitalisasi Pancasila adalah untuk 
menjadikan spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral serta 
menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. 
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Dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan 
Persatuan dan Kesatuan Nasional, telah diidentifikasi berbagai tantangan 
yang dihadapi saat ini menyangkut 10 (sepuluh) buah tantangan, satu 
diantaranya terkait dengan nilai-nilai Pancasila, yakni kurangnya 
pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai 
yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama 
lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang 
kehidupan berbangsa dan bernegara (Setjen MPR RI, 2013). 

Dalam TAP MPR tersebut diuraikan pula solusi untuk menghadapi 
tantangan, khususnya terkait dengan masalah Pancasila, yakni 
mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan 
Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan 
perundang-undangan, mengusahakan Pancasila mempunyai konsistensi 
dengan produk-produk perundangan, Pancasila yang semula hanya 
melalui kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani 
kepentingan horizontal, dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan 
negara. 

Solusi sebagaimana diuraikan tersebut sudah barang tentu 
menghendaki adanya aktualisasi atau perwujudan secara riil oleh semua 
komponen masyarakat tanpa kecuali, karena pengamalan nilai-nilai 
Pancasila bersifat imperatif, artinya suatu keharusan yang mengikat semua 
lapisan masyarakat tanpa kecuali. Jika pada tataran aktualisasinya masih 
jauh dari kata ideal, maka solusi yang ditawarkan tersebut tidak akan 
efektif dalam pelaksanaannya. Tidak lebih hanya akan menjadi rumusan 
kalimat yang indah namun tidak “membumi” dalam arti dalam realitasnya 
tidak nampak sama sekali perwujudannya. 

Menarik juga untuk dikaji, pendapat Azra (sebagaimana dikutip 
Tilaar (2007) bahwa dewasa ini Pancasila semakin sulit dan dimarginalkan 
di dalam semua perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia, yang 
disebabkan oleh tiga hal sebagai berikut: 
1. Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah 

menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan 
kekuasaan yang ada. Juga pemaknaan Pancasila dilakukan secara 
indoktrinatif. 
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2. Dimulai dengan liberalisme politik yang dilaksanakan oleh Presiden 
Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai 
satu-satunya asas setiap organisasi, yang berakibat diberikan peluang 
terhadap asas-asas ideologi lain terutama yang berbasiskan agama. 

3. Lahirnya desentralisasi dan otonomi daerah yang mendorong nilai-
nilai primordialisme kedaerahan tidak jarang rasa kedaerahan yang 
sempit telah memarginalkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini cenderung 
melahirkan apa yang disebut dengan local nationalism yang tumpang 
tindih dengan etno nationalism. 

Beberapa pandangan sebagaimana dikemukakan di atas, cukup 
kiranya menjadi alasan pentingnya revitalisasi Pancasila yang harus 
dilakukan sebagai upaya kolektif oleh semua lapisan masyarakat, tanpa 
pengecualian. Di luar dari alasan-alasan tersebut, juga tidak kalang 
pentingnya yang menjadi alasan perlunya revitalisasi Pancasila, yakni 
terkait dengan tantangan globalisasi yang menggurita dalam berbagai aspek 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dewasa ini. Tantangan 
yang bersifat ideologis melalui globalisasi yang sangat penetratif, harus 
disikapi secara kritis, agar nilai-nilai Pancasila tidak lantas menjadi lemah 
atau tak berdaya ketika dihadapkan dengan globalisasi tersebut. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi menawarkan 
sesuatu yang cepat dan efesien, karena didukung oleh kemajuan teknologi 
terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terutama dalam 
hal pekerjaan. Namun, tanpa dibarengi dengan sikap waspada terutama 
adanya nilai-nilai ideologis dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila, maka akan timbul ancaman yang serius terhadap eksistensi 
ideologi Pancasila. Karenanya perlu diantisipasi sedini mungkin, agar 
tidak terjadi berbagai proses yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila. 

2. Penguatan Pendidikan Politik Dan Kewarganegaraan 

Salah satu upaya Revitalisasi Pancasila antara lain dilakukan melalui 
penguatan Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan. Hal ini tidak lepas 
karena orientasi dari Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan adalah 
terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta 
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mampu mengaktualisasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. 
Termasuk yang paling penting adalah kewajiban warga negara untuk 
memahami, menyikapi, dan melaksanakan perbuatan sesuai dengan nilai-
nilai Pancasila. Dalam konteks ini mari kita simak secara cermat dan kritis 
tentang substansi pendidikan politik itu sendiri sebagaimana terdapat dalam 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pola Pembinaan 
dan Pengembangan Pendidikan Politik Generasi muda, sebagai berikut:

 “Pendidikan Politik merupakan rangkaian usaha untuk 
meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan 
guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai 
budaya politik bangsa. Pendidikan Politik juga harus merupakan 
bagian proses perubahan kehidupan politik bangs Indonesia yang 
sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan 
suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif 
dan efisien”. 

Sedangkan Alfian (1986.hlm.235) memberikan pengertian 
Pendidikan Politik adalah sebagai berikut:

 “Pendidikan Politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk 
mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka 
memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam 
sistem politik yang ideal yang hendak dibangun”. 

Berdasarkan pengertian Pendidikan Politik tersebut, Affandi dan 
Suryadi (2016.hlm3.5) memberikan intisari Pendidikan Politik sebagai 
proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu 
negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisasi, berencana dan 
berlangsung kontinyu dari suatu generasi kepada generasi berikutnya dalam 
rangka membangun watak bangsa (nation character building). Nilai-nilai 
yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila, tiada lain merupakan cerminan 
hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa, bukanlah nilai-nilai yang 
secara hakiki lahir pada saat kemerdekaan, melainkan telah tumbuh dan 
berkembang melalui proses sejarah yang panjang. Nilai ini berasal dari 
kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini tercermin dalam 
watak, kepribadian, sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia. 
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Merujuk pada pandangan sebagai diuraikan di atas, kiranya 
dapat penulis tegaskan bahwa dengan pendidikan politik yang mantap 
dan dilaksanakan secara sistematis serta menyasar semua komponen 
masyarakat terlebih generasi muda, maka akan terwujud pengamalan nilai-
nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Sudah barang tentu, hal tersebut dilakukan sesuai dengan 
status dan kedudukan masing-masing warga negara. Sebagaimana hal ini 
ditegaskan oleh Sastrapratedja (2013.hlm329) bahwa Pendidikan politik 
pada dasarnya bertujuan memberdayakan (empowering) warga negara 
agar mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan bernegara 
dan berbangsa. Dengan perkataan lain tujuan pendidikan politik adalah 
menciptakan di kalangan warga negara nilai-nilai politik yang akhirnya 
menjadi budaya politik. Pendidikan politik merupakan sosialisasi nilai-
nilai dasar kehidupan bernegara dan berbangsa. Selanjutnya, Sastrapratedja 
(2013.hlm. 330) menjelaskan tentang cakupan pendidikan politik yakni (1) 
Belajar menjadi Indonesia, (2) Pengembangan kemampuan dasar (political 
litercay), (3) Membangun identitas nasional dan budaya politik Indonesia, 
(4) Mempertahakan dan memperkuat demokrasi, dan (5) Pendidikan 
Kewarganegaraan. Kelima cakupan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. “Belajar menjadi Indonesia”, dimana pembentukan Negara Republik 
Indonesia dan pembangunan bangsa (nation-building) merupakan 
proses yang belum selesai, maka masyarakat Indonesia secara terus 
menerus harus belajar menjadi Indonesia, agar kita mampu “menegara”. 

2. Pengembangan kemampuan dasar (political literacy) dimana masyarakat 
belajar bagaimana menjadikan dirinya tidak hanya mengetahui apa arti 
negara dan bangsa tetapi juga aktif dalam kehidupan publik melalui 
pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai baru. 

3. Membangun identitas nasional dan budaya politik Indonesia. Identitas 
nasional bukan hanya ekspresi politis, melainkan juga suatu sistem 
representasi budaya, dimana warga negara berpartisipasi dalam 
realitas nyata dan di dalam ide bangsa. Dengan demikian pembentukan 
identitas diri bangsa mencakup sosialisasi nilai-nilai Pancasila menjadi 
karakter bangsa (nation character) yang mampu menghargai perbedaan 
keyakinan, manusiawi dan santun, mencintai tanah airnya dan berempati 
kepada sesama, demokratis dan adil. 
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4. Mempertahankan dan memperkuat demokrasi. Hal ini terkait dengan 
demokrasi sebagai suatu budaya yang menyebar melalui berbagai 
institusi seperti keluarga, lembaga pendidikan, organisasi, partai politik, 
dan sebagainya. 

5. Pendidikan HAM/Kewarganegaraan merupakan hal yang penting 
karena, (a) HAM melekat dalam diri manusia; (b) hak-hak sipil 
melekat dalam statusnya sebagai warga negara; dan (c) negara bertugas 
melindungi dan membantu perwujudan hak-hak warganya. 

Tanpa menegasikan empat hal cakupan pendidikan politik di atas, 
dalam pandangan penulis, cakupan poin yang ke 3 (tiga) sangat sentral 
karena terkait dengan kedudukan Pancasila terutama sebagai pandangan 
hidup bangsa untuk diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam 
rangka meneguhkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa 
Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, adalah 
Pancasila. Namun sudah barang tentu mensyaratkan adanya aktualisasi 
atau pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten oleh setiap warga 
negara Indonesia tanpa kecuali. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, 
maka mewujudkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia akan sangat sulit 
untuk dicapai, melainkan hanya sebatas angan-angan saja yang sulit untuk 
realisasikan. Karenanya dibutuhkan kesadaran dari (self awareness) setiap 
diri warga negara untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. 
Dalam konteks teori kesadaran menurut Norman Y.Bull, sebagaimana 
dikutip oleh Djahiri (1985), kesadaran diri tersebut disebuat dengan jenis 
kesadaran autonomous yakni kesadaran yang muncul dari dalam diri 
sendiri dan memiliki sandaran atau alasan yang jelas. Orang yang memiliki 
kesadaran seperti ini, biasanya tidak harus dipaksa atau dimobilisasi oleh 
pihak lain, melainkan dengan penuh kesadaran diri untuk melakukan 
segala hal yang baik dalam kehidupan bersama di masyarakat. 

Untuk mencapai keberhasilan pendidikan politik, terdapat tahapan 
yang harus dilaluinya, sebagaimana terdapat dalam Inpres Nomor 12 
Tahun 1982 yang dapat divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:
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Gambar 1 
Hubungan antara Pancasila, Tujuan Pendidikan Politik, 

dan Tahapan Pencapaian Tujuan yang diharapkan. 

Tahap I, merupakan tahapan yang paling rendah dan paling mudah 
untuk dicapai, yaitu dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang 
berhubungan dengan kesadaran politik. Sedangkan Tahap II berhubungan 
dengan masalah sikap atau afektif, memerlukan lebih banyak usaha 
dan pematangan. Tahap III berhubungan dengan masalah perilaku atau 
tindakan yang dilakukan setelah orang tersebut mendapatkan pendidikan 
politik. Kemajuan dan keberhasilan pendidikan politik hanya dapat dilihat 
dari perubahan sikap dan tingkah laku generasi muda dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencerminkan nilai 
Pancasila dan UUD 1945 (Affandi dan Suryadi, 2016.hlm.3.21). 

Dalam suasana kehidupan globalisasi dewasa ini, terutama dengan 
difasilitasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka sangat 
mungkin berbagai ideologi lain di dunia akan masuk ke Indonesia melalui 
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berbagai macam saluran media. Jelas ini merupakan ancaman eksternal yang 
harus siap diantisipasi bahkan dihadapi oleh segenap lapisan masyarakat 
Indonesia, agar tidak merongrong kewibawaan Ideologi Pancasila. Ujian 
bagi setiap warga negara khususnya dalam pencapaian keberhasilan 
pendidikan politik adalah manakala mampu mengaktualisasikan nilai 
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan atau 
intervensi pihak lain.  

Selama ini yang dilakukan oleh MPR RI dengan berbagai kegiatan 
yang menyasar generasi muda melalui Cerdas Cermat MPR untuk pelajar, 
Lomba Debat MPR untuk mahasiswa, dan berbagai kegiatan sosialisasi 
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945 
sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai 
bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang 
menyasar seluruh komponen masyarakat, merupakan hal yang sangat penting 
untuk terus dilakukan secara intensif dan masif, sebagai usaha konstruktif 
untuk merevitalisasi Pancasila dalam konteks pendidikan politik, karena 
dengan kegiatan sosialisasi tersebut, terutama bagi pelajar dan mahasiswa 
sebagai generasi muda, akan mendorong pemahaman dan sikap serta 
perbuatan yang mencerminkan nilai Pancasila, yang dimanifestasikan 
dalam bentuk sikap dan perilaku antara lain : (1) kritis atau peka terhadap 
persoalan masyarakat dan bangsa yang mengemuka, (2) keinginan untuk 
terlibat dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama, dengan 
semangat bekerja sama (cooperative), (3) saling menghargai dalam 
menyikapi perbedaan pendapat dalam bermusyawarah atau bekerjasama, 
(4) mengedepankan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau 
kelompok tertentu, (5) mempertanggungjawabkan secara moral kepada 
Tuhan YME segala keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah, (6) 
bersikap dan berbuat adil, (7) jujur, dan sebagainya. 

Jika sikap dan perilaku tersebut mampu dimanifestasikan dengan 
konsisten, maka penulis berkeyakinan, generasi muda khususnya akan 
mampu mencegah radikalisme dan terorisme serta politik aliran yang 
bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila yang kita anut. 

Di samping pendidikan politik, upaya revitalisasi Pancasila dilakukan 
melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan. Campbell, Levinson, dan 
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Hess  (2012) memberikan pengertian pendidikan kewarganegaraan yaitu 
civic education as a the knowledge, skills, attitudes, and experience to 
prepare someone to be an active, informed participant in democratic life 
(pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah pengetahuan, keterampilan, 
sikap-sikap, dan pengalaman untuk mempersiapkan seseorang menjadi 
warga negara yang aktif dan berperan serta secara baik dalam kehidupan 
yang demokratis).

Pendidikan kewarganegaraan, baik dalam dimensi persekolahan, 
dimensi sosio-kultural, maupun sebagai kajian akademik, memiliki peran 
yang sangat penting untuk mempersiapkan menjadi warga negara yang 
baik dan cerdas (smart and good citizen). Sudah barang tentu, untuk di 
negara Indonesia, parameter untuk mengetahui warga negara yang cerdas 
dan baik itu harus merujuk kepada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan 
hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Prototype warga negara yang 
baik harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dalam hal ini sikap dan 
perilaku yang ditunjukkannya harus mencerminkan sila-sila Pancasila. 
Atas dasar itu, maka warga negara yang baik, adalah yang percaya dan 
memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan beribadah 
sesuai keyakinan masing-masing. Di samping itu, harus menghargai dan 
menghormati nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi kepentingan bersama 
di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan mengedepankan nilai 
musyawarah untuk memecahkan masalah bersama yang dihadapi, serta 
bersikap dan berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Patut disadari, 
tidak mudah memang untuk mewujudkan hal yang sangat esensial tersebut. 
Namun, bukan berarti tidak bisa direalisasikan. Dengan usaha yang 
sungguh-sungguh tanpa mengenal putus asa dalam mewujudkannya, maka 
kriteria warga negara yang baik dan cerdas sebagaimana menjadi orientasi 
dari pendidikan kewarganegaraan akan direalisasikan dengan baik.  

Melalui pendidikan kewarganegaraan, dikembangkan sikap dan 
perilaku demokratis (democatic behavior), berpikir kritis dan kreatif 
terutama dalam merespon berbagai hal termasuk ideologi lain yang 
potensial bertentangan dengan ideologi Pancasila, mampu mengambil 
keputusan (decision making) secara cermat, dan memiliki keterampilan 
berpartisipasi atau berperan serta dalam berbagai aktivitas kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Dalam kegiatan pembelajaran 
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Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, guru dituntut untuk lebih 
memberikan stimulus kepada para siswa untuk secara aktif terlibat dalam 
pembelajaran, antara lain dengan model pembelajaran yang mendorong 
siswa untuk bertindak nyata dalam memecahkan masalah yang dihadapi 
masyarakat, antara lain melalui model debat, analisis kasus, curah 
pendapat atau gagasan (brain storming), memberikan layanan sosial 
(service learning) seperti kegiatan bakti sosial, pengumpulan dana untuk 
kegiatan kemanusiaan dan sebagainya. Implementasi model pembelajaran 
tersebut diyakini akan mendorong siswa matang dalam bersikap, berpikir, 
dan bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. 

Westheimer dan Kahne (2004) mengemukakan 3 (tiga) jenis 
warga negara, yakni (1) The Personally Responsible Citizen, (2) The 
Participatory Citizen, (3) The Justice Orientde Citizen. Tipe yang pertama 
ditandai dengan ciri aktif dalam kehidupan masyarakat/komunitas dengan 
kejujuran, disiplin diri, integritas, dan bekerja keras. Sedangkan tipe 
yang kedua ditandai dengan keterlibatan secara aktif dalam kehidupan 
masyarakat dan peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Tipe 
yang terakhir ditandai dengan kemampuan merespon berbagai masalah 
secara kritis terutama pada isu-isu sosial dan ketidakadilan dalam kehidupan 
masyarakat. Dalam pandangan penulis, ketiganya tentu saja baik, namun 
yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengaktualisasikannya dalam 
tindakan nyata (real action). Dalam merespon ideologi radikalisme dan 
terorisme, nampaknya tipe yang ketiga yakni The Justice Oriented Citizen 
lebih sesuai untuk diwujudkan, karena hal ini terkait dengan berbagai 
dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme dan radikalisme yang 
membuat masyarakat hidup dalam ancaman kekerasan dan ketidakadilan. 
Hal inilah yang harus disikapi secara kritis oleh setiap warga negara, agar 
ketidakadilan dapat diminimalisir dalam kehidupan masyarakat untuk 
mencapai kesejahteraan. 

3. Upaya Kolektif Menangkal Radikalisme Dan Terorisme Melalui 
Model Penta-Helix

Sebelum menguraikan berbagai upaya yang dilakukan untuk 
menangkal atau mencegah radikalisme dan terorisme, terlebih akan 
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dikemukakan batasan atau pengertian dari keduanya, sebagai berikut:

Radikalisme menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) adalah paham yang menginginkan perubahan secara 
cepat dengan kekerasan, yang mendukung, menyebarkan dan 
mengajak menjadi anggota ISIS serta paham yang mendefinisikan 
jihad secara terbatas yang menjurus pada bentuk kekerasan untuk 
mewujudkannya. 

Sedangkan definisi terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme 

Terorisme merupakan suatu perbuatan yang menggunakan 
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana 
teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang 
bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran 
terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas 
publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik 
atau gangguan keamanan. 

Berdasarkan definisi radikalisme dan terorisme sebagaimana 
dikemukakan di atas,  keduanya memiliki kesamaan yakni menggunakan 
kekerasan dan menebarkan ancaman yang sangat membahayakan 
kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana 
perkembangan radikalisme bernuansa agama di Indonesia? Untuk 
menjawab pertanyaan ini, layak kita cermati data yang dirilis dari litbang 
kompas terkait dengan hal yang paling mendorong berkembangnya 
radikalisme bernuansa agama di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1 
Perkembangan Radikalisme bernuansa agama di Indonesia

No Hal/Alasan Persentase  
(%)

1 Lemahnya penegakan hukum 28,0 
2 Rendahnya tingkat pendidikan dan lapan-

gan pekerjaan
25,2
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3 Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila 14,6
4 Kurangnya dialog antar umat beragama 13,9
5 Kurangnya pemahaman agama 4,9
6 Ketidakpuasan terhadap pemerintah 2,3 
7 Kesenjangan ekonomi 1,6
8 Lainnya 3,1
9 Tidak tahu/tidak jawab 6,4

Sumber : Litbang Kompas, 2011. 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa tiga hal yang 
menjadi alasan terbesar yang mendorong radikalisme di Indonesia 
berkenaan dengan penegakan hukum, rendahnya tingkat pendidikan dan 
lapangan pekerjaan, serta lemahnya pemahaman ideologi Pancasila. Hal 
ini tentu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh bagi berbagai 
pihak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tentu saja 
pemerintah, harus bekerja ekstra keras terutama melakukan berbagai 
terobosan kegiatan untuk mengatasi ketiga hal penyebab tersebut. 

Sementara itu, hasil survey yang dilakukan oleh Wahid Foundation 
bekerjasama dengan LSI pada tahun 2016 dengan melibatkan 1.520 
responden dari 34 provinsi, menunjukkan bahwa 7,7 %  akan melakukan 
radikalisme bila ada kesempatan, sebanyak 0,4 % pernah melakukan 
radikalisme, sebanyak 67,3 % mendukung sistem demokrasi di Indonesia, 
dan 82,3 % mendukung Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 

Karenanya, sedini mungkin harus dicegah melalui berbagai usaha 
yang maksimal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stake 
holders) baik akademisi, media, komunitas atau masyarakat, pemerintah, 
dan kalangan pengusaha. Dalam hal ini, secara visual dapat digambarkan 
sebagai berikut:
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Gambar 2 
Lima Elemen Pencegah Radikalisme

Kelima elemen tersebut saling mendukung dan melengkapi 
dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme. Tidak bisa hanya 
mengandalkan salah satu pihak saja misalnya pihak pemerintah saja. 
Sudah barang tentu tidak akan berhasil dengan baik, karena sudah barang 
tentu, pemerintahpun memiliki kekurangan dalam aspek tertentu, sehingga 
hasilnya pun tidak akan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Model 
tersebut disebut Model Penta helix, penta artinya lima, dan helix artinya 
jalinan, jadi lima elemen yang harus saling menjalin satu sama lain untuk 
mencapai tujuan bersama yang diharapkan, dalam hal upaya menangkal 
radikalisme dan terorisme di Indonesia. 

Berikut ini akan diuraikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh kelima 
pihak dalam model penta helix di atas, yaitu :

1. Pihak pemerintah (government), dalam hal ini sebagai regulator 
harus secara konsisten melakukan langkah-langkah nyata dengan 
menggunakan alat kelengkapan negara yang dimiliki dan penegak 
hukum, untuk menangkal atau mencegah radikalisme dan terorisme. UU 
Tindak Pidana Terorisme akan efektif manakala diikuti dengan usaha 
penegakan secara konsisten. Sudah barang tentu sosialisasi kepada 
semua lapisan masyarakat tentang regulasi tersebut sangat penting. 
Demikian pula, eksistensi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 

baik akademisi, media, komunitas atau 

masyarakat, pemerintah, dan kalangan 
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(BNPT) harus terus didorong kinerjanya dalam rangka mencegah 
tindakan terorisme di tanah air. Sudah barang tentu dalam melaksanakan 
perannya, BNPT harus merangkul berbagai pihak, seperti tokoh agama, 
tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak lain, yang dapat berkerjasama 
dalam mencegah terorisme tersebut. Pembentukan Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) harus didukung agar badan ini lebih fokus 
dalam melakukan berbagai kegiatan untuk memasyarakatkan dan 
membudayakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kegiatan 
yang dirancang harus mampu menyasar seluruh lapisan masyarakat 
agar masyarakat memiliki kesadaran berideologi Pancasila yang 
diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Akademisi. Sebagai pihak yang senantiasa bergelut dengan dunia ilmu 
pengetahuan serta teknologi, akademisi berperan untuk memberikan 
pencerahan kepada berbagai pihak dalam mencegah dan mengatasi 
terorisme dan radikalisme. Mahasiswa sebagai pihak yang menjadi 
sasaran dari radikalisme, harus terus menerus diberikan pengetahuan 
dan pemahaman secara komprehensif tentang bahayanya radikalisme 
dan terorisme. Ini sudah barang tentu menjadi salah satu tanggungjawab 
akademisi terutama dosen agar memberikan sentuhan yang ampuh 
agar mahasiswa tidak terpapar dengan radikalisme. Kegiatan-kegiatan 
positif di kampus terutama kegiatan organisasi baik intra maupun ekstra 
kampus harus harus diintensifkan sehingga mahasiswa produktif untuk 
menghasilkan berbagai karya nyata sesuai dengan minat dan bakat yang 
dimilikinya. 

3. Masyarakat atau komunitas (community), berperan penting untuk 
mencegah radikalisme dan terorisme, dengan cara memberdayakan 
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh adat, yang 
bertumpu pada penguatan keluarga sebagai pilar utama pendidikan 
bagi setiap anggota keluarga dan masyarakat. Benih-benih radikalisme 
bisa jadi akan tumbuh manakala peran keluarga mengalami degradasi 
sehingga memberikan peluang anggota keluarga untuk melanggar 
(disobedient) nilai dan norma kehidupan. Penguatan pendidikan di 
keluarga terutama dengan penanaman nilai-nilai religius merupakan 
suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. 
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4. Pengusaha, berperan penting untuk menangkal radikalisme dan 
terorisme, terutama karena dukungan ekonomi atau finansial yang 
dimanfaatkan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan positif dan 
konstruktif dalam bentuk penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga 
anggota masyarakat dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dengan layak. Kegiatan pelatihan kerja terutama untuk 
generasi muda perlu diintensifkan agar generasi muda memiliki 
keterampilan (skill) yang memadai untuk dapat bekerja pada berbagai 
sektor. Ketimpangan ekonomi dan rendahnya lapangan pekerjaan, 
disinyalir akan menumbuhkan benih-benih radikalisme di kalangan 
masyarakat terutama generasi muda karena kehilangan orientasi 
kehidupannya. Namun, jika kehidupan ekonomi tidak timpang antara 
lain dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai, maka 
anggota masyarakat terutama generasi muda akan produktif sesuai 
dengan keterampilan yang dimilikinya. Di sinilah pentingnya dukungan 
kalangan pengusaha atau dunia usaha dan industri. 

5. Media massa, baik cetak maupun elektronik saat ini tidak bisa dianggap 
remeh perannya, karena memang dewasa ini eranya teknologi informasi 
dan komunikasi. Literasi media menjadi kebutuhan yang mendesak saat 
ini, terutama agar masyarakat sadar terhadap media terutama dalam 
pemanfaatannya agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. 
Berbagai berita bohong (hoax), atau berita berkonten provokatif 
dapat dihindari manakala masyarakat memiliki literasi media yang 
baik. Meskipun sudah ada regulasi tentang transaksi eletronik yakni 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, namun jika tidak didukung 
kesadaran anggota masyarakat yang memadai, maka penyalahgunaan 
informasi dan komunikasi terutama melalui media elektronik tetap akan 
meningkat. Dalam konteks mencegah radikalisme dan terorisme, media 
massa berperan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan 
berbagai konten media terutama melalui media sosial yang dapat 
mengarahkan anggota masyarakat untuk berbuat radikal dan menebar 
teror atau ancaman kekerasan bagi masyarakat. 

Dalam merespon ideologi radikalisme dan terorisme serta politik 
aliran yang kontrakduktif dengan demokrasi, maka dalam pandangan 
penulis, sekurang-kurangnya ada 8 (delapan) hal yang dapat dilakukan 
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sebagai wujud revitalisasi Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran diri (self awareness) untuk memahami dan 
mengimplementasikan nilai Pancasila di mulai dari diri sendiri (start 
from the self). Hal ini sangat penting, sebab tanpa kesadaran diri, maka 
akan sulit untuk ke tahapan lingkungan selanjutnya, yakni keluarga dan 
masyarakat. 

2. Menguatkan peran dan fungsi keluarga, terutama untuk menanamkan 
nilai-nilai agama dan sikap religius. Hal ini tidak lepas dari fungsi 
keluarga sebagai institusi pertama dan utama dalam proses pendidikan 
kepada anggota keluarga. 

3. Basis pembinaan yang dilakukan adalah nilai-nilai agama dan nilai 
Pancasila sebagai ideologi serta budaya bangsa sebagai identitas 
nasional. Kehadiran media sosial dapat dimanfaatkan secara positif 
untuk meningkatkan pemahaman nilai agama dengan kemasan yang 
menarik dan memberikan stimulus untuk mempelajari dan mendalami 
ajaran agama secara komprehensif, seperti melalui youtube, live 
streaming, tanya jawab masalah agama secara daring (online). 

4. Suasana pembinaan melalui dialog kreatif (creative dialogue) yang 
menggugah keterlibatan secara kritis dalam merespon berbagai isu atau 
permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara, termasuk masalah radikalisme dan terorisme. 

5. Orientasi  pembinaan adalah agar warga masyarakat memiliki ketahanan 
(resilience) terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh warga 
negara, termasuk dalam menangkal radikalisme dan terorisme, dengan 
memperkokoh kepribadian atau jatidiri sebagai warga negara sesuai 
dengan ideologi Pancasila.  

6. Spirit yang dilakukan adalah aktualisasi nilai kebersamaan dalam 
menghadapi berbagai permasalahan termasuk masalah radikalisme 
dan terorisme. Hal ini direalisasikan melalui kerjasama berbagai pihak 
(stake holders) secara konstruktif, sebagaimana telah diuraikan dalam 
model penta helix di atas. 

7. Penerapan pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keamanan 
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(hard approach) (Harahap, 2017.hlm. 58) dalam mencegah radikalisme 
dan terorisme. 

8. Keteladanan dari para penyelenggaraan negara merupakan hal 
yang ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, sehingga mendorong 
kepercayaan (trust) dari seluruh lapisan masyarakat.

Kedelapan hal tersebut lebih menekankan kepada aksi nyata atau 
perbuatan (action), dengan argumentasi  bahwa selama ini yang menjadi 
problem terkait dengan Pancasila adalah pada tataran implementasi atau 
pengamalannya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih jika ingin 
menangkal radikalisme dan terorisme, yang sesungguhnya dampaknya 
sudah dirasakan oleh masyarakat, bukanlah dengan hal-hal yang berkutat 
pada tataran teoretis, melainkan harus diorientasikan pada tataran praktek, 
dalam hal ini adalah aksi nyata untuk mencegah radikalisme dan terorisme 
sebagai upaya revitalisasi Pancasila. 

C. PENUTUP 

Upaya revitalisasi Pancasila harus terus dilakukan secara dinamis 
sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini yang berjalan dalam 
eskalasi yang cepat. Inovasi dan kreatifitas sebagai warga negara, 
merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, agar proses revitalisasi 
Pancasila tersebut berjalan secara dinamis. Tekanan (tension) terhadap 
Pancasila dewasa ini tidak dapat dipandang ringan, karena di samping 
dipengaruhi tantangan secara internal, juga dipengaruhi oleh tantangan 
secara eksternal yang tidak kalah kuatnya yakni penetrasi globalisasi 
terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. 

Praktek nilai-nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan substansi 
demokrasi itu sendiri (undemocratic democracy) yang diwujudkan melalui 
politik aliran maupun politik identitas, harus disikapi secara kritis, agar 
tidak mengganggu kelangsungan demokrasi itu sendiri di negara kita. Pun 
terhadap kehadiran ideologi lain sebagai implikasi dari globalisasi, seperti 
radikalisme dan terorisme, harus direspon dan disikapi secara kritis, yang 
berorientasi pada upaya pencegahan radikalisme dan terorisme tersebut. 
Hal ini tidak lepas dari bahaya yang ditimbulkan dari keduanya dalam 
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mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 

Penguatan pendidikan politik dan kewarganegaraan dalam rangka 
revitalisasi Pancasila, dilakukan melalui berbagai kegiatan baik di 
lingkungan pendidikan formal, informal, dan non formal, sehingga 
setiap warga negara memiliki kesadaran untuk melaksanakan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggungjawab, yakni sesuai 
dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. 
Kondisi inilah yang diyakini akan mampu mengokohkan ketahanan diri 
(self resilience) warga negara terhadap berbagai tantangan yang dihadapi, 
termasuk tantangan ideologi radikalisme dan terorisme.  

Kerjasama berbagai pihak melalui model penta helix yang melibatkan 
lima unsur yakni pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas atau 
masyarakat, dan media masa, merupakan alternatif solusi komprehensif 
dalam mengatasi bahkan mencegah radikalisme dan terorisme di negara 
kita tercinta. Tentu dengan syarat manakala kelima elemen tersebut mampu 
memainkan peran dengan baik dan saling mengisi atau melengkapi sebagai 
gerakan bersama yang bertumpu pada aksi atau tindakan yang nyata dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, karena revitalisasi 
Pancasila membutuhkan aksi nyata bukan wacana belaka. 
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ABSTRACT

There are two main issues raised in this article, the first relating to the life 
journey of democracy since the reforms of 1988 until now, where in the 
implementation there are still often mistaken interpretations of democracy. 
Democracy is still often freedom-free without regard to ethics, feelings of 
others and other public interests. The second issue is not yet playing an 
optimal role in learning PPKn as a democratic education which classes 
should function as a Laboratory of Democracy. Therefore, through the 
writing of this article, the PPKN learning model is analyzed, which can 
give students the freedom of learning to implement freedom of learning, 
by accustoming the courage to ask, dare to express an opinion, dare 
to agitate, respect each other and respect the opinions of their friends, 
respect diversity and are open to criticism or input from others. Thus in 
the future, when the PPKn learning is able to build classes as a democratic 
laboratory, it will give birth to true democrats in the coming 12 years 
with a quantity of 51 million students, and qualitatively will give birth to 
students with Pancasila characteristics, that is, with indicators of noble 
character, critical reasoning, creative, independent, mutual cooperation 
and global diversity and will increase the index of Indonesian democracy.

Keywords: PPKn, learning PPKn, democracy, Laboratory of democracy.
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ABSTRAK

Ada 2 isu utama yang diangkat dalam artikel ini, pertama berkenaan dengan 
perjalanan kehidupan demokrasi sejak reformasi tahun 1988 sampai 
sekarang, dimana dalam pelaksanannya masih sering terjadi salah kaprah 
menmaknai demokrasi. Demokrasi masih sering dimanai kebebasan yang 
sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan etika, perasaan orang lain dan 
kepentingan umum lainnya. Isu yang kedua adalah belum berperannya 
secara optimal pembelajaran PPKn sebagai pendidikan demokrasi yang 
seyogyanya kelas-kelasnya dapat berfungsi sebagai Laboratorium 
Demokrasi. Oleh karena itu melalui penulisan artikel ini dianalisis 
model pembelajaran PPKN yang bagaimana yang daoat memberikan 
ruang gerak yang sebebas-bebasnya kepada siswa mengimplementasikan 
merdeka belajar, yaitu dengan cara membiasakan berani bertanya, berani 
mengemukakan pendapat, berani berargurmentasi, saling menghargai dan 
menghormati pendapat temannya, menghargai kebhinnekaan dan terbuka 
terhadap kritik atau masukan dari orang lain. Dengan demikian di masa 
yang akan datang, manakala pembelajaran PPKn mampu membangun 
kelas-kelas sebagai laboratorium demokrasi akan melahirkan demokrat-
demokrat sejati dalam 12 tahun yang datang yang secara kuantitas sebanyak 
51 juta siswa, dan secara kualitatif akan melahirkan siswa-siswa yang 
berkarakter Pancasila, yaitu dengan indikator berakhlak mulia, bernalar 
kritis, kreatif, mandiri, gotong royong dan berkebhinnekaan global serta 
akan meningkat indeks demokrasi Indonesia. 

Kata Kunci: PPKn, pembelajaran PPKn, demokrasi, Laboratorium 
demokrasi.  

A. PENDAHULUAN

Tahun 1998 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi kehidupan 
demokrasi di Indonesia, yaitu munculnya suatu era yang dinamakan era 
Reformasi. Pada Era Reformasi kran kehidupan demokrasi di Indonesia 
dibuka selebar-lebarnya, artinya pengekangan, pembrangusan dan atau 
bentuk lainnya yang berupaya menyumbat kehidupan demokrasi akan 
mendapatkan tantangan dan kecamatan dari seluruh lapisan masyarakat.
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Saat ini, setelah 22 tahun berjalan era reformasi, semarak kehidupan 
demokrasi semakin menunjukkan dominasinya. Setiap warga Negara 
dapat mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai saluran, seperti 
oragnisasi massa, partai politik, bahkan di lembaga pendidikan. 

Sayangnya aktualisasi pelaksanaan demokrasi yang baik masih 
banyak mengalami hambatan, seperti masih terjadinya pendulungan, 
terjadinya hoax, terjadinya pemaksaan kehendak, terjadinya pemaksaan 
kehendak dari satu orang ke orang lain, dari satu orang ke kelompok lain 
dan dari satu kelompok ke kelompok lain dan tindakan -tindakan lain 
yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Hal ini menandakan masih perlu 
dilakukan upaya yang terus menerus untuk memperbaiki dan melaksanakan 
pendidikan demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan 
pendidikan demokrasi di lembaga pendidikan formal atau persekolahan 
adalah dilakukan melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki visi 
yang sangat mulia, yakni sebagai wahana pendidikan demokrasi untuk 
mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa 
kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 untuk 
membangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui PPKn hanya 
akan dapat terwujud manakala proses pembelajaran di kelas berlangsung 
secara demokratis, artinya guru PPKn harus dapat menciptakan kelas 
sebagai sebuah laboratorium demokrasi, dimana peserta didik dilatih dan 
dibiasakan untuk mengemukakan pendapat,berurun rembug memecahkan 
permasalahan yang ada di sekitar kehidupannya, mendiskusikan  materi-
materi pelajaran secara terbuka, menghargai setiap pendapat di kelas, 
menghormati pendapat orang lain, santun dalam berperilaku dan 
bertanggungjawab dalam setiap perilaku dan ucapan yang dikemukakan. 

Proses pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui PPKn ini 
menggunakan model pembiasaan, artinya peserta didik dibiasakan untuk 
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berpikir secara kritis dan kreatif, mandiri, gotong royong, kebhinnekaan 
global dan berakhlak mulia serta aktif memecahkan berbagai persoalan 
yang ada di sekitar kehidupannya sesuai dengan materi yang dibahas di 
kelas. 

B. PEMBAHASAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah salah 
satu mata pelajaran wajib yang harus ada dalam kurikulum persekolahan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2, pasal 3 dan pasal 37 Undang-undang 
nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Kemudian 
pasal 35 ayat (3) Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan, 
bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah agama, 
Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Ada dua konsep utama dalam nama mata pelajaran PPKn, yaitu 
konsep Pancasila dan konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Konsep 
Pancasila berkaitan dengan peran dan kedudukannya sebagai dasar negara 
dan sebagai pandangan hidup bangsa. Sedangkan konsep kedua adalah 
berkenaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan atau dalam bahasa 
Inggrisnya adalah civic education.

PKn adalah sebuah komponen penting pendidikan yang mendorong 
warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat demokrasi 
untuk menggunakan hak mereka dan melepaskan tanggung jawabnya 
dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan. PKn meliputi seluruh 
aspek kehidupan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler seperti 
kegiatan di dalam dan di luar kelas, diskusi dan organisasi kegiatan peserta 
didik.

PPKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada 
pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan 
hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang 
cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 
UUD 1945.
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Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia 
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses 
menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 
dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan 
menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang kewarganegaraan; 
dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual kewarganegaraan 
dengan terampil.

Berdasarkan visi tersebut dikembangkan tujuan PPKn persekolahan 
mengembangkan kemampuan peserta didik agar mempunyai kemampuan: 
1)Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 
kewarganegaraan; 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, 
dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis 
untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia 
agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) berinteraksi 
dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau 
tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Zamroni (dalam Ubaidillah, 2011: 6) menyatakan, Pendidikan 
Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk 
mempersiapkan warga masyarakat berfikir kritis dan bertindak demokratis 
melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru tentang 
kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan yang paling 
menjamin hak-hak warga masyarakat (Ubaidillah, A., dan Abdul, R. 
(2011). 

Sejalan dengan visi dan tujuan PPKn persekolahan, dikembangkan 
paradigma baru PPKn yaitu bukan lagi sekedar pendidikan yang bersifat 
indoktrinasi untuk menanamkan ideologi Negara sebagaimana terjadi pada 
masa Orde Baru dengan P4. Paradigma baru PPKn menekankan, bahwa 
PPKn sebagai bidang kajian bersifat ilmiah, dilaksanakan melalui program 
persekolahan dan dilaksanakan   sebagai wahana utama dan secara esesnsi 
yang berfungsi sebagai pendidikan demokrasi dan dilaksanakan melalui 
civic knowledge, civic disposition dan civic participation.
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Yang bisa kita tarik kesimpulan dari visi, misi dan tujuan PPKn adalah 
terkandung gagasan dan harapan untuk menjadikan PPKn sebagai salah 
satu mata pelajaran yang mampu memberikan kontribusi dalam solusi atas 
berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. 
PPKn sebagai mata pelajaran yang memiliki misi mengembangkan 
keadaban Pancasila, diharapkan mampu membudayakan dan 
memberdayakan peserta didik agar menjadi warganegara yang cerdas dan 
baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan 
yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab.

Kurikulum persekolahan yang berlaku di Indonesia memuat ruang 
lingkup materi PPKn sebagai berikut : 1)Pancasila sebagai dasar negara 
dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas 
inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian 
tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup 
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; 2) substansi 
dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, 
3) nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan 4)  komitmen Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana 
psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang 
berkarakter Pancasila.

Untuk mempermudah mengoperasionalkan ruang lingkup materi 
PPKn, maka ruang lingkup tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk 
Kompetensi Dasar untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan sesuai 
dengan jenis dan jenjang sekolahnya masing-masing.

Dengan demikian melalui pembelajaran  PPKn akan lahir peserta 
didik yang mampu: 1) Membangun akhlak mulia yang didasari keimanan 
dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilaksanaan dengan prinsip 
toleran terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya dalam suasana saling 
mencintai sebagai sesama bangsa Indonesia yang berbhinneka untuk 
mewujudkan keadilan social; 2) Memahami sejarah, makna dan nilai 
Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi 
Negara, serta jati diri bangsa  melalui kajian secara kritis terhadap nilai 
dan kearifan luhur bangsa Indonesia untuk dapat dijadikan pedoman dan 
perspektif dalam berinteraksi dengan masyarakat global;3) Menganalisis 
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secara kritis konstitusi dan norma yang berlaku di sekitarnya, serta 
dapat menyelaraskan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di tengah-tengah masyarakat global ( bernalar kritis); 4) 
Mengamalkan sikap gotong royong yang dijiwai oleh  nilai-nilai Ketuhanan 
Yang Maha Esa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam 
kerangka Bhinneka Tungga Ika; 5) Menunjukkan kreativitas dan 
kemandirian dalam mewujudkan keadilan social; dan 6) Menganalisa 
dan memberikan solusi secara inovatif, kreatif dan mandiri terhadap 
berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 
NRI Tahun 1945.

Sesungguhnya istilah demokrasi sudah lama berkembang dan 
dikembangkan di berbagai belahan dunia. Salah satu Negara yang 
mempraktikan konsep demokrasi dalam kehidupan ketatanegarannya 
adalah Negara kota Athena yang kita kenal dengan konsep demokrasi 
langsungnya. Setlah itu praktim demokrasi dengan berbagai modifikasinya 
berkembang di berbagao dunia lainnya, salah satunya adalah di Perancis 
yang terkenal dengan nama Revolusi Perancis pada akhir abad ke-18 yang 
disebut demokrasi modern dan setelah itu praktik demokrasi menyebar ke 
seluruh belahan dunia secara komonalitas dan keunikan masing-masing. 

Namun demikian setiap Negara yang mempraktikan kehidupan 
demokrasi selalu berprinsip pada penghargaan dan penghormatan terhadap 
nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang inti, yaitu adanya “life, liberty, 
and property” – hak untuk hidup, hak mendapatkan kemrdekaan dan hak 
untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya.

Bagi bangsa Indonesia yang mendasarkan dirinya kepada filosofi 
Pancasila, sudah barang tentu dalam menginplementasikan kehidupan 
demokrasinya tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila.

Sudarsono (1999), menyatakan, bahwa dalam konteks Indonesia 
yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka konsep civil society atau 
masyarakat madani secara kualitatif ditandai oleh “…true beliefs in and 
sacrifice for God, respect of human rights, enforcement of rule of law, 
extension of participation of citizens in publiv decision making at various 
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levels, and implementation of new form of civic education to develop smart 
and good citizens” (Sudarsono,1999:2) yakni keimanan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jaminan hak azasi manusia, penegakkan  
prinsip “rule of law”, partisipasi yang luas dari warganegara dalam 
pengambilan keputusan publik di berbagai tingkatan, dan pelaksanaan 
pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan warganegara 
Indonesia yang cerdas dan baik.

Selanjutnya Sanusi (1998:4-12) mengidentifikasi adanya 10 
(sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni : ” 
Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan 
Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan 
“Rule of Law”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, 
Demokrasi dengan Hak Azasi manusia, Demokrasi dengan Pengadilan 
yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan 
Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “(cetak tebal dari 
penulis).

Harapan atau cita-cita konsep demokrasi Indonesia secara formasl 
diformulasikan secara konstitusional dalam Pembukaan UUD NRI tahun 
1945, terdapat beberapa kata kunci yang mencerminkan implementasi 
kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada aline 1 secara tegas dinyatakan, 
bahwa “… kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…” Alenia 2 secara 
tegas menyatakan“…mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur” kemudian pada alinea 3“…maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Pada alinea 4 “...maka 
disusunlah Kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 
kepada ….dst…kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, ..” 

Pada tataran ideal secara konstitusional bangsa Indonesia sungguh-
sungguh menganut paham demokrasi. Secara instrumental seperangkat 
lembaga demokrasi telah dibangun di Indonesia seperti adanya MRP, 
DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan yang lebih operasional 
lagi adanya Pemilu untuk mengisi lembaga-lembaga demokrasi tersebut, 
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bahkan sejak Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di mana para 
peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden yang biasanya 
dilakukan oleh MPR, dan adanya sistem pembagian kekuasaan yaitu 
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif; serta orientasi pada keadilan 
dan kesejahteraan rakyat; dan demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha 
Esa .

Tilaar (1999:156) menyatakan, bahwa ciri khas demokrasi di Indonesia 
adalah adanya perhatian yang serius terhadap prinsip kebhinnekaan yang 
ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. “Kehidupan demokrasi sebagai 
ciri utama masyarakat madani akan mendapat persemaian yang sempurna 
di dalam corak kebhinnekaan masyarakat dan budaya Indonesia”. 

Kita menyadari sepenuh hati, bahwa berdasarkan data dari 
Kemdikbud tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 262 
juta orang yang didalamnya terdapat kebhinnekaan, misalnya ada 646 
bahasa daerah, 1340 kelompok etnik, kemudian ada 175 juta pengguna 
internet dimana 16,68% berusia antara 13 – 18 tahun, kemudian jumlah 
siswa yang mencapai 51 juta dengan 3,26 juta guru yang berada di 
218.989 satuan pendidikan. Pengguna internet 16,68% atau 29 juta 
pelajar berpotensi mengakses konten-konten negatif di media sosial: 
kekerasan, intoleransi, radikalisme/terorisme, narkoba, pornografi dan 
cyber crime, penyimpangan seksual, yang mengakibatkan terjadinya krisis 
kepribadian bangsa dan melemahnya kehidupan berbangsa dan bernegara 
(kemdikbud,2019).

Berdasarkan kenyataan tersebut, dimana demokrasi yang ada dan 
dikembangkan di Indonesia mengacu sepenuhnya pada dasar filosofis 
Negara Pancasila, maka bagi bangsa Indonesia konsep civil society tidak 
sepenuhnya sama dengan apa yang dikembangkan di Negara-negara yang 
menganut faham liberalisme/ komunitarianisme. 

Demokrasi di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim 
Nasional Reformasi,1999a:33 harus tetap agamis/religius dan Negara 
memfasilitasi 3 hal, yaitu: 1) Memberikan jaminan hukum dan dukungan 
politik bagi kehadiran masyarakat madani; (2) Memupuk suasana kultural 
dan ideologis bagi lahir dan tumbuhnya masyarakat madani; dan (3) 
Menyediakan infrastruktur sosial yang diperlukan serta memberikan 
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fasilitas bagi tersedianya infra struktur tersebut” Dengan demikian jelaslah, 
bahwa betapa strategisnya melaksanakan pendidikan demokrasi melalui 
pembiasaan di kelas, yaitu dengan membangun kelas kelas mata pelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai laboratorium 
demokrasi, sehingga pembelajar dapat belajar demokrasi melalui praktek 
kehidupan yang demokratis, dan untuk membangun tatanan dan praksis 
kehidupan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang atau “learning 
democracy, in democracy, and for democracy (APCEC:2000). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pesan nilai moral yang diemban 
mata pelajaran PPKn yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi adalah 
demokrasi yang berkarakter Indonesia.

Kajian teori menyatakan, bahwa demokrasi harusnya dijalankan 
dengan mulus, dibawakan dengan arif dan bijaksana. Demokrasi bukan 
hanya dipahami sebagai proses mengambil keputusan tetapi sudah 
seharusnya dimaknai sebagai seni dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Maka dengan demikian sandaran implementasi demokrasi adalah idiologi 
dan konstitusi. Nilai demokrasi yang konstitusional perlu diterapkan dalam 
kurikulum persekolahan.

Persoalannya apakah pendidikan demokrasi itu perlu? Menurut 
penelitian Gandal dan Finn (1992) bukan saja di negara yang sedang 
berkembang tetapi juga di negara yang sudah maju “education for 
democracy” atau pendidikan demokrasi memang dianggap penting, tetapi 
dalam kenyataannya, mereka katakan:”…it is often taken for granted 
or ignored”- sering dianggap enteng atau dilupakan.  Oleh karena itu 
ditegaskan (Gandal dan Finn,1992:2) bahwa “Democracy does not teach 
itself. If the strengths, benefits, and responsibilities of democracy are 
not made clear to citizens, they will be ill-equipped to defend it. Dengan 
kata lain, demokrasi tidak bisa mengajarkannya sendiri. Jika kekuatan, 
kemanfaaatan, dan tanggung jawab demokrasi tidak dipahami dan dihayati 
dengan baik oleh warganegara, sukar diharapkan mereka mau berjuang 
untuk mempertahankannya. Oleh karena itu ditekankannya lebih lanjut 
bahwa:” Education for democracy, therefore, must be approached in a 
conscious and serious manner”- pendidikan demokrasi harus disikapi 
secara sadar dan sungguh-sungguh.
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Implikasi dari pandangan tersebut, maka diperlukan pendidikan yang 
baik yang memungkinkan warganegara mengerti, menghargai kesempatan 
dan tanggungjawabnya sebagai warganegara yang demokratis. Pendidikan 
tersebut, menurut Gandal dan Finn (1999: 2-3) “…seek not only to 
familiarize people with the precepts and practices of democracy, but 
also to produce citizens who are principled, independent, inquisitive, and 
analytic in their outlook”. Yakni pendidikan yang bukan hanya sekedar 
memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan 
warganegara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin 
tahu, dan berpandangan jauh ke depan. Namun demikian diingatkannya 
bahwa pendidikan demokrasi ini jangan hanya dilihat sebagai “isolated 
subject” yang diajarkan dalam waktu terjadwal yang cenderung diabaikan 
lagi, tetapi “It is linked to nearly everything else that students learn in 
school-whether it be history, civics, ethics, or economics- and too much 
that goes on outside of school”. Jadi janganlah hanya dilihat sebagai mata 
pelajaran yang terisolasi, tetapi harus dikaitkan dengaan banyak hal yang 
dipelajari siswa, mungkin dalam pelajaran sejarah, kewarganegaraan, 
etika, atau ekonomi, dan lebih banyak terjadi di luar sekolah. Dengan 
kata lain “…good democracy education is a part of good education in 
general”- pendidikan demokrasi yang baik adalah bagian dari pendidikan 
yang baik secara umum.

Berkenaan dengan hal tersebut disarankan (Gandal dan Finn, 1992:4-
5) perlu dikembangkannya model “school-based democracy education” 
paling tidak dalam empat alternatif bentuk. Pertama, perhatian yang 
cermat diberikan pada “the root and branches of the democratic idea” 
atau landasan dan bentuk-bentuk demokrasi. Kedua, adanya kurikulum 
yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengeksplorasi “…how the ideas of 
democracy have been translated into institutions and practices around the 
world and through the ages”- bagaimana ide demokrasi telah diterjemahkan 
ke dalam bentuk-bentuk kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi 
dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikiaan siswa akan mengetahui 
dan memahami kekuatan dan kelemahan demokrasi dalam berbagai 
konteks ruang dan waktu. Ketiga, adanya kurikulum yang memungkinkan 
siswa dapat mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk 
dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi 
yang diterapkan di negaranya dalam berbagai kurun waktu. Keempat, 
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tersedianya kesempatan bagi siswa untuk memahami kondisi demokrasi 
yang diterapkan di negara-negara di dunia, sehingga para siswa memiliki 
wawasan yang luas tentang aneka ragam sistem sosial demokrasi dalam 
berbagai konteks.

Udin Syaripudin, dalam makalah yang disajikan tahun 2007, 
mempertegas, bahwa demokrasi itu bukanlah sesuai yang dapat diwariskan, 
tetapi harus ditangkap dan dicerna melalui proses belajar.

Berdasarkan pernyataan ini jelas, bahwa untuk mendapatkan warga 
Negara yang demnokratis kelak harus dipersiapkan melalui persekolahan 
sejak Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi dalam suasana kelas 
pembelajaran yang demokratis. Agar proses pembelajaran ini berlangsung 
secara demokratis, maka diperlukan guru yang demokratis, yaitu guru yang 
lebih mengutamakan keterbukaan, selalu membuka dialog, menjadikan 
siswa sebagai subyek dsb. Jadi tipe guru yang demokratis adalah guru 
yang dedicated and well informed yakni guru yang mampu merencanakan 
dan mendorong berpikir, bersikap dan bertindak demokratis.

Untuk mengimplentasikan materi-materi PPKn yang dapat dijadikan 
sebagai wahana pendidikan demokrasi diperlukan proses pembelajaran 
yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis adalah proses 
pembelajaran yang dapat melatih sekaligus memberikan ruang gerak untuk 
berkembangnya pemikiran-pemikiran kritis peserta didik dalam membaca 
berbagai fenomena kejadian di sekitar kehidupannya. Jadi bukan sekedar 
transfer of knowledge.

Oleh karena itu sangat diperlukan metode dan model pembelajaran 
yang bersifat dialogis, kreatif dan inovatif, seperti projeck based learning, 
problembased learning, discovery, inquiry dan tentu saja projeck citizenship 
atau proyek kewarganegaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
pesan nilai moral yang diemban mata pelajaran PPKn yang berkaitan 
dengan kehidupan demokrasi adalah demokrasi yang secara berkarakter 
Indonesia.

Permasalahan yang mencul dalam pembelajaran PPKn di kelas adalah 
belum terjadinya interaksi aktif antara pendidik dan peserta didik. Proses 
pembelajaran di kelas lebih bersifat interaksi searah, dimana dominasi 
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pendidik begitu kuat, sementara posisi peserta didik lebih banyak pasif. 
Kelas belum dapat difungsikan sebagai tempat peserta didik membiasakan 
diri untuk mengemukakan ide, gagasan dan dialog apalagi memecahkan 
berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupannya.

Somantri (2001:245) menyatakan, bahwa PPKn di persekolahan 
dirasakan kurang memberikan kontribusi bagi perkembangan demokrasi 
siswa, dikarenakan masih dominannya penerapan metode pembelajaran 
konvensional seperti ground covering technique, indoktrinasi, dan 
narrative technique dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
sehari-hari.  

Sementara itu, Budimansyah, dalam Dadang Sundawa (2008:18) 
menyoroti penyebab masalah tersebut secara lebih luas meliputi: pertama, 
proses pembelajaran dan penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan 
lebih menekankan pada dampak instruksional (instructional effects) yang 
terbatas pada penguasaan materi (content mastery) atau dengan kata 
lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Pengembangan 
dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan 
dampak pengiring (nurturant effects) sebagai “hidden curriculum” belum 
mendapat perhatian sebagaimana mestinya. 

Kedua, Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana 
kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada 
siswa melalui pelibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses 
pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) 
sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna 
(meaningful learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku 
siswa/mahasiswa. 

Ketiga, penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur 
Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai 
jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara tatap muka di kelas menjadi 
sangat dominan. Hal itu mengakibatkan guru tidak dapat berimprovisasi 
secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain dari pembelajaran 
rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat. 
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Keempat, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana 
sosio-pedagogis untuk mendapatkan “hands-on experience” juga belum 
memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara 
penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam 
berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum. 

Proses pembelajaran yang berlangsung dalam dunia pendidikan 
(nyaris) tak pernah berupaya serius dalam menumbuhkembangkan nilai-
nilai demokrasi kepada para peserla didik. Bahkan, yang terjadi adalah 
sebuah proses pembusukan nilai-nilai demokrasi di mana para pelajar, 
mulai dari tingkat SD hingga SLTA, telah dibiasakan untuk menjadi “siswa” 
yang manis, manutan dan tidak dibiasakan untuk berbeda pendapat. Ruang 
belajar telah berubah fungsi menjadi arena yang membelenggu kebebasan 
berpikir, berkreasi, bernalar, berinisiatif, dan berimajinasi. 

Idealnya, kelas pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan 
demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik 
untuk membiasakan diri merespon berbagai permasalahan yang terjadi 
di sekitar kehidupannya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan 
teknologi dan ilmu pengetahuan, serta adanya perubahan kebijakan 
(merdeka belajar) menuntut perubahan dalam proses pembelajaran 
PPKn di kelas. Salah perubahan tersebut adalah dengan digunakannya 
pendekatan abad-21 dalam pembelajaran. Pembelajaran abad 21 secara 
sederhana diartikan sebagai pembelajaran yang memberikan kecakapan 
abad 21 kepada peserta didik, yaitu 4C yang meliputi: (1) Communication 
(2) Collaboration, (3) Critical Thinking and problem solving, dan (4) 
Creative and Innovative.

Pengimplementasian pembelajaran abad 21 dan HOTS harus 
merubah paradigma pembelajaran dari yang berpusat kepada guru (student 
teacher) menjadi berpusat kepada siswa (student centre), di mana guru 
harus mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya namun penuh 
tanggung jawab kepada peserta didik untuk mengkritisi setiap permasalahan 
yang muncuk dalam hidup dan kehidupannya yang pada akhirnya mampu 
menyimpulkan dan membuat refleksi dari apa yang dialaminya. Selain itu 
harus secara kreatif guru juga dituntut untuk melatih bertanya jawab secara 
terbuka kepada siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya HOTS. 
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Proses pembelajaran, baik yang dilaksanakan di dalam kelas 
maupun di luar kelas harus menggambarkan suasana interaktif atau 
dialogis dalam suasana demokratis. Untuk membangun lingkungan kelas 
sebagai laboratorium demokrasi perlu adanya sosio-edukatif internal atau 
kerjasama yang dilakukan secara internal antara pendidik, peserta didik dan 
managemen sekolah serta masyarakat, demikian akan terjadi upaya secara 
sistematis untuk menjadikan sekolah sebagai wahana pengembangan 
peserta didik yang demokratis.

John Dewey pada tahun 1916 menulis sebuah buku “Democracy 
and Education”, dalam buku itu dinyatakan, bahwa untuk dapat belajar, 
seseorang harus memiliki pasangan atau teman, selain itu Dewey menggagas 
konsep pendidikan, bahwa kelas seharusnya merupakan cermin masyarakat 
dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. 
Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan (Jacob et al., 1996), 
adalah: (1) siswa hendaknya aktif, learning by doing; (2) belajar hendaknya 
didasari motivasi intrinsik; (3) pengetahuan adalah berkembang, tidak 
bersifat tetap; (4) kegiatan belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan 
dan minat siswa; (5) pendidikan harus mencakup kegiatan belajar dengan 
prinsip saling memahami dan saling menghormati satu sama lain, artinya 
prosedur demokratis sangat penting; (6) kegiatan belajar hendaknya 
berhubungandengan dunia nyata dan bertujuan mengembangkan dunia 
tersebut.( Jacobs, G. M., Lee, G. S, & Ball, J. 1996. Learning Cooperative 
Learning via Cooperative Learning: A Sourcebook of Lesson Plans for 
Teacher Education on Cooperative Learning. Singapore: SEAMEO 
Regional Language Center).

Untuk menciptakan kelas sebagai laboratorium demokrasi perlu 
dilakukan strategi khusus, sebagaimana dikemukakan oleh Saeful 
Mikdar dalam Modul Pembelajaran PKn (2008:7.35) yang menyatakan 
Secara sederhana, strategi dapat diartikan sebagai serangkaian langkah 
yang dipilih untuk mencapai tujuan atau target (a way of achieving 
target). Secara umum Rath dan Kirchenbaum (1972) yang dikutip oleh 
Winataputra (2006), beberapa model pengembangan sikap demokratis 
dan bertanggung jawab. Hal yang cukup relevan dengan pendidikan 
kewarganegaraan, antara lain Good News Class Meeting (Pertemuan Kelas 
Berita Baru), Circle Whip (Cambuk Bersiklus), Appreciation Time (Waktu 
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untuk Penghargaan), Compliment Time (Waktu untuk yang Terhormat), 
Goal-setting Meeting (Pertemuan Perumusan Tujuan), Rulesetting Meeting 
(Pertemuan Legislasi), Rule-evaluating Meeting (Pertemuan Evaluasi 
Aturan), Stage-selling Meeting (Pertemuan Perumusan Langkah Kegiatan) 
Feedback and Evaluation (Pertemuan Evaluasi dan Balikan) Reflections 
on Learnings (Pertemuan Refleksi Belajar), Student Presentation 
(Forum Siswa), Problem-solving Meeting (Pertemuan Pemecahan 
Masalah), Academic Issues (Pertemuan Isu Akademis), Classroom-
improvement Meeting (Pertemuan Perbaikan Kelas) Follow up Meeting 
(Pertemuan Tindak Lanjut), Planning Meeting (Pertemuan Perencanaan) 
Concept Meeting (Pertemuan Pengembangan Konsep), Sticky Situations 
(Pembahasan Situasi Pelik); Suggestion Box/Class Business Box (Kotak 
Saran), and Meeting on Meeting (Pertemuan dalam Pertemuan).

Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) 
yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi 
peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, 
dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal 
Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific 
approach) yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan 
perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan 
(KI–4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi 
pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual.

Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik 
PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan 
pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta 
didik sebagai warganegara yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses 
pembelajaran otentik (authentic instructional and authentic learning) dalam 
bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 
Serta model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik bersikap 
dan berpikir ilmiah (scientific) yaitu pembelajaran yang mendorong dan 
menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam 
mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan 
materi pembelajaran.  
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Pendekatan pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific 
approach) yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan 
perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3, keterampilan 
(KI–4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi 
pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
menekankan pada model pembiasaan dan ketauladanan, pembaruan 
dan penghargaan untuk membentuk sikap mental berketuhanan, 
berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial.

Implementasi pendekatan konstekstual dalam proses pembelajaran 
PPKn tidak bisa ditawar-tawar, artinya seorang guru PPKn tidak hanya 
sebatas membaca literatur atau buku teks dalam melaksanakan proses 
pembelajaran PPKn, tetapi harus mengangkat dan mendiskusikan 
berbagai permasalahan yang ada di sekitar kehidupan siswa. Guru harus 
cerdas mencari berbagai kasus yang sesuai dengan Kompetensi dasar yang 
diajarkan, dengan demikian konsep keterkaitan dan konsep aplikasi dalam 
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilaksanakan secara 
efektif. Hal ini tidak terlepas dari tuntutan paradigma baru Pendidikan 
Kewarganegaraan yang mengahruskan dalam proses pembelajaran 
PPKn digunakan pendekatan multidisipliner, merefleksikan kenyataan 
di masyarakat; memperlakukan kelas sebagai laboratorium demokrasi; 
menghargai kontribusi masyarakat dalam pembelajaran, melibatkan 
peserta didik dalam masyarakat untuk mendapatkan pengalaman warga 
negara di dalam masyarakat. (Kokom Komalasari, 2009:249).

Proses pembelajaran, Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya 
menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (powerful learning area) yang 
ditandai oleh pengalaman belajar kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna 
(meaningful), terintegrasi (integrated), berbasis nilai (value-based), 
menantang (challenging), dan mengaktifkan (activating) (Budimansyah, 
2008b:182).

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Indonesia terkenal 
dengan teorinya yang disebut trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Tsung 
Tulodo yang berarti bahwa seorang guru di depan harus mampu menjadi 
tauladan bagi peserta didiknya, sehingga setiap perilaku, tutur kata dan 
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tindakannya akan selalu menjadi contoh bagi peserta didiknya. Prinsip 
ini sangat selaras dengan model penanam dan pembinaan karakter, yaitu 
melalui ketauladanan, sekaligus akan menjadi pembiasaan. Selanjutnya 
ajaran yang kedua adalah “Ing Madya Mangun Karsa” ini mengandung 
makna, bahwa seorang pendidik ditengah-tengah harus menjadi 
pendorong atau penggerak semangat bagi peserta didiknya. Prinsip ini 
sangat strategis bagi tumbuhnya aktivitas, kreativitas dan semangat untuk 
selalu berinovasi. Prinsip yang ketiga adalah “Tut Wuri Handayani”, ini 
bermakna bahwa seorang pendidik di belakang harus selalu mengikuti apa 
yang menjadi ketentuan yang memimpin. Ini berarti bagi siapapaun yang 
ada dalam posisi yang dipimpin harus patuh dan taat apa yang menjadi 
kehendak pemimpinnya. Inilah prinsip pendidikan demokrasi dalam dunia 
pendidikan yang harus dijadikan soko guru dalam pelaksanaan proses 
pembelajaran PPKn di persekolahan.

Berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantara, jelaslah agar proses 
belajar terjadi secara demokratis, maka guru tidak diharapkan dalam 
proses pembelajaran hanya menggunakan pendekatan searah, tetapi 
harus interaktif dinamik, dengan demikian peserta didik dilatih dan 
dilatih untuk terus mengemukakan pendapat dan fikiran terbaiknya 
berdasarkan kajian-kajian tekstual dan kontekstual, disinilah pembiasaan 
proses demokratisasi terjadi di kelas PPKn. Somantri (2001:313) bahwa: 
“Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih bermakna apabila pengetahuan 
fungsional (functional knowledge) dan masalah-masalah kemasyarakatan 
memperkaya konsep-konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan, dan 
dikembangkan dialog kreatif dalam pembelajaran”. 

Pembelajaran PPKn harus bersikap antisipatif dengan memberikan 
sentuhan perhatian yang cukup berarti terhadap upaya pengakaran nilai-
nilai demokrasi dan spiritual peserta didik. Yang tidak kalah penting, guru 
yang berada di garda depan dalam dunia pendidikan hendaknya mampu 
menjadi figur keteladanan di hadapan peserta didik. Sikap dan perilaku 
dalam kehidupan sehari-hari senantiasa berbasiskan nilai demokrasi, 
religius, dan transendental. 

Jika hal ini bisa diwujudkan, bukan mustahil negeri ini kelak akan 
dihuni oleh demokrat-demokrat ulung yang mampu memainkan peran 
kehidupannya secara simpatik, jujur, amanah, dan rendah hati. Kalau 
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toh harus terjun ke dunia politik, mereka mampu “bermanuver” secara 
cerdas, memiliki kepekaan terhadap kepentingan dan hati nurani rakyat, 
tidak tergoda untuk melakukan tindakan konyol yang dapat merugikan 
kepentingan bangsa dan negara. ***http://sawali.info/2008/01/01/ 
membangun -tradisi-demokrasi-lewat-pendidikan/.

Berdasarkan data statistik jumlah siswa dari jenjang SD sampai SM 
berjumlah 51 juta orang. Ini artinya kalau kelas PPKn bisa difungsikan 
sebagai laboratorium demokrasi, maka 12 tahun yang akan datang akan 
lahir 51 juta demokrat-demokrat yang unggul dan berkarakter Pancasila, 
serta akan meningkat indeks demokrasi Indonesia yang saat ini berada 
dalam karagori sedang dengan perolehan skor 72,39 sebagaimana 
dinyatakan oleh Kepala BPS Dr. Suhariyanto kepada wartawan di Gedung 
3 lantai 1 BPS, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, Senin (29/7) siang.

C. KESIMPULAN

Tahun 1998 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi kehidupan 
demokrasi di Indonesia, karena telah terbukanya karena kehidupan 
demokrasi di Indonesia saat ini, setelah 22 tahun berjalan era reformasi, 
semarak kehidupan demokrasi semakin menunjukkan dominasinya. Setiap 
warga negara dapat mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai 
saluran, seperti oragnisasi massa, partai politik, bahkan di lembaga 
pendidikan. 

Sayangnya aktualisasi pelaksanaan demokrasi yang baik masih 
banyak mengalami hambatan, seperti masih terjadinya pendulungan, 
terjadinya hoax, terjadinya pemaksaan kehendak, terjadinya pemaksaan 
kehendak dari satu orang ke orang lain, dari satu orang ke kelompok lain 
dan dari satu kelompok ke kelompok lain dan tindakan -tindakan lain 
yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Hal ini menandakan masih perlu 
dilakukan upaya yang terus menerus untuk memperbaiki dan melaksanakan 
pendidikan demokrasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan demokrasi salah satunya dapat dilakukan melalui jalur 
pendidikan formal, yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan yang model pembelajarannya menggunakan pendekatan 
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interaktif dalam suatu kelas yang difungsikan sebagai laboratorium 
demokrasi.

Kelas PPKn sebagai laboratorium demokrasi berpengaruh signifikan 
terhadap tumbuhnya budaya demokrasi di kalangan peserta didik 
Keberadaan laboratorium demokrasi merupakan suatu miniatur demokrasi 
yang ideal sebagai wahana pengembangan nalar kritis siswa terhadap 
perkembangan demokrasi di Indonesia agar tidak mengalami berbagai 
penyimpangan ke arah demokrasi yang anarkis.
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ABSTRACT

This paper discusses the cultivation of Pancasila through civic education 
in the broader sense as an effort to maintain, preserve, and make 
Pancasila internalized in the souls of citizens when behaving in the life 
of the nation and society in Indonesia. The discussion is carried out using 
analysis of thought with the support of published research literature and 
articles. The discussion was carried out on the scope of the concept of 
Pancasila and citizenship education, why it was necessary to cultivate 
Pancasila, and how to civilize Pancasila in the curricular, socio-cultural, 
government bureaucracy, and scientific studies. This paper concludes 
that the acculturation of Pancasila needs to be carried out more broadly 
including all Indonesian citizens in the formal education, the socio-cultural 
environment, and in the bureaucratic government by not neglecting the 
scientific study of Pancasila. The process of civilizing the Pancasila in 
Indonesia at this time still requires active efforts from the government and 
state institutions even more massive movements are needed.

Keywords: citizenship education, curricular dimensions, social culture, 
government bureaucracy, Pancasila

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang pembudayaan Pancasila melalui pendidikan 
kewarganegaraan dalam arti luas sebagai ikhtiar untuk menjaga, memelihara, 
dan menjadikan Pancasila terinternalisasi dalam jiwa warga negara ketika 
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bersikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan 
bernegara di Indonesia.  Pembahasan dilakukan menggunakan analisis 
pemikiran dengan dukungan literatur dan artikel hasil penelitian yang 
telah dipublikasikan.  Pembahasan dilakukan terhadap lingkup konsep 
Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, mengapa perlu pembudayaan 
Pancasila, dan bagaimana pembudayaan Pancasila dalam dimensi 
kurikuler, sosial kultural, birokrasi pemerintahan, dan kajian ilmiah.  
Tulisan ini menyimpulkan bahwa pembudayaan Pancasila perlu dilakukan 
secara lebih luas mencakup semua warga negara Indonesia baik pada jalur 
pendidikan formal, lingkungan sosial kultural, maupun pada lingkungan 
birokrasi pemerintahan dengan tidak boleh mengabaikan kajian Pancasila 
secara ilmiah. Proses pembudayaan Pancasila di Indonesia saat ini masih 
memerlukan upaya aktif dari pemerintah dan lembaga negara bahkan 
diperlukan gerakan yang lebih massif. 

Kata Kunci: birokrasi pemerintahan, dimensi kurikuler, sosial kultural, 
Pancasila, pendidikan kewarganegaraan

A. PENDAHULUAN

Perjalanan Bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan kini telah 
memasuki dekade ketujuh dengan tujuh kepemimpinan nasional yang 
telah memberikan perhatian beragam terhadap pengembangan, penegakan, 
dan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara di Tanah Air.  Dalam sejarah dapat diketahui bahwa Presiden 
pertama adalah penggali, pemikir, pencetus, perumus, dan sekaligus 
yang ikut serta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Perumusan 
Pancasila sebagai dasar negara merupakan perjalanan panjang sejak 
Sidang Kedua BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, kemudian ada 
perumusan lanjutan melalui Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam 
Jakarta, hingga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam Sidang 
PPKI tanggal 18 Agustus 1945.  

Presiden kedua yang memimpin pemerintahan di masa Orde 
Baru telah meletakkan tekad dan keinginan “melaksanakan Pancasila 
dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan 
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konsekuen”.  Tekad ini diwujudkan dalam bentuk nama mata pelajaran 
di sekolah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975, lahir 
Ketetapan MPR RI No II tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalaan Pancasila (P4), menjadikan Pancasila sebagai Asas Tunggal 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memasukan P4 ke dalam 
Kurikulum PMP untuk semua jenjang sekolah tahun 1984.  Pasca Orde 
Baru, mulai tahun 1998 yang dikenal Orde Reformasi, upaya penerapan dan 
pengamalan Pancasila tidak begitu terlihat upaya yang sungguh-sungguh 
seperti pada masa Orde Baru. Arinanto (2018) menyebut kejadian saat itu 
sebagai gerakan de-Pancasila-isasi. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya 
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan 
Presiden Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan 
Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) 
yang ditandatangani Presiden BJ Habibie pada 31 Maret 1999. Dengan 
dibubarkannya Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman, Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (BP7) maka salah satu upaya pembudayaan 
Pancasila oleh Pemerintah RI berakhir. Hal ini pernah dipertanyakan 
oleh seorang Indonesianis dari Jerman, Prof Bernhard Dahm dari Pasau 
University, dengan mengajukan pertanyaan sbb. “Apakah di Indonesia 
masih ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah?” Begitu besar 
perhatian orang asing terhadap bangsa Indonesia yang mengakui betapa 
pentingnya Pancasila bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara di Indonesia demi terjaganya eksistensi NKRI yang memiliki 
karakteristik bangsa beragam (pluralistic society).  

Pada masa Presiden ketujuh bangsa Indonesia mulai menyadari 
kembali akan pentingnya Pancasila mengingat banyak peristiwa yang 
mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.  Bangsa 
Indonesia sadar bahwa untuk merawat Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) atau menyatukan bangsa yang sangat beragam secara 
budaya, etnis, agama, suku, bahasa daerah, dan lain-lain tidak ada alternatif 
lain yang dimiliki saat ini oleh bangsa Indonesia kecuali Pancasila.  Oleh 
karena itu, sudah saatnya upaya pembudayaan dan penyebaran Pancasila 
sebagai perekat bangsa dapat dilaksanakan dengan program yang lebih 
jelas, tepat sasaran, dan komprehensif.
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Betapa pentingnya Pancasila bagi negara seperti Indonesia.  
Namun, pentingnya Pancasila tidak cukup hanya berhenti dengan sekedar 
diucapkan, himbauan atau anjuran bahkan hanya sekedar menjadi slogan 
yang menjadikan warga negara bersifat verbalis.  Tidak dipungkiri bahwa 
penting setiap warga negara hafal, mengerti, dan memahami Pancasila, 
namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana mewujudkan Pancasila 
ketika bersikap dan berperilaku atau mengamalkan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk semua kalangan pemerintah 
hingga kalangan masyarakat paling bawah.  Bentuk pengamalannya tentu 
berbeda-beda sesuai dengan kedudukan, posisi, dan fungsi masing-masing.  
Pengamalan Pancasila oleh Presiden beserta jajaran para Menterinya 
berbeda dengan pengamalan oleh seorang pegawai yang ada di sebuah 
perusahaan, akan berbeda pula bentuk pengamalannya oleh seorang petani 
dan buruh kasar.   

Pengalaman Orde Baru dalam upaya memberikan pemahaman dan 
pengamalan Pancasila kepada warga negara seharusnya dapat dijadikan 
pembelajaran berharga.  Perlu ada evaluasi yang menyeluruh tentang 
implementasi Pancasila pada masa Orde Baru tentang apakah kelemahan 
dan kekurangannya, serta dianalisis pula kebaikan dan keunggulannya.  

Dalam dokumen negara, Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 
menyatakan bahwa salah satu alasan pencabutan Ketetapan MPR Nomor 
II/MPR/1978 adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Namun, perlu diingat 
bahwa Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tersebut memberi pesan 
yang tidak boleh di abaikan begitu saja, yakni dengan tegas menyatakan 
bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 
adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten 
dalam kehidupan bernegara.  Pertanyaannya, apakah saat ini Pancasila 
telah dilaksanakan sebagai pedoman dan dasar bagi penyelenggaraan 
seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, baik bidang politik, ekonomi, 
sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya?  Tentu 
saja pertanyaan ini perlu mendapat perhatian semua pihak utamanya pihak 
pemerintah yang memiliki kuasa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
dan kenegaraan.
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Keputusan politik untuk tidak lagi menggunakan model P4 dalam 
implementasi merupakan pilihan, namun hendaknya upaya pendidikan 
Pancasila yang sifatnya menyeluruh sehingga menjangkau untuk semua 
kalangan penduduk dan warga negara Indonesia tidak boleh putus.  Itulah 
sikap hidup bangsa yang dewasa dalam bernegara dan merdeka dalam 
membangun serta merawat kebhinnekaan dengan landasan mencintai 
NKRI. Pengalaman dalam proses pendidikan yang menyangkut kepentingan 
mendasar dalam hidup berbangsa dan bernegara perlu dilakukan secara 
berkelanjutan dan berkesinambungan serta tidak boleh terputus. 

B. PEMBAHASAN 

1. Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

Hakikat Pancasila

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pancasila 
memiliki kedudukan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, jiwa 
bangsa, filsafat bangsa, kepribadian bangsa, sumber nilai, sumber dari 
segala sumber hukum dan banyak lagi sebutan untuk Pancasila.  Sebagai 
posisi apakah Pancasila yang harus menjadi sikap dan perilaku warga negara 
dalam kehidupan sehari-hari?  Pancasila terdiri atas sila-sila yang setiap 
silanya mengandung konsep kehidupan manusia sekaligus mengandung 
nilai-nilai luhur bahkan bersifat universal.  Pancasila akan menjadi khusus 
berlaku kontekstual Indonesia ketika hubungan dan keterkaitan antarsila 
yang tidak terpisahkan satu sama lain.  Kekhasan Pancasila sebagai sistem 
nilai dapat diidentifikasi dari kedudukan Sila kesatu yang menjiwai sila-
sila lainnya.  Dengan kata lain, Sila kesatu menjiwai sila kedua, ketiga, 
keempat dan kelima.  Penerapan Pancasila akan bersifat kontekstual 
sehingga kedudukannya akan dapat diidentifikasi sesuai dengan konteks 
penerapan.  Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa semua kehidupan 
dan penyelenggaraan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila.  

Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu ciri yang menonjol 
yang akan dapat diidentifikasi dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari 
bagi warga negara.  Dengan landasan sila kesatu dimana nilai ketuhanan 
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dan spiritualitas sebagai sumber bagi individu warga negara dalam bersikap 
dan berperilaku baik yang terkait dengan kegiatan kemanusiaan, prinsip 
hidup bersama, bergotong royong bahkan berjuang untuk mewujudkan 
keadilan sosial. Semuanya tidak dapat terlepas dari peran dan praktik 
kehidupan beragama masyarakat.  Latif (2015) menyatakan …”Indonesia 
bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan 
“negara” serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/
komunitas”.  Upaya penyelenggaraan kehidupan yang harmonis dalam 
pelaksanaan hidup beragama dan bernegara merupakan hal yang penting 
bagi pencapaian cita-cita mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Posisi Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, sangat 
penting karena menunjukkan pengakuan bangsa Indonesia sebagai bangsa 
yang bertuhan, mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.  Bangsa di 
negara lain pun banyak yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa walaupun 
ada pula tidak mengakui-Nya.  Kondisi inilah diantaranya yang dimaksud 
bersifat universal.  Demikian pula sila kedua, konsep Kemanusiaan, 
umumnya setiap bangsa yang beradab sama-sama menjunjung tinggi nilai 
kemanusiaan.  Sila ketiga, Persatuan, merupakan konsep universal karena 
di dunia ini bangsa-bangsa telah bergabung dan bersatu menghimpun 
diri dalam organisasi berbentuk negara.  Sudah dipastikan bahwa warga 
negara yang ada di negara tersebut menjunjung tinggi nilai persatuan.  
Sila keempat, Kerakyatan, merupakan konsep dan nilai dasar untuk 
menjalankan sistem pemerintahan demokrasi.  Rakyat mendapat tempat 
yang terhormat karena diberi kekuasaan walaupun dalam sistem kerajaan, 
pada hakikatnya kedudukan rakyat mendapat tempat yang terhormat 
karena mereka memiliki hak asasi.  Sila kelima, Keadilan, merupakan nilai 
universal karena tiap negara sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan 
bagi setiap manusia. Bila ada manusia yang diperlakukan secara tidak adil, 
maka sudah dipastikan akan berhadapan dengan hukum.  

Apa perbedaan antara Pancasila dengan nilai-nilai universal 
yang ada di negara lain? Nilai-nilai yang ada pada setiap sila Pancasila 
merupakan nilai-nilai yang tidak dapat terpisahkan. Nilai-nilai itu saling 
terkait satu sama lain.  Adapun sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa 
merupakan payung bagi sila 2,3,4, dan 5 dalam arti sila pertama menjiwai 
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empat sila-sila lain dalam Pancasila.  Dengan kata lain, nilai kemanusiaan, 
persatuan, kerakyatan, dan keadilan semuanya dijiwai oleh dan tidak boleh 
bertentangan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.  

Dalam perkembangannya lebih dari dua dekade terakhir Pancasila 
disepakati sebagai ideologi terbuka. Banyak hasil pemikiran yang muncul 
dari akademisi yang memikirkan Pancasila.  Latif (2012), misalnya, 
mengembangkan sejumlah nomenklatur untuk konsep Pancasila yang 
ada pada setiap sila, seperti konsep Ketuhanan yang berkebudayaan, 
kemanusiaan universal, persatuan dalam kebhinekaan, demokrasi 
permusyawaratan, serta keadilan sosial.  Makna yang dapat diambil bahwa 
Penulis tersebut ingin mengingatkan seluruh masyarakat bangsa bahwa 
ideologi Pancasila hendaknya dapat mengintegrasikan antara apa yang 
diyakini (keyakinan), apa yang diketahui (pengetahuan), dan apa yang 
dilakukan (tindakan).  Pancasila harus menjadi sistem nilai yang sekaligus 
sistem pengetahuan dan sistem pengamalan. Harapan ini tentu dapat 
diupayakan oleh seluruh rakyat Indonesia melalui gerakan yang dimotori 
oleh Pemerintah, lembaga negara, dna lembaga kemasyarakatan melalui 
proses pembudayaan Pancasila. 

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan 

Dalam pengertian sempit, pendidikan kewarganegaraan yang 
dalam nomenklatur Inggris dikenal dengan istilah Civic Education atau 
Citizenship Education merupakan istilah generic yang berlaku sebagai 
mata pelajaran di jenjang sekolah dasar dan menengah yang ada dalam 
kurikulum pendidikan di hampir semua negara walaupun dengan istilah 
yang berbeda-beda.  Amerika Serikat menggunakan istilah Civic, Social 
Studies, Civic and Government sebagai mata pelajaran di sekolah.  
Perbedaan istilah terjadi karena berbeda kebijakan di tingkat negara 
bagian. Somantri & Winataputra (2017) dan Wahab & Sapriya (2011) 
mengidentifikasi nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah 
negara lain seperti Citizenship Education (UK), Ta’limatul Muwwatanah 
Tarbiyatul Watoniyah (Timur Tengah), Educacion Civicas (Mexico), 
Sachunterricht (Jerman), Civics, Social Studies, Studies of Society and 
Environment (Australia), Social Studies (New Zealand), Life Orientation 
(Afrika Selatan), People and Society (Hongaria), Civics, Moral Education, 
Pendidikan Sivik (Singapore), Pendidikan Sivik, Pendidikan Moral 
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(Malaysia), Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan), Grajdanskiy Obrazavanie 
(Russian), Ethic, Moral and Civic Education (Korea Selatan), Social 
Studies, Moral Education (Jepang).  Walaupun nama mata pelajaran 
berbeda-beda karena sangat dipengaruhi oleh budaya dan bahasa yang 
berbeda-beda, namun tujuan mata pelajaran tersebut sama yakni untuk 
membentuk warga negara yang baik, warga negara yang mencintai 
negara dan bangsanya, warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap 
dan perilaku tentang hak dan kewajibannya.  Melalui pembelajaran 
pendidikan kewarganegaraan, maka akan terbentuk warga negara yang 
berkarakter yakni warga negara yang berkepribadian sesuai dengan nilai-
nilai dan ideologi bangsa yang diwariskan melalui proses pembelajaran 
tersebut.  Bagi Indonesia, karakter warga negara yang terbentuk melalui 
proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah karakter yang 
bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara lainnya, yakni UUD NRI 1945, serta semangat memperkukuh, 
memelihara kerukunan nasional, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. (Setjen 
MPR RI, 2013). Dalam pengertian luas, pendidikan kewarganegaraan 
bukan hanya sebagai mata pelajaran di jenjang sekolah formal melainkan 
mencakup proses pendidikan dan pembudayaan nilai-nilai kebangsaan 
yang terjadi di empat lingkungan dan dimensi, meliputi dimensi kurikuler 
di sekolah formal, dimensi sosial kultural di lingkungan masyarakat, 
dimensi kajian ilmiah, dan dimensi pemerintahan (birokrasi). (Winataputra 
dan Somantri, 2017; Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra, 2001). 
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Gambar 1: Pembudayaan Pancasila melalui Dimensi Pendidikan 
Kewarganegaaan

Bagaimana proses pembudayaan dan pewarisan Pancasila 
melalui pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap serta karakter warga negara yang cinta kepada 
bangsa dan tanah airnya? 
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pembudayaan Pancasila pernah digunakan oleh Soemardjan (1990) 
dengan argumen atas pertanyaan mengapa perlu pembudayaan sementara 
Pancasila merupakan hasil penggalian dari kebudayaan Indonesia. Dari 
perspektif antropologi, pembudayaan Pancasila diperlukan mengingat di 
dalam kebudayaan Indonesia ada ratusan bahkan ribuan nilai budaya lokal 
yang tersebar pada suku-suku di seluruh tanah air. Sementara dari ribuan 
unsur budaya yang dipilih oleh para perumus Pancasila, hanya lima saja 
yang dirumuskan menjadi lima sila. Disadari oleh para pemimpin pendiri 
Republik Indonesia yang merumuskan Pancasila bahwa “… di tanah air 
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dalam suatu suku.  Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional 
harus diakui adanya.” (Soemardjan, 1990:173).  Oleh karena itu, Pancasila 
sebagai kristalisasi dari nilai-nilai yang digali dari kebudayaan Indonesia 
akan menjadi naungan untuk berkembangnya adat istiadat suku yang 
secara terus menerus perlu proses pembudayaan serta penyebaran dari 
satu generasi ke generasi berikutnya.  Dengan tidak mempersoalkan siapa 
yang paling berhak dan berkewajiban dalam proses pembudayaan dan 
penyebaran Pancasila, melainkan dilandasi oleh tanggung jawab seluruh 
rakyat Indonesia bahwa proses pembudayaan dan penyebaran perlu 
dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi serta lingkungan secara 
berkelanjutan.  

Tidak dipungkiri bahwa Pancasila adalah hasil proses pemikiran, 
perenungan, pengkajian mendalam para pendiri negara-bangsa dari budaya 
masyarakat Indonesia sendiri, namun nilai-nilai yang telah dirumuskan 
tidak dapat begitu saja menjadi milik dan menyatu dalam diri seseorang 
apabila tidak melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Seorang 
ilmuwan Perancis yang hijrah ke Amerika Serikat, Alexis de Toqueville, 
menyatakan bahwa “each new generation is a new people that must acquire 
the knowledge, learn the skills, and develop the dispositions or traits of 
private and public character that undergird a constitutional democracy. 
(Branson, 1998:2).  Pernyataan ini sejalan dengan proses yang terjadi di 
negara kita terkait dengan pembudayaan Pancasila.  Bahwa seiring dengan 
berjalannya waktu, manusia penghuni nusantara ini akan timbul tenggelam.  
Generasi lama bangsa Indonesia secara alamiah akan tergantikan oleh 
generasi baru.  Generasi yang baru lahir adalah orang-orang baru yang 
tidak mengenal apa yang dimiliki oleh generasi sebelumnya.  Dapat pula 
dimaknai bahwa seorang yang berjiwa Pancasilais karena ia telah banyak 
memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila tidak secara otomatis 
akan memiliki anak atau keturunan yang berjiwa Pancasilais bila ia tidak 
belajar untuk mengetahui, berlatih keterampilan, dan mengembangkan 
watak-watak atau nilai karakter Pancasila.  Pernyataan ini mengandung 
makna pula bahwa: “Pancasila is not inherited”, Pancasila tidak diwariskan 
berdasarkan keturunan genetika, melainkan harus dipelajari oleh setiap 
generasi baru melalui program secara terencana dan terukur. 
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Di saat terjadinya kekosongan upaya revitalisasi Pancasila 
yang terprogram dan menyeluruh bagi rakyat Indonesia, Pemerintah 
membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) 
yang memiliki tugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila, namun 
setelah berjalan beberapa bulan dilakukan penyempurnaan dan revitalisasi 
terhadap tugas dan fungsinya. Pada 28 Februari 2018 Presiden Joko Widodo 
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP ini merupakan 
lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.  
Arinanto (2018) memesankan bahwa salah satu fokus utama BPIP dalam 
merevitalisasi Pancasila adalah “bagaimana untuk selalu menggaungkan 
Pancasila dan menanamkannya ke dalam hati sanubari setiap masyarakat 
Indonesia.” Pesan ini sangat penting bagi pihak Pemerintah khususnya 
BPIP di tengah kehidupan bangsa Indonesia saat ini yang berbeda dari 
kehidupan bangsa Indonesia pada masa sebelum terjadinya gerakan 
reformasi.

Indonesia telah memilih dan menentukan sistem pemerintahan 
demokrasi Pancasila.  Tentu saja perlu dikaji dan dievaluasi apakah 
demokrasi yang dijalankan di Indonesia telah sesuai dengan nilai-nilai 
Pancasila.  Vontz and Patrick (2000:1) mengemukakan bahwa “The vitality 
of democracy depends upon the quality of its citizens.” Warga negara 
yang diharapkan adalah warga negara yang demokratis cara Indonesia 
dengan acuan nilai-nilai Pancasila. Kriteria warga negara yang berkualitas 
sebagai kekuatan demokrasi di Indonesia adalah Pancasila.  Oleh karena 
itu, betapa pentingnya pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara.  Hal ini dapat terjadi apabila ada 
proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan secara terprogram dan 
terencana serta dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap melakukan 
penyesuaian dengan perkembangan zaman.  Ketiadaan proses pendidikan 
dan pembudayaan Pancasila maka akan menjadikan warga negara tidak 
berkualitas dan tidak berkehendak atau tidak mampu berpartisipasi dalam 
kehidupan berkewarganegaraan dan berpolitik secara bertanggung jawab 
dan efektif, sehingga demokrasi Pancasila yang dicita-citakan akan lemah 
dan mati.  Dengan alasan rasional inilah maka pendidikan Pancasila bagi 
seluruh rakyat Indonesia hendaknya menjadi program inti bagi setiap 
pemerintah yang berkuasa. 
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Pendidikan Pancasila dalam Dimensi Kurikuler

Proses pembudayaan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan 
dalam dimensi kurikuler adalah proses pembelajaran dan pewarisan nilai-
nilai Pancasila dalam jalur pendidikan formal atau sekolah atau satuan 
pendidikan mulai tingkat dasar, menengah sampai tinggi.  Hal ini untuk 
mewujudkan misi utamanya bahwa pendidikan kewarganegaraan di 
Indonesia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi warga 
negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dengan muatan 
nilai (core values) nya adalah nilai-nilai Pancasila. (UU Sisdiknas No. 
20/2003).  Nomenklatur yang digunakan dapat disesuaikan dengan tuntutan 
kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan global.  Alternatif 
yang dapat dipilih: (1) Menggunakan istilah pendidikan kewarganegaraan 
(PKn) sebagaimana tercantum dalam UU No.20/2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 37.  Penggunaan istilah ini dimaksudkan 
untuk menghilangkan dikotomi seolah-olah ada pemisahan antara materi 
Pancasila dan kewarganegaraan.  Padahal tujuan yang ingin dicapai oleh 
mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta Pancasilais. Diharapkan 
agar dengan istilah pendidikan kewarganegaraan khas Indonesia berbeda 
dari pendidikan kewarganegaraan di negara lain; (2) Menggunakan istilah 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimaksudkan memberi 
penegasan tentang misi dan materi tentang Pancasila dalam mata pelajaran 
di sekolah dan materi tentang kewarganegaraan.  Dengan nomenklatur 
ini diharapkan agar dihindari seolah-olah ada pemisahan tentang materi 
pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila.  Bila menggunakan istilah 
ini maka materi pendidikan kewarganegaraan hendaknya tetap dilandasi 
dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.  

Pada jenjang manakah materi Pancasila ini perlu diberikan? 
Jawabannya adalah pada semua jenjang, yakni mulai jenjang pendidikan 
dasar termasuk pendidikan usia dini, menengah, dan tinggi. Pembedaan 
materi perlu dilakukan dengan memperhatikan tingkat perkembangan 
kognitif dan moral peserta didik. Misalnya, pada jenjang pendidikan dasar 
materi pelajaran lebih diarahkan pada pembiasaan sikap dan perilaku 
yang bersifat praktis, apabila ada materi atau bahan ajar haruslah yang 
bersifat konkrit. Perlu dihindari konsep-konsep yang bersifat abstrak.  
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Pada jenjang pendidikan menengah, materi pelajaran dapat diperkenalkan 
konsep-konsep yang sedikit abstrak namun tetap unsur sikap, perilaku, 
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi prioritas. Landasan yuridis 
tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada 
jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah UU RI No.20 Tahun 
2020 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) nomor b. 
yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah 
wajib memuat: b. pendidikan kewarganegaraan.”  Walaupun tidak secara 
eksplisit menyatakan “pendidikan Pancasila” namun dengan pola pikir 
alternatif nomenklatur pendidikan kewarganegaraan nomor satu di atas 
maka Pancasila telah masuk sebagai satu kesatuan dalam mata pelajaran 
pendidikan kewarganegaraan.  Nama mata pelajaran “pendidikan 
kewarganegaraan” pernah digunakan menjadi nama mata pelajaran dalam 
kurikulum pendididkan dasar dan menengah tahun 2006 sebelum terjadi 
perubahan dalam kurikulum tahun 2013 menjadi Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pada jenjang pendidikan tinggi, diharapkan siswa atau mahasiswa 
sudah dewasa yang telah memiliki sikap dan perilaku yang baik serta 
telah terbiasa mengamalkan Pancasila, maka dapat diberikan materi 
Pancasila yang lebih teoritis, filosofis dan tentu lebih berorientasi pada 
upaya pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan.  Kedudukan pendidikan Pancasila di jenjang pendidikan atau 
perguruan tinggi sangat kuat, yakni: (1) Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/
MPR/1998 yang mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai 
Dasar Negara RI; (2) UU RI No.20 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 37 Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kurikulum pendidikan 
tinggi wajib memuat: b. pendidikan kewarganegaraan.”  Mata kuliah 
pendidikan kewarganegaraan ini sekaligus mengintegrasikan Pendidikan 
Pancasila (Sarbaini & Fahlevi, 2018:4).; (3) UU RI No. 12 Tahun 2013 
tentang Perguruan Tinggi Pasal 35 Ayat (3) Kurikulum Perguruan Tinggi 
wajib memuat mata kuliah “Pancasila”; (4) Peraturan Pemerintah No. 
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 
kurikulum tingkat satuan pendidikan Tinggi program Diploma dan 
Sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, termasuk 
nilai-nilai Pancasila dan UUD RI 1945, perlu diwujudkan dalam proses 
belajar dan pembelajaran.; (5) Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
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Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 10 
Ayat (1) yang menetapkan bahwa … Pendidikan Pancasila merupakan 
kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian yang wajib diberikan 
dalam kurikulum setiap program studi/ kelompok program studi.; (6) 
Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tanggal 2 Juni 
2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan 
Kepribadian di Perguruan Tinggi; (7) Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 
06/D/T/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan 
dan Rambu-rambu Strategi Pengembangan Model Pembelajaran serta 
Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi 
dan Surat Edaran Dirjen Dikti No.914/E/T/2011 tanggal 30 Juni 2011 
tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan 
Tinggi.

Beberapa pemikiran dan landasan yuridis tersebut hendaknya menjadi 
pertimbangan dalam pengembangan kurikulum untuk proses pembudayaan 
Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan pada dimensi kurikuler 
atau di institusi pendidikan formal sehingga tidak ditemukan lagi ada 
materi pelajaran yang abstrak dan teoritis pada jenjang pendidikan dasar.  
Pada jenjang pendidikan tinggi, diharapkan proses pembudayaan melalui 
pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan memberikan 
landasan dan pola berpikir bagi para mahasiswa untuk bersikap dan 
bertindak bahkan membentuk kepribadian dalam kehidupan akademik 
maupun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Proses pembudayaan Pancasila di lingkungan akademik dan 
masyarakat akan lebih berkembang apabila civitas akademika melakukan 
pengembangan aspek substansi yang dapat memperkuat keilmuan 
dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.  Hasil 
penelitian Karliani, et all (2019) tentang pembudayaan Pancasila melalui 
Pendidikan Kewarganegaraan pada dimensi kurikuler di perguruan tinggi 
yang berjudul “Indonesian civic engagement among college students” 
merupakan salah satu model pengembangan pendidikan Pancasila.  Hasil 
penelitian tersebut mengungkapkan (i) kesamaan keterlibatan warga negara 
di setiap fakultas bagi mahasiswa dalam hal pengetahuan mereka tentang 
proses pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara dalam hal hukum 
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dan politik; (ii) kesamaan dalam sikap mereka berdasarkan nilai-nilai 
kemanusiaan, empati, keterbukaan, toleransi, etika, dan tanggung jawab 
sosial; (iii) perbedaan keterlibatan kewarganegaraan antara mahasiswa 
dalam hal perilaku mereka sesuai pengalaman belajar.  Kajian pelaksanaan 
Pancasila pada jalur pendidikan formal atau dimensi kurikuler tentu 
akan semakin memperkaya aspek kajian ontologi Pancasila yang dapat 
dimanfaatkan bagi pengamalan dan komitmen terhadap Pancasila dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu, hasil penelitian Komalasari dan Sapriya (2017) yang 
dilakukan di Universitas Pendidikan Indonesia tentang Living Values 
Education in Teaching Materials to Develop Students’ Civic Disposition 
menunjukkan bahwa penerapan model pendidikan nilai-nilai kehidupan 
dalam bahan ajar secara signifikan mempengaruhi watak kewarganegaraan 
mahasiswa.  Hal ini secara tidak langsung menyimpulkan bahwa watak 
kewarganegaraan yang tiada lain adalah nilai-nilai Pancasila dapat 
dibudayakan dan ditransmisikan melalui model pendidikan nilai kehidupan 
(Living Values Education) dalam dimensi kurikuler di perguruan tinggi.  
Secara formal, pada jenjang perguruan tinggi ini substansi materi Pancasila 
telah terwadahi secara luas dan mendalam dalam mata kuliah Pancasila, 
namun mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang lebih dominan 
pada proses pendidikan dan pembelajaran mewadahi materi Pancasila baik 
sebagai konsep, nilai karakter maupun kompetensi kecakapan hidup (life 
skills) bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Pendidikan Pancasila dalam Dimensi Sosial Kultural

Proses pembudayaan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan 
dalam dimensi sosial kultural adalah proses pembelajaran dan pewarisan 
nilai-nilai Pancasila yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga sosial 
kemasyarakatan termasuk keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat 
di luar institusi pendidikan formal dan pemerintahan.  Institusi yang 
dimaksud meliputi lembaga swadaya masyarakat, lembaga kepemudaan, 
lembaga keagamaan termasuk lembaga pengajian dan majelis ta’lim, 
lembaga sosial politik termasuk partai politik (infra struktur politik), 
termasuk berbagai kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan 
oleh lembaga pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat yang 
memberikan pencerahan dan pembelajaran untuk membentuk warga 
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negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Semua lembaga 
sosial kultural tersebut memiliki massa tertentu atau konstituen yang 
berhak mendapat pembinaan dan pendidikan sehingga mereka menjadi 
warga negara yang cerdas, baik, dan berkualitas sehingga berkompeten 
dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Terdapat beragam lembaga swadaya masyarakat (non governmental 
organization) yang bergerak dalam beragam bidang kajian dan garapan 
tertentu.  Namun, tidak boleh dilupakan bahwa setiap LSM yang telah 
berdiri tersebut memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pendidikan 
Pancasila sesuai dengan bidang garapan atau kajian masing-masing.  
Semua bidang garapan dan kajian hendaknya tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai Pancasila.  Oleh karena itu, lembaga ini hendaknya menjadikan 
Pancasila sebagai pedoman dalam kinerja termasuk dalam penentuan visi 
dan misi program hingga pelaksanaan dan target capaian.  

Pembudayaan Pancasila dalam dimensi sosial kultural dalam bentuk 
kegiatan sosial teridentifikasi dari hasil penelitian Adha, et al (2019)   
terntang Emerging volunteerism for Indonesian millennial generation: 
Volunteer participation and responsibility.  Artikel ini mengkaji sebuah 
festival yang dinamakan Festival Krakatau sebagai media bagi sukarelawan 
muda untuk memperkuat kebajikan kewarganegaraan dalam kehidupan 
partisipasi generasi milenial di masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa 
kegiatan generasi milenium muda tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan 
dengan teknologi informasi, yang dapat digunakan untuk memperkuat 
integrasi sosial, partisipasi aktif, dan tanggung jawab.  Dalam festival 
ini ada proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh 
sukarelawan seperti keterlibatan dan tanggung jawab serta gotong royong 
dalam kegiatan kemasyarakatan bahkan proses pewarisan nilai dan budaya.  

Menginternalisasi pelibatan kewarganegaraan (civic engagement) 
untuk pemahaman dan pengalaman Pancasila dapat dilakukan di 
universitas di mana, secara teratur, para siswa mendiskusikan masalah 
di sekitarnya, berinteraksi dengan pemerintah dan pusat komunitas 
atau lembaga nasional, juga pemerintah daerah. (Karliani, et al 2017) 
Pengembangan keterlibatan masyarakat adalah tanggung jawab semua 
orang, termasuk sekolah dan atau universitas. Para guru perlu melibatkan 
siswa mereka dengan praktik-praktik pelibatan kewarganegaraan untuk 
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mengembangkan identitas kewarganegaraan mereka.  Kegiatannya bukan 
hanya di lingkungan pendidikan formal melainkan meluas melibatkan 
peserta didik dalam praktik-praktik kehidupan bermasyarakat.  Kajian 
yang lebih spesifik tentang praktik komunikasi dan interaksi harmonis 
pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila pernah dilakukan oleh Marini dan 
Sapriya (2017) seperti terungkap dalam artikel “Efforts to Build Inheritance 
of Community Harmonization Through River Cultures in Banjarmasin 
City”.  Artikel ini mengungkapkan kehidupan para pedagang di pasar 
terapung yang menjadikan sungai sebagai tempat mereka menemukan 
makna hidup. Tumbuhnya kerjasama dari semua pihak melalui ekonomi 
kerakyatan dan aktivitas pedagang di pasar terapung dalam pembentukan 
Civic Responsibility di masyarakat Banjarmasin. Praktik kerjasama 
yang telah terjalin melalui media kehidupan pasar mampu menghasilkan 
kerukunan masyarakat yang diayomi oleh pemerintah daerah dan tokoh 
masyarakat Kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan.

Sejalan dengan prinsip pembudayaan Pancasila dari Soemardjan 
(1990) karena kondisi nyata masyarakat Indonesia dengan aneka ragam 
kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku 
yang tidak dapat diabaikan maka pemeliharaan praktik kehidupan para 
pedagang di pasar terapung yang dapat menciptakan harmoni merupakan 
bagian dari contoh model pembudayaan Pancasila yang perlu dijaga 
keberlangsungannya. 

Pendidikan Pancasila dalam Dimensi Kajian Ilmiah

Untuk melakukan proses pembudayaan Pancasila melalui pendidikan 
kewarganegaraan maka Pancasila perlu dikaji dan dikembangkan secara 
ilmiah dengan metode penelitian yang sesuai agar Pancasila sebagai ilmu 
semakin berkembang mampu beradaptasi, tetap relevan, dan bermanfaat 
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks.  
Dengan melakukan pengkajian dan penelitian baik pada tataran konseptual 
maupun implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara diharapkan Pancasila sebagai filsafat, dasar negara maupun 
pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu aktual dan 
menjadi solusi bagi penyelesaian masalah sesuai dengan jamannya. Oleh 
karena itu, lembaga-lembaga dan pusat-pusat pengkajian yang ada baik di 
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dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi akan banyak berperan 
dalam menghasilkan temuan-temuan dan formula-formula keilmuan 
Pancasila.  Kajian ilmiah terhadap Pancasila sangat memungkinkan 
mengingat posisi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang perlu secara 
terus menerus untuk dikaji dan dikembangkan sesuai dengan perjalanan 
kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Syam (2000) 
menawarkan sejumlah metode pendidikan dan pengembangan Pancasila 
sebagai kajian multidisipliner yang bersifat monolog, dialog, eksplorasi, 
multiaction, dan mandiri - renungan.  Hasil pemikiran ini merupakan salah 
satu inovasi dalam pembudayaan Pancasila sebagai dimensi kajian ilmiah.  
Masih terbuka peluang bagi para pemikir, pengkaji, atau ilmuwan untuk 
mengembangkan keilmuan Pancasila terutama pemikiran yang dapat 
memperkuat dan meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berbagai lembaga pengkajian Pancasila seperti pusat pengkajian, 
laboratorium, dan berbagai asosiasi profesi pendidikan Pancasila serta 
program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang ada di 
perguruan tinggi hendaknya dapat mengembangkan keilmuan Pancasila 
secara berkelanjutan.  Berbagai temuan hasil penelitian baik dalam 
aspek ontologis, epistemologis, maupun aksiologis tentu akan sangat 
bermanfaat bagi penguatan dan proses pembudayaan Pancasila bagi 
masyarakat generasi baru yang dikenal generasi milenial atau digital.  
Hasil penelitian Kardiman, et al (2019:318) tentang Pancasila and 
Civilized Society, misalnya, menemukan bahwa Pancasila pada dasarnya 
adalah ilustrasi masyarakat beradab dari orang Indonesia. Dengan nilai 
Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar serta spiritualitas untuk menciptakan 
masyarakat yang beradab yang humanis, nasionalis, demokratis dan 
keadilan sosial.  Sementara hasil penelitian Kusyanto dan Sapriya (2019) 
tentang Implementation of the Pancasila Moral to Strengthen Nationality 
Insights of Young Muhammadiyah Members menemukan bahwa generasi 
muda, termasuk pemuda Muhammadiyah memiliki peran penting dalam 
menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Keberadaan moral 
Pancasila telah menjadi salah satu solusi untuk memperkuat wawasan 
nasional di kalangan pemuda Muhammadiyah.  Secara faktual penelitian 
itu menyimpulkan bahwa penerapan moralitas Pancasila pada anggota 
Organisasi Pemuda Muhammadiyah dapat dibuktikan oleh banyak 
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anggota yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi terkait dengan 
pengembangan wawasan nasional, termasuk dalam kegiatan seminar, 
konferensi, dan simposium.  Itulah dua contoh Pancasila sebagai kajian 
ilmiah yang dipraktikkan dalam bentuk kegiatan penelitian. Diperlukan 
beragam inovasi dalam proses pembudayaan Pancasila, termasuk aspek 
pengembangan substansi sebagai materi ajar dalam proses pembudayaan, 
namun inovasi tersebut harus tetap berakar pada dan tidak bertentangan 
dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam setiap sila Pancasila. 

Pendidikan Pancasila dalam Dimensi Birokrasi Pemerintahan 

Pembudayaan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan dalam 
dimensi birokrasi pemerintahan adalah proses penguatan pemahaman 
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur pemerintahan 
meliputi aparat sipil negara termasuk pejabat yang ada di lembaga 
negara dan pemerintahan.  Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk 
mempertahankan kualitas kinerja, kompetensi, dan sikap karakter aparat 
sebagai abdi negara yang baik dan menjadi teladan dan model warga 
negara bagi seluruh rakyat Indonesia.  Dalam perspektif pendidikan 
kewarganegaraan yang bertujuan membangun warga negara yang baik 
dan cerdas, maka contoh model warga negara yang baik dan cerdas 
harus ditampilkan oleh pemimpinnya.  Aparatur negara dan/ atau pejabat 
merupakan pemimpin bagi rakyat yang akan dijadikan contoh model dalam 
segala sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.  Dengan kata lain, negara bangsa ini akan berkualitas apabila 
rakyatnya berkualitas dan rakyat yang berkualitas ditentukan oleh kualitas 
para pemimpinnya.  

Pembudayaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa bagi para 
birokrat dan aparatur pemerintahan tidak diragukan lagi pentingnya 
bagi kemajuan dan kejayaan bangsa saat ini dan masa depan.  Salah satu 
kekuatan nasional bagi sebuah negara adalah kualitas pemimpin dan 
karakter warga negara.  Pancasila sebagai sistem nilai diharapkan akan 
menjadi unsur yang membentuk karakter bangsa Indonesia dan sekaligus 
menjadi sikap kepribadian yang membedakan dari bangsa lainnya.    

Di era keterbukaan dan transparansi saat ini, banyak peristiwa 
kontroversial dari perilaku aparatur birokrasi karena terlibat dalam 
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perbuatan pelanggaran terhadap etika, moral dan norma yang seharusnya 
menjadi unsur identitas yang terjaga.  Mereka adalah bagian dari kelompok 
elit warga negara yang menjadi “role model” bagi kelompok warga negara 
lain yang berstatus sebagai rakyat biasa.  Hal ini akan berdampak serius 
dan memerlukan waktu pemulihan yang panjang karena terkait dengan 
kepercayaan rakyat kepada panutannya yang ternoda. Bangsa Indonesia 
belum dapat terlepas penuh dari budaya paternalistik warisan tradisi 
masa lalu meskipun kehidupan saat ini telah berubah dan beralih pada 
sistem demokrasi, namun faktanya masyarakat masih tetap memandang 
bahwa aparatur sebagai elit warga negara yang patut dijadikan contoh 
model perilaku.  Oleh karena itu, simpulan yang dapat dirumuskan bahwa 
masyarakat dan warga negara sangat memungkinkan akan menjadi baik 
apabila aparatur birokrasi pemerintahan atau kelompok elit warga negara 
dapat menampilkan sikap dan perilaku yang terpuji.  Untuk itulah, maka 
pembudayaan Pancasila perlu dilakukan kepada seluruh komponen bangsa 
bahkan yang lebih utama lagi kepada aparatur birokrasi pemerintahan.

C. KESIMPULAN

Pancasila yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia sebagai dasar 
negara, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, filsafat bangsa, kepribadian 
bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan fungsi lain sampai saat 
ini belum tergantikan posisinya dan pentingnya bagi eksistensi Indonesia 
sebagai negara bangsa yang berdaulat.  Mengingat kedudukannya yang 
sangat penting bagi keberlangsungan NKRI maka seluruh komponen 
bangsa memiliki kewajiban untuk memahami, menghayati, mengamalkan 
serta menerapkan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.  Pemerintah perlu secara konsisten dan berkelanjutan 
melakukan pembudayaan Pancasila secara terprogram dan terarah hingga 
seluruh rakyat Indonesia terbukti telah menjadikan Pancasila sebagai 
pedoman kehidupan dan kepribadian berbangsa dan bernegara. 

Demi keberlanjutan dan eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa 
yang berdaulat yang memiliki cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur, maka proses pendidikan dan pembelajaran Pancasila sangat 
penting diselenggarakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen 
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bangsa dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini perlu dilakukan 
mengingat generasi baru adalah orang-orang baru yang tidak akan 
memahami dan mengerti latar belakang perjuangan mencapai kemerdekaan, 
mengisi kemerdekaan, dan mencapai cita-cita hidup bernegara apabila 
tidak belajar dan dibelajarkan oleh generasi saat ini dan sebelumnya.  
Hidup ber-Pancasila tidak dapat diwariskan secara genetika melainkan 
harus dipelajari baik melalui proses pembiasaan maupun pembelajaran.

Proses pembudayaan Pancasila perlu dilakukan secara lebih luas 
meliputi dimensi kurikuler di jalur pendidikan formal, dimensi sosial 
kultural, dimensi birokrasi pemerintahan, serta dimensi kajian ilmiah 
sehingga empat dimensi pembudayaan ini dapat mengembangkan dan 
memperkokoh keilmuan Pancasila.  
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ABSTRACT

The young generation has roles and responsibilities in nationnal 
development. The role of youth is renewed as an agent of moral strength, 
social control, and an agent of change in society. The role of youth is very 
important to achieve the goals of national development and the ideals of 
an independent, united, sovereign, just and prosperous Indonesian nation. 
The role of youth is important in overcoming the various problems of 
the youth itself or nationality as well as various challenges, challenges, 
obstacles, and difficulties that can change the life of the nation and state. 
However, awareness of the role of youth must be fostered through efforts 
that can provide an understanding of the young generation of their rights 
and obligations and responsibilities as citizens. One of them is through 
political education for young people as an effort to develop various youth 
roles and foster awareness of responsibility as national development 
agents. For that reason, in this study, the authors use literature studies 
to examine political education for today’s young generation. Political 
education for young people can shape youth intellectuality, youth political 
ethics, and youth skills as a provision to understand and contribute to the 
political reality in society. Political education is an important effort to 
create young people who are politically literate and also create a culture 
and political institution in political system that is supported by an ideal 
political thinking and political behavior by following the values   of ideology. 
Political education efforts for the younger generation can be done through 
educational centers that are related to education in families, schools, and 
communities. Educational centers can be a vehicle to provide political 
education for young people strategically. Therefore, the synergy between 
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various elements of society is needed to organize political education for 
the younger generation.

Keywords: Young Generation, Political Education, National 
Development

 
ABSTRAK

Generasi muda memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pembangunan 
nasional. Peranan pemuda diantaranya meliputi agen kekuatan moral, 
kontrol sosial, dan agen perubahan di masyarakat. Peranan pemuda sangat 
penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan 
cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 
makmur. Peranan pemuda merupakan hal yang penting guna mengatasi 
berbagai problematika pemuda itu sendiri ataupun persoalan kebangsaan 
serta berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat 
mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kesadaran 
akan peranan pemuda perlu ditumbuhkan melalui upaya-upaya yang 
dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda akan hak dan 
kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Salah satunya 
melalui upaya pendidikan politik bagi generasi muda sebagai upaya untuk 
mengembangkan berbagai peranan pemuda dan menumbuhkan kesadaran 
akan tanggung jawabnya sebagai agen pembangunan nasional. Untuk 
itu, dalam kajian ini penulis menggunakan studi literatur guna mengkaji 
upaya pendidikan politik bagi generasi muda saat ini. Pendidikan politik 
bagi generasi muda dapat membentuk intelektualitas pemuda, etika politik 
pemuda, serta keterampilan pemuda sebagai bekal untuk berpartisipasi 
dan berkontribusi dalam realitas politik di masyarakat. Pendidikan 
politik merupakan upaya yang penting untuk membentuk generasi muda 
yang melek politik serta membentuk budaya dan institusi politik dalam 
sistem politik yang ditunjang oleh pemikiran dan perilaku politik yang 
ideal sesuai dengan nilai-nilai Ideologi Bangsa. Upaya pendidikan politik 
bagi generasi muda sendiri dapat dilakukan melalui tripusat pendidikan 
yang meliputi pendidikan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tripusat 
pendidikan dapat menjadi wahana untuk memberikan pendidikan politik 
bagi generasi muda secara strategis. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergitas 
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antarberbagai elemen masyarakat guna menyelenggarakan pendidikan 
politik bagi generasi muda.

Kata Kunci: Generasi Muda, Pendidikan Politik, Pembangunan 
Nasional

A. PENDAHULUAN

Tak diragukan lagi, eksistens dan peranan generasi muda bagi 
kemajuan bangsa dan negara. Bahkan, pentingnya peranan generasi muda 
ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks sejarah perjuangan bangsa.

Untuk itu, generasi muda mesti terus menumbuhkan daya kritis dan 
pemikiran yang inovatif sekaligus solutif guna menghadapi berbagai 
ancaman dan dinamika kehidupan bangsa saat ini dan yang akan datang. 
Posisi strategis generasi muda sebagai generasi penerus bangsa akan 
bukan sekedar pewaris estafet kepemimpinan generasi sebelumnya tapi 
juga harus mewariskan keberkahan bagi generasi berikutnya.

Upaya positif dan konstuktif yang dapat dilakukan oleh pemuda 
milenial masa kini ialah dengan meneruskan tradisi baik dari pembangunan 
nasional melalui upaya partisipasi politiknya dalam berbagai kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Pemuda dan politik sendiri merupakan dua 
elemen dasar yang tak mungkin dipisahkan. Untuk itu eksistensi peran 
pemuda harus tetap berjibaku dalam setiap gerak dinamika sosial politik 
dan perubahan ke arah peradaban politik di masa depan. Oleh karenanya, 
perlu ada upaya untuk mendorong dan memfasilitasi ruang-ruang 
kreatifitas dan inovasi bagi generasi muda sebagai kader-kader unggulan 
bangsa yang beriman, berkualitas, serta berakhlak mulia dan ditopang oleh 
wawasan kebangsaan yang mondial guna membangun kehidupan politik 
dan demokrasi yang lebih berkualitas dan memberi keberkahan bagi 
semua.

Salah satu upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan politik 
bagi generasi muda. Pendidikan politik bagi generasi muda merupakan 
ikhtiar penting guna memberikan pemahaman atau literasi politik dalam 
konteks membangun kesadaran politiknya. Puka menyebutkan bahwa 
“political education can be defined as the process of critical elaboration 
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of the content of political socialization, which tends to promote an 
independent ability to develop an own attitude or political choice.”1

Puka secara jelas menyatakan bahwa pendidikan politik dapat 
dimaknai juga sebagai upaya sosialisasi politik yang bertujuan untuk 
membentuk sikap politik maupun pilihan politik atau budaya politik 
seseorang. Hal serupa dikemukakan oleh Bashori bahwa “pendidikan 
politik dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan agar masyarakat lebih 
dapat memahami sistem politik yang berlaku, meningkatkan kesadaran 
politik dan partisipasi politik masyarakat.”2

Pendidikan politik sebagai upaya pembentukan orientasi dan sikap 
politik serta budaya politik dibuktikan dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Pratama.  Pratama menyatakan “pendidikan politik yang 
dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan berpengaruh terhadap 
orientasi dan sikap politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama 
nilai agama, hal tersebut kemudian berperan dalam membentuk budaya 
politik Pancasila pada generasi muda khususnya kalangan mahasiswa.”3

Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Sanusi dan Darmawan yang 
menunjukan bahwa “upaya pendidikan politik yang dilakukan melalui 
organisasi kepemudaan dapat membentuk karakter kepemimpinan lintas 
budaya pada generasi muda dalam rangka menciptakan budaya politik 
Pancasila.”4 

Untuk itu, pendidikan politik bagi generasi muda merupakan upaya 
yang urgen terlebih di era millennial saat ini yang kerap dihadapkan pada 
problematika kebangsaan. Sebagaimana dikemukakan Baureh bahwa 
“berbagai pelanggaran etika dan hukum yang terjadi akibat degradasi nilai-
nilai Pancasila di era milenial menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi 

1  Edi Puka, “Political Education. The Global Education of Citizen through Active Citizenship”, 
Studi sulla Formazione/Open Journal of Education 16, No. 2, (2013): 229-236, hlm. 230.

2  Khoiruddin Bashori, “Pendidikan Politk di Era Disrupsi”, SUKMA: Jurnal Pendidikan 2, No. 
2, (2018): 287-310, hlm. 289.

3  Imam Alfikri Pratama, “Peran Pendidikan Politik Pada Organisasi Mahasiswa KAMMI dan 
IMM di Kota Pangkalpinang dalam Pembentukan Budaya Politik Pancasila”, Al-Mabsut: 
Jurnal Studi Islam & Sosial 10, No. 1, (2016): 1-19, hlm. 1.

4  Aris Riswandi Sanusi dan Cecep Darmawan, “Implementasi Pendidikan Politik Dalam 
Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan 
Budaya Politik Pancasila”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 25, No. 1, (2016): 24-40, hlm. 24.
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kaum pendidik dan pemerhati nilai-nilai luhur bangsa.”5 Dalam konteks 
inilah, pendidikan politik generasi muda menjadi upaya yang penting guna 
membentuk warga negara yang berwatak Pancasila, sehingga generasi 
muda mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam praktika 
kehidupan sehari-hari.

Atas dasar permasalahan di atas, penulis berupaya merumuskan 
permasalahan yakni bagaimana implementasi pendidikan politik bagi 
generasi muda millennial saat ini? Penulis berupaya mengkaji berbagai 
problematika pendidikan politik generasi muda serta arah dan tantangan 
ke depannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah 
studi literatur dengan mengumpulkan berbagai pustaka sebagai dasar 
pembahasan. Dengan demikian, kajian ini dapat memberikan gambaran 
mengenai kondisi pendidikan politik bagi generasi muda saat ini.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan tentang Pemuda

Pemuda disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa 
pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting 
pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 
(tiga puluh) tahun.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori tentang pemuda, sebagaimana 
disebutkan oleh Naafs dan White bahwa terdapat tiga kunci utama tentang 
pemuda diantaranya yaitu pemuda sebagai generasi (youth as generation), 
pemuda sebagai transisi (youth as transition), dan pemuda sebagai pencipta 
dan konsumen budaya (youth as makers and consumers of culture).6 Ketiga 
teori tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Pertama, pemuda sebagai generasi (youth as generation) dalam 
kajian Naafs dan White menekankan hubungan pemuda baik dengan 
orang dewasa maupun lingkungan sekitarnya. Pemuda sebagai generasi 
5  Mody Gregorian Baureh, “Dampak Yuridis Degradasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan 

Sosial Di Era Milenial”, Prosiding Sintesa, Bali, 2 November 2018, hlm. 341.
6  Suzanne Naafs dan Ben White, “Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia”, 

Jurnal Studi Pemuda 1, No. 2, (2012): 89-106, hlm. 89.
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dapat dilihat dari perubahan sosial dan politik yang seringkali melibatkan 
pemuda di dalamnya. Pemuda sebagai generasi juga tidak lepas dari peran 
pemuda sebagai generasi penerus bangsa dan negara.7

Kedua, pemuda sebagai transisi (youth as transition) dalam kajian 
Naafs dan White berfokus pada masa transisi pemuda dari dunia sekolah ke 
dalam dunia kerja, transisi dari ketergantungan pemuda menuju otonomi 
dalam setiap perilaku dan tindakan. Disamping itu, pemuda sebagai 
transisi meliputi mobilitas pemuda dalam berbagai bidang serta bagaimana 
pemuda merespons berbagai problem transisi yang dihadapinya, sehingga 
ia dapat lepas dari krisis kepemudaan.8

Ketiga, pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya (youth as 
makers and consumers of culture) dalam kajian Naafs dan Ben bahwa 
peran pemuda sebagai pencipta budaya dan penikmat budaya. Pemuda 
seringkali menciptakan bahasa dan gaya hidup yang sesuai dengan 
karakteristik dan kepribadiannya. Upaya tersebut tidak lain bertujuan 
untuk menciptakan identitas yang kuat dan melekat dalam diri pemuda. 
Disamping itu pemuda juga merupakan penikmat atau konsumen budaya 
terlebih di era media baru, pemuda seringkali memanfaatkannya untuk 
membentuk identitasnya.9

Kajian teoritis tentang pemuda juga meliputi berbagai peranan pemuda 
dalam pembangunan nasional. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan 
bahwa pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan 
agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka terdapat tiga peran pemuda dalam pembangunan 
nasional diantaranya yaitu pemuda sebagai kekuatan moral (moral force), 
pemuda sebagai kontrol sosial (social control), dan pemuda sebagai agen 
perubahan (agent of change).

Bintari dan Darmawan menyebutkan ketiga peran tersebut bahwa 
sebagai kekuatan moral, moral yang ada di masyarakat harus diperkuat 
dengan karakter yang baik dan pemuda harus menjadi pioner utama sebagai 
komunitas yang mempunyai kekuatan yang baik. Menurutnya, pemuda 
7  Ibid, hlm. 90.
8  Ibid, hlm. 90.
9  Ibid, hlm. 90.
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berperan juga dalam kontrol sosial, apa yang terjadi di masyarakat baik 
ataupun buruk, semua harus tetap berada dalam koridor yang ditentukan 
yaitu karakter Pancasila. Segala keburukan dan perubahan sosial yang 
terjadi harus dikontrol dan diawasi. Lebih lanjut Bintari dan Darmawan 
menyatakan   peran terkahir pemuda sebagai agen perubahan dalam segala 
aspek pembangunan nasional. Menurutnya perubahan yang diharapkan 
adalah perubahan ke arah yang lebih baik, dan pemuda harus mampu 
menyeimbangkan perubahan sosial dengan mempertahankan tradisi yang 
ada dalam masyarakat. Bahkan menurutnya pemuda pun harus berperan 
sebagai pelopor dan pembaharu dalam perubahan ke arah yang lebih baik.10

Ketiga peranan pemuda tersebut tidak bisa dilepaskan dalam kajian 
pemuda. Hal ini dikarenakan ketiga peranan tersebut melekat atau inhern 
dalam diri setiap pemuda. Pemuda punya amanah dan harapan serta 
tanggung jawab guna tercapainya pembangunan nasional yang dicita-
citakan bersama.

Sejatinya selain sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen 
perubahan, pemuda memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam 
mengisi pembangunan untuk menjaga keutuhan NKRI dan keselamatan 
bangsa dan negara demi kelangsungan hidup NKRI ke depan. Dengan 
demikian pemuda harus memperkukuh dan memperkokoh persatuan dan 
kesatuan bangsa dalam mozaik multikultual kebangsaan kita. Pemuda juga 
memiliki tugas untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan membantu 
mencerdaskan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan bangsa ini tidak mungkin tanpa partisipasi pemuda. 
Untuk itu, pemuda memiliki tanggung jawab yang besar bagi kemajuan 
bangsanya. Generasi muda harus berpartisipasi secara aktif dalam 
kehidupan politik, agar meraka mampu mengawal bangsa ini dengan 
kebijakan politik yang berpihak pada rakyat. Pemuda pun harus mampu 
mengartikulasikan kepentingan publik dalam rangka mewujudkan 
pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Oleh karenanya, generasi 
muda harus mengembangkan diri melalu melalui pendidikan politik 
agar mereka memiliki pengetahuan, perilaku, dan kesadaran untuk 

10  Pramudyasari Nur Bintari dan Cecep Darmawan, “Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi 
Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong”, Jurnal Pendidikan Ilmu 
Sosial 25, No. 1, (2016): 57-76, hlm. 68.
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berpartisipasi aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam 
rangka pembangunan bangsa.

2. Problematika Generasi Muda Millenial

Generasi muda merupakan salah satu pilar utama dan garda terdepan 
dalam pembangunan politik. Generasi muda dengan jumlah yang amat 
besar memiliki tanggung jawab bagi peningkatan kualitas demokrasi di 
Indonesia. Akan tetapi, upaya pembangunan kualitas demokrasi tersebut 
masih terkendala oleh problematika generasi muda itu sndiri. Pratama 
mengemukakan “salah satu problematika generasi muda kini ialah melihat 
politik sebagai suatu hal yang harus dijauhi, padahal kelak Indonesia akan 
mengalami bonus demografi. Menurutnya generasi muda merupakan 
segmentasi terbesar dari jumlah penduduk, dan ini adalah anugrah yang 
harus disikapi secara arif, bagaimana akan memperbaiki kualitas demokrasi 
bila penerus masa depan bangsa apatis terhadap politik.”11

Pendidikan politik bagi generasi muda pada dasarnya bertujuan agar 
para generasi muda melek dan sadar politik dengan nalar yang tinggi 
sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. 
Namun, jika yang terjadi justru apatisme politik dan sifat permisif dari 
kalangan generasi muda, tentunya ini akan menjadi faktor penghambat 
proses demokrasi di Indonesia. Disamping itu, hal yang menjadi persoalan 
dalam tubuh generasi milenial diungkapkan oleh Sanusi dan Darmawan 
bahwa “hilangnya karakter kepemimpinan menjadi masalah tersendiri 
pada generasi muda sehingga harus menjadi agenda berikutnya dalam 
penyelenggaraan pendidikan politik.”12

Kepemimpinan merupakan faktor yang penting dimiliki oleh setiap 
pemuda terkhusus bagi para aktifis kepemudaan. Hal tersebut dikarenakan 
generasi muda merupakan generasi emas yang harus siap diwarisi 
estafet tongkat kepemimpinan bangsa dan negara ke depan. Dalam 
kontek kepemimpinan pemuda inilah, pendidikan politik generasi muda 
merupakan alternatif bagi penciptaan kader-kader pemimpin bangsa masa 
depan. Para pemuda, selain dituntut harus bisa menjadi pemimpin bagi 
dirinya sendiri, juga harus menjadi pemimpin bagi lingkungan sekitarnya. 

11  Imam Alfikri Pratama, Op.cit, hlm. 4.
12  Aris Riswandi Sanusi dan Cecep Darmawan, Op.cit, hlm. 25.
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Dibutuhkan jiwa dan korsa kepemimpinan pemuda dengan semangat tinggi 
agar para pemuda mampu meneruskan jiwa, semangat, nilai (JSN) dari 
para pendiri bangsa. sehingga mampu melanjutkan estafet untuk mencapai 
tujuan bangsa dan negara secara paripurna.

Problematika generasi muda pada umumnya menyangkut lunturnya 
rasa nasionalisme dan patriotisme, menurunnya idealisme, pengangguran 
dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta penyalahgunaan narkotika dan 
obat-batan terlarang.

Sementara itu, Bintari dan Darmawan menyebutkan berbagai 
problematika generasi muda dalam berbagai bidang kehidupan, 
diantaranya pemuda khawatir dengan masalah lapangan pekerjaan dan 
masa depannya,13

Disamping persoalan rendahnya literasi dan partisipasi politik serta 
minimnya karakter atau jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh pemuda 
maupun problematika pemuda pada umumnya. Selain itu, banyak juga 
persoalan kebangsaan lainnya yang dihadapi kalangan generasi muda di 
era milenial. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Baureh bahwa 
“berbagai persoalan kebangsaan di era millenial diantaranya meliputi isu 
sara, nasionalisme kebangsaan, penghormatan terhadap kemanusiaan, 
ujaran kebencian, publikasi informasi yang tidak benar, pelecehan, 
penipuan, pembunuhan, serta persoalan-persoalan pelanggaran norma 
hukum, kesopanan dan kesusilaan, bahkan keagamaan terjadi sebagai 
dampak dari degradasi terhadap nilai-nilai Pancasila.”14

Berbagai problematika kebangsaan di era millennial tersebut sudah 
semestinya disikapi oleh para pemuda dengan meningkatkan kapasitas 
dan integritas diri serta wawasan kebangsaan pemuda. Salah satu upaya 
penting itu dilakukan melalui pendidikan politik, agar generasi muda 
mampu membangun sikap, prilaku, dan budaya politik dalam kerangka 
sistem politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Ancaman Negara Saat Ini

Pemuda sebagai agen sosial politik dan pembangunan nasional harus 

13  Pramudyasari Nur Bintari dan Cecep Darmawan, Op.cit, hlm. 58.
14  Mody Gregorian Baureh, Loc.cit, hlm. 341.
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mampu dan peka terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara. 

Negara saat ini seringkali menghadapi berbagai ancaman baik yang 
berasal dari internal maupun eksternal. Atau dalam bahasa ketahanan 
nasional, negara akan mneghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan 
gangguan (ATHG) baik dari yang datang dari dalam maupun dari luar. 
Temasuk ancaman semacam virus covid-19 sekarang ini. Indrawadi 
menyebutkan bahwa “ancaman dalam kehidupan bangsa dan negara 
Indonesia sekarang ini, ada kecenderungan makin lunturnya rasa 
nasionalisme dan cinta tanah air, baik karena faktor internal maupun karena 
pengaruh global. Menurutnya, hal ini terlihat dari berbagai persoalan 
bangsa Indonesia sekarang, misalnya; adanya upaya disintegrasi bangsa, 
konflik antar etnis/kelompok, merajalelanya tawuran baik antar warga 
maupun antar pelajar, dan sikap mental para politisi bangsa yang tidak 
mencerminkan sebagai politikus yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 
tanah air.”15

Berbagai ancaman tersebut pada dasarnya berasal dari internal negara 
kita sendiri. Berbagai ancaman internal tersebut jika dibiatkan akan 
berdampak pada disintegrasi bangsa. Untuk itu, generasi muda sejatinya 
memiliki kesadaran diri dan berperan dalam mengatasi berbagai persoalan 
bangsa. Pemuda harus memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah airnya 
agar mampu menyebarkan pengaruh positif bagi warga negara lainnya. 
Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik generasi 
muda. Upaya ini dapat membentuk karakter kebangsaan dan nasionalisme 
yang kuat, maupun bela negara yang mendalam, serta diiringi oleh 
kesadaran politik atau kemelekan politik (political literacy) warga negara 
muda.

Ancaman bagi bangsa Indonesia saat ini antara lain terkait problematika 
karakter bangsa, khususnya di kalangan pemuda. Napitupulu, dkk., 
menyebutkan bahwa “real conditions that occur at this time uncertainty 
identity and national character that boils down to (1) disorientation and 
not internalized yet values of Pancasila as the philosophy and ideology of 
the nation, (2) the limitations of the policy tools integrated in realizing the 

15  Junaidi Indrawadi, “Nasionalisme Warga Negara Indonesia: Tinjauan Kritis Terhadap Pasal 2, 
3, dan 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas”, Jurnal Demokrasi 7, No. 
2, (2008): 147-158, hlm. 148-149.

www.m
pr

.g
o.

id



145Revitalisasi Pancasila

values of the essence of Pancasila, (3) shifting the value of ethics in the life 
of the nation and state, (4) the waning awareness of the cultural values of 
the nation, (5) the threat of national disintegration, and (6) the weakening 
of the nation’s independence.”16

Berbagai problematika karakter bangsa tersebut acap kali terjadi di 
kalangan generasi muda. Tantangan era globalisasi, menerpa implementasi 
nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap pemuda. Para pemuda terkadang 
dipengaruhi oleh budaya-budaya asing dari luar yang kerap membawa 
ekses-ekses negatif bagi karakter pemuda. Upaya menanamkan nilai-nilai 
Pancasila bagi para generasi muda pun menghadapai berbagai kendala.

Disamping itu, tergerusnya nilai etika sosial dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara semakin menerpa nilai-nilai luhur bangsa dan 
lunturnya nasionalisme. Apabila dibiarkan akan berpotensi menjadi 
ancaman yang membawa dampak bagi terjadinya disintegrasi bangsa dan 
negara.

Pada era globalisasi, terdapat sejumlah ancaman, tantangan, hambatan, 
dan gangguan (ATHG) terhadap negara dalam berbentuk atau bersifat 
multidimensional. Kondisi ancaman tersebut disebutkan oleh Indrawan 
dan Aji bahwa “Indonesia currently faces multidimensional threats, from 
small to large, concerning all aspects of the country’s life, from ideology, 
politics, economics, social, culture, defense, and security. The nature of 
contemporary threat has a human security aspect rather than only state 
security. As such, a thorough effort is needed to deal with those Threats, 
Disruption, Obstacle, Challenge (TDOC). State defense can be the answer 
to such problems because state defense itself can be interpreted as an 
obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and 
sovereignty of the state.”17

Indrawan dan Aji menjelaskan bahwa saat ini negara Indonesia 
sedang menghadapi berbagai ancaman yang bersifat multidimensional 

16  Efendi Napitupulu, dkk., “Design and Development of Model National Character Building 
Through Manners Education Based on Regional Culture of North Sumatera.” Proceedings of the 
2nd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership, 
Medan, 16-17 Oktober 2017, hlm. 80.

17  Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, “State Defense Education As A Course In University”, 
Journal of Defense & State Defense 8, No. 3, (2018): 1-24, hlm. 1.
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mencakup berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, 
teknologi, media digital, media social, serta lingkungan hidup dan 
sebagainya. Selanjutnya dijelakan bahwa ancaman tersebut bisa berbentuk 
kecil maupun berbentuk ancaman yang besar atau massif. Untuk itu, perlu 
adanya upaya untuk mengatasi berbagai ancaman, tersebut. Salah satunya 
ialah melalui pendidikan bela negara bagi generasi muda.

Pendidikan bela negara merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
pendidikan politik bagi warga negara khususnya generasi muda. Pendidikan 
bela negara memerlukan kesiapan generasi muda untuk melakukan yang 
terbaik membela bangsa dan negara sebagai bentuk smart and good 
citizenship. Pendidikan bela negara sebagai implementasi konsepsional 
dari pendidikan politik bagi generasi muda dalam kerangka kebangsaan 
demi kelangsungan hidup bangsa.

3. Peran Generasi Muda dalam Menggatasi Berbagai Problematika 
Kepemudaan dan Ancaman Negara

Problematika yang kerap mencuat ke permukaan menyangkut 
persoalan wawasan kebangsaan para generasi muda saat ini Untuk itu, 
pemuda sebagai salah satu agen utama pembangunan nasional, generasi 
muda tentu memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan wawasan 
kebangsaan melalui pendidikan politik kader bangsa. Selanjutnya, 
bagaimana peran pemuda kekinian mampu mengembangkan diri untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam 
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea keempat yaitu untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pemuda memiliki peranan 
penting sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan sekaligus sebagai agen 
perubahan dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Kepemudaan menguraikan secara rinci berbagai peranan pemuda tersebut. 
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Dalam UU Kepemudaan tersebut dinyatakan bahwa peran aktif pemuda 
sebagai kekuatan moral dapat diwujudkan dengan beberapa hal diantaranya 
yaitu:
a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada 

setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/

atau
c. meningkatkan kesadaran hukum.

Sementara itu, dalam UU Kepemudaan juga disebutkan bahwa peran 
aktif pemuda sebagai kontrol sosial dapat diwujudkan meliputi beberapa 
hal diantaranya yaitu:
a) memperkuat wawasan kebangsaan; 
b) membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban 

sebagai warga negara;
c) membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan 

hukum;
d) meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
e) menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
f) memberikan kemudahan akses informasi.

Selain itu, dalam UU Kepemudaan juga menguraikan peran aktif 
pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:
1) pendidikan politik dan demokratisasi;
2) sumberdaya ekonomi;
3) kepedulian terhadap masyarakat;
4) ilmu pengetahuan dan teknologi;
5) olahraga, seni, dan budaya;
6) kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7) pendidikan kewirausahaan; dan/atau 
8) kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Berbagai peranan tersebut sangat penting guna mengatasi berbagai 
problematika bangsa. Terlebih beberapa tahun mendatang Indonesia akan 
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mengalami bonus demografi yang begitu hebat. Triyono menjelaskan 
bahwa “ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan 17 Agustus 
1945 berpenduduk sekitar 61 juta dan ketika memasuki 100 tahun 
kemerdekaan, tahun 2045, diprediksi jumlah penduduk mencapai 340 
juta dengan 180 juta di antaranya termasuk usia produktif 15-24 tahun. 
Kondisi tersebut lazim menurut Triyono disebut sebagai jendela demografi 
(window of demography) yang dapat berdampak kepada salah satu dari 
dua kemungkinan yakni: bonus demografi (demography dividend) atau 
justru sebagai kutukan demografi (demography diases).”18

Pandangan tersebut menunjukan bahwa di era bonus demografi, 
jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh kalangan pemuda. Oleh 
karenanya para pemuda harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya 
dengan berbekal iman, ilmu dan amal yang berguna bagai masa depan 
bangsa agar Indonesia mampu memberdayakan potensi pemuda ini segbai 
manfaat bonus demografi. Namun, jika terjadi sebaliknya, Indonesia akan 
memperoleh kerugian demografi yang tentunya berdampak buruk bagi 
proses pembangunan nasional di masa depan.

Untuk itu perlu adanya upaya untuk membentuk pemuda yang 
bertakwa, berpengetahuan, berperadaban mulia, mandiri, sehat jasmani 
dan rohani, mampu menguasai perkembangan iptek dan pergaulan 
internasional serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan kearifan 
lokal serta menjadi teladan dalam sikap dan pebuatannya.

Para pemuda juga harus peduli dan sikap siaga terhadap berbagai 
isu kepemudaan di berbagai level baik nasional, regional maupun 
internasional. World Programme of Action for Youth (PBB) menyebutkan 
berbagai isu kepemudaan diantaranya pendidikan (education), lapangan 
kerja (employment), kemiskinan dan kelaparan (hunger & poverty), 
kesehatan (health), lingkungan hidup (environment), penyalahgunaan 
obat-obatan (drug abuse), kenakalan remaja (juvenile delinquency), 
aktifitas waktu luang (leisure-time activities), remaja putri dan perempuan 
muda (girls & young women), partisipasi pemuda secara penuh dan 
efektif dalam kehidupan masyarakat dan pengambilan keputusan (full 
and effective participation of youth in the life of society and in decision 
18  Triyono, “Menyiapkan Generasi Emas 2045”, Makalah Dalam Seminar Nasional ALFA-VI, 

Unwidha Klaten, 5 Oktober 2016, hlm. 1.
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making), globalisasi (globalization), teknologi komunikasi dan informasi 
(information and communication technology), HIV/AIDS, konflik 
bersenjata (armed conflict), isu antar generasi (intergenerational issues).19

Berbagai isu kepemudaan tersebut tentunya harus disikapi dan 
diwaspadai oleh para pemuda. Jika tidak, berbagai isu tersebut berkembang 
menjadi problematika bahkan ancaman bagi negara Oleh karenanya, peran 
pemuda harus terus ditingkatkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, 
dan keterampilan dalam menjalankan berbagai peran strataegisnya.

4. Upaya Pendidikan Politik Generasi Muda

Upaya yang sangat mungkin dilakukan untuk memperdayakan potensi 
nasionalisme pemuda dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara 
ialah melalui pendidikan politik. Hal ini sejalan dengan pandangan 
Nababan bahwa jika dilihat lebih mendalam, pemuda pada garis besarnya 
mempunyai peranan sebagai agent of change, agent of development 
dan agent of modernization. Nababan menjelaskan, sebagai agent of 
change, pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan 
dalam masyarakat kearah perubahan yang lebih baik. Sedangkan agent of 
development, menurut Nababan, pemuda memiliki peranan melancarkan 
pembangunan di segala bidang, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 
Sebagai agent of modernization, menurut Nababan, pemuda bertugas 
dan bertindak sebagai pelopor dalam pembahruan. Selanjutnya, Naban 
mengingat pentinya peran strategis pemuda, untuk itu, perlulah ada sebuah 
analisa serta pembahasan lebih dalam mengenai internalisasi nilai karakter 
terhadap pendidikan politik generasi muda.20

Pandangan tersebut menunjukan pentingnya pendidikan politik bagi 
generasi muda sebagai upaya untuk melakukan internalisasi nilai-nilai 
Pancasila, sehingga dapat memperkuat posisi dan peranan para pemuda 
dalam pembangunan nasional. Hal yang serupa tentang pentingnya 
peran strategis pemuda sehingga perlu adanya upaya pendidikan politik 
dikemukakan oleh Sanusi dan Darmawan bahwa peran penting pemuda 
inilah menjadi alasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi 
19  World Programme of Action for Youth, Action for Youth, (New York: United Nations, 2010), 

hlm. 13-61.
20  Ramsul Nababan, “Internalisasi Nilai Karakter Melalui Pendidikan Politik Generasi Muda”, 

Jurnal Kewarganegaraan 19, No. 2, (2012): 26-40, hlm. 27.
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generasi muda. Pendidikan politik sangatlah penting bagi generasi muda 
agar dalam kehidupan bernegara bisa menjadi partisipan yang bertanggung 
jawab, sehingga bisa memahami proses penggunaan kekuasaan dalam 
menegakan aturan dalam masyarakat dan masyarakat secara umum dapat 
menggunakan hak politiknya.21

Dengan demikian, pendidikan politik merupakan upaya sadar yang 
strategis untuk membentuk dan menciptakan generasi muda yang melek 
politik (political literacy). Pendidikan politik juga dapat membentuk 
jiwa, watak, karakter, sikap, serta kepribadian generasi muda yang sadar 
dan melek terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai 
warga negara dewasa dalam kehidupan yang demokratis. Pendidikan 
politik bagi generasi muda diyakini menjadi transmisi penting untuk 
mentransformasikan nilai-nilai politik, demokrasi, HAM dan nilai-nilai 
kejuangan bangsa bagi kaum muda, sehingga dapat membentuk karakter 
pemuda yang bertanggung jawab dan berjiwa Pancasila.

Untuk itu, proses internalisasi nilai-nilai politik ini sejatinya dilakukan 
melalui pendidikan politik. Pratama menyebutkan bahwa pendidikan politik 
merupakan agenda yang sangat penting sebagai sebuah upaya pendidikan 
yang berkaitan dengan bagaimana membentuk kognisi dan moral perilaku 
manusia, pendidikan politik muncul dengan perannya sebagai sarana 
internalisasi nilai-nilai politik yang kemudian diaktualisasikan dalam 
bentuk perilaku politik warga negara. Selanjutnya Pratama menjealskan, 
dari perilaku politik maka akan terbangun budaya politik yang menopang 
sistem demokrasi suatu bangsa.22

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan 
politik amat bermanfaat bagi generasi muda untuk memberdayakan 
potensi dirinya dan meningkatkan keterlibatan pemuda di berbagai 
aktifitas politik dan kebangsaan untuk memperkokoh budaya dan sistem 
politik yang handal. Dengan kata lain, pendidikan politik generasi muda 
dapat dijadikan sebagai instrumen penting menanamkan jiwa, semangat, 
nilai, etika, fatsoen, dan sikap politik dalam diri pemuda, sehingga ia 
dapat mengaktualisasikan dirinya dalam konteks sistem politik yang sehat.  
Dengan demikian pendidikan politik sangatlah penting bagi generasi muda 
21  Aris Riswandi Sanusi dan Cecep Darmawan, Op.cit, hlm. 24.
22  Imam Alfikri Pratama, Op.cit, hlm. 2.
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untuk turut serta membangun sistem politik yang ideal yang kemudian 
akan membentuk sikap, perilaku dan budaya politik adi luhung (beradab 
mulia).

Secara umum, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda 
sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda yaitu 
menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa 
dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu 
usaha untuk membangun manusia seutuhnya, yang perwujudannya akan 
tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut:
1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap 

kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui 
keteladan;

2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang-Undang Dasar;
3. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional;
4. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan 

untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada 
kemampuan objektif bangsa;

5. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis;
6. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya 

dalam usaha;
7. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran 

akan keanekaragaman bangsa;
8. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara 

selaras, serasi, dan seimbang;
9. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman 

yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola 
pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982 
tentang Pendidikan Politik Generasi Muda juga disebutkan berbagai materi 
pendidikan politik diantaranya:
a. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara.
b. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama.
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c. Motivasi berprestasi.
d. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan 

penghormatan atas harkat dan martabat manusia.
e. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk 

mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik.
f. Disiplin pribadi, sosial dan nasional.
g. Kepercayaan pada pemerintah.
h. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Upaya pendidikan politik bagi generasi muda sendiri dapat dilakukan 
melalui tripusat pendidikan yakni pendidikan keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. Wahyoetomo menyebutkan bahwa istilah Tripusat Pendidikan 
ini adalah istilah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, 
Tripusat Pendidikan yang dimaksudkan yaitu pendidikan keluarga, 
pendidikan sekolah dan pendidikan di lingkungan masyarakat, yang 
merupakan satu rangkaian dari tahap-tahap pendidikan yang harus berjalan 
seiring.23

Pertama, pendidikan politik dapat dilakukan melalui institusi 
keluarga. Keluarga adalah institusi penting bagi penanaman sosialisasi 
politik yang bersifat utama atau primer bagi seseorang. Dalam keluarga lah 
pertama-tama seseorang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya atau 
keluarga intinya Keluarga pun dapat menjadi institusi untuk mengetahui, 
memahami, dan menyimulasikan nilai-nilai demokrasi dan etika politik 
bagi seorang anak. Hasil penelitian Bashori menunjukan bahwa keluarga 
modern cenderung memiliki pola hubungan yang lebih demokratis, dengan 
peran masing-masing yang relatif setara. Saat ini banyak keluarga modern 
yang telah bertransformasi, dan ini sangat mendukung internalisasi nilai-
nilai demokrasi sejak dini.24 Dengan demikian, keluarga telah menjadi 
institusi utama bagi proses pendidikan politik generasi muda sejak awal 
sebelum masuk pendidikan persekolahan.

Kedua, pendidikan politik dapat dilakukan melalui institusi 
pendidikan persekolahan (formal). Implementasi pendidikan politik di 

23  Dalam Ni Made Sri Agustini, “Tripusat Pendidikan Sebagai Lembaga Pengembangan Teori 
Pembelajaran Bagi Anak”, Jurnal Magistra 9, No. 2, (2018): 25-46, hlm. 29.

24  Khoiruddin Bashori, Op.cit, hlm. 293-294.
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sekolah dapat dilakukan melalui intrakurikuler (mata pelajaran tertentu 
seperti Pendidikan Kewarganegaraan), kokurikuler melalui penugasan dan 
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nababan menjelaskan bahwa internalisasi 
nilai-nilai karakter melalui pendidikan kewarganegaraan agar tercapainya 
pendidikan politik generasi muda merupakan sesuatu yang sangatlah 
tepat. Nababan selanjutnya mengatakan pendidikan politik yang diajarkan 
di dalam pendidikan kewargangeraan dijadikan sebagai pegangan dalam 
menciptakan kondisi dimana generasi muda dapat memahami etika politik 
yang lebih bijak dan transparan.

Para ahli banyak silang pendapat terkait Pendidikan politik dan 
Pendidikan Kewarganegaraan. Ada yang menyamakan maknanya tapi ada 
pula yang membedakannya. Penulis berpendapat bahwa pendidikan politik 
jauh lebih luas dari pada Pendidikan Keewarganegaran yang diajarkan 
di persekolahan. Misi pendidikan politik bisa diemban oleh Pendidikan 
kewarganegaraan di sekolah. Adapun tujuan pendidikan politik melalui 
pendidikan kewarganegaraan di sekolah ialah untuk membentuk sikap, 
karkater, dan perilaku warga negara muda yang smart and good citizenship. 
Melalui pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara muda harus 
mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya hak, kewajiban, dan 
tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan 
juga membekali siswa dengan wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM, 
konstitusi, sistem politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan politik di sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan ini seperti sudah dijelaskan di atas, merupakan upaya 
pemerintah agar semua siswa memperoleh materi pelajaran PPKn secara 
utuh.. Disamping itu, upaya pendidikan politik di sekolah juga dapat 
dilakukan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

Pendidikan politik melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan 
melalui berbagai aktifitas di organisasi OSIS, pramuka, dan lain lain. 
Melalui organisasi tersebut, generasi muda dapat dilatih mental dan 
kepribadian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan sikap saling 
menghargai perbedaan secara dewasa. 

Sementara itu, pendidikan politik melalui kegiatan co-kurikuler dapat 
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dilakukan melalui berbagai penugasan yan menunjang intrakurikuler 
seperti penugasan untuk mencermati kehidupan politik dan demokrasi di 
media masa. 

Banyak riset pendidikan politik di sekolah, mislanya riset dari Fajar 
menunjukan bahwa sekolah sebagai komponen terpenting pendidikan pada 
dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan 
kesadaran politik generasi bangsa melalui berbagai macam bentuk program 
pendidikan politik baik melalui mata pelajaran PKn, kegiatan OSIS, 
ekstrakurikuler, maupun bentuk kegiatan lain yang terencana ataupun 
yang bersifat insidental yang bermaksud untuk memberikan informasi 
politik kepada siswa.25

Sementara itu, implementasi pendidikan politik di lembaga perguruan 
tinggi juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama 
bahwa pendidikan politik melalui organisasi kemahasiswaan dapat 
menjadi upaya untuk membangun pengetahuan dan pemahaman politik, 
selain itu pendidikan politik juga bisa menjadi sarana membentuk jiwa 
kepemimpinan mahasiswa.26

Ketiga, pendidikan politik dapat dilakukan melalui pendidikan di 
lingkungan masyarakat. Upaya pendidikan politik di masyarakat dapat 
dilakukan melalui organisasi kepemudaan, karang taruna, organisasi 
kemasyarakatan, LSM, partai politik, maupun media. Berbagai lembaga 
tersebut dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan 
kesadaran dan literasi politik dalam konteks sistem politik. Organisasi 
kepemudaan juga dapat melatih kepekaan politik, respek atau peduli 
terhadap persoalan bangsa, mengolah daya kepemimpinan pemuda, 
sehingga menjadi wadah yang amat strategis untuk mendewasan dirinya.

Upaya pendidikan politik di masyarakat melalui berbagai lembaga 
tersebut telah dibuktikan oleh berbagai hasil penelitian. Misalnya 
penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Darmawan menunjukkan 
bahwa upaya pendidikan politik yang dilakukan melalui organisasi 
kepemudaan bertujuan “to form a cross-cultural leadership character in 

25  Wildan Nurul Fajar, “Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah Dalam Meningkatkan 
Kesadaran Politik Siswa”, Jurnal Khasanah Pendidikan 6, No. 2, (2014): 1-15, hlm. 1-2.

26  Imam Alfikri Pratama, Loc.cit, hlm. 1.
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young generation in order to create Pancasila political culture.”27

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan pentingnya pendidikan 
politik di masyarakat dilakukan oleh Aina yang menunjukan bahwa partai 
politik memiliki peranan yang penting untuk melakukan pendidikan politik 
bagi generasi muda kader partai atau generasi muda pada umumnya guna 
mewujudkan generasi muda dengan literasi politik yang baik, berpikir 
kritis, dan bertanggung jawab dalam peran-peran politiknya.28

Sementara itu, upaya pendidikan politik di masyarakat melalui media 
dan organisasi kemasyarakatan dapat dilihat dari hasil penelitian Christina, 
dkk., bahwa media dapat memiliki peranan yang penting sebagai strategi 
untuk melakukan pendidikan politik dalam rangka membangun partisipasi 
politik generasi pemuda yang tergabung dalam organisasi masyarakat 
pemuda tani.29

Berbagai hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa upaya 
pendidikan politik generasi muda di masyarakat dapat dilakukan oleh 
berbagai varian organisasi atau lembaga yang ada di masyarakat. Tujuannya 
tidak lain ialah untuk membentuk sikap dan budaya politik generasi muda 
yang peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya generasi 
muda dapat meningkatkan kepekaan sosial dan partisipasi politik dalam 
upaya mewujudkan pembangunan di masyarakat. Pendidikan politik di 
masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan literasi 
politik generasi muda, sehingga menciptakan daya kritis, inovatif, mandiri 
serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial politiknya di 
tengah masyarakat.

C. KESIMPULAN

Pendidikan politik bagi generasi muda merupakan tanggung jawab 
semua pihak. Selain tanggung jawab pemerintah, pendidikan politik juga 
tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat, Untuk itu, sejatinya 
27  Aris Riswandi Sanusi dan Cecep Darmawan, Loc.cit, hlm. 24.
28  Aina, “Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik”, Prosiding SNaPP2015 

Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Bandung, 26 Oktober 2015, hlm. 277.
29  Dea Christina, dkk, “Alternatif Media Pendidikan Politik Dalam Rangka Membangun 

Partisipasi Politik Pemuda Tani”, Jurnal Komunikasi Pembangunan 14, No. 1, (2015): 13-29, 
hlm. 13.
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berbagai elemen tersebut bersinergi dalam mengimplementasikan 
pendidikan politik generasi muda, sehingga terjadi kolaborasi pendidikan 
yang utuh dan baik bagi para pemuda. Pentingnya bersinergi dan 
berkolaborasi ini dalam kerangka mencari model pendidikan politik 
yang ideal dan efektif sebagai upaya strategis bagi pengembangan dan 
pemberdayaan pemuda di masyarakat dalam mengisi pembangunan 
nasional.
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REVITALISASI PANCASILA 
KESEIMBANGAN DINAMIS SISTEM NILAI DAN  

PENERAPAN PANCASILA

Oleh: Haryo S. Martodirdjo1

ABSTRACT

As a living ideology, Pancasila lives and is kept alive by the Indonesian 
people since the proclamation of independence until now. Many tests and 
challenges experienced in accordance with the conditions of road demands 
are in line with the dynamics of the nation and state from time to time. In 
the current reformation period fundamental changes have taken place in 
the life of the state administration and the reality of people’s lives in the 
economic, political, social and cultural fields. Significant discussion and 
adjustments are needed regarding the implementation or application of 
Pancasila. It is necessary to revitalize and re-actualize the Pancasila at 
the initiative and supervision of the government in the form of a national 
movement with a spirit of diversity - tolerance - balance.

Key words: Pancasila revitalization, Constant Platform, Dynamic 
Platform, national movement balance

ABSTRAK

Sebagai living ideology Pancasila hidup dan dihidupkan terus oleh bangsa 
Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang. Banyak ujian 
dan tantangan yang dialami sesuai dengan kondisi tuntutan jalan sejalan 
dengan dinamika bangsa dan negara dari waktu ke waktu. Dalam periode 
reformasi dewasa ini terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam 
kehidupan ketatanegaraan dan realitas kehidupan masyarakat di bidang 

1 Guru Besar (Em) Antropologi, Universitas Padjadjaran
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ekonomi, politik, sosial, budaya. Diperlukan adanya pembahasan dan 
penyesuaian yang signifikan menyangkut implementasi atau penerapan 
Pancasila. Perlu dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila atas 
inisiatif dan pengawasan pemerintah dalam bentuk gerakan nasional 
dengan semangat keanekaragaman—toleransi—keseimbangan. 

Kata Kunci: keseimbangan gerakan nasional, landasan dinamis, landasan 
konstan, revitalisasi Pancasila, 

A. PENDAHULUAN

Dalam tulisan ringkas ini Revitalisasi Pancasila akan dilihat dan 
dimaknai sebagai peristiwa budaya dalam keterkaitannya dengan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seluruh rakyat atau warga negara 
Indonesia. Dalam hal ini revitalisasi Pancasila akan disoroti dalam wujud 
dan fungsinya sebagai sistem nilai dan segi penerapannya, yang merupakan 
dua hal berpasangan sebagai satu kesatuan yang saling mengisi dan 
menjelaskan, di satu pihak nilai-nilai Pancasila sebagai landasan konstan 
yang bersifat tunggal dan relatif tetap bagi penyelenggaraan Negara. 
Sedangkan di pihak yang lain Pancasila sebagai landasan dinamis yang 
berfungsi sebagai pedoman atau paduan bagi seluruh warga negara dalam 
operasionalisasi kehidupan negara secara nyata yang sangat beranekaragam. 
Antara keduanya yaitu Pancasila sebagai landasan konstan dan Pancasila 
sebagai landasan dinamis satu sama lain saling berbeda tetapi tidak saling 
bertentangan. Satu dengan yang lain justru saling membutuhkan dan saling 
melengkapi sebagai satu kesatuan ibarat dua sisi mata uang.

Sinergitas antara keduanya mutlak diperlukan. Antara Pancasila 
sebagai landasan konstan dan Pancasila sebagai landasan dinamis dalam 
konteks penyelenggaraan negara dan realita kehidupan kenegaraan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau dengan kata lain terbinanya 
keseimbangan dinamis antara kesatuan sistem nilai dalam Pancasila yang 
tunggal dan relatif tetap dengan segi atau aspek penerapan Pancasila yang 
tercepat secara faktual sangat beranekaragam dan dinamis.

Dalam konteks inilah permasalahan revitalisasi Pancasila menjadi 
titik perhatian dalam tulisan ini. Suatu peninjauan secara makro 
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berdasarkan hasil bacaan beberapa tulisan yang relevan dan pengalaman 
dalam beberapa tahun mengajar di beberapa lembaga pendidikan tinggi 
disamping pengamatan sepintas yang dilakukan di beberapa daerah di 
Indonesia tentang proses pembudayaan Pancasila pada umumnya. Tulisan 
ini disusun bukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara 
khusus dan mendalam.

Secara konseptual revitalisasi mengandung arti adanya peninjauan 
ulang agar tetap atau menjadi vital dan kuat kembali dalam suatu kontinuitas. 
Sebagai gerakan nyata dalam kerangka perubahan atau dinamika 
kebudayaan, revitaliasasi berdaya akan berlangsung terus sepanjang masa 
karena sifat keterkaitannya terhadap faktor ruang dan waktu. Demikian 
juga halnya dengan revitalisasi Pancasila. Sejak kelahirannya tanggal 1 
Juni 1945 hingga sekarang terjadilah proses vitalisasi dan revitalisasi terus 
menerus sesuai tuntutan dan kebutuhan pada masanya.

Apa yang divitalisasikan dan yang kemudian selalu direvitalisasikan 
setiap saat itu tentang Pancasila? Sebagaimana yang kita pahami bahwa 
sebagai suatu sistem nilai budaya Pancasila itu telah dilakukan dan 
dinyatakan sebagai landasan filosofis kehidupan bangsa dan bahkan 
sebagai jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks kenegaraan nilai-nilai 
dalam Pancasila telah dinyatakan secara formal sebagai ideologi dan dasar 
dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai falsafah kebangsaan 
dan jati diri bangsa apalagi sebagai ideologi dan dasar negara, nilai-
nilai dalam Pancasila itu harus di operasionalkan dan diterapkan dalam 
kehidupan nyata seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai itu harus 
dilihat dan dimaknai dalam sinergitas kesatuan fungsionalnya dengan 
aspek normatif pengamalan atau penerapannya dalam kehidupan nyata 
masyarakat. Dalam kepustakaan Antropologi Budaya sinergitas antara 
sistem nilai dengan segi penerapan dari Pancasila itu dapat dianalogikan 
dengan konsep tentang kesatuan aspek suprastruktur, struktur, dan 
infrastruktur (Marvin Harris) atau kesatuan aspek ideas, activities dan 
artifacts (Honigman) atau kesatuan aspek tata kelakuan, kelakuan dan 
hasil kelakuan (Koentjaraningrat). 
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B. PEMBAHASAN

1. Kesatuan Nilai Budaya Pancasila

Nilai- nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sesungguhnya 
telah ada ratusan atau bahkan ribuan tahun sebelum Pancasila itu sendiri 
dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1945. Hal ini disimpulkan dari kata-kata Ir. 
Soekarno, sebagai penggali Pancasila, dalam pidatonya dihadapan Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bahwa 
Pancasila digali dari kehidupan nyata (living reality) warga atau masyarakat 
Nusantara sendiri yang artinya digali dari rahim ibu pertiwi atau tanah air 
sendiri. Pancasila adalah kristalisasi dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai 
yang terdapat dalam pandangan hidup kelompok-kelompok masyarakat di 
seluruh Nusantara. Pancasila adalah hasil penggalian melalui perenungan 
panjang atas kenyataan faktual yang hidup dan selalu dihidupkan terus oleh 
masyarakat pendukungnya dari dulu hingga sekarang. Pancasila adalah 
kebudayaan asli dan orisinil bangsa Indonesia sendiri baik sebagai falsafah 
dan pandangan hidup serta jati diri bangsa maupun yang kemudian sebagai 
ideologi dan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip dan pola perilaku serta berbagai adat kebiasaan dalam 
kehidupan nyata masyarakat-masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah 
Nusantara, besar atau kecil tersebut yang digali dan dipelajari Ir.Soekarno 
melalui pemikiran dan perenungan yang panjang. Hasil pemikiran dan 
perenungan yang matang serta perbandingan yang kritis atas pemikiran 
banyak tokoh dan pemimpin akademisi besar tingkat dunia dan beberapa 
ideologi lain yang terkenal maka terkristalisasikanlah lima butir prinsip 
atau nilai dasar yang komprehensif. Kelima butir prinsip nilai-nilai dasar 
itulah yang kemudian diajukan Ir. Soekarno sebagai salah satu alternatif 
untuk dipilih sebagai dasar dari calon negara Indonesia yang merdeka. 
Butir-butir nilai itu adalah (1) Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 
(2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, 
(4) Kesejahteraan Sosial, (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Diusulkan 
pula untuk diberi nama “Pancasila” dan merupakan dasar filsafat negara 
dan pandangan pandangan hidup bangsa Indonesia (Philosophische 
grondslag). Pada dasarnya usulan Ir. Soekarno disetujui BPUPKI dan 
selanjutnya tanggal 1 Juni 1945 disepakati sebagai hari lahir Pancasila.
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Pancasila dinyatakan secara resmi dan sah pada tanggal 18 Agustus 
1945 dengan dicantumkannya dalam Undang-Undang Dasar dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan Pancasila menjadi:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaa yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila ini telah mengalami banyak perubahan dan 
penyesuaian terutama karena faktor perubahan ketatanegaraam yang 
terjadi. Perubahan dari sejak pertama kali diusulkan Ir. Soekarno dihadapan 
siding BPUPKI hingga perubahan yang terakhir melalui Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke rumusan sebagaimana 
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun 
rumusan Pancasila telah beberapa kali mengalami perubahan dan 
penyesuaian tetapi nilai-nilai yang terkandung didalamnya relatif tetap. 
Terutama mengenai sistem nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila 
sebagai satu kesatuan.

Dalam konsepnya tentang “majemuk-tunggal” Notonagoro (1971) 
mengemukakan pandangannya bahwa sila-sila dalam Pancasila yang 
berjumlah lima (majemuk) itu pada hakikatnya merupakan satu kesatuan 
(tunggal) yang utuh dan bulat. Pancasila yang bersifat majemuk-tunggal 
tersebut merupakan kesatuan dari kelima sila yang terkandung di 
dalamnya secara hirarkis dan berbentuk peridal. Sila-sila itu bersama-sama 
merupakan bagian-bagian dari suatu keutuhan, merupakan bagian-bagian 
dalam hubungan kesatuan. Dan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan bulat itulah yang diakui dan dinyatakan sebagai ideologi dan dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi dan dasar negara yang 
hanya satu tetapi yang susunannya memang tidak tinggal. Pansacila masih 
bersifat majemuk-tunggal. Notonagoro bahkan lebih lanjut mengusulkan 
istilah yang lebih tepat adalah Eka-Pancasila.

Urutan sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya memiliki hubungan 
yang saling melengkapi dan saling mengisi serta saling mengikat satu 
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sama lain sehingga benar-benar merupakan satu kesatuan fungsional yang 
utuh. Dalam tulisan yang sama Notonagoro mengemukakan juga bahwa 
dalam tiap sila itu bahkan tersimpul atau terkandung adanya keempat sila 
yang lainnya. Dalam susunan kesatuan Pancasila ini maka sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah yang paling luas bahkan yang tidak 
ada batas dan bersifat abstrak hingga merupakan dasar bagi keempat sila 
yang lain. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” masih bersifat umum 
dan universal tetapi lebih konkret menyangkut eksistensi dan kehidupan 
manusia yang terkait dengan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya yang 
lebih nyata lagi dan bersifat terbatas yaitu sila “Persatuan Indonesia” 
yang dimaknai sebagi satu bangsa hasil dari proses persatuan banyak suku 
bangsa yang masing-masing tetap memiliki kemandirian. Kemudian sila 
yang mengandung strategi dan teknis yang dipilih yaitu “Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyawaratan/perwakilan”. 
Akhirnya sebagai tujuan akhir dan muara dari keseluruhannya yaitu sila 
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Pancasila mengandung kesatuan nilai budaya bangsa Indonesia 
yang lengkap dan menyeluruh yaitu dari yang bersifat filosofis imani dan 
kemanusiaan yang universal hingga tata perilaku dan aturan-aturan teknis 
normatif dalam konteks tujuan akhir kearah kehidupan nyata yang dicita-
citakan dan diharapkan. Nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila 
yang merupakan satu kesatuan nilai yang dianggap sebagai pandangan 
hidup, jati diri, identitas dan pengikat bangsa Indonesia itulah yang 
selanjutnya disepakati para pendiri negara sebagai ideologi dan dasar 
dari negara Indonesia yang dicita-citakan, dengan kata lain kesatuan nilai 
budaya yang terkandung dalam Pancasila yang diakui dan dinyatakan 
sebagai satu-satunya landasan konstan yang bersifat tunggal dan relatif 
tetap bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia secara nasional. 
Dan otomatis kesatuan nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila 
itu juga yang selanjutnya menjadi sumber utama bagi berkembangnya 
keseluruhan pedoman dan panduan yang diperlukan setiap warga negara 
dalam kehidupan nyata. Pengamalan Pancasila berfungsi penuh sebagai 
landasan dinamis bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mewujudkan 
cita-cita dan tujuan kenegaraan secara nasional.
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2. Tipologi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia

Siapakah masyarakat Indonesia itu? Dari perspektif atau sudut pandang 
budaya (by culture) masyarakat atau rakyat atau warga negara Indonesia 
adalah perkelompok besar manusia, dua ratus juta jiwa lebih penduduk 
negara Indonesia, yang merupakan kumpulan dari puluhan atau bahkan 
ratusan suku dan sub suku bangsa yang saling berbeda kebudayaannya. 
Kelompok-kelompok masyarakat yang saling berbeda sistem ekonomi, 
sistem kemasyarakatan, adat kebiasaan, bahasa, sistem kesenian, agama, 
alat-alat perlengkapan hidup dan segenap ekspresi budaya yang lainnya 
itulah masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu bukan hanya 
satu tetapi jumlahnya banyak dan beranekaragam. Keanekaragaman yang 
sangat kompleks sebagai hasil dari proses pembentukan dan perkembangan 
dalam jangka panjang yang unik dan dinamis.

Memahami akar keanekaragaman dan kompleksitas dinamika 
masyarakat Indonesia memang harus surut jauh ke masa lampau. 
Pertama, nenek moyang masyarakat Indonesia yang berkembang terus 
hingga sekarang. Umumnya penduduk Indonesia di wilayah bagian 
barat dan wilayah bagian timur adalah para pendatang orang-orang 
Melayu (proto melayu dan detero melayu) dari daratan Asia Tenggara 
pada abad-abad sebelum masehi dan para pendatang orang Papua dan 
lainnya dari Kepulauan Melanesia dan Mikronesia. Kedua, sejak awal 
hingga perkembangan selanjutnya nenek moyang masyarakat Indonesia 
itu tinggal dan hidup di lingkungan geografis yang berupa kepulauannya 
yang terbagi menjadi dua kawasan besar yaitu kepulauan bagian barat 
tempat hidupnya fauna dan flora Asia dan kepulauan bagian timur 
tempat hidupnya fauna dan flora Australia. Diantara kedua kawasan 
tersebut terdapat kawasan tengah (pulau Sulawesi dan sekitarnya) yang 
secara alami menunjukkan spesifikasi tertentu. Ketiga, sejak awal mula 
berkembang dua rumpun bahasa yang saling berbeda secara fundamental 
yaitu rumpun bahasa-bahasa Austronesia dan rumpun bahasa-bahsa Non-
Austronesia. Perbedaan rumpun bahasa ini banyak peranannya dalam 
membentuk perbedaan kebudayaan kelompok-kelompok masyarakat di 
seluruh wilayah Nusantara baik yang bersifat tangible maupun dan lebih-
lebih yang intangible. Keempat, pengaruh berbagai kebudayaan besar 
dari luar (kebudayaan Hinduistis, Budhistis, Islami, Cina, Kristiani) sejak 
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awal abad masehi ke seluruh wilayah Nusantara dengan tingkat intensitas 
keberpengaruhan yang saling berbeda. Kelima, pengaruh kolonialisme 
oleh negara-negara Eropa (Spanyol, Portugis, Inggris, dan terutama 
Belanda) selama tiga setengah abad dengan intensitas dan sifat persebaran 
antar daerah yang bervariasi. Keenam, peranan kehidupan kebangsaan 
dan kenegaraan sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
hingga sekarang. Ketujuh, pelaksanaan program-program pembangunan 
nasional yang semakin intensif dan merata di seluruh wilayah. 

Mengacu pada teori sosial George Hasan tentang the basis of relation 
to society dalam buku kelompok sosial dalam setiap masyarakat pada 
dasarnya dapat dibedakan atas empat kategori yaitu kelompok masyarakat 
yang un-sosial (un-social group), kelompok masyarakat yang anti-sosial 
(anti-social group), kelompok masyarakat yang co-sosial (co-social 
group), dan kelompok masyarakat yang pseudo-sosial (pseudo-social 
group). Dalam konteks eksistensi dan penerapan ideologi dan dasar negara 
Pancasila, keempat kategori kelompok masyarakat Indonesia itu dapat 
digolongkan menjadi dua golongan yaitu golongan besar masyarakat yang 
sepenuhnya setuju dan mendukung Pancasila (kelompok masyarakat yang 
co-sosial dan yang pseudo-sosial) dan golongan kecil masyarakat yang 
tidak menyatakan dan yang tidak setuju Pancasila (kelompok masyarakat 
yang un-sosial dan yang anti-sosial).

Dalam tulisan yang membahas revitalisasi Pancasila ini 
pengungkapan tentang tipologi sosial budaya ditujukan terhadap seluruh 
masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan. Secara lebih rinci tetapi tetap 
dalam gambaran makro dewasa ini dapat dikemukakan ada tiga orientasi 
budaya yang mewarnai terwujudnya tipologi sosial budaya tersebut. Yaitu 
orientasi budaya lokal, orientasi budaya nasional, dan orientasi budaya 
global. Peranan ketiga orientasi budaya tersebut dalam kenyataan tidak 
berlangsung secara sendiri-sendiri, tetapi satu sama lain saling tumpang 
tindih dan saling mewarnai atau ketiga-tiganya secara bersama-sama 
membentuk satu kesatuan masyarakat yang bersifat pseudo-orientasi 
budaya. Jadi empat tipe sosial budaya masyarakat Indonesia itu adalah : 
(1) Tipe masyarakat dominan orientasi budaya lokal; (2) Tipe masyarakat 
dominan orientasi budaya nasional; (3) Tipe masyarakat dominan orientasi 
budaya global; (4) Tipe masyarakat pseudo-orientasi budaya.
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3. Tipe Masyarakat Dominan Orientasi Budaya Lokal

Masyarakat Indonesia ang selama ini dikenal sebagai puluhan atau 
bahkan ratusan suku bangsa dan subsuku bangsa yang tersebar diseluruh 
wilayah Indonesia dari sabang sampai merauke. Mereka yang keberadaan 
dan perkembangannya berakar pada masa kedatangan nenek moyang pada 
abad-abad sebelum masehi. Pada awal perkembangan kebudayaannya 
masih kuat diwarnai oleh kondisi alam geografis yang pada dasarnya di 
kepulauan bagian Barat berorientasi ke dunia Asia dan di kawasan kepulauan 
bagian Timur ke dunia Australia. Perkembangan kebudyaan yang terjadi 
baik atas adanya daya gerak dari dalam (evolusi) dan akibat percampuran 
kebudayaan (akukturasi dan asimilasi). Kemudian tumbuh terus terutama 
berdasarkan unsur kebahasaan masing-masing yang termasuk rumpun 
yang saling berbeda (Austronesia dan Non-Austronesia).

Perkembangan selanjutnya selama kira-kira delapan belas abad dari 
sejak awal abad masehi hingga abad ke delapan belas atau ke sembilan 
belas kelompok-kelompok masyarakat yang ada masing-masing mendapat 
pengaruh kebudayaan besar dari luar dengan intensitas yang berbeda-beda. 
Pertama, kebudayaan Hinduistis dan Budhistis yang kuat berorientasi ke 
dunia agraris dan keagamaan banyak mempengaruhi suku dan subsuku 
bangsa di daerah pedalaman bagian Barat. Kebudayaan Islami yang 
berorientasi ke dunia perdagangan dan keagamaan pengaruhnya banyak 
ke kelompok-kelompok masyarakat di sepanjang daerah pantai. Demikian 
juga kebudyaaan Cina yang kuat berorientasi ke dunia perdagangan 
banyak mempengaruhi suku dan subsuku bangsa terutama di daerah 
pantai. Sedangkan kebudayaan Nasrani yang cenderung ingin menghindari 
konflik dengan kebudayaan luar yang datang sebelumnya banyak 
mempengaruhi suku dan subsuku bangsa yang tinggal jauh dipedalaman 
atau dikepulauan terutamanya di daerah bagian Timur. Ada juga kelompok 
masyarakat terasing atau terpencil yang masih hidup berburu dan meramu 
secara nomaden jauh dipedalaman atau di pualu-pulau kecil yang kurang 
mendapat pengaruh dari kebudayaan-kebudayaan dari luar tersebut.

Tipe masyarakat yang dominan orientasi budaya lokal ini mendapat 
perhatian dari pemerintah penjajah terutama di bidang kehidupan keagamaan 
dan kemasyarakatan untuk kepentingan mereka. Dalam konteks penerapan 
hukum dalam kehidupan  masyarakat tercatat ada 19 lingkaran hukum adat 
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(adatrechtskringen) yang sekaligus menggambarkan keanekaragaman 
budaya lokal pada waktu itu, yaitu: (1) Aceh, (2) Gayo, Alas dan Batak, 
(3) Minangkabau, (4) Sumatera Selatan, (5) Daerah Melayu, (6) Bangka 
Belitung, (7) Kalimantan (di luar daerah Melayu), (8) Minahasa, (9) 
Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi Selatan, (12) Kepulauan Ternate, 
(13) Ambon Maluku, (14) Irian Jaya/Papua, (15) Kepulauan Timor, (16) 
Bali dan Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, (18) 
Yogyakarta dan Surakarta, (19) Jawa Barat (E.K.M. Masinambow, 2003: 
6). Beberpaa ahli Antropologi yang pernah memberikan perhatian tentang 
keanekaragaman dan perasaan tipe masyarakat yang berorientasi budaya 
lokal antara lain (Koentdjaraningrat, 1971), James Peacock (1973), Hildred 
Geertz (1981).

Pada masa perjuangan bangsa menuju tercapainya Indonesia 
merdeka, orientasi pemikiran dan kepentingan kedaerahan (budaya lokal) 
masih merupakan modal sosial budaya yang berperan besar. Sekurang-
kurangnya ada dua peristiwa besar yang menggambarkan eksistensi dan 
peranan daerah itu penting bahkan ikut menentukan kesepakatan bersama. 
Peristiwa besar yang pertama menyangkut Sumpah Pemuda tahun 1928, 
bahwa pesertanya adalah para pemuda yang mewakili daerah-daerah 
(pemuda Ambon, pemuda Selebes atau Sulawesi, pemuda Jawa, pemuda 
Bali, pemuda Sumatera, dan sebagainya). Kesepakatan yang diambil yaitu 
pengakuan atas satu nusa satu bangsa dan satu bahasa adalah berkaitan 
langsung dengan eksistensi dan peranan keadaerahan. Perisitwa kedua 
adalah terkait dengan diskusi dan musyawarah para tokoh pemimpin 
bangsa tentang penghapusan tujuh kata dalam sila pertama dari Pancasila 
(Ketuhanan Yang Maha Esa) menjelang proklamasi kemerdekaan tanggal 
17 Agustus 1945. Kesepakatan tentang “penghapusan tujuh kata” itu 
karena mepertimbangkan usulan serta pendapat dan keinginan beberapa 
tokoh daerah dari Indonesia bagian Timur. Dalam hal ini yang menjadi 
titik perhatian adalah bahwa pada masa itu identitas kedaerahan dalam 
konteks kenegaraan Indonesia berperan secara nyata. Dari segi kebahasaan 
kata “daerah” memang tidak sama arti dengan kata “budaya lokal”, tetapi 
secara politis kenegaraan kiranya dapat dianalogikan.

Demikian juga halnya dengan masa setelah kemerdekaan hingga 
sekarang orientasi kedaerahan atau budaya lokal merupakan salah satu 
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identitas masyarakat Indonesia yang tidak akan hilang. Kebudayaan 
di daerah-daerah menjadi ukuran atau berorientasi dalam penetapan 
kebudayaan nasional. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 
32 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebudayaan nasional antara lain 
adalah “kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak 
kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia” (Edi Sedyawati 2008; 
7). Pernyataan ini mengandung arti bahwa sepanjang Undang-Undang 
Dasar 1945 masih berlaku maka kebudayaan di daerah-daerah atau dengan 
kata lain masyarakat berorientasi budaya lokal tetap eksis dan berperan 
nyata dalam konteks kebudayaan nasional. Kemudian dalam sistem 
ketatanegaraan Inonesia khususnya yang menyangkut lembaga legislatif 
atau lembaga keperwakilan rakyat, selama lima dekade terakhir yaitu 
sejak akhir tahun 1960an hingga sekarang ini secara formal dan eksplisit 
tercantum adanya legislator yang mewakili daerah. Jika pada Orde Baru 
disebut utusan daerah maka pada masa Reformasi sekarang ini disebut 
Dewan Perwakilan Daerah. Ini berarti bahwa eksistensi daerah dalam 
pengertian tipe masyarakat yang dominan orientasi budaya lokal selalu 
ada dan berperan nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara.

4. Tipe Masyarakat Dominan Orientasi Budaya Nasional

Tipe masyarakat Indonesia yang secara nyata terbentuk sejak awal 
abad ke 20 bersamaan dengan mulainya kebangkitan nasional pada ttahun 
1908, yang dilanjutkan dengan perjuangan menuju kemerdekaan dan 
melaksanakan amanah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
hingga sekarang.

Pergerakan nasional ini dirintis dan dipelopori oleh pendirian 
organisasi kemasyarakatan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang 
semangat dan tujuan serta kegiatannya meliputi wilayah-wilayah yang 
tersebar di seluruh Nusantara. Adanya semangat baru inilah yang merupakan 
embrio kuat atas semakin tumbuh dan berkembangnya pergerakan sosial 
yang bersifat nasional. Budaya nasional mulai dibentuk dan berkembang 
dengan cepat di kalangan kaum terpelajar dan para tokoh masyarakat. 
Berdirinya Budi Utomo kemudian diikuti organisasi-organisasi pergerakan 
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nasional yang lain. Misalnya organisasi Sarekat Dagang Islam tahun 1909 
yang pada tahun 1911 berubah menjadi Sarekat Islam sebagai organisasi 
kepartaian. Selanjutnya semakin banyak organisasi-organisasi kepartaian 
yang muncul dan menggelorakan semangat dan kegiatan dalam skala 
nasional. Semangat dan nilai-nilai budaya bersifat nasional semakin nyata 
terungkap melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pernyataan 
para pemuda tentang pengakuan dan dukungan atas satunya nusa, bangsa, 
dan bahasa menggambarkan semakin kentalnya semangat ke Indonesiaan 
tersebut, dipekuat lagi dengan dinyanyikannya untuk pertama kali lagu 
Indonesia Raya.

Semakin berkembangnya orientasi budaya nasional dengan lebih 
jelas dan nyata antara lain ditandai oleh adanya perdebatan tentang 
kebudayaan nasional dalam kongres kebudayaan yang diselenggarakan 
pada tahun 1935. Ada dua pendapat yang saling berbeda tentang keberadaan 
dan arah perkembangannya kebudayaan nasional. Pendapat pertama 
dikemukakan oleh kelompok yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana 
bahwa kebduayaan nasional adalah kebudayaan yang harus berorientasi 
kepemikiran baru dan modern sebagaimana yang banyak dilakukan oleh 
masyarakat Barat. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh kelompok 
yang dimotori Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa kebudayaan nasional itu 
adalah kebudayaan yang intinya tetap pada kebudayaan lama dan asli yang 
ada di daerah-daerah. Yang menjadi perhatian disini adalah bahwa telah 
adanya tokoh-tokoh masyarakat yang cukup jauh memikirkan dan bahkan 
mendiskusikan tentang eksistensi dan perkembangan kebudayaan nasional 
pada waktu itu.

Gerakan nasional sebagai perjuangan menuju tercapainya 
kemerdekaan Indonesia mencapai titik kulminasinya pada saat terjadinya 
proklamasi kemerdekaan. Proses pembudayaan terkait dengan keberadaan 
dan peranan kebudayaan nasional dalam konteks kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara tidak berhenti. Justru proses itu yang menandai 
adanya dan kuatnya orientasi masyarakat ke budaya nasional berkembang 
dengan cepat dan menyeluruh. Proklamasi kemerdekaan itu sendiri sebagai 
peristiwa budaya mengandung semangat dan nilai-nilai budaya nasional. 
Pada masa perang kemerdekaan gerakan yang mengandung semangat dan 
nilai-nilai budaya nasional selama kurang lebih lima tahun menyentuh 
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hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sejalan dengan itu mulai dikenal dan diterapkan serta 
dikembangkannya simbol-simbol dan perilaku kenegaraan. Demikian 
juga berbagai kelembagaan dan pranata sosial, baik tingkat pusat hingga 
ke tingkat daerah yang paling rendah. Hubungan saling silang antar 
daerah di semua bidang kehidupan (ekonomi, politik, hukum, sosial, 
budaya, keagamaan, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya), dalam 
skala nasional memperkuat berkembangnya orientasi budaya yang 
baru tersebut. Lebih-lebih pada masa sesudah perang kemerdekaan, 
terutama melalui jalur pelaksanaan pembudayaan nasional, peranan 
proses pembudayaannya semakin masif dan sistematis. Selama tujuh 
dasa warsa warga masyarakat Indonesia secara teoritis diperankan dalam 
partisipasi aktif yang berkesinambungan dalam pelaksanaan pembudayaan 
nasional. Pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat desa 
atau masyarakat dalam unit-unit kecil lainnya di daerah-daerah bukan 
hanya sebagai obyek tetapi sebagai subyek aktif dalam sistem dan metode 
pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip to help people help 
themselves.

Mobilitas geografis dan mobilitas sosial berlangsung terus hingga 
sekarang baik yang melalui program-program pembangunan dan 
pemerintah maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat 
atau perorangan secara mandiri. Secara factual merupakan gerakan lintas 
daerah dan lintas suku bangsa yang berperan signifikan dengan proses 
terbentuknya tipe masyarakat Indonesia yang dominan berorientasi ke 
budaya nasional. Tipe masyarakat yang pada dasarnya tidak bisa atau sulit 
dibedakan secara hitam putih dengan masyarakat Indonesia tipe-tipe yang 
lain.

5. Tipe Masyarakat Dominan Orientasi Global

Yang dimaksud budaya global disini adalah pemikiran yang 
mengandung dan mengandalkan pada logika ilmu pengetahuan dan 
teknologi modern dan yang menempatkan pemikiran tersebut dalam skala 
ruang (space) yang tidak terbatas. Pemikiran ini (pemikiran modern) 
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berawal dan berkembang di Eropa pada jaman Kebangkitan Kembali 
(Renaissances) abad ke 16 masehi dan selanjutnya oleh para pemikir dan 
kaum intelektual Barat. Dalam jangka waktu yang panjang pemikiran ini 
telah menyebar keseluruh dunia dan diakui sebagai konstelasi pemikiran 
yang bersifat mondial. Globalisasai merupakan proses budaya menuju 
ke konstelasi. Pemikiran tingkat dunia, artinya sama dengan modernisasi 
yang bukan dan tidak sama dengan proses westernisasi. Sedangkan ciri-
ciri masyarakat berorientasi budaya global seperti halnya masyarakat 
modern yaitu sebagaimana yang dikemukakan Alex Inkeles yaitu: (1) 
bersikap terbuka untuk inovasi dan perubahan, (2) berkeinginan untuk 
mengetahui hal-hal diluar lingkungannya, (3) berorientasi ke masa depan, 
(4) menilai pentingya suatu perencanaan dan pengorganisasian, (5) percaya 
bahwa manusia itu dapat belajar, (6) percaya bahwa segala sesuatu itu 
dapat diperhitungkan dengan akal sehat, (7) percaya akan kebenaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi, (8) menjunjung tinggi harkat manusia, (9) 
percaya pada system merit. 

Sebagai embrio dari proses modernisasi yang pelan tetapi pasti 
terjadi di kepulauan Nusantara ini dapat dikatakan bahwa diawali oleh 
gerakan yang tidak direncanakan. Gerakan ini terjadi pada akhir abad 
ke 19 terkait dengan pelaksanaan politik etis yang dilakukan pemerintah 
penjajah Belanda. Khususnya pelaksanaan di bidang pendidikan yang 
dilakukan berdasarkan kebijakan diskriminatif yang hanya ditujukan 
bagi anak kaum priyayi. Ini yang ibaratnya pemerintah penjajah Belanda 
menanam bom waktu yang pada waktunya nanti akan meledak dan 
menghamburkan dirinya sendiri. Maka wajar jika generasi muda kaum 
priyayi yang menjadi kelompok terpelajar atau golongan intelektual 
pada waktu itu. Generasi muda priyayi yang disamping umumnya sejak 
kecil terlatih kuat ikatan tradisi dan budaya leluhur, mereka juga yang 
mendapat kesempatan untuk mengetahui dan memahami kemudian 
dengan semangat mengembangkannya dalam konteks perjuangan bangsa 
menuju kemerdekaaan. Diantara merekalah yang mendirikan Budi Utomo 
pada tanggal 20 Mei 1908 sebagai perkumpulan anak negeri pertama 
yang melakukan perjuangan berdasarkan semangat dan prinsip-prinsip 
organisasi modern. 
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Pemikiran modern yang mulai merasuki akal sehat dan logika para 
generasi muda pribumi tersebut dalam kombinasinya dengan semangat 
untuk berjuang melawan penjajah dengan cepat terus berkembang dan 
meluas menjangkau masyarakat-masyarakat keberagaman di tanah 
air. Apalagi dengan dipicu dan kemenangan Jepang atas bangsa Rusia 
yang membanggakan. Terutama di awal abad ke 20 melalui pendirian 
organisasi-organisasi kemasyarakatan pribumi yang lain sejenis Budi 
Utomo (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan sebagainya) dan 
apalagi setelah berkembang organisasi-organisasi kepartaian (Sarekat 
Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia) semakin jauh jangkauan 
kelembagaan serta cita-cita dan kegiatannya. Sumpah Pemuda pada tahun 
1925 dan Kongres Perempuan tahun 1928 membaktikan semakin luas dan 
berakarnya pemikiran yang mulai tidak lagi terikat hanya pada tradisi dan 
budaya leluhur, tetapi berani membuka diri dan percaya ada alternative 
cara berpikir lain dalam konteks perjuangan bangsa. Lebih-lebih pada 
tahun 1935, dalam forum Kongres Kebudayaan pada sekelompok tokoh 
masyarakat yang memperjuangkan melalui diskusi terbuka bahwa 
pemikiran modern yang telah diikuti oleh sebagian masyarakat Indonesia 
itu layak dijadikan salah satu proklamasi dalam pembentukan kebudayaan 
nasional.

Salah satu kesepakatan besar yang diambil di seluruh bangsa 
Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan pada tanggal 17 
Agustus 1945 adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan 
dijalankan sepenuhnya dalam koridor sistem administrasi kenegaraa 
secara modern. Tetapi tetap dalam kendali dan pengawasan ketat ideologi 
dan dasar negara Pancasila. Sebenarnya pranata sosial atau sistem dan tata 
kerja kenegaraan ini yang pada dasarnya biasa dilakukan oleh penjajah 
Belanda atau oleh para penjajah lainnya. Kemudian pranata yang sama 
tersebut diambil alih dan dilaksanakan sepenuhnya oleh orang atau 
masyarakat Indonesia sendiri untuk tujuan dan kepentingan nasional. 
Dalam hal ini maka budaya global yangmengacu pada pemikiran modern 
sudah seharusnya dikuasai dan menjadi orientasi berpikir dan berperilaku 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah disibukkan dengan perang kemerdekaan yang melelahkan 
mulailah pemerintah dan relawan masyarakat Indonesia melaksanakan 
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amanat negara melalui program-program pembangunan nasional. Sejak 
awal tahun 1950an hingga sekarang secara berkesinambungan dengan 
pembangunan masyarakat di segala bidang kehidupan telah dilaksanakan 
oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan masyarakat pada hakikatnya 
adalah perubahan sosial yang bersifat formal dan normatif, bersifat formal 
dan resmi karena merupakan program pemerintah yang memiliki otoritas 
kuat dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah yang paling bawah. 
Bersifat normatif karena baik arah, tujuan strategi maupun langkah-langkah 
operasionalnyapun telah ditentukan melalui Keteapan MPR yang mengikat 
(dulu Garis Besar Haluan Negara sekarang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional) baik dalam GBHN maupun kemudian dalam RPJPN 
dinyatakan bahwa pembangunann nasional dilaksanakan dalam semangat 
dan koridor proses modernisasai masyarakat. Jadi jelas bahwa dalam 
konteks pembangunan nasional seluruh masyarakat Indonesia disamping 
tidak bisa mengelak juga harus selalu mengorientasikan diri ke ukuran-
ukuran dunia modern.

Lebih-lebih dewasa ini pemerintah dengan tegas dan secara eksplisit 
menyatakan aktif dalam era revolusi industri 40, dimana industry telah 
terintegrasi secara digital dalam penggabungannya dengan teknologi 
cyber membentuk satu kesatuan dunia. Era globalisasi yang ditandai 
oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan 
komunikasi, kampong dunia (global village). Dunia menjadi transaparan 
tanpa mengenal batas negara (Budimansyah, 2018: 7). Sejalan dengan 
pendapat para futurolog yang memprediksi bahwa scienceand technology 
akan berkembang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan belum pernah 
dialami peradaban manusia selama ini.

6. Tipe Masyarakat Pseudo-Orientasi Budaya

Berbeda dengan tiga tipe masyarakat Indonesia yang lain yaitu 
yang dominan orientasi budaya lokal, dominan orientasi budaya global, 
sesungguhnya tipe masyarakat yang psendo-orientasi budaya ini tidak 
memiliki jalur pembentukan yang tersendiri. Secara teoritis mereka itu 
terbentuk sebagai hasil tumpang tindih hubungan antar tipe satu dengan 
tipe yang lain. Atau antara ketiga tipe masyarakat itu saling tumpang 
tindih satu sama lain membentuk satu kesatuan tipe yang baru yaitu tipe 
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masyarakat psendo-orientasi budaya masyarakat pendo adalah bentuk 
keterikatan sosial yang semu atau bukan yang sebenarnya (George Hasen, 
…, ..). Dalam hal ini psendo-orientasi budaya yang tidak jelas orientasinya 
karena ketiga orientasi budaya secara kelseuruhan terkandung di dalamnya.

Secara faktual tipe masyarakat yang bersifat psendo-orientasi 
budaya ini benar ada dan eksis serta berperan aktif dalam realita kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memang benar juga dalam 
konteks ikatan terhadap jalur orientasi budaya tertentu (budaya lokal atau 
nasional dan global) sebagai modal sosial budaya dasar secara nyata tidak 
jelas atau tidak muncul ke permukaan. Namun sebenarnya orientasi budaya 
tertentu tersebut bukan berarti hilang orientasi budaya tertentu tersebut 
bersifat resesif, tidak muncul karena terdominasi oleh orientasi budaya 
yang lain. Bahkan integrasi dari ketiga orientasi budaya tersebut, orientasi 
budaya lokal sebagai satu kesatuan orientasi budaya, telah mendominasi 
kehidupan umumnya masyarkat Indonesia saat ini. Walaupun tentu saja 
hal ini secara kuantitatif dan apalagi kualitatif masih perlu diteliti dan 
dikaji lebih lanjut. 

Dalam konteks kehidupan kenegaraan terutama dalam masa 
pelaksanaan pembangunan masyarakat yang semakin maju dan kompleks 
seperti sekarang ini tipe psendo-orientasi budaya ini mutlak diperlukan. 
Masyarakat harus siap dan sepenuhnya mendukung kepentingan dan 
tuntutan berdasarkan kondisi obyektif ini. Tetapi dalam kenyataan hal ini 
tidak mudah. Pertama, sifat psendoistik itu memang pada dasarnya tidak 
jelas, batas-batasnya kabur dan tidak bisa dilihat secara hitam putih. Kedua, 
dalam proses keterintegrasian budaya itu tidak bisa meninggalkan atau 
menghidangkan karakter dasar masing-masing unsur yang terlibat secara 
total. Terutama dalam hal ini dasar-dasar orientasi budaya lokal sebagai 
pelaku utama tetapi akan membayangi terus proses integrasi yang terjadi.

Kebudayaan itu bersifat dinamis karena tuntutan stabilitas 
kebudayaan, artinya supaya tetapi stabil maka kebudayaan itu sepanjang 
waktu harus selalu berubah. Pada dasarnya kebudayaan yang merupakan 
keseluruhan hasil cipta karsa, rasa dan karya masyarakat itu berfungsi 
sebagai alat bantu manusia dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan 
(alam, sosial, dan transedental) agar tetap dapat hidup mengembangkan 
kehidupan. Secara faktual lingkungan hidup manusia itu selalu berubah. 
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Agar kebudayan itu tetap stabil fungsinya dalam arti tetap berfungsi maka 
kebudayaan itu harus dinamis. Tetapi proses dan hasil dinamika kebudayaan 
itu tidak pernah sama. Tergantung dari individu atau kelompok pendukung 
kebudayaan yang bersangkutan, dalam mengikuti proses pembelajaran 
yang sangat diwarnai oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang terjadi 
sesuai dengan tuntutan waktu dan ruang (time and space). Demikian 
halnya dengan proses terbentuk dan perkembangan tipologi sosial budaya 
masyarakat Indonesia dan khususnya tipe masyarakat uang bersifat 
psendo-orientasi budaya ini.

7.  Keseimbangan Pancasila Sebagai Landasan Konstan dan Landasan 
Dinamis

Sebagai turunan dari Pancasila yang merupakan kristalisasi psinsip 
atau nilai-nilai yang terkandung dalam living reality para leluhur dari masa 
ke masa secara berkesinambungan maka demikian pada halnya dengan 
Pancasila dewasa ini sebagai ideologi dan dasar negara Pancasila adalah 
suatu living ideology dalam arti sebagai ideologi yang bersifat dinamis 
dan terbuka. Secara fungsional Pancasila merupakan landasan kontan dan 
sekaligus sebagai landasan dinamis bagi seluruh rakyat Indonesia dan 
merealisasikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam fungsi sebagai satu-satunya landasan konstan yang relatif 
tetap sepanjang masa sejak kemederkaan hingga sekarang Pancasila telah 
berperan besar dalam menjaga eksistensi dan perkebangan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pancasila juga kemudia berkembang menjadi pedoman 
atau panduan dalam operasionalisasai kehidupan bernegara tersebut menuju 
ketercapaian cita-cita dan tujuan kenegaraan secara nasional. Dalam hal ini 
Pancasila berfungsi sebagai landasan dinamis bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam totalitas kehidupan nyata, sebagai landasan dinamis implementasi 
atau penerapan Pancasila berorientasi dan terikat pada pola kebudayaan 
masing-masing tipologi sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. 
Ini menyangkut masalah hak dan pilihan rakyat Indonesia sendiri dalam 
konteks penerapan prinsip dan nilai-nilai yang sama yang terkandung 
dalam Pancasila sebagai landasan konstan.
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Dua hal yang berpasangan yang bersifat komplementer satu sama 
lain saling mengisi dan saling menjelaskan. Pancasila dalam fungsinya 
sebagai landasan konstan dan sebagai landasan dinamis bagi seluruh rakyat 
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Disatu pihak kesatuan nilai budaya Pancasila sebagai ideology dan 
dasar negara merupakan satu kesatuan prinsip atau nilai untuk mengatur 
penyelenggaraan negara secara nasional yang relative tetap. Sedangkan 
di pihak yang lain Pancasila sebagai pedoman atau panduan bagi rakyat 
Indonesia dalam praktek kehidupan kenegaraan yang berorientasi pada 
pola kebudayaan masing-masing tipe masyarakat yang beragam dan saling 
berbeda. Dalam hal ini rakyat Indonesia terdiri atas banyak kelompok-
kelompok suku dan subsuku bangsa besar atau kecil yang hak-hak 
kelompoknya di lindungi oleh Konvenan Internasional PBB tahun 1966 
(International Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights, 
1966). 

Hubungan antara keduanya, antara pancasila sebagai landasan 
konstan dan sebagai landasan dinamis dalam angka penyelenggara negara, 
barangkali dapat dianalogikan dengan proses terjadinya keseimbangan 
gerak antara gaya sentripetal dan gaya sentrifugal dari satu kesatuan 
pasangan yang bergerak dalam medan yang sama. Gaya sentripetal 
adalah gaya yang bekerja pada desematix atau partikel yang bergerak 
melingkar dengan arah yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Dengan 
singkat dikatakan gaya sentripetal merupakan gaya atau gerakan ke pusat 
lingkaran bersama. Sedanglan gaya sentrifugal adalah gaya ataugerakan 
yang berlawanan dengan gaya sentripetal karena merupakan gaya 
menyebar atau yang memancar menjauhi pusat lingkaran. Fungsi gaya 
sentrifugal ini untuk mengimbangi gaya sentripetak sehingga tercipta 
adaya keseimbangan antara keduanya. Gaya sentripetal dan sentrifugal 
yang mengandung adanya daya atau kekuatan itu sebenarnya berasal 
dari gejala fisika yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar 
teori Naston. Kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam hubungannya 
dengan gejala sosial budaya dalam kehidupan manusia. dalam kerangka 
teori analogi organis keseimbangan hubungan saling berfungsinya setiap 
hasil cipta, karsa, rasa dan karya masyarakat itu berpulang pada kenyataan 
alami makhluk manusia yang secara organis merupakan kesatuan dari 
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bagian-bagiannya yang tumbuh dan berkembang terus saling berkaitan 
dan saling melengkapi satu sama lain secara fungsional.

Selama ini Pancasila sebagai ideology dan dasar negara telah banyak 
mengalami ujian dan tantangan. Ujian yang cukup berat adalah adanya 
upaya sistematis untuk mengganti Pancasila dengan ideology komunis 
secara paksa yang berakhir dan gagal pada pemberontakan G.30 SPKI. 
Gagalnya upaya ini ditandai dengan diperingatinya 1 Oktober 1965 sebagai 
Hari Kesaktian Pancasila. Selama periode Orde Baru diselenggarakan 
pentaran P4 bagi seluruh komponen bangsa dalam berbagai tingkatan 
untuk mengantisipasi dinamika Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 
dalam mengikuti perkembangan jaman. Tetapi dalam pelaksanaanya 
penataran P4 dipandang kurang tepat bahkan gagal sehingga dihentikan 
berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998. 

Pada periode reformasi ini dalam kurun waktu dua dasar warsa terakhir 
ini Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menghadapi tantangan lagi 
yang mendapat perhatian semua pihak. Semangat dan keyakinan sebagian 
kecil masyarakat Indonesia tentang eksistensi dan peranan Pancasila mulai 
goyah dan cenderung menurun. Negara atau pemerintah juga relative 
kurang memberikan perhatian dan melakukan upaya atau kegiatan nyata 
dalam menghidupkan dan menggelorakan Pancasila. Bahkan dewasa ini 
semakin santer adanya upaya yang dilakukanoleh pihak-pihak tertentu 
yang tidak bertanggung jawab untuk merubah atau bahkan untuk mengganti 
Pancasila. Kiranya memang sudah waktunya saat ini bagi negara dan 
pemerintah untuk meninjau kembali dan merevitalisasi implementasi atau 
penerapan Pancasila secara komprehensif dan penyesuaiannya terhadap 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan lingkungan dewasa ini. Bukan 
tentang kesatuan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetapi 
tentang penerapan Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat sekarang 
dan di masa depan. 

Diperlukan adanya revitalisasai dan sekaligus reaktualisasi Pancasila 
berdasarkan tiga pertimbangan mendasar atas kondisi faktual terkait 
fungsi dan peraturan Pancasila, peta sosial budaya masyarakat Indonesia 
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dan komunikasi sosial yang diharapkan dewasa ini. Pertimbangan pertama 
berangkat dari kebutuhan adanya keseimbangan fungsi Pancasila sebagai 
landasan konstan dan sebagai landasan dinamis dalam konteks kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pertimbangan kedua terkait 
kondisi faktual tentang keanekaragaman dan kompleksitas masyarakat 
Indonesia dewasa ini. Pertimbangan ketiga merupakan gerakan nasional 
yang lebih menggambarkan sebagai kegiatan bersama yang bersifat 
terbuka dan dialogis. 

Revitalisasi Pancasila ini berupa gerakan nasional yang pada 
dasarnya mempertemukan atau mensinergiskan dua kekuatan berpasangan 
yang bersifat komplementer, disatu pihak Pancasila sebagai satu-satunya 
landasan konstan dalam penyelenggaraan negara. Di pihak yang lain 
Pancasila sebagai landasan dinamis dalam operasionalisasi kehidupan 
negara yang beranekaragam. Disatu pihak dipegang oleh pemerintah yang 
memiliki kekuasaan dan otoritas secara nasional. Sedangkan di pihak 
yang lain dipegang oleh rakyat yang memiliki hak dan kebebasan untuk 
menentukan pilihan dalam operasinalisasi kehidupan nyata sesuai dengan 
lingkungan hidup masing-masing satu sama lain memang berbeda tetapi 
tidak saling bertentangan. Dalam hal ini sinergitas yang harmonis dalam 
prinsip keseimbangan yang dinamis antar keduanya diperlukan.

Dalam ada itu seluruh rakyat atau masyarakat Indonesia secara 
garis besar dapat dikategorikan atas empat tipologi sosial budaya yaitu 
tipe masyarakat dominan orientasi budaya lokal, dominan orientasi 
budaya nasional, dominan orientasi budaya global, dan psendo-orientasi 
budaya. Tipe masyarakat yang dominan orientasi budaya lokal adalah 
keseluruhan suku dan subsuku bangsa yang beranekaragam dna tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia. Dan diantara mereka yang erorientasi ke 
budaya lokal itu pula yang merupakan tipe masyarakat dominan orientasi 
budaya nasional dan yang dominan orientasi budaya global. Sedangkan 
tipe masyarakat psendo-orinetasi budaya atau masyarakat yang tidak 
jelas dominasi orientasi budayanya adalah mereka yang merupakan hasil 
proses integrasi antara ketiganya. Dalam konteks keterkaitannya terhadap 
Pancasila sebagai ideology dan dasar negara masyarakat Indonesia terbagi 

www.m
pr

.g
o.

id



180 Jurnal Majelis, Edisi 05, Agustus 2020

atas empat golongan yaitu golongan yang tidak menyatakan (un-social), 
golongan yang anti (anti social), dan golongan yang psendo (psendo-
social).

Kegiatannya berupa gerakan nasional. Bukan penataran atau 
pelatihan atau kegiatan-kegiatan sejenis lainnya yang mengesankan 
sebagai kegiatan sepihak dan cenderung bersifat “menggurui”. Sebagian 
masyarakat Indonesia terutama generasi muda dewasa ini umumnya telah 
berada dalam alam pemikiran modern atau menuju ke pemikiran modern 
yang intinya terletak pada sikap keterbukaan dan berpikir logis. Gerakan 
sosial skala nasional melibatkan secara langsung dan aktif pemerintah dan 
rakyat atau masyarakat dalam kegiatan bersama, namun tetap dalam arahan 
dan bimbingan serta pengawasan pemerintah. Dalam gerakan nasional 
tersebut diharapkan tercipta titik temu antara pihak pemerintah sebagai 
pemegang amanat Pancasila sebagai landasan konstan dan pihak rakyat 
atau masyarakat sebagai pelaku utama dalam penerapan Pancasila sebagai 
landasan dinamis kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Diharapkan juga terjadi adanya keseimbangan dinamis 
antara keduanya melalui kegiatan bersama berdasarkan langkah-langkah 
bersama yang diambil secara dialogis dengan semangat: Keanekaragaman-
toleransi-keseimbangan.

Gambar 1. 
Keseimbangan Pancasila Sebagai Landasan Konstan dan Dinamis

Haryo Martodirodjo, 2020
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Dalam konteks keterikatan terhadap Pancasila dan segolongan 
kecil masayarakat Indonesia yang termasuk kategori kelompok yang 
tidak menyatakan keterikatannya dan yang dengan tegas menyatakan 
anti atau tidak terikat Pancasila. Mereka itu adalah yang dikenal sebagai 
kelompok masyarakat terasing atau masyarakat terpencil yang tinggal 
jauh di pedalaman atau di pulau-pulau kecil di lautan, dan kelompok 
kaum separatis disamping penganut organisasi terlarang dan organisasi-
organisasi lain yang tidak menyetujui Pancasila sebagai ideology dalam 
dasar Negara Kesatuan Republik Idnoensia. Mereka adalah Warga Negara 
Indonesia yang tentu saja harus diakui dan dihargai haknya. Keberadaaan 
mereka dan para simpatisannya yang potensial bisa menimbulkan masalah 
yang tidak diharapkan (intoleransi, radikalisme, terorisme, dan sebagainya) 
yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian sebaik-baiknya.

C. PENUTUP

Bangsa Indonesia patut bersyukur bahwa bukan hanya dua setengah 
bulan menjelang kemerdekaannya, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, telah 
menumbuhkan Pancasila melalui penggalian dan perjuangan yang panjang 
dan mendalam. Pancasila yang digali dari kehidupan nyata (living reality) 
kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Nusantara yang artinya 
digali dari Rahim ibu pertiwi atau tanah air sendiri adalah benar-benar 
kebudayaan asli bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideology dan dasar negara telah berperan besar 
dalam menjaga eksistensi dan perkembangan NKRI sejak proklamasi 
kemerdekaan hingga sekarang. Selama itu pula tidak mengalami banyak 
ujian dan tantangan. Pada periode reformasi dewasa ini, dalam kurun waktu 
dua dasa warsa terakhir ini, semangat dan keyakinan sebagian masyarakat 
Indonesia tentang Pancasila agak goyah dan cenderung menurun. Bahkan 
akhir-akhir ini diduga semakin santer adanya upaya yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merubah atau bahkan 
untuk mengganti Pancasila. Kiranya memang sudah waktunya saat ini 
untuk melakukan revitalisasi dan sekaligus mereaktualisasi Pancasila.
bukan tentang kesatuan nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila 
tetapi tentang penerapan Pancasila itu dalam kehidupan masyarakat 
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dewasa ini dan dimasa depan. 

Perlu dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila dalam 
gerakan nasionalitas pertimbangan tiga hal utama. Pertama terciptanya 
keseimbangan antara Pancasila sebagai landasan konstan yang tunggal 
dan Pancasila sebagai landasan dinamis yang beranekaragam, kedua 
kondisi tentang keanekaragaman dan kompleksitas masyarakat Indonesia 
dewasa ini, dan ketiga diperlukan adanya komunikasi sosial yang dialogis 
antara pemerintah dan masyarakat. Melalui gerakan nasional diharapkan 
revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila berlangsung dengan baik dalam 
semangat keanekaragaman-toleransi-keseimbangan.
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DIGITAL PRESENCE DAN ANCAMAN SOFT POWER: 
BAGAIMANA DESAIN PENDIDIKAN 

KEBANGSAAN MENGHADAPI DISTORSI 
“PASAR KEBENARAN” MEDIA SOSIAL ? 

Oleh: Karim Suryadi1 
Universitas Pendidikan Indonesia 

karimsuryadi@upi.edu

ABSTRACT 

Digital presence can be a chance for enhanced cognitive power and 
empowered citizen as excellent nucleus of 4.0 industrial revolution spread. 
But it can also create a soft power threat – a treat that attacks believe and 
thinking systems. Education is needed to form media intelligence so that 
digital natives will be selective in using it. Status as digital natives are 
natural, but media intelligence and civic commitments are behaviors that 
can be learnt. Substantively, nationality education should be based on the 
nature of the threat and the need to cope with it. Meanwhile methodically, 
nationality education should be in line with subject characteristics, 
especially those who are born and grown up in a digital media environment 
(digital native). Therefore, characteristics of nationality education is 
adaptive towards technology advancement and socially beneficial. 

Keywords: digital native, digital presence, social media and truth market

ABSTRAK

Kehadiran digital (digital presence) bisa menjadi peluang meluasnya 
enhanced cognivite power dan empowered citizen sebagai nucleus 

1 Karim Suryadi, Dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, FPIPS Universitas 
Pendidikan Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar UPI (2019-2021), dan kolumnis politik di 
www.pikiran-rakyat.com. 
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keunggulan revolusi industri 4.0,  namun bisa juga menghadirkan 
ancaman soft power, berupa ancaman yang menyerang sistem berpikir 
dan keyakinan. Diperlukan pendidikan untuk membentuk kecerdasan 
bermedia sehingga digital natives selektif dalam memanfaatkannya. Status 
sebagai digital natives bersifat alamiah, namun kecerdasan bermedia 
dan komitmen kewargaan merupakan perilaku yang dipelajari. Secara 
substantif pendidikan kebangsaan harus bertolak dari hakikat ancaman 
dan kebutuhan penanggulangannya. Sedangkan secara metodologis, 
pendidikan kebangsaan harus sesuai dengan karakter subjek, utamanya 
mereka yang lahir dan besar dalam lingkungan media digital (digital 
natives). Dengan begitu, karakteristik pendidikan kebangsaan adalah 
adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bermanfaat secara sosial.

Kata Kunci: digital natives, kehadiran digital, media sosial,  pasar 
kebenaran.

A. PENDAHULUAN

Pada banyak negara, ideologi tidak lagi jadi vocal concern. 
Terminologi ini telah terdesak isu ekonomi, lingkungan, bahkan hak asasi 
manusia. Namun tidak ada yang menyangsikan, komitmen kebangsaan 
sebagai building block of nation, kian dibutuhkan sebuah bangsa di tengah 
“perang informasi” yang dapat mengikisnya.

Kehadiran internet yang memberi keleluasaan tanpa batas, 
kenyamanan, dan kesetaraan menjadi pendorong penting tumbuhnya 
deliberative democracy, namun pada saat yang sama internet pun dapat 
menghadirkan “pasar kebenaran” yang sulit dikontrol. Perluasan penetrasi 
internet memberi warga tenaga untuk bersuara, memunculkan komunitas 
yang melayani diri sendiri, dan menantang individu untuk menafsir ulang 
tentang makna hidup dan kehidupannya.

Revolusi industri 4.0 yang antara lain ditandai kehadiran digital 
(digital presence) telah nyata dalam perilaku sebagian warga. Meskipun 
84% responden percaya bahwa tipping points kehadiran digital baru 
terjadi pada 2025 (Schwab, 2017), namun sebagian ciri-cirinya, seperti 
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penggunaan email, web pribadi, dan media sosial, telah lekat dengan 
kehidupan sebagian orang.

Bagi mereka yang lahir ketika media digital sudah mendominasi 
(digital natives), menggunakan perangkat digital dan platform online bukan 
hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja atau menyeimbangkan 
hidup, melainkan telah menjadi kehidupan kedua (Espinoza & Mick, 
2016). Tidak heran pengguna platform media sosial, seperti facebook yang 
mencapai 1,4 milyar telah melebihi jumlah penduduk China, pengguna 
twitter yang berjumlah 646 juta telah melampaui jumlah penduduk 
Amerika Serikat,  dan  pengguna instagram mencapai 152 juta orang 
(Schwab, 2017).

Melalui platform media sosial, orang bukan hanya bertukar pesan, 
atau berbagi informasi, melainkan mendeskripsikan dan membentuk citra 
dirinya. Kuatnya intensitas pemanfaatan media sosial, platform ini telah 
mendefinisi ulang individu dan keluarga (Scwab, 2017).

Jumlah pengguna internet di Indonesia terus bertambah. Dengan 
mengutip hasil survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), Mauludi (2018) mencatat penetrasi internet di Indonesia hingga 
2017 mencapai 143,26 juta orang. 

Sayangnya kebanyakan pengguna internet tidak kritis dalam menilai 
kebenarannya. Hasil penelitian CIGI-Ipsos 2016 (Mauludi, 2018)  pada 
pengguna internet di 24 negara (termasuk Indonesia) menunjukkan  65% 
pengguna memercayai begitu saja apa pun yang tersaji atau yang bisa 
dilacak melalui internet.

Kondisi ini menjadikan kehadiran internet seperti pedang bermata 
dua, dampak positif sama kuatnya dengan dampak negatifnya. Padahal, 
meski mampu menyajikan kenyamanan, keleluasaan, dan kesederajatan, 
kondisi yang tersaji dalam jejaring internet (termasuk media sosial) tidak 
seperti “makanan cepat saji” yang “tinggal lep” ditelan. 

Kondisi ini menjadi latar belakang mengapa tulisan ini memokuskan 
kepada kehadiran digital (digital presence) dan ancaman soft power, berupa 
penetrasi kekuatan persuasi budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar 
negeri (Nye, 2011) melalui pesan (message) media sosial yang dilahap 
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audiens.

Meta riset akan dilakukan terhadap beberapa artikel yang mengiris-
tipis fenomena post truth melalui media sosial dari perspektif pendidikan 
kebangsaan dan demokrasi. Uraian berikut tidak dimaksudkan untuk 
merumuskan strategi bertahan tanpa media, tidak juga mengungkit perang 
ideologi yang sudah mati suri, namun lebih kepada pencarian solusi 
bagaimana memanfaatkan media secara sehat dalam konteks kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

1. Digital Presence, Bukan Panacea

The World Economic Forum telah mengidentifikasi 23 gelombang 
besar dampak revolusi industri bagi kehidupan sosial, mulai dari pil cerdas 
(smart pill) yang tertanam di dalam tubuh hingga kecerdasan buatan dalam 
bidang teknologi syaraf (Schwab, 2017), namun dalam tulisan ini yang 
relevan dibahas adalah peluang revolusi industri bagi penguatan komunitas 
dan munculnya warga negara yang terberdayakan (empowered citizen).

Salah satu efek digitalisasi bagi masyarakat adalah munculnya 
komunitas yang “berpusat pada diri sendiri”, sebagai bentuk individualisasi 
sekaligus bentuk baru keterlibatan warga negara dan komunitas (Schwab, 
2017). Proses ini berakar pada efek teknologi digital dalam mendorong 
individu untuk mendefinisikan ulang identitas diri dan keluarganya di satu 
sisi, dan keterbukaan, keleluasaan, dan kesederajatan dalam mengelola 
pesan. Mereka menjadi warga yang terberdayakan dan memiliki bentuk-
bentuk baru keterlibatan sosial.

Melebihi perannya sebagai sumber informasi, teknologi digital 
menjadi corong bagi individu untuk bersuara, jembatan untuk berjejaring 
global dan saluran berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan 
eksekusi kebijakan. Keleluasaan, kenyamanan, dan kesetaraan yang 
disuguhkan internet misalnya, membuat “orang-orang” pinggiran berdaya 
dan bersuara lantang sama seperti the ruling class.

Namun berkembangnya teknologi digital tidak menjamin demokrasi  
berjalan. Ada kasus dimana revolusi industri 4.0 dimanfaatkan kelompok 
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berkuasa untuk membuat kelompok lainnya tak berdaya. Laporan risiko 
Global Forum 2016 menggambarkan fenomena “warga negara yg tidak 
berdaya “, dimana individu dan masyarakat secara bersamaan diberdayakan 
dan diabaikan lewat pemanfaatan teknologi oleh pemerintah,  perusahaan, 
dan kelompok kepentingan (Schwab, 2017). 

Fenomena pengabaian warga seperti dikutip Laporan di atas 
menunjukkan bahwa kehadiran digital bukan panacea (obat mujarab). 
Kehadiran digital membuka peluang besar, sekaligus memberi tantangan 
yang signifikan.

Masalah mendasar sebenarnya adalah ketimpangan ontologis yang 
muncul akibat pemisahan mereka yang beradaptasi dengan perubahan 
teknologi dari mereka yang menolak, sekaligus menciptakan orang kaya 
baru dan mereka yang merana karena tereksploitasi. Ketimpangan ini 
akan diperburuk oleh kesenjangan antara mereka yang sangat bergantung 
kepada, dan hidup dengan, media digital, yakni mereka yang dikenal 
sebagai digital nativess (Premsky, 2008, dalam Thompson, P., 2013), 
dengan mereka yang hanya mencurahkan sebagian waktunya untuk bekerja 
memanfaatkan teknologi digital. 

Betapa pun aktivitas memanfaatkan media terhadap kepribadian 
digital natives, atau ada juga yang menyebut sebagai warga negara digital 
(digital citizens), belum terukur secara faktual namun karakter mereka 
yang disebut terakhir berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka yang 
tergolong digital citizens (Wilkweson et. All., 2018) memiliki perspektif 
berbeda tentang tugas, dorongan, dan cara pandang tentang kerja dan 
hubungan mereka dengan perusahaannya.

Dikaji dari teori belajar sosial (Bandura, 1963), perilaku yang 
dimunculkan digital natives adalah “buah” yang mereka dapatkan dari 
pergaulannya dengan media digital. Kehadiran digital bisa memperkuat 
terjadinya enhanced cognivite power sebagai nucleus keunggulan revolusi 
industri 4.0 (Schwab, 2017), namun bisa juga menularkan soft power 
berupa ancaman yang menyerang sistem berpikir dan keyakinan. Itulah 
sebabnya, selektivitas dalam memanfaatkan media digital amat diperlukan, 
karena maslahat dan mudharatnya akan ditentukan oleh motif dan cara-
cara penggunaannya.
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2. Media Sosial dan “Pasar Kebenaran”

Politik pasca-kebenaran (post-truth) didefinisikan secara beragam 
tetapi fokus pada ‘politik’, bukan pada ‘kebijakan’ konkret,  juga  
ketidakpercayaan terhadap ‘pakar’ yang berwenang (Hopkin  & Rosamond, 
2017). Hal ini menegaskan, pada era post-truth kebenaran “dikendalikan” 
oleh mereka yang memiliki kekuasaan (politik, ekonomi, atau sumber 
lain), dan meruntuhkan wibawa otoritas dan ilmuwan.

Peristiwa politik dari siklus pemilu telah memicu diskusi berita 
palsu, atau ‘fakta alternatif’.  Presiden Thomas Jefferson memiliki 
keyakinan kuat tentang pasca-kebenaran pada zamannya: “Sekarang tidak 
ada yang bisa dipercaya, yang terlihat pada koran. Kebenaran itu sendiri 
mencurigakan ketika dimasukkan ke dalam kendaraan yang tercemar.” 
(Rowe & Alexander,  2017). 

Kebodohan yang meluas, terbuka, tidak ada rasa maaf, bahkan yang 
berhasil, didukung oleh pihak yang memiliki kekuatan adalah beberapa 
fenomena khas era pasca-kebenaran. Hal-hal tadi bisa menyangkut masalah 
besar seperti kebijakan yang menyangkut masyarakat, tetapi juga hal kecil 
seperti hujan ketika pelantikan Trump. (Lynch, 2017).

Resiko politik pasca-kebenaran (post-truth) bukan hanya mengancam 
stabilitas keamanan, tetapi juga mendegradasi makna politik dan demokrasi 
itu sendiri. Di dalam berbagai literatur  ditegaskan bahwa post-truth hanya 
melahirkan postpolitics dan postdemocracy  (Harsin, 2015). Dalam situasi 
seperti ini, partisipasi budaya dan pseudopolitik kemungkinan muncul, 
namun masalah, wacana, dan agensi untuk perubahan sosiopolitik tetap 
terkendala.

Ketika berita di media sosial telah menggantikan berita di media 
mainstream dan mengubah geografi berita (dimana berita tidak lagi dikirim 
pagi atau sore hari), norma yang mengatur tertib sosial pun mulai bergeser 
(Harsin, 2015). Kini para penguasa, seperti juga anggota masyarakat 
lainnya, mengalami pergeseran disiplin dari “mengikuti aturan” ke arah 
tatanan yang dikontrol oleh mekanisme disuka (like) dan bagikan (share). 
Ujung-ujungnya, viral pun bukan hanya jurus jitu mendulang perhatian, 
tetapi telah menjadi rezim (Suryadi, 2017).
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Sebuah tindakan yang menjadi viral dipandang sebagai bentuk 
pengakuan atas kebenaran, persetujuan, bahkan dibaca sebagai dukungan 
atas apa yang menjadi kontennya. Tak heran, alih-alih berusaha mewujudkan 
perubahan nyata di tengah-tengah warga, banyak penguasa memokuskan 
perjuangannya mengatur sirkulasi dan konsumsi atas apa yang harus 
muncul dan didengar. Jika hal terakhir yang terjadi, penguasa akan tampak 
sibuk melayani warga padahal sejatinya sedang menggembalakan hasrat 
digitalnya.

Pada era pasca-kebenaran tidak berarti tidak ada kebenaran sama 
sekali. Concern-nya lebih kepada apa yang dianggap sebagai kebenaran, 
sehingga kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan semakin rendah (Mair, 
2017).

Salah satu gejala era post-truth adalah merebaknya rumor (Harsin, 
2006). Meskipun telah didefinisikan dengan cara yang berbeda, rumor 
selalu melibatkan pernyataan yang kebenarannya dipertanyakan. Banyak 
ahli melihat rumor (dan bentuk-bentuk budaya seperti parodi) sebagai 
peletakan mekanisme produksi kebenaran, sebagai senjata orang lemah 
(the weapon of the weak), namun sekarang rumor dan klaim kebenaran 
serupa datang dari aktor politik dan ekonomi yang kaya sumber daya. 

Di tangan politisi, post-truth muncul dalam apa yang diklaim 
sebagai ekstremisme strategis (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017). 
Meskipun kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa politisi yang 
memaksimalkan suara harus melayani kalangan menengah, mengejar 
pemilih median, ekstremisme dihargai ketika seorang politisi lebih banyak 
memberi energi kepada para pendukung mereka sendiri. 

Salah satu bentuk ekstremisme strategis adalah ketidaksopanan 
yang ekstrem, sebagaimana dijelaskan Lewandowsky, Ecker, Cook, 
(2017) bahwa twitter, khususnya, mempromosikan wacana publik yang 
“sederhana, cepat, dan sering merendahkan dan tidak berperikemanusiaan,” 
dan  “menumbuhkan lelucon dan fanatisme, dan berkontribusi terhadap 
kebodohan dan penghinaan”. Salah satu aspek ketidaksopanan adalah 
kemarahan yang sangat, ditandai sebagai “wacana politik yang berupaya 
memprovokasi netizen melalui penggunaan generalisasi yang berlebihan, 
sensasi menyesatkan, atau informasi yang kurang akurat, dan serangan 
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kebenaran parsial tentang lawan.

Terdapat beberapa sebab post-truth merebak melalui media 
sosial. Kesatu, fleksibilitas dan fraksinasi yang ditawarkan media sosial 
memungkinkan orang memilih “ruang gema” yang mereka sukai di 
mana sebagian besar informasi mengkonfirmasi sikap dan bias yang ada 
(Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017). Dalam konteks ini, kebohongan, 
ekstremisme, bahkan ketidaksopanan dan kekasaran adalah atribut-atribut 
yang dibutuhkan untuk melengkapi ruang gema.

Kedua, jarak psikologis dan deindividuasi antar-netizen berkontribusi 
pada ketidaksopanan, yang pada gilirannya menumbuhkan polarisasi 
kelompok. Salah satu bentuk perilaku online yang “sangat beracun”, yang 
dikenal sebagai trolling, sering dikaitkan dengan kepribadian negatif: yaitu 
narsisme, Machiavellianisme, psikopat, dan sadisme. Trolling merupakan 
gabungan antara penipuan, agresi, dan gangguan tidak masuk akal dari 
wacana sipil online. Trolls didorong oleh kepemilikan kekuatan negatif 
dan memengaruhi orang lain dengan menciptakan kekacauan sosial dan 
interaksi interpersonal negatif (Lewandowsky, Ecker, Cook, 2017).

Ketiga, fenomena post-truth muncul karena perubahan psikologi 
orang, seperti kecemasan yang berlebih membuat orang rentan 
terhadap pengaruh lingkungan dan  kurang responsif terhadap argumen. 
Terbentuknya kondisi backfire, memberikan orang banyak argumen untuk 
mengubah cara pandang mereka yang sering salah karena orang tersebut 
memiliki tujuan untuk menolak bukti. Orang yang cenderung menolak 
bukti malah memperkuat argumen pribadinya sendiri (Levy, 2017).

Keempat, adanya  penurunan jangka panjang modal sosial dan 
keterlibatan sipil sejak 1960-an atau 1970-an. Modal sosial mengacu kepada 
faktor-faktor seperti niat baik, empati, kepercayaan di antara orang-orang, 
kepercayaan pada lembaga-lembaga publik, dan keterlibatan masyarakat. 
Penurunan modal sosial dapat dilihat dari berkurangnya jumlah rata-rata 
orang yang dapat dipercaya, yaitu orang-orang yang dengannya kita dapat 
berbagi rahasia atau privasi tanpa takut terjadinya pengkhianatan. Menurut 
Lewandowsky,  Ecker, Cook (2017), penurunan dalam aspek ini disertai 
dengan pergeseran nilai-nilai dan tujuan hidup.
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Kelima, kemungkinan orang terpapar informasi yang salah juga 
dipengaruhi oleh perbedaan politik. Terjadi polarisasi di antara poros-
poros kekuatan yang ada merembet ke masyarakat yang lebih kongruen. 
Polarisasi karena politik sama kuat, bahkan lebih besar dibanding 
polarisasi yang terjadi karena perbedaan ras. Polarisasi juga dipengaruhi 
oleh penurunan kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan (Lewandowsky, 
Ecker, Cook, 2017). Ketika polarisasi terjadi, kebenaran tidak didapat dari 
pertimbangan rasional, melainkan emosional atau bahkan diterima begitu 
saja.

3. Pendidikan Kebangsaan dan Jebakan “Pasar Kebenaran”

Karakter  warga negara digital harus menjadi titik anjak dalam 
merancang pendidikan kebangsaan.  Framework ini bertujuan membangun 
kesadaran dan tahu mana yang benar dan salah dalam menggunakan 
teknologi oline  (Ribble, 2012). Berdasarkan framework ini pendidikan 
kebangsaan difokuskan kepada pembiasaan sikap toleran dan menghormati 
orang lain, serta meningkatkan keterlibatan sipil dalam urusan publik 
(Jones & Mitchell, 2016).

Mewaspadai ancaman berwajah lembut (soft power) dan membangun 
“ketahanan informasional” merupakan dua langkah strategis dalam 
mengarungi era post-truth. Sebagai konsekuensinya, deformalisasi 
pendidikan kebangsaan harus dilakukan, sehingga usaha memupuk 
komitmen berbangsa tidak hanya dilakukan lewat cara-cara formal seperti 
latihan militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara.

Kesatu, faktor-faktor yang memperkokoh dan memperlemah 
persatuan bangsa bertransformasi sesuai dengan perkembangan 
masyarakat. Ancaman paling potensial yang dihadapi Indonesia tidak 
dalam bentuk invasi militer,  melainkan kekuatan berwajah lembut (soft 
power), yakni serangan terhadap pikiran warga sebagai instrumen yang 
merusak relasi kekuasaan dalam sebuah negara. 

Ancaman tadi dibungkus lembut berbagai bentuk seni mutakhir, atau 
informasi media sosial. Terpaan media dengan pesan yang penuh bias dan 
menyesatkan adalah serangan telak terhadap ketahanan sosial bangsa, 
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sebuah serangan nir militer yang melumpuhkan komitmen kebangsaan.

Kedua, ancaman yang mengikis rasa berbangsa merasuk seperti virus, 
merusak imunitas sebagai bangsa, rentan terhadap campur tangan dan 
rekayasa jahat kekuatan asing. Wujud konkretnya berupa penyangkalan 
terhadap simbol negara dan menggilai segala hal yang datang dari Barat 
(westronomia). Bila sudah terkena virus ini, elemen bangsa akan menjadi 
“inang” tempat hinggapnya pikiran jahat yang disuntikan kekuatan asing, 
atau kekuatan internal yang dikendalikan aktor luar. 

Kita bisa bisa belajar dari pola perang yang hampir sama di negara-
negara Timur Tengah. Perang bukan melawan tentara asing secara langsung, 
melainkan perang saudara yang dibantu atau dikendalikan kekuatan asing. 
Sebenarnya yang bertempur kekuatan asing, namun melalui tangan-tangan 
kekuatan yang beroperasi di dalam negeri.

Ketiga, kemajuan teknologi informasi memberi jalan bagi terjadinya 
saling tukar informasi, termasuk mengenai hal-hal paling tabu atau 
bahkan menyerempet rahasia negara. Kemajuan tekonologi informasi 
dan komunikasi menjadi jalan pintas transaksi antarpikiran. Padahal tidak 
ada informasi yang bebas nilai. Karena itu, informasi bisa menjadi alat 
pengedali yang potensial.

Keempat, transaksi antarpikiran adalah sesuatu yang laten, dan tidak 
mudah dipantau. Orang tua, guru, bahkan tentara dan polisi yang bersenjata 
pun, hanya bisa mengawasi pergerakan fisik orang, namun bukan jalan 
pikirannya. 

Kita tidak akan pernah tahu mana orang yang selektif dalam memilah 
berita bohong atau berita palsu  dan mana yang menjadi penggemar 
setianya. Karena itu, yang harus dibangun adalah ketahanan informasional, 
berupa daya kritis dan disiplin konfirmasi dalam setiap usaha pemerolehan 
informasi. Bila menemukan berita aneh, konfirmasilah. Atau cari sumber 
berita lain yang bisa menjadi clearing house. Ragukan kebenaran berita 
anonim hingga ia terkonfirmasi kebenarannya.

Kelima, karena spektrum ancaman telah berubah maka deformalisasi 
pendidikan kebangsaan harus dilakukan. Usaha memupuk rasa berbangsa 
tidak boleh dimaknai secara sempit, namun bisa dilakukan dalam beragam 
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bentuk dan konteks. Jangan pernah menganggap usaha memupuk rasa 
berbangsa hanya bisa dilakukan lewat cara-cara formal seperti latihan 
militer, seminar kebangsaan, atau kursus bela negara. Bentuk-bentuk tadi 
tidak haram dilakukan, tetapi bukan satu-satunya.

Keenam, memupuk rasa berbangsa harus menjadi kegiatan yang 
serba hadir, melalui beragam bentuk aktivitas warga. Para sineas bisa 
menampilkan merah putih dalam setiap film yang diproduksinya, tidak 
melulu dalam film perang atau perjuangan yang biasa dilakukan beberapa 
dekade silam. Para guru bisa memupuk rasa berbangsa lewat aktivitas 
mengajarnya, baik seni, olah raga, atau lingkungan. Semua guru mata 
pelajaran bisa mengambil peran ini. 

Mahasiswa bisa menyebarkan semangat berbangsa dengan mengajak 
pengguna media sosial untuk kreatif mencipta pesan, bukan sekedar 
menjadi follower semata. Semakin hanyut pada gagasan orang, semakin 
tenggelam jati dirinya. Dengan media sosial, semua orang berpotensi jadi 
pesohor  dan tokoh yang pikiran dan gagasannya diikuti banyak orang. 
Kuncinya, keterlibatan dan tunjukan otentisitas pemikiran. 

B. PENUTUP

Pendidikan kebangsaan dalam menangkal “pasar kebenaran” 
yang dihadirkan media sosial amat dibutuhkan, karena digital natives 
memanfaatkan media digital tanpa pendidikan media, sehingga tidak 
sedikit mereka yang memercayai apa pun yang terdedah di dalamnya. 
Alih-alih menjadi nutrisi bagi transformasi sosial, bergam konten media 
sosial malah menjadi amunisi untuk memecah belah warga, mengumbar 
amarah dan ideologi kebencian, serta menista warga lain tanpa ampun.

Pendidikan kebangsaan dirancang bukan untuk membatasi hak untuk 
tahu dan mengakses media, namun lebih kepada peningkatan selektivitas 
pengguna. Hal ini penting untuk memastikan pemanfaatan media  digital 
mendatangkan kepuasan dan kegunaan.

Secara substantif pendidikan kebangsaan harus bertolak dari 
hakikat ancaman dan kebutuhan penanggulangannya. Sedangkan secara 
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metodologis, pendidikan kebangsaan sesuai dengan karakter subjek, 
utamanya mereka yang lahir dan besar dalam lingkungan media digital 
(digital natives). Dengan begitu, karakteristik pendidikan kebangsaan 
adalah adaptif terhadap perkembangan teknologi dan bermanfaat secara 
sosial.

Kemajuan teknologi informasi harus dimaknai dengan cermat. 
Kemudahan, keleluasaan, dan kesederajatan yang ditawarkan internet 
harus diarahkankan bagi penguatan demokrasi yang sehat. Untuk itu, 
harus ada ikhtiar serius menjadikan internet sebagai infrastruktur digital 
kewargaan.

Infrastruktur digital kewargaan berisi berbagai aktivitas digital yang 
bertujuan menguatkan komitmen kewargaan, membentuk atribut warga 
negara yang baik, dan menyalurkan partisipasi warga ke jalan yang benar. 
Wujudnya bisa dalam bentuk blog, atau platform lain yang memberi ruang 
bagi kreativitas, keterlibatan, dan tanggung jawab kewargaan. 

Infrastruktur ini hanya akan tumbuh di atas selektivitas warga. Karena 
itu, media literacy menjadi kebutuhan dasar yang tidak boleh dilewatkan. 
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REVITALISASI PANCASILA  
MELALUI PENDEKATAN PENTAHELIX

Oleh:  Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H 
Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Globalisasi yang semakin masif dan akseleratif terjadi dalam berbagai 
aspek kehidupan masyarakat, telah berdampak baik positif maupun 
negatif yang harus disikapi atau direspon dengan baik dan proporsional 
dengan mengembangkan sikap kritis berdasarkan parameter yakni nilai-
nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jika tidak dikembangkan sikap 
responsif dan kritis tersebut, maka hampir dipastikan dampak yang bersifat 
negatif akan semakin besar dan mengancam eksistensi bangsa Indonesia. 

Revitalisasi Pancasila merupakan sebuah keniscayaan untuk masa kini dan 
lebih-lebih masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada argumentasi 
fundamental bahwa tantangan (challenges) di era globalisasi, era industri 
4.0 dan masyarakat 5.0 dirasakan akan semakin berat oleh setiap elemen 
masyarakat, agar bangsa Indonesia tetap eksis sesuai dengan jatidirinya 
sebagai bangsa yang beranekaragam baik bahasa, etnis, budaya, golongan, 
dan sebagainya. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan upaya 
revitalisasi Pancasila selayaknya dioptimalkan peran dan fungsinya 
sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung 
keberhasilan kegiatan revitalisasi Pancasila. 

Pendekatan pentahelix merupakan salah satu alternatif pendekatan yang 
dapat diterapkan dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan revitalisasi 
Pancasila, dimana pendekatan ini menekankan adanya kerjasama yang 
sinergis antara berbagai komponen atau unsur dalam masyarakat. 
Dengan pendekatan pentahelix ini maka berbagai kendala yang dihadapi 
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dalam revitalisasi Pancasila dapat diantisipasi sedini mungkin dan 
dapat diselesaikan dengan solusi yang tepat dan cepat dalam rangka 
mengintensifkan pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Kata Kunci: Globalisasi, Pendekatan Pentahelix, Revitalisasi Pancasila

A. PENDAHULUAN

Perubahan atau perkembangan jaman yang terjadi saat ini 
termasuk yang dialami oleh bangsa Indonesia tentu tidak lepas dari 
pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan. Sudah 
barang tentu hal-hal yang bersifat positif dari globalisasi tersebut harus 
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan akselerasi pembangunan 
bangsa kita. Sebaliknya, hal-hal yang bersifat negatif haruslah diantisipasi 
bahkan dihindari agar tidak merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara kita. 

Bangsa kita memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa untuk 
memfilter atau menyaring berbagai pengaruh globalisasi yang terjadi 
secara masif tersebut. Namun hal ini sangat bergantung kepada pengamalan 
Pancasila oleh setiap elemen masyarakat, karena sesungguhnya yang 
menjadi masalah terkait Pancasila dari dulu hingga saat ini adalah terletak 
kepada implementasi atau pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari 
oleh semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. 

Sebagai ideologi, ia bersifat imperatif artinya memaksa kepada 
semua lapisan masyarakat untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam 
berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

Jika Pancasila tersebut diamalkan dengan baik dan bertanggungjawab 
oleh setiap warga negara, maka dampak negatif globalisasi dapat 
dikendalikan sehingga tidak menimbulkan hal yang destruktif dalam 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun sebaliknya, jika Pancasila 
tidak diamalkan secara konsisten oleh setiap warga negara, maka hampir 
dapat dipastikan bahwa dampak negatif globalisasi akan semakin masif 
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dan meluas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks 
inilah pentingnya revitalisasi Pancasila terutama diarahkan agar Pancasila 
diamalkan secara konsisten oleh setiap elemen masyarakat. 

Tulisan akan membahas tentang (1) pentingnya revitalisasi Pancasila, 
(2) faktor-faktor yang mempengaruhi revitalisasi Pancasila, (3) kendala 
yang dihadapi dalam revitalisasi Pancasila, dan (4) upaya-upaya untuk 
mengatasi kendala dalam revitalisasi Pancasila. 

1. Pentingnya Revitalisasi Pancasila

Sebelum menguraikan pentingnya revitalisasi Pancasila, terlebih 
dahulu akan dipaparkan makna revitalisasi, agar dipahami secara jelas 
tentang konsep revitalisasi tersebut, sehingga terhindar dari miskonsepsi 
yang bisa saja dapat melahirkan perdebatan konseptual yang tidak sesuai. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, revitalisasi 
mengandung makna proses, cara, perbuatan menghidupkan atau 
menggiatkan kembali. Dengan demikian revitalisasi Pancasila bermakna 
berbagai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan untuk menghidupkan atau 
menggiatkan kembali Pancasila, melalui berbagai macam cara atau metode 
atau pendekatan yang dipandang sesuai atau cocok dengan perkembangan 
atau situasi yang terjadi dewasa ini, dengan melibatkan berbagai pihak 
atau unsur yang terkait di dalamnya. 

Revitalisasi Pancasila saat ini merupakan hal yang sangat penting, 
terutama dilatarbelakangi oleh beberapa hal mendasar, antara lain globalisasi 
yang terjadi secara masif pada berbagai aspek kehidupan. Menurut Tilaar 
(2012) terdapat empat gejala yang sedang mendorong proses globalisasi 
tersebut yakni (1) terjadi hubungan-hubungan ekonomi, sosial-politik 
yang berubah terlepas dari batas-batas geografis, (2) hubungan sosial yang 
meluas dan saling berkaitan seperti dalam bidang ekonomi, (3) percepatan 
dan intensifikasi kegiatan manusia karena kemajuan teknologi komunikasi 
dan informasi. Terjadi perubahan perputaran subyektif misalnya hibridasi 
budaya yang berpengaruh kepada identitas budaya lokal dengan budaya 
global, dan (4) perubahan iklim. Pendapat Tilaar tersebut memang benar 
adanya, bahwa globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia 
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yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 
sehingga hal ini berdampak terhadap laju pertukaran informasi yang sangat 
cepat. Di satu sisi hal ini positif untuk mendorong perolehan informasi bagi 
setiap orang dalam waktu yang cepat. Namun di sisi lain ketidakcermatan 
atau ketergesa-gesaan dalam menyebarluaskan berita atau informasi yang 
diperoleh tanpa proses mengecek validitas konten informasi atau berita, 
akan berdampak terhadap timbulnya masalah baru yakni meluasnya berita 
bohong (fake news) atau lazim dikenal dengan hoax.  

Memberantas berita bohong tersebut merupakan tanggungjawab 
bersama setiap warga negara untuk meredam timbulnya berbagai keresahan 
di masyarakat akibat dari berita bohong tersebut. Menurut penulis, 
dalam hal ini penting digencarkan budaya tabayun yakni memeriksa 
atau mengecek kebenaran berita atau informasi yang diterima sebelum 
disebarluaskan kepada pihak masyarakat, dengan melakukan antara lain: 
(1) meningkatkan budaya baca, sehingga memperoleh informasi yang 
banyak dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi, (2) mengecek 
sumber berita untuk mengetahui kebenaran informasi atau berita yang 
diperoleh, (3) mengecek fakta terkait berita atau informasi yang diperoleh. 
Jika faktanya tidak ada atau tidak bersesuaian maka dipastikan informasi 
atau berita yang diterima termasuk ke dalam kategori berita bohong (fake 
news) atau hoax, dan (4) mengkritisi dengan cara menyanggah berita atau 
informasi yang diterima, atau dengan kata lain tidak mudah percaya begitu 
saja terhadap berbagai informasi yang diterima tersebut. 

Hal lain yang melandasi pentingnya revitalisasi Pancasila saat ini adalah 
sejak awal reformasi hingga sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwa 
masyarakat masih belum sepenuhnya untuk kembali mengamalkan 
Pancasila, hal ini tidak lepas dari pengalaman pada masa orde baru dimana 
ideologi Pancasila telah dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan 
semata, sehingga menodai makna dan hakekat Pancasila itu sendiri sebagai 
sebuah ideologi. Kini setelah memasuki 22 tahun reformasi, kebutuhan 
akan penguatan ideologi merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar 
lagi atau dengan kata lain bersifat mendesak (conditio sine qua non). 
Pelajaran berharga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
di awal-awal reformasi dimana Pancasila sempat termarginalkan, pada 
akhirnya kini kesadaran warga negara akan pentingnya ideologi Pancasila 
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meningkat kembali seiring dengan derasnya tantangan kehidupan di era 
global dan era industri 4.0 di mana bangsa dan negara mutlak membutuhkan 
pedoman yang kokoh agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jatidirinya 
sebagai bangsa yang besar dan multi kultur. Tanpa ideologi yang kokoh 
dari sebuah bangsa, bukan tidak mungkin sebuah bangsa akan kehilangan 
jatidirinya, betapapun besarnya bangsa itu. Kita tentu berharap hal itu 
tidak menimpa bangsa kita. Untuk itu yang dilakukan adalah memperkuat 
kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia di tengah derasnya 
persaingan antarbangsa di era globalisasi dewasa ini. 

 Kendatipun sangat mendesak dimilikinya keterampilan abad 
21 bagi setiap warga negara sebagaimana dikemukakan oleh Cogan & 
Derricot, 1998; Trilling & Fadel, 2009; Griffin, 2014, yang pada intinya 
perlunya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi oleh warga 
negara, yang diaktualisasikan dalam cara berfikir, bersikap, dan bertindak 
atau keterampilan, seperti berfikir kritis dan sistematis, kolaboratif, 
kreatif, komunikasi dan keterampilan esensial lainnya yang sangat penting 
untuk beradaptasi pada abad 21 dewasa ini. Keterampilan-keterampilan 
sebagaimana dikemukakan para ahli tersebut memang penting, namun 
tidak ada maknanya jika kesadaran warga negara terhadap ideologi dalam 
keadaan lemah apalagi hampa, maka konsekuensi logis yang akan timbul 
adalah ancaman terhadap eksistensi atau keberlangsungan hidup bangsa 
Indonesia menjadi sebuah pertaruhan yang sangat besar. Oleh karena 
itu, kesadaran terhadap ideologi Pancasila bagi warga negara merupakan 
hal yang tak terbantahkan atau mutlak diperlukan agar bangsa ini tidak 
kehilangan orientasi kehidupannya di tengah persaingan berat dengan 
bangsa-bangsa lain di dunia ini. Perihal terjadinya persaingan yang ketat di 
era sekarang, jauh-jauh hari sudah diprediksi oleh Drucker (Sastrapratedja, 
2015) dengan mengemukakan beberapa perubahan yang bisa kita amati,  
yaitu:

a. Perubahan merata di semua bidang dan menjadi sesuatu yang 
normal.

b. Perubahan teknologi terjadi jauh lebih cepat dan membawa 
perubahan struktural.

c. Dunia kerja di masa depan tidak dapat dipastikan.
d. Semua produk mempunyai masa hidup yang lebih singkat.
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e. Tuntutan dari customer (pelanggan) menjadi sangat kuat.
f. Informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.
g. Kompetisi yang semakin sengit.
h. Globalisasi dengan pengaruhnya yang sangat luas hampir dalam 

segala bidang kehidupan. 

Menurut pandangan penulis, perubahan-perubahan tersebut harus 
direspon secara baik atau memadai oleh setiap elemen masyarakat atau 
warga negara tanpa kecuali, agar memberikan hal yang positif bagi 
kehidupan dan kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Bagaimana tidak, 
perubahan-perubahan tersebut memang sebuah keniscayaan, sehingga 
yang harus disiapkan adalah sikap dan perilaku responsif kita terhadap 
perubahan-perubahan tersebut, agar kita senantiasa dapat menjadi pribadi 
warga negara yang adaptif terhadap perkembangan atau perubahan yang 
terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Alex Inkeles bahwa salah ciri 
oleh yang modern adalah terbuka terhadap perubahan. Dalam perspektif 
penulis, terbuka terhadap perubahan dapat dimaknai dapat menyesuaikan 
diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dengan mengembangkan 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan 
perubahan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pentingnya 
revitalisasi Pancasila dilatarbelakangi oleh terjadinya globalisasi dalam 
berbagai bidang atau aspek kehidupan, yang berimplikasi pada perubahan 
yang sangat cepat, masif, dan simultan. Hal ini merupakan argumentasi 
yang bersifat sosiologis. Sementara itu, alasan yang bersifat historis 
adalah pengalaman sejarah bangsa Indonesia terkait pengamalan Pancasila 
yang mengalami pasang surut terutama terakhir manakala awal-awal era 
reformasi. Terlepas dari siklus sejarah perjalanan bangsa kita, pelajaran 
yang dapat diperoleh dari masa orde lama dan orde baru adalah bahwa 
Pancasila tidak boleh lagi ditafsirkan oleh kepentingan pihak-pihak 
tertentu, termasuk penguasa sekalipun untuk tujuan sesaat. Padahal 
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dirumuskan oleh para pendiri 
bangsa (the founding fathers) adalah untuk memberikan fondasi atau 
landasan yang kokoh agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat 
dan disegani oleh negara-negara lain karena berbagai keunggulan yang 
dimilikinya. 
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Alasan terakhir bersifat filosofis, dimana terutama filofosi 
perubahan kehidupan masyarakat, yang harus direspon dengan cara 
berfikir, bersikap, dan bertindak secara proporsional. Manakala perubahan 
tidak direspon dengan baik, maka warga masyarakat hanya akan menjadi 
penonton (watching) saja tanpa bisa berbuat banyak terhadap perubahan 
tersebut. Nilai-nilai Pancasila sebagaimana terkandung dalam sila-sila 
Pancasila sebenarnya membimbing setiap warga negara untuk bersikap 
dan bertindak sesuai dengan perkembangan yang terjadi atau bersifat 
progresif atau futuristik yakni berorientasi untuk kepentingan masa yang 
akan datang.   

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Revitalisasi Pancasila

Patut disadari bahwa berbagai upaya atau cara untuk menggiatkan 
kembali Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tidak bisa dilakukan 
secara sepihak oleh pemerintah saja dalam hal ini, melainkan harus 
dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak terkait, mulai dari 
keluarga, komunitas atau masyarakat, akademisi, pelaku ekonomi, dan 
media secara sinergis. Tanpa kerjasama yang baik dari pihak-pihak 
tersebut maka upaya revitalisasi Pancasila tidak akan berhasil secara 
optimal. Dalam pandangan penulis, sekurang-kurangnya ada lima faktor 
yang mempengaruhi dalam melaksanakan revitalisasi Pancasila yaitu (1) 
individu, (2) keluarga, (3) masyarakat, (4) pemerintah, dan (5) media. 

a. Faktor Individu

Setiap warga negara apapun kedudukan atau statusnya harus 
merasa terpanggil untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari dengan penuh kesadaran diri (self conscience) yang 
memadai. Kesadaran diri ini menjadi kunci sebab akan menjadi 
landasan untuk pengamalan Pancasila pada lingkup yang lebih luas 
lagi setelah keluarga. Dalam teori kesadaran N.Y Bull (Djadiri, 1995) 
tingkat kesadaran yang dipandang ideal adalah autonomous yakni 
kesadaran yang muncul dalam diri sendiri dan dilandasi dengan dasar 
atau alasan yang kuat atau kokoh. Dengan jenis kesadaran seperti ini, 
warga negara dalam mengamalkan Pancasila senantiasa didorong oleh 
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alasan yang kuat atau kokoh yang muncul dari dalam diri sendiri atau 
bersifat internally driven. Meskipun diakui ada pengaruh-pengaruh 
secara eksternal, namun tidak terlalu dominan dalam menentukan 
sikap atau pendiriannya. Sementara itu, yang dominan adalah faktor-
faktor internal atau apa yang ada dalam dirinya sendiri. 

Dengan kesadaran diri yang memadai tersebut, setiap warga 
negara akan mampu melibatkan diri dengan baik dalam upaya 
revitalisasi Pancasila sesuai dengan caranya masing-masing. Dalam 
perspektif tipe warga negara sebagaimana dikemukakan oleh 
Westheimer dan Kahne (2004), warga negara yang menampilkan 
sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, disebut dengan 
personally responsible citizen. Sedangkan tipe warga negara yang 
berorientasi pada keterlibatan dalam berbagai kegiatan sebagai wujud 
aktualisasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara disebut dengan 
participatory citizen. 

Agar dapat menjadi individu warga negara yang berpartisipasi 
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka individu harus 
mampu membangun dirinya melalui pendidikan untuk menjadi sosok 
yang berdaya atau memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan 
baik, yang meliputi tiga hal penting yaitu (1) power to, (2) power with, 
(3) power within. Yang pertama yakni power to yakni kekuatan yang 
kreatif, yang membuat seseorang berbuat untuk melakukan sesuatu, 
mengambil keputusan, dan memecahkan masalah yang dihadapi. 
Selanjutnya, power with, yakni kekuatan untuk membangun bersama, 
solidaritas atas dasar komitmen untuk memecahkan persoalan 
yang dihadapi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang 
terakhir adalah power within yakni kekuatan spiritual yang ada dalam 
diri seseorang yang menjadikan manusia menjadi manusia yang 
sebenarnya (manusiawi) karena di situ dibangun harga diri manusia 
dan penghargaan terhadap martabat manusia dan nilai-nilai yang 
mengalir dari martabat itu (Sastrapratedja, 2015). 
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b. Faktor Keluarga

Dalam konteks revitalisasi Pancasila, keluarga memiliki peran 
penting karena keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam 
proses pendidikan. Ini menujukkan bahwa keluarga memberikan 
pengaruh yang sangat signifikan dalam revitalisasi Pancasila melalui 
pengamalan Pancasila oleh setiap individu anggota keluarga. 
Keteladanan orangtua sudah barang tentu sangat dibutuhkan agar 
dapat diikuti oleh anak-anak sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang 
baik dan tertanam secara kuat di lingkungan keluarga. Sebaliknya, jika 
terjadi krisis keteladanan orangtua dalam lingkungan keluarga, makan 
akan diikuti oleh berbagai krisis antara lain kritis moral dan akhlak 
dari anak-anak. Hal ini terjadi karena anak-anak kehilangan figur 
yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau contoh dalam kehidupan 
keluarga. Lebih-lebih dewasa ini, dimana media sosial begitu sangat 
digandrungi semua orang termasuk anak-anak sebenarnya belum 
diperbolehkan untuk menggunakan smart phone, harus benar-benar 
menjadi perhatian orang tua, agar jangan sampai melunturkan nilai-
nilai kebersamaan dan keteladanan dalam lingkungan keluarga.

Dalam bukunya yang berjudul Character Matter (2004), 
Thomas Lickona dengan tegas mengatakan bahwa untuk membangun 
keluarga yang berkarakter maka orangtua harus mengajar dengan 
contoh. Menurut pandangan penulis, apa yang disampaikan Lickona 
tersebut sangat tepat, mengenai kedudukan dan peran orangtua agar 
memberikan contoh yang baik atau keteladanan kepada anggota 
keluarga lainnya terutama anak-anak. Orangtua sebagai model 
peran (role model) bagi anak-anaknya, baik dalam bersikap maupun 
bertindak, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebagai ideologi 
bangsa. Dengan keteladanan yang diberikan orangtua terhadap 
anggota keluarganya, maka akan semakin memperokoh kepercayaan 
diri (self trust) dari anggota keluarga dalam berinteraksi di keluarga 
maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menurut Covey 
(2012) dalam bukunya yang berjudul The Speed of Trust, mengatakan 
ada lima dimensi trust yang harus dibangun yakni (1) self trust, (2) 
relationship trust, (3) organizational trust, (4) market trust, dan (5) 
societal trust. Tidak salah Covey menempatkan self trust di urutan 
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pertama dari lima paradigma trust tersebut, karena menurut pendapat 
penulis kepercayaan pada diri sendiri yang dibentuk dengan kokoh 
melalui peran orangtua di lingkungan keluarga akan sangat membekas 
pada diri anak hingga dapat diterapkan secara meluas dalam kehidupan 
masyarakat. 

Interaksi yang harmonis dalam lingkungan keluarga 
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan suasana 
pendidikan di lingkungan keluarga yang baik. Dalam konteks inilah 
pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan keluarga 
menjadi sesuatu yang mutlak dibutuhkan, antara lain dengan sikap 
saling mencintai atau menyayangi, menghormati, dan menghargai satu 
sama lain di lingkungan keluarga, menjadi modal yang sangat berharga 
untuk membentuk keluarga yang berkarakter tangguh atau kokoh di 
tengah derasnya dampak globalisasinya terutama dampak kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi terhadap lingkungan keluarga. 
Semakin kokoh karakter dalam lingkungan keluarga yang merupakan 
pencerminan dari nilai-nilai Pancasila, maka akan semakin kuat 
dalam merespon berbagai tantangan yang terjadi, termasuk tantangan 
globalisasi yang semakin ekspansif dan masif dalam hampir semua 
aspek kehidupan masyarakat.  

Sekedar pembanding, salah satu etos kerja Jepang (Affandi, 
dkk, 2015) selain mentalitas kelompok, juga terkenal dengan dapat 
bekerjasama dengan baik di dalam kelompok. Hal ini merupakan 
karakteristik dari kelompok dan gaya manajerial keluarga di Jepang 
sebagai salah satu etos kerja orang Jepang sehingga menjadi negara 
yang maju dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kerjasama dan 
kelompok. Bahkan di Jepang ada istilah “Makoto” yang artinya bekerja 
dengan giat penuh semangat, jujur serta ketulusan. 

c. Faktor Masyarakat

Suseno (2001) mengatakan bahwa masyarakat merupakan 
wadah untuk memanusiakan manusia. Dengan demikian, berbagai 
interaksi yang terjadi dalam masyarakat hendaknya diorientasikan 
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untuk membangun rasa kebersamaan sebagai kelompok dalam 
rangka mencapai tujuan yang diharapkan bersama dalam 
kehidupan masyarakat. Dalam teori kewarganegaraan komunitarian 
(Communitarian Theory of Citizenship) sebagaimana diintrodusir 
oleh Gunsteren (1998), bahwa masyarakat memiliki peranan penting 
dalam membangun kebersamaan, karena di dalam masyarakat terdapat 
rule of conduct yakni berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh 
setiap anggota masyarakat agar terwujud keinginan bersama dalam 
masyarakat tersebut. 

Berdasarkan perspektif teori tersebut, maka dalam revitalisasi 
Pancasila terutama di lingkungan masyarakat, kedudukan masyarakat 
sangat penting sebagai wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Suasana yang kondusif 
dalam masyarakat akan mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila 
berjalan dengan baik. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, dimana 
masyarakat kurang kondusif maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila 
akan mengalami banyak hambatan atau rintangan (obstacles) yang 
harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, menjadi tanggungjawab 
bersama (collective responsibility) semua anggota masyarakat untuk 
mewujudkan suasana atau kondisi kehidupan masyarakat yang aman, 
damai, tenteram yang menjadi cita-cita bersama (the common good) 
masyarakat. Dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Community 
(1993), Etzioni mengetengahkan tiga sikap yang harus dikembangkan 
dalam kelompok masyarakat yakni Personal Responsibility, Self-Help, 
and Social Justice. Dalam pandangan penulis, ketiga sikap tersebut 
merupakan hal yang patut direalisasikan dalam kehidupan masyarakat 
secara berproses atau bertahap, yang diawali dengan tanggungjawab 
pribadi yang matang terlebih dahulu. Hal ini tidak lepas karena 
manusia sebagai anggota masyarakat merupakan makhluk pribadi 
atau individu yang memiliki berbagai keunikan atau karakteristik yang 
khas. Dalam kedudukannya sebagai makhluk individu tersebut, ia 
harus dapat menunjukkan tanggungjawabnya dengan baik, dalam arti 
mewujudkannya dalam kehidupan bersama, dengan mengedepankan 
sikap saling menghormati atau menghargai perbedaan antara individu 
yang lainnya. Sikap inilah yang akan membantu dirinya sendiri 
(self-help) untuk dapat mengembangkan berbagai keinginan atau 
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mewujudkannya dalam kehidupan masyarakat. 

d. Faktor Pemerintah

Kemauan pemerintah (political will) dan tindakan pemerintah 
(political action) dalam konteks menggiatkan atau menghidupkan 
kembali nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hal yang harus 
dilakukan dengan baik dan terencana. Hal ini dilakukan melalui 
berbagai macam kegiatan yang mendorong setiap elemen masyarakat 
untuk mau dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi Empat Konsensus Dasar 
Kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika, yang selama ini giat dilakukan oleh MPR RI, 
sudang barang tentu patut diapresiasi sebagai sebuah langkah untuk 
meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan konsensus dasar 
bangsa tersebut kepada semua lapisan masyarakat tanpa kecuali. 
Namun, dalam pelaksanaanya harus secara terus menerus dilakukan 
berbagai perbaikan terutama dalam hal pendekatan kegiatannya agar 
tidak identik dengan indoktrinasi, melainkan harus lebih menekankan 
kepada proses pendidikan yang menghargai berbagai potensi dari setiap 
anggota masyarakat di Indonesia yang sangat heterogen ini. Pendekatan 
dialog kreatif (creative dialogue) yang diimplementasikan melalui 
ragam metode kegiatan yang mendorong partisipasi warga masyarakat,  
menurut pendapat penulis merupakan hal yang patut dikedepankan 
agar pelaksanaan sosialisasi empat konsensus dasar benar-benar dapat 
mendorong kesadaran setiap elemen masyarakat terhadap hak dan 
kewajiban sebagai warga negara (rights and duties of citizen) untuk 
dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Secara 
historis kita harus belajar pada masa orde baru dimana pelaksanaan 
Penataran P-4 lebih menekankan kepada cara-cara yang indoktrinatif, 
dan kurang melibatkan proses pendidikan yang merangsang partisipasi 
aktif peserta didik atau peserta penataran pada saat itu, yang pada 
akhirnya tidak berhasil dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila bagi 
seluruh lapisan masyarakat. 
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 Pemerintah dituntut untuk dapat memberdayakan seluruh 
potensi masyarakat dengan mengangkat berbagai kearifan lokal 
yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sangat beragam ini dalam 
merevitalisasi Pancasila. Jika sosialisasi dan internalisasi Pancasila 
bersifat eksklusif, artinya hanya menyentuh segelintir orang saja, maka 
sudah barang tentu revitalisasi tersebut tidak akan berhasil. Dengan 
demikian, tidak bisa dibantah lagi bahwa upaya revitalisasi Pancasila 
harus melibatkan seluruh komponen masyarakat atau bersifat inklusif, 
agar nilai-nilai Pancasila dapat diaktualisasikan nilai-nilainya dalam 
kehidupan nyata di masyarakat. Termasuk bagi masyarakat yang ada di 
pedalaman atau komunitas adat terpencil sekalipun harus memperoleh 
kesempatan yang sama untuk memperoleh sosialisasi tentang nilai-
nilai Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan yang lainnya.  

e. Faktor Media

Di era global saat ini, media memiliki peran yang sangat 
penting. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan secara cepat dan 
masif melalui media. Lebih-lebih media elektronik sebut saja media 
sosial seperti WhatsApp (WA), Facebook (FB), Twitter, Instagram (IG), 
Youtube  dan sebagainya sudah menjamur di kalangan masyarakat kita 
dan digandrungi oleh semua lapisan masyarakat. Di satu sisi, hal ini 
ada dampak positifnya dimana masyarakat dapat mengakses berbagai 
informasi yang berasal dari berbagai sumber dan bahkan sangat cepat 
(instan). Namun pada sisi lain, tidak bisa dipungkiri adanya sisi 
negatifnya tidak bisa pandang ringan. Salah satunya antara lain tidak 
sedikit masyarakat kita terutama kalangan generasi muda yang lebih 
menggandrungi budaya asing daripada budaya bangsanya sendiri, baik 
kesenian, makanan, pakaian, peralatan atau teknologi, dan sebagainya. 
Jika keadaan demikian tidak dicarikan solusinya, maka lambat laun 
namun pasti, budaya kita sendiri akan menjadi asing di negaranya 
sendiri, dan akan hilanglah jatidiri bangsa Indonesia. Sudah barang 
tentu hal ini tidak boleh terjadi, dan harus jauh-jauh diantisipasi oleh 
pemerintah dengan cara menerbitkan regulasi atau peraturan untuk 
membatasi muatan-muatan atau konten-konten dalam media sosial 
yang tidak mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya daerah dan 
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budaya nasional sebagai jatidiri bangsa Indonesia. 

Generasi muda saat ini harus terus didorong untuk memanfaatkan 
berbagai media, khususnya media sosial untuk mengembangkan 
kebudayaan daerah sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional. 
Hal ini tidak lepas dari salah satu karakteristik generasi muda yakni 
kreatif dalam mengembangkan sesuatu sesuai dengan kondisi saat 
ini. Di tangan generasi muda yang kreatif, berbagai budaya daerah 
yang ada di negara kita dapat dikembangkan secara lebih menarik dan 
lebih kreatif, sehingga menimbulkan keinginan khalayak umum untuk 
mengetahui bahkan mempelajarinya lebih dalam lagi. Sebagai contoh 
dengan mengunggah video jenis kesenian tradisional dalam youtube 
maka dalam waktu singkat akan dilihat atau ditonton oleh jutaan 
bahkan milyaran orang di dunia ini. Menurut Hootsuite (dalam tirto.
id, 2019) bahwa pengguna youtube dalam satu bulan yakni 1,9 milyar 
orang. Potensi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia sangat 
luar biasa, menjadi modal penting yang dapat dimanfaatkan melalui 
berbagai media agar dapat dikenal oleh masyarakat di penjuru dunia. 
Hal ini merupakan cara efektif dan efesien dalam social marketing 
budaya nasional yang berorientasi bukan hanya nasional melainkan 
internasional.  

Oleh karena itu salah satu kompetensi abad 21 yang harus 
dikuasai oleh setiap warga negara khususnya generasi muda adalah 
literasi media dan literasi digital, yakni melek terhadap perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dewasa ini. 
Dengan kemampuan literasi media dan literasi digital tersebut, 
maka media akan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka 
penyebarluasan tentang nilai-nilai Pancasila yang dapat menjangkau 
semua lapisan masyarakat dan lebih menarik muatannya, sehingga 
menimbulkan sense of curiosity untuk mendalami dan mengamalkannya 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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3. Kendala Yang dihadapi dalam revitalisasi Pancasila

 Upaya revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, harus diakui tidak akan lepas dari adanya 
berbagai kendala atau hambatan yang akan dihadapi. Mengenal dan 
mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, tentu merupakan hal yang 
sangat penting, dalam rangka menemukan cara terbaik atau solusi untuk 
mengatasinya secara tepat dan dalam tempo yang cepat pula atau tidak 
berlarut-larut. Menurut pandangan penulis, sekurang-kurangnya terdapat 
empat kendala mendasar yang akan dihadapi dalam melaksanakan 
revitalisasi Pancasila yakni (1) rendahnya kesadaran individu, (2) kurang 
optimalnya kerjasama berbagai pihak terkait, (3) kurangnya keteladanan 
dari tokoh masyarakat, dan (4) rendahnya penguasaan literasi media dan 
digital. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang 
kendala-kendala tersebut, berikut akan diuraikan secara sistematis dan 
memadai.

a. Rendahnya Kesadaran Individu

Individu memegang peranan penting untuk keberhasilan 
revitalisasi Pancasila, terutama menyangkut aspek kesadarannya. Jika 
kesadaran individu (individual consciouness) memadai, maka upaya 
revitalisasi Pancasila itu akan berhasil dengan baik. Namun, jika 
kesadaran individu rendah maka hampir dapat dipastikan revitalisasi 
Pancasila tidak akan berhasil dengan baik, karena yang menjadi hulu dan 
muara dari revitalisasi Pancasila itu tidak lain adalah individu-individu 
anggota masyarakat atau warga negara. Beberapa indikator yang 
menandai rendahnya kesadaran individu dalam revitalisasi Pancasila 
antara lain yakni (1) tidak adanya keinginan untuk mengetahui dan 
menggali nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, (2) rendahnya 
pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, (3) bersikap cenderung 
negatif terhadap nilai-nilai Pancasila, dan (4) menunjukkan perilaku 
atau tindakan yang bertentangan atau kontra-produktif dengan semangat 
dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  
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Rendahnya kesadaran individu antara lain disebabkan oleh 
faktor pendidikan dan kesenjangan sosial serta ekonomi. Pendidikan 
yang rendah atau kurang memadai menjadi penyebab yang signifikan 
rendahnya kesadaran individu dalam mengetahui dan menggali nilai-
nilai Pancasila. Kemampuan yang sangat terbatas, menyebabkan ia tidak 
mampu memanfaatkan berbagai akses untuk mengetahui dan menggali 
nilai-nilai Pancasila melalui berbagai sumber. Selain itu ditambah lagi 
dengan kurangnya usaha yang maksimal dari individu tersebut untuk 
mendapatkan informasi dari pihak lain dalam lingkungan masyarakat 
terdekat sekalipun. Kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakatpun 
menjadi penyebab rendahnya kesadaran individu dalam mengetahui dan 
menggali nilai-nilai Pancasila. Disparitas sosial atau jarak sosial yang 
cukup mencolok dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi sekat yang 
dapat menghalangi individu untuk melakukan interaksi dan komunikasi 
secara intensif dalam kehidupan masyarakat. Berbanding lurus dengan 
pendidikan dan kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomipun dapat 
menyebabkan individu untuk bersikap dan berperilaku secara tertutup 
dan tidak ada keinginan untuk mengetahui dan menggali nilai-nilai 
Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah 
barang tentu, kondisi ini harus dipecahkan sesegera mungkin agar 
tidak menimbulkan hal yang sangat tidak diinginkan yakni muncul 
radikalisme, yakni sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu 
yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan 
yang diinginkan secara cepat dan drastik serta bertentangan dengan 
sistem sosial yang berlaku. (kabarsumatera.com). Lebih-lebih menurut 
BIN (2019) bahwa usia 17-24 tahun sangat rentan terpapar radikalisme, 
dimana terdapat 900-1000 orang dalam rentang usia tersebut. Rentang 
usia tersebut masih tergolong muda, dimana potensi untuk berfikir 
kurang kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi cukup besar. 
Oleh karena pemahaman terhadap agama dan ideologi Pancasila 
dengan benar dan memadai, akan dapat mencegah lebih banyak lagi 
kasus radikalisme di Indonesia.   
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b. Kurang Optimalnya Kerjasama Berbagai Pihak Terkait

Keberhasilan berbagai usaha atau cara dalam menggiatkan atau 
menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek 
kehidupan, mensyaratkan adanya kerjasama yang sinergis antara 
berbagai pihak terkait. Tanpa kerjasama yang baik, tentulah apa yang 
dilakukan terkait revitalisasi Pancasila tidak akan berhasil dengan baik 
sesuai dengan yang diharapkan bersama. Kurang optimalnya kerjasama 
berbagai pihak terkait dalam upaya revitalisasi Pancasila antara lain 
ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Ego sektoral yang masih dominan dalam melaksanakan berbagai 
kegiatan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. 

2. Komunikasi tidak terjalin dengan baik antara lembaga, instansi, 
atau institusi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan 
kegiatan-kegiatan pembinaan ideologis. Padahal ketersediaan 
saluran informasi dan komunikasi saat ini sangat mendukung, 
namun pemanfaatannya kurang optimal. 

3. Kordinasi tidak berjalan dengan baik antara lembaga, instansi, 
atau institusi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan untuk merevitalisasi Pancasila. Hal ini antara lain 
disebabkan oleh ego sektoral yang masih dominan dan komunikasi 
yang kurang berjalan efektif. 

4. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-
program revitalisasi Pancasila, sehingga dukungan dari 
masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan relatif kurang 
memadai. Padahal dukungan yang memadai dari masyarakat, 
seperti dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sangat 
penting untuk kelangsungan dan keberhasilan berbagai kegiatan 
merevitalisasi Pancasila yang berbasis kegiatan masyarakat. 

Pada akhirnya, implikasi yang timbul dari ketiga hal tersebut 
adalah minimnya pencapaian program kegiatan untuk merevitalisasi 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 
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c.  Kurangnya Keteladanan dari Tokoh Masyarakat

Keteladanan dari tokoh masyarakat sangat penting dalam 
mendukung berbagai kegiatan revitalisasi Pancasila. Hal ini karena 
tokoh masyarakat dalam pandangan anggota masyarakat pada 
umumnya merupakan figur sentral yang disegani, dihormati atau 
dihargai dalam kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang 
tokoh masyarakat itu menjadi tempat bertanya atau mengadu terhadap 
berbagai persoalan kehidupan bersama yang dihadapi dalam masyarakat 
untuk dicarikan solusi atau jalan keluar terbaiknya. Dengan berbekal 
pengalaman ketokohannya, biasanya tokoh masyarakat tersebut dapat 
berkontribusi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapi masyarakat. 

Krisis keteladanan dari tokoh masyarakat antara lain ditandai 
dengan kurangnya inisiatif atau gagasan dari mereka untuk ikut serta 
atau terlibat dalam mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan 
oleh masyarakat, terutama dalam kegiatan revitalisasi Pancasila. 
Di samping itu, tidak memberikan contoh baik kepada anggota 
masyarakat, baik dalam bentuk sikap maupun tindakan atau perbuatan 
dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat 
untuk merevitalisasi Pancasila. Beberapa contoh sikap dan perilaku 
dari tokoh masyarakat yang kontra-produktif tersebut adalah : (1) 
mengabaikan sikap dan perilaku disiplin, terutama disiplin diri, (2) 
lebih mementingkan kepentingan diri daripada kepentingan orang lain 
atau umum, (3) memaksakan kehendak diri terutama dalam kegiatan 
bermusyawarah, (4) kurang menghargai potensi generasi muda antara 
lain ditunjukkan dengan sikap selalu under estimate terhadap ide 
atau gagasan generasi muda, (5) tidak legowo manakala pendapatnya 
kurang diterima, dan sikap serta perilaku lainnya. Sebagai figur 
sentral, krisis keteladanan dari tokoh masyarakat sudah barang tentu 
sangat terasa dampaknya bagi masyarakat luas, tidak terkecuali bagi 
kelompok generasi muda yang memang sangat membutuhkan banyak 
figur panutan untuk lebih memperkuat sikap dan perilakunya agar 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.  
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d.  Rendahnya Penguasaan Literasi Media dan Digital

 Literasi media dan digital saat ini merupakan sebuah kebutuhan 
bagi setiap elemen masyarakat, lebih-lebih bagi generasi muda sebagai 
generasi milenial, karena hampir semua aspek kehidupan dewasa ini 
selalu bersentuhan dengan teknologi digital, seperti kegiatan belajar, 
belanja, transaksi bank, daftar berobat di rumah sakit, dan sebagainya. 
Penyebarluasan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya 
revitalisasi Pancasila akan berjalan dengan cepat dan masif manakala 
didukung oleh media dan literasi media yang dikuasai oleh pengguna 
(user) media. Namun, jika yang terjadi sebaliknya dimana penguasaan 
literasi media dan digital tidak memadai, maka akan menjadi hambatan 
serius dalam konteks pelaksanaan berbagai kegiatan revitalisasi 
Pancasila di masyarakat. Individu yang tidak melek media berada dalam 
posisi yang pasif, dan cenderung dimanfaatkan oleh kelompok yang 
tidak bertanggungjawab untuk melakukan berbagai hal yang negatif 
atau bersifat destruktif. Rendahnya penguasaan literasi media dan 
literasi digital antara lain ditunjukkan dengan ketidakhati-hatian dalam 
menggunakan atau memanfaatkan informasi atau berita yang diterima 
antara lain melalui media sosial terutama yang kebenaran informasinya 
dipertanyakan, dengan cara menyebarluaskan informasi atau berita 
yang belum tentu kebenarannya tersebut atau bahkan cenderung 
menyesatkan atau berita bohong (fake news atau hoax) kepada pihak 
lain. Bagi warga negara cerdas dan baik (smart and good citizen), 
mendapatkan informasi atau berita itu merupakan suatu kebutuhan 
yang tak terelakkan di era industri 4.0 ini, namun yang terpenting 
adalah kemampuan untuk menyeleksi dan memanfaatkan informasi 
atau berita tersebut dengan secara terus menerus meningkatkan literasi 
media dan literasi digital, sebagai salah satu kompetensi yang mutlak 
dimiliki oleh warga negara di abad 21 ini. 

B.  UPAYA MENGATASI KENDALA DALAM REVITALISASI 
PANCASILA MELALUI PENDEKATAN PENTAHELIX.

 Berbagai kendala sebagaimana telah diuraikan di atas, sudah barang 
tentu harus diatasi dengan cepat, tepat, dan proporsional, sehingga tidak 
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berlarut-larut yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat sendiri. 
Oleh karena itu, penulis berpendapat untuk mengatasi kendala dalam 
revitalisasi Pancasila dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif 
melalui pendekatan pentahelix. Penta berarti lima, sedangkan helix berarti 
unsur. Dengan demikian pentahelix merupakan lima unsur yang saling 
terintegrasi satu sama lain dalam upaya melaksanakan revitalisasi Pancasila, 
dengan orientasi pokok yakni agar nilai-nilai Pancasila dapat diketahui, 
dipahami, disikapi, dan diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat dalam 
kehidupan sehari-hari. Lima unsur tersebut adalah keluarga, komunitas, 
pemerintah, lembaga pendidikan, dan media. 

 Unsur pertama yakni keluarga, memiliki peran penting sebagai 
pranata pendidikan pertama dan utama termasuk dalam upaya revitalisasi 
Pancasila. Hal ini dimanifestasikan dengan cara membekali anak berupa 
nilai-nilai kasih sayang, saling menghargai, belajar mandiri, disiplin diri, 
saling membantu, dan terutama nilai-nilai religius yang menjadi benteng 
penting terhadap berbagai pengaruh negatif dari pengaruh ketatnya 
persaingan di era globalisasi saat ini. Dengan aktualisasi nilai-nilai 
Pancasila yang kuat di lingkungan keluarga, maka akan mendorong untuk 
pengamalan Pancasila dalam level yang lebih luas lagi yakni di lingkungan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 

 Selanjutnya, unsur yang kedua yakni komunitas pun memiliki peran 
yang tidak bisa dianggap remeh, karena memang eksistensi komunitas di 
masyarakat saat ini merupakan hal yang tidak terbantahkan. Hal ini tidak 
lepas dari beragamnya kepentingan, keinginan, dan potensi yang dimiliki 
oleh anggota masyarakat. Komunitas merupakan wadah bagi anggota 
masyarakat untuk mengakomodir berbagai kepentingan, keinginan, 
dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat dimanfaatkan 
dengan baik untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Dalam 
perspektif sosiologis, komunitas memiliki karakteristik yang khas 
dibandingkan dengan masyarakat, yakni hubungan yang intens, dekat, 
penuh nilai persaudaraan, adanya kepentingan bersama yang lebih 
kokoh untuk mendorong pencapaian tujuan bersama, bersifat teritorial, 
dan mengikuti pola perilaku yang teratur sebagai suatu kesepakatan 
bersama. Dalam konteks revitalisasi Pancasila, maka peran komunitas 
yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan berbagai macam 
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kegiatan yang sesuai dengan karakteristik komunitas tersebut dalam 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. 
Sebagai contoh, komunitas penggiat seni dan budaya dapat merancang 
dan melaksanakan kegiatan revitalisasi Pancasila melalui pertunjukan seni 
yang bermuatan pesan-pesan pengamalan Pancasila yang dikemas secara 
menarik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh lain, komunitas 
pemuda milenial dapat berperan serta dalam melakukan pemasyarakatan 
dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan kreatif berbasis 
teknologi kekinian, sehingga dapat diakses oleh kalangan milenial yang 
memang menggandrungi dan dekat dengan teknologi yang berkembang 
pesat dewasa ini. Itulah beberapa contoh kegiatan dalam rangka upaya 
revitalisasi Pancasila yang dapat dilakukan oleh komunitas-komunitas 
yang ada di masyarakat. 

 Unsur yang ketiga adalah lembaga pendidikan, yang dapat dilakukan 
melalui optimalisasi peran baik pendidik maupun akademisi untuk berperan 
serta dalam revitalisasi Pancasila di lembaga pendidikan khususnya dan 
di masyarakat pada umumnya. Pendidik dan akademisi melakukan proses 
pendidikan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif 
sehingga mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan 
pembelajaran. Kemasan materi yang kontekstual terkait dengan nilai-nilai 
Pancasila di era kekinian atau era industri 4.0 atau masyarakat 5.0 dikaji 
dengan menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang menarik 
dan merangsang kemampuan berfikir kritis dan analitis peserta didik dalam 
memecahakan berbagai persoalan terkait dengan pengamalan nilai-nilai 
Pancasila dewasa ini. Konstekstualisasi materi pembelajaran Pancasila 
yang direlevansikan dengan dimensi waktu dan tempat (time and space) 
yang bergerak secara dinamis saat ini, akan memberikan dorongan kepada 
peserta didik untuk dapat mengemukakan pandangan atau daya kritisnya 
terkait dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan aktualisasi 
nilai-nilai Pancasila saat ini. Sikap pendidik dan akademisi yang terbuka 
(openess) dalam melaksanakan proses pembelajaran akan membuka akses 
yang memadai untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang benar-benar 
demokratis (fully democartic) dalam merealisasikan misi kelas sebagai 
laboratorium demokrasi (civic education’s classroom as a laboratory of 
democracy). 
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 Unsur yang keempat adalah pemerintah (government) sebagai 
pemilik otoritas atau kewenangan untuk mengatur jalannya pemerintahan 
dan masyarakat untuk merealisasikan tujuan bersama (common good) 
yang diharapkan. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka revitalisasi Pancasila 
dengan menyasar berbagai elemen masyarakat, terutama melalui program 
kegiatan pada kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah, agar 
revitalisasi Pancasila berjalan secara terkordinasi dengan baik. Tidak 
hanya cukup dengan badan tertentu yang dibentuk oleh pemerintah untuk 
pemasyarakatan dan pembudayaan ideologi Pancasila, melainkan akan 
jauh lebih efektif dengan kegiatan-kegiatan yang terkordinasi secara solid, 
baik di tingkat pusat pada kementerian dan lembaga maupun di daerah 
pada pemerintah daerah. Terlebih dengan adanya dukungan finansial yang 
memadai, pemerintah dapat melaksanakan berbagai kegiatan revitalisasi 
Pancasila secara berkelanjutan sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh 
warga masyarakat secara luas. Dalam pandangan penulis, satu hal yang 
perlu diperhatikan pemerintah adalah pentingnya keteladanan dari aparat 
pemerintah baik pusat maupun di daerah, yang diwujudkan antara lain 
melalui sikap dan perbuatan (1) mendahulukan kepentingan masyarakat 
daripada kepentingan pribadi atau golongan tertentu, (2) toleran terhadap 
perbedaan yang terjadi, (3) menerapkan disiplin secara konsisten, 
(4) berlandaskan etika dan moral dalam bersikap dan bertindak, (5) 
bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, (6) jujur 
dan amanah dalam menjalankan tugas. Jika sikap dan perbuatan tersebut 
mampu diterapkan dengan baik oleh aparat pemerintahan secara konsisten 
dan persisten, maka akan memberikan dampak yang signifikan kepada 
masyarakat luas, yakni diperolehnya kepercayaan (trust) dari masyarakat 
kepada pemerintah untuk menjalan roda pemerintahan untuk mewujudkan 
cita-cita atau harapan bersama yang diinginkan. 

 Unsur yang kelima atau terakhir adalah media, yang berperan 
penting dalam penyebarluasan berbagai informasi atau berita yang terkait 
dengan kegiatan revitalisasi Pancasila. Sudah barang tentu agar unsur 
yang kelima ini fungsional, maka sangat mendesak bagi setiap warga 
negara untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan abad 21 
salah satunya adalah literasi media dan literasi digital, agar pesan-pesan 
yang disampaikan melalui media tersebut dapat diterima dengan baik oleh 
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khalayak sasaran yakni masyarakat dengan berbagai strata sosialnya. Di 
samping itu, penting pula diperhatikan agar konten dalam media baik cetak 
maupun elektronik tersebut mengandung materi muatan yang mempersuasi 
dan mengajak setiap elemen masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Paradigma bad 
news is good news harus diubah menjadi good news is good news, sehingga 
masyarakat mampu tercerahkan dengan baik dari pesan-pesan yang 
disampaikan melalui media tersebut, yang ditandai dengan kemampuan 
mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam konteks 
kehidupan sehari-hari. 

 Itulah lima unsur (pentahelix) yang memiliki peran strategis 
masing-masing yang saling mengisi dan melengkapi satu dengan lainnya. 
Hal ini hanya dapat diwujudkan manakala terjalin dengan baik kerjasama 
yang sinergis antara berbagai pihak terkait tersebut, bukan pada tataran 
konseptual melainkan pada tataran implementasi atau kontekstualnya 
dalam kehidupan nyata sehari-hari. Revitalisasi Pancasila bukan sekedar 
retorika melainkan membutuhkan aksi nyata dimulai dari diri sendiri, 
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itulah kunci keberhasilan dalam 
membumikan Pancasila di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. 

C. KESIMPULAN

 Saat ini revitalisasi Pancasila merupakan sebuah keniscayaan 
mengingat globalisasi yang terjadi dewasa ini sangat masif dan akseleratif, 
yang berdampak luas terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat, 
baik yang bersifat positif maupun negatif. Demikian juga kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi mendorong pula dilakukannya 
revitalisasi Pancasila secara kreatif agar berdampak signifikan kepada 
masyarakat yang menjadi sasaran dari berbagai kegiatan revitalisasi 
Pancasila tersebut. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya revitalisasi 
Pancasila harus dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung 
keberhasilan pelaksanaan kegiatan revitalisasi Pancasila tersebut. Dengan 
mengetahui faktor-faktor tersebut, dapat diidentifikasi pula kendala-
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kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan revitalisasi Pancasila yakni 
(1) lemahnya kesadaran individu, (2) kurang optimalnya kerjasama 
pihak terkait dalam pelaksanaan revitalisasi Pancasila, (3) kurangnya 
keterampilan literasi media dan literasi media dari masyarakat, dan (4) 
kurangnya keteladanan dari unsur pemerintah atau tokoh masyarakat 
dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi Pancasila di masyarakat. 

 Pendekatan pentahelix merupakan pendekatan yang bersifat utuh 
atau bersifat integratif antara lima unsur atau komponen yang saling 
mendukung atau saling mengisi satu sama lainnya, yakni keluarga, 
komunitas, pendidik atau akademisi, pemerintah, dan media. Kerjasama 
sinergis antara kelima unsur tersebut merupakan sebuah kebutuhan 
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi atau bersifat mendesak untuk 
mengejawantahkan tujuan dari revitalisasi Pancasila itu sendiri yakni 
masyarakat mampu memahami, menyikapi, dan mengamalkan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten dan persisten. 
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