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PENGANTAR
“IMPLENTASI NILAI-NILAI PANCASILA 

DALAM ERA MILINEAL" 

Kondisi masyarakat di era milenial khususnya bagi Generasi 
4.0 yang ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi dan 
ilmu pengetahuan, menuju ke arah perubahan mayarakat yang 
pesat, dan cepat dengan melalui media sosial yang semakin 
canggih,sehingga memengaruhi perubahan dalam pola pikir, 
pola sikap dan pola tindak serta  perilaku yang khas, serba singkat, 
praktis, mandiri. Di satu sisi akan memberikan semangat untuk 
lebih maju dalam mengembangkan sumber daya manusia 
yang profesional. Diperolehnya penemuan dan pengembangan 
disegala bidang termasuk bidang kesehatan, mendorong adanya 
kesadaran untuk pemeliharaan ketahanan yang berdampak 
semakin tingginya usia harapan hidup, untuk memberikan 
kesempatan yg lebih banyak  berkreativitas  dalam memantabkan 
dan meningkatkan kehidupan bidang ideologi, politik, ekonomi, 
sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. 

Di sisi lain kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang 
semakin canggih, menghendaki  kehidupan yang bebas, tanpa 
keterikatan dan ketergantungan dengan pihak lain. Masing-
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masing lebih mendambakan ilmu pengetahuan  teknologi untuk 
memonopoli dan saling menguasai, berlomba mengembangkan 
Industri 4.0 demi kepuasan kelompok– kelompok tertentu  tanpa 
memperhatikan kepentingan orang lain. Kondisi yang semakin 
tidak terkendali akhirnya dapat merusak alam dan lingkungan, 
yang mengakibatkan polusi disegala bidang  serta timbulnya 
sumber berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 
Merebaknya Covid-19 yang mematikan mengakibatkan  
keterbatasan untuk beraktivitas. Semua orang diwajibkan 
berdiam diri di rumah, lama-kelamaan akan berpengaruh 
terhadap kejiwaan, kebosanan, stres, dsb. Di bidang perkonomian 
akan mengakibatkan berbagai dampak yang kurang baik di 
antaranya menurunnya pendapatan baik secara mikro maupun 
makro mengakibatkan keterbatasan pangan, serta renggangnya 
rasa kebersamaan dan kesenjangan sosial sehingga dapat 
mengakibatkan  timbulnya berbagai masalah sosial yang bisa 
mengganggu stabilitas nasional.

Sebagai Insan Pancasila yang bertaqwa kepada Tuhan YME 
peristiwa tersebut membangunkan keyakinan bahwa semua 
itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan, untuk mengingatkan 
dan  menyadari jati diri  sebagai  manusia yang serba terbatas. 
Masing-massing saling membutuhkan satu sama lain, saling 
menghomati, dalam kebersamaan ,bisa memaknai indahnya 
kekeluargaan sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan 
bangsa. Bahwa kemampuan, kepandaian, kekuasaan adalah 
amanah, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah anugerah dan 
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amanah Tuhan yang wajib kita syukuri untuk dimanfaatkan 
sebagai  sarana kemakamuran bangsa dan negara. Inilah makna 
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, di alam miliminial yang serba modern namun  
penuh kedamaian.

Sebagai bentuk partisipasi, Asosiasi Dosen Pancasila 
dan Kewarganegaraan (ADPK), menyampaikan "Book Paper" 
untuk  berbagi pengalaman  dan pengetahuan secara daring, 
yang diharapkan menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam 
pengembangan pemahaman dan pengimplentasian nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bangsa.

  Jakarta, Medio Juni  2020 

  Ketua ADPK

  Letkol CPM (Purn) Dra. Hj. Sudarilah, MM
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SEKAPUR SIRIH 1

ASOSIASI DOSEN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN 
(ADPK) memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para 
Penulis yg telah menyumbangkn hasil karyanya, sehingga bukuini 
bisa diterbitkan. Menyadari sepenuhnya bahwa di Era Globalisasi 
yang sekarang lebih dikenal dengan MILENEAL maupun INDUSTRI 
4.0 akan membawa gelombang besar menerpa Ideologi Pancasila, 
apabila bangsa Indonesia lengah kurang waspada.

Makin berat tugas dan tanggung jawab Dosen Pancasila 
utamanya dalam: mengamankan Ideologi Pancasila dari 
terpaan Ideologi lain yang nyata-nyata bertentangan dgn 
Ideologi Pancasila, meskipun sudah ada TAP MPR dan UU 
perihal Bahaya Laten Komunisme serta Golongan Ekstrem 
lainnya. Disinilah pentingnya peranan ADPK sebagai wadah ber-
himpunnya Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan untuk tidak 
henti-hentinya secara kontinu mengadakan Seminar/Sarasehan/
Pentaloka guna mengingatkan para Dosen tentang masih adanya 
ancaman terhadap NKRI/PANCASILA.

Sebagai Dosen Kewarganegaraan wajib hukumnya 
mengembangkan dan mensosialisasikan Wawasan Nusantara 
dan Ketahanan Nasional, karena kedua ilmu itu hasil karya 
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para leluhur kita guna memberi bekal dan pencerahan kepada 
mahasiswa/generasi muda tentang Geopolitik dan Geostrategi 
sebagai modal dasar memahami  dan mendalami hakekat posisi 
dan potensi bumi Nusantara (SDA dan SDM)kita sekaligus 
menyadari bahwa masih adanya ancaman yang ingin merongrong 
keutuhan dan kedaulatan wiliayah NKRI.

Dalam kesempatan ini Kami atas nama Pribadi maupun 
Asosiasi mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh jajaran 
pengurus ADPK atas kerja keras dan pengabdiannya dalam 
menjalankan roda organisasi sehingga ADPK semakin mantap 
dan tegar dalam membina serta meningkatkan profesionalisme 
dosen Pancasila dan Kewarganegaraan; tidak lupa kepada pihak-
pihak yang telah membantu terbitnya buku ini; bahkan pada 
waktu Pandemi  Covid-19, ADPK berhasil menyelenggarakan 
Seminar melalui media daring. Semoga buku ini bermanfaat 
dan mohon maaf apabila ada kekurangandan kesalahan. 
Sekali lagi kepada.para Penulis, teruskan berkarya demi NKRI dan 
ajak kawan-kawan yang lain untuk mulai menulis.

Semoga Allah Swt. selalu melimpahkan  rahmat dan Hidayah-
Nya kepada kita semua, Aamiin YRA. 

Jakarta, Juni 2020

BRIGADIR JENDERAL TNI (PURN) SOEJANTO, SE ,MBA

Pengawas ADPK
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SEKAPUR SIRIH 2

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pertama–tama marilah kita panjatkan puji dan syukur 
kehadirat Allah Swt. atas karunia dan kenikmatan kepada 
kita semua berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita 
dapat melaksanakan tugas yang mulia yaitu menjadi khalifah 
(pemimpin) di muka bumi ini, untuk membela bangsa dan negara 
yang kita cintai bersama. Amin YRA. Sebagaimana dalam UUD 
1945, Pasal 1 Ayat 1, bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), harus dijadikan sebagai komitmen dan ikatan 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia 
hendaknya dalam praktek moral dan intelektualnya harus 
selalu diorientasikan dalam membangun masyarakat Indonesia 
Seutuhnya.

Landasan Yuridis Pancasila secara resmi disahkan oleh Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 
1945 (sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia) dengan 
penetapan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional Bangsa 
Indonesia di mana secara Implisit sila–sila dari Pancasila tercantum 
dalam Pembukaan, UUD 1945 sebagaimana diundangkan dalam 
berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama – sama dengan 
Batang Tubuh UUD 1945.
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Pancasila sebagai Dasar Negara yang tersebut dalam 
alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 dan tertuang dalam 
Memorandum DPR – GR tanggal 6 Juni 1966 yang menegaskan 
bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah 
Murnikan oleh PPKI sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 
yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapan No: XX/MPRS/1978 
jo. Ketetapan MPRS No.5/MPRS/1973.

Perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara 
kita mengalami perubahan besar terutama dalam praktek 
kenegaraan pasca Reformasi; yang ditandai dilaksanakannya 
empat kali Amandemen UUD 1945. Pancasila sebagai “Soko 
Guru” (tiang penyangga utama) dalam dinamikanya saat ini 
telah mengalami “Kerapuhan”, sehingga berpotensi mengancam 
eksistensi NKRI utamanya dalam aspek Persatuan Kesatuan 
Bangsa, hal tersebut mendorong berbagai anak bangsa peduli 
terhadap permasalahan dan masa depan bangsa.

Dalam upaya merespons suatu fase di mana saat ini kita 
berada dalam era yang disebut Era Milenial (dikenal sebagai 
generasi Y/Gen Y atau/Generasi Langgas (“babies equal born”, 
New York Post)). Para ahli dan peneliti umumnya menggunakan 
kelahiran 1980-an sampai pertengahan 1990-an hingga akhir 
2000-an.

Secara sederhana dapat disampaikan bahwa generasi 
milenial adalah generasi yang merasa tertantang akan 
lingkungan yang melibatkan kreativitas dan perubahan, generasi 
tersebut tidak menyukai sesuatu yang bersifat statis, cenderung 
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berusaha dengan kritis mencari upaya untuk meningkatkan 
produktivitasnya dan menunjukkan eksistensinya.

Dalam menghadapi Era Milenial tersebut diperlukan upaya 
dan strategi bagaimana agar nilai – nilai Pancasila dapat diterima 
dan diamalkan oleh generasi milenial. “Book Chapter” ini berupaya 
memberikan setitik cakrawala dan wawasan bagi para pembaca 
dalam upaya bersama menjadikan Pancasila sebagai landasan 
dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam 
Era Milenial.

Semoga keberadaan “Book Chapter” ini yang berisikan dengan 
Artikel Ilmiah dengan topik dan sudut pandang dari para penulis 
tentang Pancasila yang dilandasi dari berbagai disiplin keilmuan 
masing–masing. Semoga Karya Bersama anak bangsa ini dapat 
memberi percikan semangat kebangsaan untuk meningkatkan 
komitmen bersama terhadap upaya bersama menjadikan 
Pancasila sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan 
Berbangsa dan Bernegara yang kita cintai. Amin YRA.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Dr. H. Herinto Sidik Iriansyah, M. Si.

Ketua STKIP Kusuma Negara

Pengawas ADPK
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IMPLEMENTASI  PANCASILA  DARI  
MASA  KE  MASA

BUNG  KARNO  PENGGALI,  
PERUMUS,  PENCIPTA,  

PENGUTARA  PANCASILA

Oleh: Soeprapto, M.Ed. 
Ketua LPPKB Mantan Ketua BP7

Gedung Granadi Lt. 5 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-I Kav. 8-9 Jakarta 12950
korespondensi: 

  

A. Pengantar

Dalam rangka membahas implementasi Pancasila dari masa 
ke masa, senang maupun tidak senang, perlu dipahami lebih 
dahulu makna Pancasila secara tepat dan benar. Berbicara tentang 
Pancasila tidak mungkin tanpa memahami penggagas awal, 
penggali, atau pencipta Pancasila. Sementara itu untuk dapat 
memahami gagasan tentang Pancasila perlu dicermati situasi dan 
kondisi yang dialami oleh penggagas, atau biasa disebut suasana 
kebatinan yang menyelimuti penggagas Pancasila dimaksud. 
Oleh karena itu, sebelum kita memasuki pokok bahasan yakni 
“Implementasi Pancasila dari masa ke masa,” perlu dipahami lebih 
dahulu (a) penggagas awal Pancasila, dan (b) suasana kebatinan 
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yang menyelimuti penggagas tersebut. Sementara itu suatu hal 
yang tidak boleh diabaikan adalah adanya berbagai pihak yang 
dengan kesungguhan hati berusaha mengimplementasikan 
Pancasila sesuai dengan tuntutan zamannya. Hanya dengan cara 
demikian, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan 
Pancasila dapat didudukkan secara proporsional, sehingga tidak 
menimbulkan pro dan kontra. 

1. Penggagas awal Pancasila
Tidak dapat dipungkiri, dan ini merupakan kebenaran 

sejarah, bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato 
di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai), dalam rangka menjawab 
pertanyaan Ketua Badan mengenai dasar negara yang akan 
didirikan. Ir Soekarno mengusulkan lima prinsip sebagai dasar 
negara yang diberi nama Pancasila. Hal ini diperkuat dengan 
kajian yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada, 
sehingga memberikan gelar doktor honoris causa kepada Ir. 
Soekarno atas karyanya tersebut, pada tanggal 19 September 1951.

Dalam pidato promosi doktor honoris causa tersebut, 
bertindak sebagai promotor Prof.Mr. Drs. Notonagoro, menyatakan 
bahwa Ir. Soekarno berjasa yang amat besar terhadap masyarakat, 
bangsa dan negara Indonesia, sebagai pencipta Pancasila yang 
merupakan filsafat dasar negara, sehingga layak mendapatkan 
penghargaan doktor honoris causa dalam bidang hukum. 
Namun dengan rendah hati Bung Karno mengaku, dalam orasi 
ilmiahnya pada waktu menerima doktor honoris causa tersebut, 
dirinya sekadar menjadi perumus Pancasila yang merupakan 
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perasaan-perasaan yang telah lama terkandung dalam kalbu 
rakyat Indonesia. Mengaku sekadar menjadi pengutara daripada 
keinginan-keinginan dan isi jiwa bangsa Indonesia turun 
temurun. Dalam berbagai kesempatan beliau menyatakan pula, 
bahwa dirinya adalah sekadar sebagai penggali Pancasila.

Ir. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir pada 
tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, dan wafat pada tanggal 21 Juni 
1970 di Jakarta, dimakamkan di Blitar Jawa Timur. Bung Karno lahir 
ketika matahari merekah di ufuk timur, sehingga oleh ibundanya 
diberi parab (nick name) anak fajar, fajar bagi hari itu tanggal 
6 Juni 1901, tetapi juga fajar bagi abad ke XX. Waktu kecil Bung 
Karno bernama Koesnososro Soekarno.Namun karena waktu kecil 
mengalami sakit yang tiada henti, maka disebut saja Soekarno.

Ayah Ir. Soekarno bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo 
diperkirakan lahir tahun 1869 dan wafat pada tahun 1945, berusia 
76 tahun. R. Soekemi memulai kariernya sebagai guru Sekolah 
Dasar di Buleleng Bali, setelah menyelesaikan pendidikannya 
di Sekolah Guru di Probolinggo, Jawa timur. Di Buleleng ini R. 
Soekemi bertemu dengan ibunda Ir. Soekarno yang bernama Ida 
Ayu Nyoman Rai. Dari Buleleng R. Soekemi pindah ke Sidoarjo 
dan Mojokerto di Jawa Timur.

Ir. Soekarno mulai pendidikannya di ELS (Europeesche Lagere 
School), Mojokerto, sekolah dasar yang diperuntukkan bagi anak 
Belanda dan bangsa Eropa. Hanya anak pribumi dari keturunan 
tertentu yang boleh belajar di ELS. Kurikulum di ELS menerapkan 
prinsip concordantie, sama dengan kurikulum yang berlaku di 
Negeri Belanda, untuk memudahkan anak keturunan Belanda 



4

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

yang kembali ke negerinya. Kemudian masuk ke HBS (Hoogere 
Burger School) di Surabaya. Pada tahun 1921 melanjutkan studi 
ke THS (Technische Hoge School) yang sekarang menjadi Institut 
Teknologi Bandung, dan dapat menyelesaikan studinya pada 
tahun 1926. Sejak di sekolah menengah, Bung Karno telah tertarik 
pada kegiatan politik, di antaranya menjadi anggota Tri Koro 
Dharmo, yang merupakan onderbouw (anak organisasi) dari Boedi 
Oetomo. Di kemudian hari Tri Koro Dharmo berubah menjadi Jong 
Java, organisasi anak-anak muda Jawa, yang ikut berperan aktif 
dalam mencetuskan “Sumpah Pemuda” pada tahun 1928.

Pada tahun 1927 bersama-sama dengan Mr. Iskaq 
Tjokroadisoerjo, Soenarjo, dan lain-lain, Bung Karno mendirikan 
Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai yang non-
kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Akibat dari 
gerakan yang dilancarkannya itu, pada tahun 1929 ia ditangkap 
oleh pemerintah Hindia Belanda dan dipenjara di Sukamiskin 
selama empat tahun. Bung Karno menyampaikan pembelaannya 
dengan suatu uraian yang panjang lebar dan terkenal dengan 
judul “Indonesia Menggugat – Indonesie klaagt aan”. Sekeluarnya 
dari penjara tidak jera, tetapi ia tetap melaksanakan gerakan 
untuk menyadarkan rakyat untuk mencapai Indonesia merdeka. 
Pada tahun 1933, ia ditangkap lagi dan dibuang ke Endeh, Flores, 
untuk kemudian dipindah ke Bengkulu pada tahun 1937 sampai 
kedatangan Jepang tahun 1942 di Indonesia.
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2. Suasana Kebatinan memasuki Abad XX
Pada waktu Bung Karno lahir pada permulaan Abad XX, 

dunia sedang dilanda oleh demam nasionalisme. Negara-negara 
Eropah seperti Jerman dan Itali berjuang untuk menjadi negara-
bangsa pada paroh kedua Abad XIX, sedang negara-negara 
berkembang di Asia, baru terjadi pada akhir Abad XIX seperti 
Jepang, dan permulaan Abad  XX, seperti Cina, India, Mesir, Turki 
termasuk Indonesia. Sebagai akibat gagasan-gagasan yang timbul 
atau diusung oleh tokoh pejuang kemerdekaan, selalu dijadikan 
bahan pertimbangan atau rujukan dalam memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia.

Suasana dunia yang diwarnai oleh gerakan-gerakan 
mewujudkan negara-negara kebangsaan yang merdeka, 
mendorong Bung Karno untuk mewujudkan negara kebangsaan 
Indonesia yang merdeka dan bersatu padu. Hal ini merupakan 
obsesi Bung Karno sejak masih belajar di HBS Surabaya sampai 
akhir hayat beliau. Tidak heran bila Bung Karno selalu mensitir 
pendapat para ahli di dunia yang memperjuangkan kemerdekaan, 
maupun para ahli yang memiliki gagasan tentang “kebangsaan”, 
seperti Ernest Renan dan Otto Bauer, serta Mustapha Kamil, 
Arabhi Pasha, Muhammad Syarif Bey, Zachrul Pasha dari Mesir; 
Abdul Karim dari Marokko; Veroze Sachmeta, Dadaph Choensoriji, 
Muhammad Ali, Syowet Ali, Sarojin Naidu, Pandit Yawaharlal 
Nehru, Mahatma Gandhi dari India; Mabini, Aquinaldo, Quezon 
dari Filipina, Sun Yat Sen di Cina,  dan sebagai-nya.

Di samping tokoh-tokoh dunia, Bung Karno juga mendapat 
pengaruh dari tokoh-tokoh dalam negeri seperti H.O.S. 



6

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

Tjokroaminoto, pimpinan Sarekat Islam yang sekaligus sebagai 
mertua, tokoh-tokoh komunis yang sering mengadakan diskusi 
di rumah Tjokroaminoto, dan tokoh-tokoh nasional lain yang 
mewarnai gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Bung Karno. 
Misal di Indonesia tidak dikenal proletar tetapi kaum marhaen, ini 
merupakan konsep yang diajukan oleh Bung Karno. Asas nasasos 
singkatan nasionalisme, agama, dan sosialisme yang dijadikan 
landasan hidup bermasyarakat adalah konsep yang diajukan oleh 
Bung Karno. Konsep nasasos inilah yang kemudian berkembang 
menjadi nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Teori 
tentang kelahiran suatu negara bangsa merupakan analisis yang 
diajukan oleh Bung Karno berdasarkan atas buku-buku bacaan 
dari tokoh-tokoh tersebut di atas, untuk kemudian diramu dengan 
pengalaman hidupnya. Demikianlah gambaran secara singkat 
yang perlu diungkap lebih lanjut di bagian lain. Hal ini sekadar 
untuk menggambarkan bahwa gagasan yang disampaikan oleh 
Bung Karno adalah sesuai dan diwarnai atau bernuansa situasi 
yang berkembang pada waktu itu.

3. Proses Kelahiran Pancasila
Perumusan Pancasila menjadi dasar negara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia melalui proses yang panjang. Pada waktu 
Bung Karno berpidato di depan Badan Penyelidik Usaha-usaha 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyatakan bahwa sebelum 
suatu gagasan ditetapkan menjadi dasar negara, telah dipikir-
pikirkan lebih dahulu, dan bahkan telah diuji-cobakan lebih 
dahulu, seperti yang dilakukan oleh Sun Yat Sen, Lenin, Hitler, dan 
sebagainya. Dalam pidato tersebut Bung Karno berkata: ”Tuan-
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tuan sekalian, Weltanschauung ini sudah lama harus kita bulatkan 
dalam hati kita dan di dalam pikiran kita, sebelum Indonesia 
Merdeka datang. Idealis-idealis di seluruh dunia bekerja mati-
matian untuk mengadakan bermacam-macam Weltanschauung, 
bekerja mati-matian untuk me-realiteit-kan Weltanschauung 
mereka itu.” Dengan kata lain bahwa Pancasila yang diusulkan 
oleh Bung Karno sebagai dasar negara, pada waktu itu, telah 
jauh hari dipikirkannya. Hal ini tidak salah, karena sejak tahun 
20-an Bung Karno telah menyampaikan gagasannya tentang 
nasionalisme, tentang suatu landasan hidup bersama bagi 
masyarakat yang majemuk, tentang konsep internasionalisme, 
dan sebagainya. Gagasan tersebut dapat ditemui dalam uraian-
uraian Bung Karno dalam berbagai media tertulis pada waktu itu. 
Marilah kita mencoba untuk memahami konsep atau gagasan 
Bung Karno yang mendahului terumuskannya Pancasila sebagai 
dasar negara.

4. Konsep Persatuan
Konsep persatuan ini merupakan isu sentral, sehingga 

dalam berbagai karangan Bung Karno selalu menonjolkan 
betapa pentingnya persatuan untuk dapat memenangkan 
perjuangan dalam mencapai Indonesia Merdeka. Bung Karno 
sangat menyadari betapa pluralistiknya masyarakat Indonesia. 
Hal ini juga disadari oleh kaum imperialis, sehingga kondisi 
tersebut dimanfaatkan untuk tetap dapat menjajahnya dengan 
mengembangkan strategi: ”divide et impera,” pecah dan kuasai. 
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa perjuangan melawan 
imperialisme-kolonialisme dengan cara sendiri-sendiri seperti 
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yang dilakukan oleh Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Imam 
Bonjol, Hasanuddin tidak akan berhasil. Oleh karena itu, Bung 
Karno berpendapat hanya dengan persatuan yang kokoh dan 
kuat dari seluruh konponen bangsa, maka dapat melawan kaum 
imperialis. Bila keanekaragaman itu dibiarkan berkembang 
sendiri-sendiri tidak mungkin mengatasi kaum imperialis; satu-
satunya alat yang paling ampuh tiada lain adalah persatuan 
bangsa. Untuk dapat menyatukan kemajemukan masyarakat 
ini tidak mungkin diambilkan gagasan atau konsep unik yang 
terdapat dan dianut serta berkembang pada kelompok atau 
golongan tertentu, sebab bila demikian, tidak akan diterima oleh 
kelompok atau golongan yang lain. Oleh karena itu perlu adanya 
suatu gagasan yang merupakan denominator atau de grootste 
gemene deeler dan de kleinste gemene veelvoud dari keanekaragaman 
bangsa, dan yang dapat diterima oleh segala unsur yang 
menjadikan bangsa Indonesia.

Mempersatukan bangsa Indonesia ini menjadi obsesi Bung 
Karno, sehingga segala daya dan upaya ditumpahkan untuk 
mewujudkan dengan segala pengorbanan beliau. Sebagai contoh 
dapat dikemukakan di sini konsep nasakom yang beliau anjur-
anjurkan. Beliau menyadari bahwa terdapat tiga kelompok 
besar dalam masyarakat Indonesia, yakni golongan nasionalis, 
golongan Islam, dan golongan komunis. Masing-masing memiliki 
prinsip perjuangan yang mengandung perbedaan yang hakiki, 
tetapi Bung Karno berusaha untuk mempersatukannya dengan 
konsep nasakom. Hal ini telah disampaikannya pada tahun 
1926 yang dimuat dalam Suluh Indonesia Muda dengan judul 
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“Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme”. Gagasan tersebut 
dipertahankan sampai akhir hayat beliau. Berikut disampaikan 
beberapa pendapat atau uraian yang disampaikan oleh Bung 
Karno dalam berbagai kesempatan yang menggambarkan betapa 
penting arti persatuan bagi perjuangan bangsa. Salah satu 
uraian tentang makna pentingnya persatuan bangsa terdapat 
dalam kuliah beliau pada tanggal 22 Mei 1958, di depan para elite 
politik, pemuka masyarakat dan agama serta mahasiswa, yang 
diselenggarakan di istana negara. Demikian dalam garis besar 
uraian tersebut.

a. Pancasila adalah Weltanschauung, dasar falsafah negara-
bangsa Indonesia, sekaligus sebagai alat mempersatu 
bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik dari Sabang 
sapai Merauke. Diyakini sekali oleh Bung Karno bahwa 
hanya Pancasila yang mampu mempersatukan bangsa 
Indonesia yang pluralistik ini. Pancasila juga sebagai alat 
untuk melawan imperialisme.

b. Masing-masing bangsa dalam menghadapi imperialisme 
yang menjajahnya berbeda-beda tergantung dari kondisi 
objektif bangsa tersebut dan sifat dari kapitalisme yang 
mendukung berlangsungnya imperialisme. Sebagai 
akibat cara bangsa Indonesia dalam menghadapi 
imperialisme berbeda dengan cara yang diterapkan oleh 
bangsa Amerika, India, Philipina, dan sebagainya. 

c. Bagi bangsa Indonesia cara menghadapi imperialisme 
adalah dengan mengerahkan seluruh rakyat, yang 
terikat dalam persatuan dan kesatuan. Hanya dengan 
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cara ini bangsa Indonesia dapat memenangkan revolusi. 
Bung Karno menyebutnya sebagai samen bundeling van 
alle krachten, mengikat segala kekuatan menjadi satu.

Paham persatuan ini tidak hanya ditujukan pada bersatunya 
negara-bangsa Indonesia, tetapi juga bersatunya negara-negara 
tertindas. Dengan segala upayanya, Bung Karno bersama-
sama dengan beberapa pimpinan negara Asia dan Afrika 
menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 – 25 
April 1955 di Bandung, yang dihadiri oleh 29 negara Asia dan 
Afrika. Konferensi tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang 
biasa disebut sebagai Deklarasi Asia-Afrika yang berisi prinsip-
prinsip koeksistensi damai yang disebut “Dasasila Bandung”. 
Salah satu diktum Dasasila tersebut menyebutkan: "Memajukan 
kepentingan bersama dan kerja sama”. Konferensi Asia Afrika ini 
di kemudian hari berkembang menjadi konferensi negara-negara 
non blok, kesatuan negara-negara yang tidak terikat pada blok 
Barat, maupun blok Timur. Konferensi tingkat tinggi pertama 
negara-negara non blok (non alignment) tersebut berlangsung 
di Beograd pada tanggal 1 – 6 September 1961. Lahirlah konsep 
kesatuan negara-negara NEFO, singkatan dari the New Emerging 
Forces, menghadapi negara-negara yang telah menikmati 
kesejahteraan yang disebut OLDEFO, singkatan the Old Established 
Forces.

Pada tanggal 30 September 1960, Presiden Soekarno 
berpidato di depan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
dengan judul “To build the world a new”. Isi pidato tersebut di 
antaranya adalah mencari solusi terhadap pertentangan dunia 
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yang terjadi pada waktu itu antara dua superpower Amerika dan 
USSR, dengan menawarkan suatu landasan yakni Pancasila yang 
merupakan hogere optrekking dari Declaration of Independence 
Amerika Serikat dengan Manifesto Komunis Rusia. Demikian 
gagasan Bung Karno sebagi pencerminan obsesinya terhadap 
persatuan, dapat terwujud dalam persatuan regional, maupun 
persatuan global, utamanya persatuan nasional.

5. Konsep Marhaenisme
Konsep marhaenisme merupakan suatu gagasan yang 

original dari Bung Karno. Dalam proses produksi, komunisme 
mengenal yang disebut kaum proletar dan kaum borjuis. Proletar 
adalah kelompok manusia yang menjual tenaga kepada kaum 
borjuis. Mereka tidak memiliki modal dan alat produksi, tetapi 
sekadar menyerahkan tenaga dan pikirannya dalam proses 
produksi. Dengan demikian golongan proletar dapat seorang 
insinyur yang kecukupan, dapat seorang buruh yang hidupnya 
sangat pas-pasan. Di Indonesia pada waktu dijajah oleh Belanda, 
kedaannya adalah sangat berbeda. Yang ada adalah petani-petani 
miskin; mereka memiliki modal berupa tanah yang digarap, meski 
dalam jumlah yang sangat terbatas. Mereka juga memiliki alat 
produksi, memiliki cangkul sendiri, bajak sendiri, bahkan juga 
memiliki ternak untuk membantu kerjanya. Sehingga mereka 
itu tidak dapat dikategorikan sebagai proletar, karena mereka 
memiliki modal dan alat produksi sendiri. Memang benar bahwa 
hasil dari kerja petani tersebut sangat pas-pasan, mendekat tidak 
cukup untuk menunjang hidupnya. Oleh karena itu, bila disebut 
proletar tidak tepat. Bung Karno memberikan predikat bagi 
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petani-petani yang serba tidak kecukupan tersebut marhaen; 
diambil dari nama seorang petani di Bandung Selatan yang pada 
waktu itu ditemui oleh Bung Karno, sekitar tahun 1926-an.

Dalam kuliahnya di depan para elite politik tanggal 3 
September 1958, Bung Karno menyatakan bahwa: "Marhaenisme 
adalah marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, 
dilaksanakan di Indonesia, is het in Indonesie toegepaste marxisme”. 
Untuk memahami marhaenisme, perlu dipahami sejarah 
perkembangan imperialisme yang terjadi di Indonesia pada 
penjajahan Belanda, yang didukung oleh kapitalisme yang berciri 
finanz kapitaal, yang berakibat rakyat verpauveriseerd, menjadi 
marhaen, rakyat serba kecil. Marxisme adalah denkmethode, 
pola pikir untuk memahami bagaimana suatu perjuangan harus 
dijalankan dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. 
Dengan demikian, marhaenisme juga suatu denkmethode 
bagaimana bangsa Indonesia berjuang menuju masyarakat yang 
adil dan sejahtera. Salah satu cara adalah dengan mempersatukan 
seluruh komponen bangsa tiada kecuali atau yang biasa disebut 
samen bundeling van alle krachten; tidak pandang agama yang 
dipeluknya, ideologi yang diperjuangkannya, ras dan suku bangsa 
asalnya. Semuanya termasuk golongan marhaen, dan hanya 
dengan persatuan yang kokoh kuat maka tujuan perjuangan 
dapat terwujud.

6. Demokrasi 
Persoalan demokrasi telah lama menjadi pemikiran Bung 

Karno. Di surat kabar “Pemandangan” pada tahun 1941, Bung Karno 
telah menguraikan mengenai demokrasi. Diungkapkan bahwa 
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demokrasi politik saja tidaklah cukup. Demokrasi politik hanya 
memberikan kepuasan dalam realisasi kebebasan dan kesetaraan 
dalam mengambil keputusan bersama, tetapi tidak menjamin 
kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Oleh karena itu, 
demokrasi politik musti ditambah dengan demokrasi ekonomi. 
Suatu ilustrasi dikemukakan dalam uraian tersebut: "Pada saat 
si buruh itu menjadi tuan di dalam urusan politik, pada saat itu 
juga ia adalah budak-budak belian di lapangan ekonomi. Pada 
saat yang ia menjatuhkan menteri-menteri, maka ia sendiri bisa 
diusir dari pekerjaan zonder ketentuan sedikit pun jua apa yang 
akan ia makan di hari esok.” Bung Karno berpandangan bahwa 
politieke democratie perlu disatukan dengan sociale rechtvaardigheid, 
demokrasi dengan kesejahteraan, inilah yang kemudian diberi 
nama socio-democratie.

Di depan peserta kuliah umum yang diselenggarakan di 
Yogyakarta tanggal 21 Pebruari 1959, Bung Karno menjelaskan 
mengenai makna demokrasi terpimpin. Dijelaskan bahwa 
demokrasi terpimpin adalah laksana kerjanya seorang conductor 
suatu symphony orchestra. Conductor dalam memimpin suatu 
symphony tidak sesuka hati tetapi berdasar pada partitur yang 
telah disiapkan dan yang dipegang oleh masing-masing pemain 
alat musik. Conductor akan membetulkan bila seorang pemain 
musik menyimpang dari partitur yang telah disediakan. Demikian 
pula halnya dengan demokrasi terpimpin dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Seorang pemimpin harus berpegang 
teguh pada rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh 
lembaga yang berwenang dalam menjalankan demokrasi.
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7. Pancasila – 1 Juni 1945
Bila orang membahas mengenai Pancasila gagasan Bung 

Karno, pada umumnya orang hanya terpatri pada pidato Bung 
Karno yang disampaikan di depan BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 
1945. Sedangkan sebenarnya gagasan Bung Karno mengenai 
Pancasila telah jauh hari dapat ditemukan dalam berbagai 
karangan beliau, dan berkembang terus sampai akhir hayat 
beliau. Memang gagasan Bung Karno tentang Pancasila terkristal 
dan tersistematisasi dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 tersebut. 
Gagasan Bung Karno sebelum dan sesudahnya biasanya hanya 
mengupas salah satu aspek dari Pancasila. Oleh karena itu, untuk 
memahami gagasan Bung Karno mengenai Pancasila perlu 
dipahami secara mendalam pidato tersebut.

Atas prakarsa Departemen Penerangan, pidato Bung Karno 
pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut dibukukan pada tahun 1947 
dengan judul “Lahirnya Pancasila” Jadi, mulai dikenalnya istilah 
“lahirnya Pancasila” oleh masyarakat bukan pada tahun 1945, tetapi 
setelah terbit buku dimaksud. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat 
memberikan kata pengantar pada buku tersebut, tertanggal 1 Juli 
1947. Di antaranya menyebutkan:

Sebagai Kaityoo (Ketua) dari Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai 
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) saya mengikuti 
dan mendengar sendiri diucapkannya pidato ini oleh Bung 
Karno, sekarang Presiden Negara kita. Oleh karena itu sungguh 
menggembirakan sekali maksud penerbit, untuk mencetak pidato 
Bung Karno itu, yang berisi “Lahirnya Pancasila” dalam sebuah 
buku kecil.
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Badan Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai itu telah mengadakan 
sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 
dengan tanggal 1 Juni 1945 dan yang kedua dari tanggal 10 Juli 
1945 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. “Lahirnya Pancasila” ini 
adalah sebuah stenografisch verslag dari pidato Bung Karno yang 
diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang 
yang pertama tanggal 1 Juni 1945 ketika sidang, membicarakan 
“Dasar” (beginsel) negara kita, sebagai penjelmaan daripada 
angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat suatu 
pidato yang tidak tertulis dahulu kurang sempurna tersusunnya. 
Tetapi yang terpenting adalah ISINYA.

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh “Lahirnya 
Pancasila” ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu Democratisch 
Beginsel, suatu beginsel yang menjadi Dasar Negara kita, yang 
menjadi Rechtsideologie Negara kita; suatu beginsel yang telah 
meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang 
telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di 
bawah penilikan yang keras dari pemerintah Bala Tentara Jepang. 
(Ejaan disesuaikan dengan EYD). Isi pidato Bung Karno pada 
tanggal 1 Juni tersebut dalam garis besarnya dapat digambarkan 
sebagai berikut:

a. Pengantar
Isi pengantar ini di antaranya adalah sebagai berikut:

 » Meluruskan pembicaraan anggota Sidang; bahwa yang 
diminta oleh Ketua BPUPKI adalah mencari dasarnya negara 
Indonesia merdeka, philosofische grondslag dari pada Indonesia 
Merdeka, pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-
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dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya, atau 
Weltanschauung untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia 
Merdeka.

 » Memberikan makna kemerdekaan, karena masih ada anggota 
BPUPKI yang ragu terhadap kemerdekaan Indonesia, mereka 
beranggapan bahwa  persyaratan bagi berdirinya suatu 
negara merdeka belum terpenuhi. Bung Karno menghendaki 
kemerdekaan Indonesia sekarang juga, tidak ditunda-tunda 
lagi. Persyaratan bagi suatu negara dapat dibangun setelah 
merdeka.

 » Arti merdeka adalah political independence, politieke 
onafhankelijkheid, laksana jembatan emas. Di seberang 
jembatan kita membangun untuk mencapai kemajuan dan 
kemakmuran.

 » Syarat merdekanya suatu negara adalah apabila rakyat 
telah sanggup untuk mempertahankan negaranya. Hukum 
internasional pun dewasa itu memberikan kemudahan 
untuk merdekanya suatu bangsa; asal ada bumi, rakyat, dan 
pemerintahan yang teguh.

b. Pengertian Dasar Negara dan Contoh-contohnya
 » Hitler mendirikan Jerman Raya berdasar National-Sozialistische 

Weltanschauung. Lenin mendirikan Uni Soviet dengan dasar 
Marxistische, Historisch-Materialistische Weltanschauung, Dai 
Nippon dengan Tennoo Koodoo Seishin, Saudi Arabia dengan 
dasar Islam, Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok 
merdeka di atas San Min Chu I, nasionalisme, demokrasi, 
sosialisme. Bagaimana dengan Indonesia.
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 » Weltanschauung ini harus sudah dipikirkan jauh hari sebelum 
dimanfaatkan sebagai dasar negara. Contoh Weltancshauung 
di atas memerlukan proses yang panjang sampai 
direalisasikan dalam hidup bernegara. Kita perlu mencari 
Weltanschauung yang disepakati oleh semua.

c. Dasar kebangsaan
 » Dasar kebangsaan merupakan dasar pertama bagi negara 

Indonesia, suatu dasar bukan untuk seseorang, golongan, 
tetapi suatu dasar “semua buat semua”. Semua anggota 
BPUPKI meski dari suku bangsa yang aneka, beragama yang 
beragam tetapi satu bangsa yakni Indonesia. Negara yang 
akan didirikan merupakan suatu nationale staat.

 » Dikutipnya persyaratan suatu  bangsa menurut Ernest Renan 
yakni: “le desir d’etre ensemble”, dan definisi bangsa menurut 
Otto Bauer: “Eine Nation ist eine aus Schiksalgemeinschaft 
erwachsene Charakter-gemeinschaft.” Pendapat tersebut 
dilengkapi dengan teori “persatuan manusia dengan tempat”. 
Rakyat Indonesia yang berjumlah 70 juta ini telah menyatu 
sebagai suatu natie, dan nationale staat ini yang ingin kita 
bangun. Kita telah mengalami dua kali sebagai nationale 
staat, yakni zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit.

 » Pandangan Cina kuno bersifat kosmopolitan, namun sejak 
Sut Yat Sen, Cina mengembangkan juga paham nasionalisme, 
kebangsaan.

 » Prinsip kebangsaan ini mengandung bahaya yakni 
chauvinisme, seperti yang berkembang di Jerman zaman 
Hitler. Oleh karena itu, paham kebangsaan ini tidak akan 
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mengarah ke “Indonesia Uber Alles”. Seperti yang dikatakan 
Gandhi bahwa “kebangsaan saya adalah perikemanusiaan”, 
“My nationalism is humanity”.

d. Internasionalisme
 » Filosofische principe yang kedua adalah internasionalisme. 

Internasionalisme bukan kosmopolitanisme yang tidak 
mengakui adanya bangsa. Nasionalisme akan hidup subur 
dalam taman sarinya internasionalisme. Antara nasionalisme 
dan internasionalisme bergandengan erat.

e. Mufakat
 » Dasar yang ketiga adalah mufakat. Syarat yang mutlak untuk 

kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan, 
karena negara Indonesia bukan hanya untuk mewadahi 
aspirasi seseorang atau sekelompok, tetapi semua untuk 
semua.

 » Musyawarah untuk mencapai mufakat ini merupakan wahana 
yang sangat baik bagi pihak Islam untuk memperjuangkan 
aspirasinya. Demikian pula dengan agama yang lain. 
Musyawarah merupakan sarana hidup bersama yang fair play, 
adil. Untuk itulah diperlukan Badan Perwakilan Rakyat untuk 
memperjuangkan aspirasi ini.

f. Kesejahteraan
 » Dengan dasar kesejahteraan diharapkan tidak akan ada 

kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Dengan politieke 
democratie belum tentu dapat tercipta kesejahteraan bagi 
seluruh rakyat. Contohnya di Eropa Barat dengan politieke 
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democratie kapitalis justru merajalela. Oleh karena itu 
diperlukan sociale rechtvaardigheid, diperlukan adanya 
ekonomische democratie.

g. Ketuhanan yang berkebudayaan
 » Prinsip kelima adalah Ketuhanan. Setiap orang Indonesia 

hendaknya ber-Tuhan menurut Tuhan-nya sendiri-sendiri, 
menurut agama yang dipeluknya dengan cara yang leluasa. 
Egoisme-agama hendaknya dihindari. Hendaknya orang 
Indonesia ber-Tuhan secara kebudayaan, yang berkeadaban, 
ialah hormat menghormati satu sama lain, verdraagzaamheid, 
ke-Tuhanan yang berkebudayaan yang berbudi pekerti luhur. 
Negara Indonesia Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa.

h. Nama Pancasila
 » Kelima dasar bagi berdirinya Indonesia Merdeka adalah:

• Kebangsaan Indonesia
• Internasionalisme atau perikemanusiaan
• Mufakat atau demokrasi
• Kesejahteraan sosial
• Ketuhanan yang berkebudayaan.
• Dasar yang lima ini tidak diberi nama Panca Dharma, 

karena dharma berarti kewajiban sedang lima dasar 
negara itu berupa asas atau prinsip dasar, oleh karena 
itu lebih tepat diberi nama Pancasila. Bila ada yang 
berkeberatan dengan jumlah yang lima maka dapat 
diperas menjadi tiga, menjadi Trisila, yakni socio-
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nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Bila tiga ini 
masih terlalu banyak maka dapat diperas lagi menjadi 
Ekasila yakni Negara Gotong-Royong.

• Pancasila ini harus diperjuangkan untuk menjadi realiteit, 
oleh karena itu peran manusia sangat penting sekali.

Demikianlah isi pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 
dalam garis besarnya. Sebagian besar pidato itu berisi contoh-
contoh untuk meyakinkan pandangan dan pendapat yang beliau 
kemukakan. Dengan kemampuan beliau dalam berorasi seakan-
akan apa yang disampaikan itu telah menjadi kesepakatan sidang. 
Sedang kedudukan pidato tersebut adalah sebagai usul yang 
disampaikan di depan sidang BPUPKI. Oleh karena itu, pidato 
tersebut perlu ditampung dan dibahas lebih lanjut dalam sidang-
sidang berikutnya.

Demikianlah garis besar pidato Bung Karno pada tanggal 
1 Juni 1945, dan kalau kita cermati banyak hal-hal yang telah 
dikemukakan dalam berbagai kesempatan jauh hari sebelumnya. 
Dapat pula kita amati betapa konsistennya pemikiran Bung 
Karno mengenai hal yang dikemukakan, misal mengenai paham 
kebangsaan, menganai prinsip-prinsip demokrasi, persatuan dan 
sebagainya. Lepas dari setuju atau tidak terhadap gagasan Bung 
Karno, suatu kenyataan bahwa apa yang menjadi pemikiran Bung 
Karno adalah merupakan karya agung anak bangsa, yang harus 
didudukkan secara proporsional.
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Abstrak
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang 

digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri memiliki fungsi 
dan arti yang sangat luas dalam perilaku kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945. Usaha melakukan peningkatan kualitas 
masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi di mana salah satu tujuan 
pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era revolusi 
industri 4.0. Namun dalam perkembangannya, Pancasila 
yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia tidak 
boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang 
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terkandung dalam Pancasila. Penelitan ini menggunakan 
metode studi kepustakaan, yaitu penelitian  kualitatif, dengan 
cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan 
mencatat serta menganalisis. Pancasila menjadi satu ideologi atau 
pandangan hidup yang paling tepat, karena Pancasila memiliki 
arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia. Pancasila diharapkan dapat menjadi 
matriks penilaian keberhasilan pembangunan nasional dalam 
rangka menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Kata kunci: Pancasila, Pembangunan Nasional, Revolusi 
Industri 4.0

A. Pendahuluan

Pancasila digali dari budaya Negara Indonesia sendiri, 
Pancasila memiliki fungsi dan peranan yang sangat luas dalam 
perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Fungsi dan peranan itu berkembang terus mengikuti tuntutan dan 
kemajuan zaman. Itulah sebabnya, Pancasila memiliki berbagai 
predikat sebagai nama yang menggambarkan dan menjelaskan 
fungsi dan peranannya (Yuyun Yuniati. S.Pd., M.Pd., 2019).

Cara dan usaha melakukan peningkatan kualitas 
masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan 
dan berkesinambungan yang berujung dan berlandaskan pada 
kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan 
perkembangan global sering disebut pembangunan nasional 
merupakan terutama di era sekarang adanya perkembangan 
teknologi informasi digital di era Revolusi 4.0. Oleh karena itu, 
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dalam pelaksanaannya selalu mengacu pada kepribadian bangsa 
dan nilai-nilai baik yang sifatnya universal untuk direalisasikan  
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdaulat serta 
mandiri secara ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi, 
berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh dalam kekuatan moral 
dan etikanya (Yuyun Yuniati. S.Pd., M.Pd., 2019).

Perkembangan revolusi tersebut menjadikan Pancasila harus 
mengikuti pola tersebut, Pancasila sebagai ideologi bersifat 
terbuka, dapat menangkap dinamika internal yang mengundang 
dan merangsang SDM Indonesia untuk mengembangkan 
pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. 
Sehingga Pancasila dianggap penting dalam mempersiapkan 
SDM di Era Industri 4.0 (Raharja, 2019).

Revolusi industri 4.0 merupakan sesuatu yang tidak dapat 
ditolak karena telah terlihat bahwa penggunaan berbagai macam 
hasil produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada 
revolusi industri sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh 
negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal 
yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan 
setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan 
kemampuannya secara internal dari segala segi bidang. Karena 
batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya 
pertukaran informasi di era digital. Indonesia secara umum 
berada pada posisi tengah dalam revolusi industri 4.0 di ASEAN  
(Raharja, 2019).

Pancasila sebagai dasar Negara yang banyak diwarnai oleh 
berbagai isu salah satu di antaranya adalah krisis identitas yang 
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terjadi saat ini. Oleh karena itu tantangan di era perkembangan 
zaman terutama pada revolusi industri 4.0 yang bisa mengancam 
eksistensi Pancasila yang seharusnya menjadi kepribadian 
bangsa. Akan tetapi, untuk saat ini mengharuskan bangsa 
Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia, yang semakin 
kuat dengan dibarengi perkembangan teknologi yang pesat 
dengan acuan industry 4.0. Indonesia berkomitmen untuk 
membangun industri manufaktur yang berdaya saing global 
melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai 
dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap 
dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan 
saat ini (Industri et al., n.d.).

Kementerian industri merancang Making Indonesia yang 
memfokuskan pada implementasi lima industri yaitu; makanan 
dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Kelima 
industri tersebut merupakan tulang punggung perekonomian 
yang diharapkan akan mampu memberikan efek yang besar 
dalam meningkatkan daya saing serta memberikan kontribusi 
nyata terhadap ekonomi Indonesia. Berdasar pada visi besar 
Indonesia dalam revolusi industri 4.0, yaitu membawa Indonesia 
menjadi 10 besar ekonomi pada tahun 2030. Pemerintah 
(Kemenperin) dalam roadmap making Indonesia fokus pada 
peningkatan kemampuan dan keterampilan pada angkatan kerja 
Indonesia dan pemanfaatan teknologi internet of things untuk 
meningkatkan produktivitas ekonomi dan meningkatkan nilai 
ekspor pada usaha-usaha kecil di Indonesia, juga mendukung 
penggunaan teknologi digital untuk perindustrian nasional yang 
sedang membangun start up (Hanum, 2019).
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B. Acuan Teori

Acuan teori yang digunakan untuk menganalisis Pancasila 
Dan Pembangunan Nasional Di Era Revolusi Industri 4.0 adalah:

1. Nilai Dasar (Marsudi, 2000: 48), merupakan suatu nilai yang 
tetap, yang dipilih sebagai landasan bagi nilai instrumental 
untuk akhirnya diwujudkan sebagai kenyataan (praktis). 
Nilai yang dipilih ini umumnya berhubungan dengan nilai-
nilai objektif, positif, intrinsik, dan transenden. Dari segi 
kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan 
eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan 
dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan oleh 
para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari 
sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan 
yang 18 telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita 
yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, 
persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. 

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara 
(Widjaja 2004: 6)mengandung nilai-nilai: 1) Nilai ketuhanan, 
nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 
keadilan; 2) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai 
pragmatis, dan nilai positif; 3) Nilai etis, nilai estetis, nilai 
logis, nilai sosial, dan nilai religius.

3. Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu 
keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat 
melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan 
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kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik 
(Bachrawi Sanusi, 2004: 53-54).

4. Teknologi revolusi industri 4.0 merupakan penamaan yang 
dimunculkan untuk menunjukkan salah satu rentang waktu 
yang digunakan oleh para ahli dalam menyebutkan salah 
satu periode generasi di bidang teknologi, di mana basis dari 
era revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan berkembang 
pesatnya teknologi digital di berbagai aspek kehidupan, 
seperti bidang pemasaran, bidang pemerintahan, bidang 
administrasi, bidang kesehatan, hingga sampai pada bidang 
militer (Lagut Sutandra, 2019: 37).

C. Metodologi

Metodologi penelitan yang digunakan adalah kualitatif 
dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. 
Sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik 
analisis data dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, 
serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan 
menganalisis terhadap sumber data yang didapat, peraturan 
perundang-undangan, literatur, data, dan beberapa dokumen 
yang terkait, serta bahan hukum tersier untuk menjelaskan dan 
membantu dalam menganalisis bahan hukum primer maupun 
sekunder yang berkesesuaian dengan tema yang akan diangkat, 
yaitu Pancasila dan Pembangunan Nasional di Era Revolusi 
Industri 4.0.
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D. Hasil Analisa dan Pembahasan

Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma 
pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan 
nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek 
pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional 
harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila (Asip 
Suyadi, 2018: 10).

Paling tidak hasil pencapaian hasil pembangunan mencakup 
lima unsur (Agus Salim, 2002: 264), yaitu:

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka 
pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu negara. 
Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa 
pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari 
produktivitas masyarakat di setiap tahun. 

2. Dicapainya pemerataan di suatu masyarakat dalam suatu 
negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan 
indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan 
pembagian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil 
pembangunannya dengan demikian adalah negara yang 
produktivitasnya tinggi, penduduknya makmur, dan 
sejahtera.

3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan 
penduduk di suatu negara dengan menggunakan tolok ukur 
PQLI (Physical Quality of Life Indeks) yang berasal dari tiga 
indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah 
satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan persentase 
buta huruf. 
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4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara 
yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah 
proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi 
karena produktivitasnya yang tinggi tidak memedulikan 
dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, 
sumber daya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk 
merehabilitsi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan 
proses pengrusakan alam.

5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan 
kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung 
sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang 
sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang 
membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin 
semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan 
kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu, konfigurasi 
kekuatan sosial di suatu masyarakat akan mengarah kepada 
kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.

Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, 
konsep, pengertian dasar, cita-cita sedangkan logos berarti ilmu 
(Kaelan, 2013: 60). Ideologi adalah serangkaian nilai (norma) 
atau sistem dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam 
yang dimiliki & dipegang oleh suatu bangsa sebagai wawasan 
atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau 
menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan 
nilai-nilai dasar Pancasila, biasanya bersumber dari budaya 
dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang 
menciptakan ideologi itu (Nur Fadilah, 2019: 68).
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Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-
satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem 
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan science 
of ideas dari founding father kita seperti Ir. Soekarno, Soepomo, M. 
Yamin, dan KH. Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional 
yang terlibat dalam penyusunan Ideologi Pancasila tanpa 
terkecuali. Pancasila merupakan lima dasar yang disepakati 
bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus 
dijalani bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun 
sistem kenegaraan, meliputi (Nur Fadilah, 2019: 69):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, 
kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan 
nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi 
atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila 
sebagai dasar negara dan ideologi nasional (Erika, 2014: 39). Oleh 
karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk 
mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah 
mendasarkan pada paradigma hakikat manusia.

Pancasila mengandung banyak arti dalam pengembangan 
IPTEK dalam revolusi industri 4.0 yaitu: 
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 » Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengingatkan manusia 
bahwa ia hanyalah makhluk yang mempunyai keterbatasan 
seperti makhluk-makhluk lain, baik yang hidup maupun yang 
tidak hidup. Ia tidak dapat terlepas dari alam, sedangkan 
alam raya dapat berada tanpa manusia.

 » Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat penting 
dalam pengembngan iptek. Menyejahterakan manusia 
haruslah dengan cara-cara yang berperikemanusiaan. Desain, 
eksperimen, uji coba dan penciptaan harus etis dan tidak 
merugikan manusia individual maupun umat manusia, yang 
sekarang maupun yang akan datang. Dalam etika ada prinsip 
dasar jangan merugikan orang lain dan jangan membisu 
kalau mengetahui ada hal-hal yang merugikan kemanusiaan. 
Jangan kita terjerumus mengembangkan iptek tanpa jiwa 
atau tanpa perikemanusiaan.

 » Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk 
mengembangkan iptek tentang dan untuk seluruh tanah air 
dan bangsa. Segi segi yang khas Indonesia harus mendapat 
prioritas untuk dikembangkan secara merata untuk 
kepentingan seluruh bangsa, tidak hanya atau terutama 
untuk kepentingan bangsa lain.

 » Sila Kerakyatan meminta kita membuka kesempatan yang 
sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan iptek, 
dan mengenyam hasilnya, sesuai kemampuan dan keperluan 
masing-masing.

 » Sila Keadilan Sosial memperkuat keadilan yang lengkap 
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dalam alokasi dan perlakuan, dalam pemutusan, 
pelaksanaan, perolehan hasil dan pemikulan risiko, dengan 
memaksimalkan kelompok-kelompok minimum (Hanum, 
2019).

Dinamika pembangunan Indonesia yang dipicu dengan 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang saat ini telah memasuki era industri 4.0 membawa perubahan 
pada perkembangan perdagangan yang saat ini dapat dilakukan 
dengan secara elektronik dengan melalui digital elektronik, 
artificiala intelligence, big data, robotic (Soesi Idayanti, dkk, 2019: 92). 
Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 
Ketenagakerjaan sebagai aturan yang berada di bawah  UUD 
1945 terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu 
Mardani Wijaya, dkk. 2019: 190):

a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja 
secara optimal dan manusiawi;

b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan 
penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan 
pembangunan nasional dan daerah;

c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 
mewujudkan kesejahteraan; dan

d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya.

Pembangunan nasional sebagai kerangka pencapaian 
keadilan yang bersifat substantif berada pada sisi society 
(kemasyarakatan), di mana dalam hal ini bahwa keadilan sosial 
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sebagai landasan utama yang termuat dalam Pancasila dan 
Konstitusi harus diejawantahkan dalam dimensi kehidupan 
bernegara dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, bahwa 
pembangunan pada hakikatnya berkorelasi secara struktur 
dengan hakikat kesejahteraan sosial (Fatkhul Muin, 2019: 40).

Merujuk beberapa literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) Revolusi industri terdiri dari dua (2) kata yaitu revolusi 
dan industri. Revolusi berarti perubahan yang bersifat sangat 
cepat, sedangkan pengertian industri adalah usaha pelaksanaan 
proses produksi. Apabila ditarik benang merah maka pengertian 
revolusi industri adalah suatu perubahan yang berlangsung 
cepat dalam pelaksanaan proses produksi di mana yang semula 
pekerjaan proses produksi itu dikerjakan oleh manusia digantikan 
oleh mesin, sedangkan barang yang diproduksi mempunyai nilai 
tambah (value added) yang komersial (Hendra Suwardana, 2017: 
103).

Revolusi industri (Hamdan, 2018: 2) merupakan perubahan 
cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana 
dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan 
dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan 
dampak bagi seluruh disiplin ilmu.

Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan 
berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu 
dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas 
manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam bidang 
teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, 
sosial, dan politik (Banu Prasetyo, 22).
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Dalam era moderen saat ini, dengan masuknya pada era 4.0, 
di mana kekuatan arus globalisasi terhadap semua aspek telah 
berjalan. Kemajuan industri akan berkolerasi dengan teknologi, 
dan teknologi akan berkolerasi dengan kebutuhan sumber daya 
manusia maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut merupakan 
bagian dari dinamika perkembangan industri yang akan 
berdampak terhadap kebutuhan hukumnya. Kemajuan pesat 
yang terjadi dalam masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat 
Indonesia, perlu diikuti dengan sentuhan hukum, sehingga 
eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya 
dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan 
teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, 
sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara 
maksimal bagi masyarakat dan negara dan akan dapat mendorong 
masuknya investor ke Indonesia. (Muin, 2019)

Tak dapat dipungkiri, bahwa revolusi industri 4.0 dalam 
perkembangannya akan memunculkan Artificial Intelegence 
(AI), Artificial Intelegence (AI) adalah semacam teknologi robot 
yang dapat berbentuk menyerupai manusia atau berupa mesin 
canggih yang menggantikan peran manusia dalam melakukan 
pekerjaannya. Banyak perusahaan-perusahaan maju di dunia 
yang telah menggunakan Artificial Intelegence (AI) sebagai 
tenaga pengganti manusia dalam melakukan pekerjaan di 
perusahaannya. Pada akhirnya akan terjadi pemutusan hubungan 
kerja (PHK) yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan terhadap 
pekerja di perusahaannya untuk mengurangi pengeluaran gaji 
bagi karyawan/pekerja. Maka dari itu pentingnya peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia yang disiapkan untuk menghadapi 
era revolusi industri 4.0. (Fadilah, 2019)

Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan 
nasional menurut Syahrial Syarbaini (2003) harus memperhatikan 
konsep sebagai berikut:

1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi 
diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai 
kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun 
kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan 
budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan 
dan kesatuan bangsa.

2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, 
perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat 
dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai 
Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara.

3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional, proses 
pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-
nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan 
melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha 
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga 
pembangunan adalah pengamalan Pancasila.

4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk 
mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan diciptakan 
misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan 
tindakan, merupakan paradigma baru dalam menjadikan 
Pancasila sebagai etika pembangunan nasional.

5. Pancasila sebagai moral pembangunan, sebutan ini 
mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila 
(norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan 
pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun 
dalam evaluasinya.

E. Kesimpulan

Dalam rangka mencapai visi revolusi industri 4.0 di Indonesia 
dalam pembangunan pendidikan, ekonomi dan iptek perlu 
berpedoman dan mengacu pada Pancasila sebagai ideologi 
bangsa. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa 
implikasinya adalah Pancasila menjadi paradigma pembangunan. 
Pancasila diharapkan dapat menjadi matriks atau kerangka 
referensi untuk membangun suatu model masyarakat atau 
untuk memperbaharui tatanan sosial-budaya. Pembangunan 
tidak hanya fokus dalam memanfaatkan digitalisasi tetapi juga 
pembangunan pendidikan harus mampu mempersiapkan 
sumber daya manusia memiliki kekuatan untuk memberdayakan 
potensinya seoptimal mungkin dalam penguasaan iptek dalam 
orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan iman 
dan taqwa. Serta dapat mewujudkan perekonomian yang 
mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
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Abstraksi
Tulisan ini akan membahas tentang problem epistemologis 

implementasi Pancasila pada era pasca reformasi yang dilakukan 
oleh lembaga Negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) Republik Indonesia. Fokus perhatian dalam tulisan ini 
pertama, menguraikan tentang latar belakang munculnya 
sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang di dalamnya memasukkan 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai 
dasar nalar yang dibangun oleh para elite politik MPR RI. 
Kedua, menguraikan duduk persoalan terkait dengan problem 
epistemologis yang muncul dengan adanya sosialisasi 4 Pilar 
MPR RI yang  berpengaruh pada pemahaman dan pemaknaan 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga, 
analisis epistemologis tentang penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI 
dalam kegiatan sosialisasi. Keempat, refleksi kritis atas praktek 
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bernegara dan bernalar tentang ide bernegara yang dilakukan 
oleh para elite politik pasca reformasi. Metode dalam kajian ini 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan unsur-
unsur metode kefilsafatan. Data dalam penelitian ini diperoleh 
dari dokumen sejarah, manuskrip, buku, jurnal, hasil penelitian 
sebelumnya, wawancara, dan pemberitaan pada media baik 
online maupun offline. Pelaksanaan kajian atau penelitian ini 
berlangsung sejak Februari sampai dengan Maret 2020 dengan 
menelusuri perkembangan dan dinamika polemik penggunaan 
istilah 4 Pilar MPR RI dari masa ke masa. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian atau kajian ini menggunakan 
analisis heuristika, interpretasi, dan induktif, serta analisis 
wacana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi 
4 Pilar MPR RI yang bertujuan untuk melakukan pendidikan 
politik bagi masyarakat sebagai lokus munculnya gagasan 4 Pilar 
MPR dengan mengategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai satu varian yang sama merupakan 
bentuk nalar sesat pikir yang dilakukan para elite politik MPR 
RI. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai 4 Pilar MPR RI secara epistemologis dari aspek sumber 
pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan kriteria pengetahuan 
tidak memiliki dasar argumentasi historis, filosofis, yuridis, 
politis, dan sosiologis. Dampak yang ditimbulkan implementasi 
nilai-nilai Pancasila berpengaruh pada pemahaman generasi 
muda tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 
Ika sesat pikir. 

Kata Kunci: Nalar, Epistemologi, Pancasila. 
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A. Pendahuluan

Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 
1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika menjadi polemik dalam kajian dan studi pendidikan 
Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 4 polemik yang muncul 
dalam menyoroti sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang mengategorikan 
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi 
satu varian yang sama disebut pilar. Pertama, penggunaan istilah 
sosialisasi “4 Pilar MPR RI” yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, 
NKRI,dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan istilah yang dianggap 
tidak lazim. Konteks tidak lazim yang dimaksud ialah istilah yang 
digunakan oleh MPR RI untuk memberikan nama sosialisasi 4 
Pilar MPR RI yang mengategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, 
dan Bhinneka Tunggal Ika  secara sosiologis tidak dikenal oleh 
masyarakat, secara historis Pancasila bukan pilar, UUD 1945 
bukan pilar, NKRI bukan pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan 
pilar, yang kemudian disebut menjadi pilar. Kedua, Sosialisasi 4 
Pilar MPR RI mengalami berbagai perubahan penamaan sejak 
mulai diperkenalkan oleh MPR RI pada akhir tahun 2010. Proses 
perubahan penamaan sosialisasi 4 Pilar MPR RI tersebut telah 
menimbulkan inkonsistensi di dalam dirinya. Istilah pertama MPR 
RI menggunakan “sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara”, kemudian beberapa anggota MPR RI dalam praktek 
sosialisasinya menggunakan istilah “4 Pilar Kebangsaan”, MPR 
RI mendapatkan kritik dari masyarakat dan sebagian kalangan 
akademisi yang sadar akan praktek sosialisasi 4 Pilar kebangsaan 
yang berpotensi pada pemahaman Pancasila yang salah kemudian 
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MPR RI merubah istilah menjadi sosialisasi 4 Pilar MPR RI. 
Perubahan terakhir ini terjadi pasca 1 tahun putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013 terkait dengan penggunaan 
frasa 4 Pilar berbangsa dan bernegara pada tahun 2014.  Ironisnya, 
MPR RI sampai sekarang masih tetap menggunakan istilah 4 Pilar 
MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika dalam melakukan sosialisasi di berbagai tempat dan 
daerah. Ketiga, konsepsi dan relevansi pendidikan politik pada 
era pasca reformasi dengan melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR 
RI dipersoalkan basis ontologis, aksiologis, dan epistemologis 
dengan premis awal yang ditekankan oleh MPR RI dalam bukunya 
berjudul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2012) 
sebagai berikut:

Premis 1:

“… keadaan yang dianggap rancu saat ini, sedikit banyak 
dipengaruhi oleh pemahaman yang parsial terhadap nilai-
nilai luhur bangsa. Dengan demikian, diperlukan adanya 
semangat dan ketulusan segenap komponen bangsa untuk 
menerapkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai kontrol dan 
koreksi dalam penyelenggara Negara..” (Sekjen MPR RI, 
2012:x).

 Premis 2:

“Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tidak lain adalah untuk 
mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa 
agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan 
berbangsa dan berneagra terus dijalankan dengan tetap 
mengacu kepada tujuan Negara yang dicita-citakan, serta 
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bersatu padu mengisi pembangunan, agar bangsa ini dapat 
lebih maju dan sejahtera…” (Sekjen MPR RI, 2012:iv).

“Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 
adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh 
seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan 
ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan neagra yang adil, 
makmur, sejahtera, dan bermartabat melalui pengamalan empat 
pilar,…” (Sekjen MPR RI, 2012:xx).

Premis 3:

“Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa keempat pilar    
tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar 
memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam 
hal ini, posisi Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai 
fundamental berbangsa dan bernegara.” (Sekjen MPR RI, 
2012:xii).

“Keempat konsepsi pokok itu disebut empat pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, pengertian pilar adalah tiang penguat, dasar, 
yang pokok, atau induk. Penyebutan Empat Pilar Kehidupan 
Berbangsa dan Berneagra tidaklah dimaksudkan bahwa 
keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. 
Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang 
berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan 
dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang 
lain.” (Sekjen MPR RI, 2012:6). 
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Premis 4:

“Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh seluruh anggota MPR 
dengan sasaran penyelenggara Negara dan kelompok 
masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Tugas ini merupakan 
wujud dari pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf e 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD, yang menetapkan bahwa salah satu tugas 
Pimpinan MPR adalah mengoordinasikan Anggota MPR 
untuk memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf e Peraturan 
Tata Tertib MPR, tuas tersebut diimplementasikan oleh 
Pimpinan MPR dengan mensosialisasikan Empat Pilar 
Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.” 
(Sekjen MPR RI, 2012:iv).

Rumusan premis awal yang disusun oleh MPR RI sebagai 
dasar argumentasi perlunya sosialiassi 4 Pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara di atas dimunculkan secara sistematis 
sebagai dasar pijakan dan bahan analisis untuk menelusuri 
sistem epistemologi yang dibangun dan disusun oleh MPR RI 
dalam menggunakan istilah 4 Pilar MPR RI. Secara berurutan 
premis awal di atas akan dipakai untuk menganalaisis kerangka 
ontologis, aksiologis, epistemologis, dan yuridis MPR RI dalam 
bernalar tentang Negara dan nilai-nilai kehidupan kebangsaan 
di Indonesia. Premis 1 menguraikan tentang dasar ontologis 
menurut MPR RI kenapa muncul dan perlu sosialisasi 4 Pilar MPR 
RI. Ontologis memosisikan keadaan atau kondisi, dimensi ruang 
dan waktu pada waktu disebutkan oleh MPR RI pasca reformasi 
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menjelaskan keadaan dan kondisi suatu bangsa Indonesia yang 
rancu. Premis 2 menguraikan dimensi aksiologis yang dimaksud 
oleh MPR RI terkait posisi dari 4 Pilar yang dimaksud oleh MPR 
RI ialah nilai-nilai dan menjadi bagian nilai-nilai luhur. Premis 
3 menguraikan dimensi epistemologis menurut MPR RI bahwa 
dasar pengetahuan dan pemahaman MPR RI memaknai dan 
memahami 4 Pilar yang terdiri Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian istilah pilar yang dimaksud MPR 
RI berasal dari sumber kamus bahasa. Premis 4 menunjukkan 
bahwa dasar yuridis MPR RI melakukan sosialisasi berpijak pada 
suatu peraturan perundang-undangan tertentu.  Keempat premis 
awal yang dirumuskan MPR RI ini akan menjadi kajian dan analisis 
terkait nalar epistemik yang dibangun oleh MPR RI tentang 4 Pilar 
MPR. Keempat, penggunaan 4 pilar yang dianggap “merusak” 
pemahaman dan nalar generasi muda dalam memahami 
Pancasila yang benar dalam pendidikan Pancasila di Perguruan 
Tinggi maupun di tingkat pendidikan dasar dan menengah. 

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada era pasca reformasi 
menjadi menarik untuk dikaji ulang dalam proses perjalanan 
kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka 
sampai sekarang 2020, selama 75 tahun. Pemahaman 
dan pemaknaan, serta tafsir atas Pancasila atau nilai-nilai 
kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami dinamika 
dan perkembangan. Tulisan ini akan menguraikan proses 
dinamika, perubahan, dan pergeseran pemahaman atas nilai-
nilai kebangsaan khususnya nilai-nilai Pancasila melalui kajian 
kritis kefilsafatan terhadap sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang 
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mengategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika menjadi satu varian yang sama disebut pilar. Kajian 
ini akan menggunakan pendekatan analisis kefilsafatan yaitu 
epistemologi sebagai kerangka dasar dalam mendeskripsikan 
dan menguraikan problem sesat pikir sosialisasi 4 Pilar MPR RI. 

B. Acuan Teori

1. Konsepsi Teoritis Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika 
Acuan teori dalam menganalisis tentang polemik 4 Pilar MPR 

RI dalam tulisan ini terlebih dahulu penulis hendak menguraikan 
tentang konsepsi teoritis keempat hal yang menjadi pokok 
perdebatan tentang konsepsi dan istilah 4 Pilar menjadi problem 
penting dalam kajian ilmiah dan kenegaraan. Polemik 4 Pilar 
MPR RI banyak tidak menjadi perhatian karena dianggap tidak 
ada masalah oleh sebagian kalangan masyarakat, akademisi, 
dan peneliti di bidang kepancasilaan, termasuk guru dan dosen. 
Asumsi yang muncul bahwa 4 Pilar MPR RI itu penting karena 
belum ada orang atau lembaga negara mensosialisasikan kembali 
tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 
Ika pada era pasca reformasi. Namun, kesadaran kritis dan 
pertimbangan implikasi dengan adanya sosialisasi 4 Pilar MPR RI 
yang mengategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika menjadi satu varian yang sama tidak diperhatikan. 
Untuk itu, penulis kembali sedikit akan menguraikan acuan teoritis 
yang akan digunakan dalam menanggapi dan menganalisis 
persoalan 4 Pilar MPR dengan menjabarkan secara singkat dasar 
ontologis, epistemologis, dan aksiologis Pancasila, UUD 1945, 
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NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Agar tidak terjadi pengulangan, akan 
dijelaskan pokok-pokok dari keempat hal tersebut secara singkat. 

a. Pancasila 
Dasar ontologis asal mula Pancasila penting untuk diuraikan 

kembali terkait dangan penyebab dasar Pancasila disebut dan 
diistilahkan sebagai dasar Negara. Ontologi merupakan kajian 
kefilsafatan yang menganalisis tentang dasar-dasar sebab (causa) 
asal mula suatu realitas yang ada. Sebagaimana dalam tradisi 
filsafat klasik pemikiran Aristotelian, istilah “cause” (dalam bahasa 
Yunani dan latin sama artinya dengan aitia dan causa) istilah 
tersebut dulu digunakan dalam konteks yang luas daripada 
realitas sekarang ini (Jolley, 2006:115). Pancasila sebagai realitas 
yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, 
perlu mendapatkan penjelasan tentang kedudukan, posisi, dan 
peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
menjadi penting. Pancasila secara ontologis merupakan dasar 
Negara. Dasar argumen dan dokumen yang dapat menunjukkan 
Pancasila sebagai dasar Negara dapat dirujuk kembali pada 
awal Pancasila diperkenalkan pada sidang BPUPK, pada 
waktu itu pidato Soekarno, 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya 
menjelaskan dan menjabarkan tentang dasar Negara yang 
kemudian dinamakan sebagai Pantjasila (dalam ejaan lama). 
Pancasila kemudian dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 
yang sila-silanya dicantumkan pada alenia keempat sebagai dasar 
dalam pembentukan pemerintahan Indonesia (Lihat Risalah 
Sidang BPUPKI, terbitan Sekretariat Negara, 1959). Notonagoro 
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memperkenalkan Pancasila sebagai Philosofische Grondlag atau 
dasar falsafah negara (Notonagoro, 1962:7).  Oleh karena itu, 
secara ontologis dan historis Pancasila memiliki posisi dan 
kedudukan sebagai dasar Negara. Secara yuridis formal, Pancasila 
juga ditegaskan sebagai dasar Negara melalui Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIII/
MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 
Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila 
(Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan 
Pancasila Sebagai Dasar Negara, pasal 1 menyatakan bahwa: 
“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam 
kehidupan bernegara.”

b. UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan 

Republik Indonesia secara umum dapat dijelaskan bahwa 
Undang-undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Repubik Indonesia 
merupakan hukum dasar yang tertulis. Hukum dasar yang 
tertulis ini memiliki syarat-syarat tertentu antara lain; 1). 
Mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara maupun 
rakyat sebagai warga Negara, 2). berisi norma-norma, aturan, 
dan ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan, 
3). Merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dan 
berfungsi sebagai alat control terhadap norma hukum yang lebih 
rendah, 4). Memuat aturan pokok yang bersifat singkat dan supel, 
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serta memuat hak asasi manusia, sehingga dapat memenuhi 
kebutuhan zaman (Bakry, 2003: 106-107). Undang-Undang Dasar 
menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerja 
sama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang 
Dasar pada dasarnya mengatur hubungan-hubungan kekuasaan 
dalam suatu Negara (Kaelan, 1991: 108). 

c. Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Konsepsi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia  

(NKRI) tidak banyak uraian dan penjelasan asal mula dan dasar 
pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber utama 
yang bisa dilacak secara yuridis ditemukan pada pasal 1 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: “Negara 
Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. 
Terminologi NKRI kemungkinan merujuk pada Pasal 1 UUD 
1945 sebagai acuan utama dalam merumuskan istilah NKRI. 
Dalam pengertian ini dapat dijelaskan bahwa kedudukan NKRI 
membahas tentang bentuk Negara dan wilayah. NKRI dalam 
pasal 1 UUD 1945 dapat diartikan sebagai kesatuan wilayah 
dengan sistem pemerintahan yang dianut ialah republik. 

d. Bhinneka Tunggal Ika 
Pengertian Bhinneka Tunggal Ika dari aspek yuridis formal 

jelas telah dinyatakan dalam pasal 36A UUD 1945 Perbahan 
Keempat yang berbunyi Lambang Negara ialah Garuda Pancasila 
dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dan pengertian 
Bhinneka Tunggal Ika ialah sebagai semboyan. Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 46 Undang-Undang 
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Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Lambang Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang 
kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung 
yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram 
oleh Garuda”. Menurut dasar peraturan perundang-undangan 
pengertian Bhinneka Tunggal Ika ialah semboyan. 

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan 
pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini berasal dari dari dokumen, buku, jurnal, 
majalah, wawancara, dan berita dari berbagai sumber baik online 
maupun offline. Pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlangsung 
mulai dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020. Metode 
analisis yang digunakan dalam penelitian atau kajian ini 
menggunakan analisis heuristika, interpretasi, dan induktif, serta 
analisis wacana.

D. Hasil Pembahasan 

1. Asal mula sosialisasi 4 Pilar MPR RI
Hasil dari berbagai penelusuran dokumen dan data terkait 

dengan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sebagai rangkaian  dan terusan 
dari sosialisasi 4 Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 
ditemukan bahwa istilah 4 Pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika mulai diperkenalkan dalam 
bentuk ide dan gagasan politik ketua MPR RI Periode 2009-2014, 
Taufiq Kiemas. Gagasan 4 Pilar ini mulai terbentuk dalam bentuk 
program sosialisasi yang dirumuskan oleh MPR RI pada kurang 
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lebih pada akhir tahun 2009 sampai sekarang. Sejak saat itulah 
program sosialisasi 4 Pilar dilaksanakan melalui berbagai media 
dan bentuk. Mulai dari sosialisasi ke masyarakat, perguruan tinggi, 
sekolah-sekolah, dan lembaga Negara sampai pada media mulai 
muncul dialog 4 Pilar, dan buku dan tas diterbitkan oleh MPR 
RI dengan label 4 Pilar Kebangsaan atau 4 Pilar Berbangsa dan 
Bernegara.  Selain itu, pada tahun 2012, MPR RI menerbitkan buku 
dengan judul Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara materi 
buku ini terdiri atas 5 Bab. Bab I  membahas tentang pendahuluan 
tentang latar belakang pentingnya sosialisasi 4 Pilar. Bab II berisi 
tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara. Bab III 
membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sebagai konstitusi. Bab IV membahas Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai bentuk Negara. Bab V membahas 
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara.  Secara yuridis, 
istilah 4 Pilar ini muncul dalam peraturan perundang-undangan 
yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 
Pada pasal 34 ayat (3b) UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik 
menyebutkan bahwa pendidikan politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan: a. pendalaman 
mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, 
UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 
tentang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik Nomor 100/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa 
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Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 
kegiatan sosialisasi 4 Pilar dan penggunaan istilah tersebut, pada 
tahun berikutnya MPR RI mengubah nama program sosialisasi 
menjadi sosialisasi 4 Pilar MPR RI sampai sekarang. 

2. Kritik Epistemologi
Pokok pembahasan tentang epistemologi ialah mengkaji, 

menganalisis, dan menguji kebenaran pengetahuan. 
Epistemologi menjadi unsur mendasar dalam kajian filsafat 
karena epistemologi mencoba untuk menggali dan menganalisis 
sumber, bentuk, dan struktur pengetahuan. Bentuk pengetahuan 
yang dapat dijadikan sebagai dasar analisis dan kajian ialah 
berupa konsep tertulis, pernyataan, simbol, tanda, dan gambar. 
Berbagai teori dan konsep epistemologi berkembang terutama 
membahas tentang persoalan sumber pengetahuan dan 
justifikasi (pembenaran) terhadap pengetahuan yang diperoleh. 
Beberapa tokoh filsuf memiliki pandangan yang bermacam terkait 
merumuskan sumber pengetahuan manusia dan bagaimana 
pengetahuan dapat dijustifikasi. 

Konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 
memiliki problem pengetahuan yang kompleks. Problem 
pengetahuan yang kompleks dimaksud ialah bahwa konsep empat 
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara masih menyisakan 
persoalan terkait bagaimana rumusan empat pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara terbentuk. Konsepsi kesadaran yang 
seperti apa yang membentuk dan mengkonstruksi pemikiran 
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manusia dalam proses pembentukan rumusan empat pilar 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Watloly (2013:72-76) membuat kerangka teoritik tentang 
kesadaran manusia dibagi menjadi tiga kategori yaitu pertama, 
kesadaran magis, ialah bentuk-bentuk kesadaran yang 
disakralkan baik dalam bentuk simbol agama, keyakinan, dan 
budaya. Kesadaran magis yang telah menjadikan manusia 
hanya pasrah dan menerima realitas yang ada dan menjadi 
penyebab aktif ketidakberdayaan manusia. Kedua, kesadaran 
palsu atau kesadaran naif, ialah kesadaran ini yang seolah-olah 
mengantarkan manusia dalam kenikmatan hawa nafsu dan 
keserakahan.  Pada tahap kesadaran naif manusia seolah-olah 
dikuasai kenikmatan dan keinginan yang akhirnya melakukan 
tindakan kriminal (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Kesadaran 
naif ini justru yang paling banyak berjasa dalam mengantarkan 
manusia dalam berbagai tindakan kriminal. Ketiga, kesadaran 
kritis, kesadaran kritis berupaya untuk membuat manusia atau 
masyarakat bertanggungjawab serta berpartisipasi aktif dalam 
mewujudkan kemandirian diri sebagai makhluk yang otonom 
lepas dari belenggu kesadaran magis maupun kesadaran naif. 
Kesadaran kritis untuk mengarahkan pada transformasi sosial. 
Menumbuhkan kesadaran kritis dilakukan melalui proses dialogis 
untuk membimbing dan mengantarkan para individu dalam 
memecahkan masalah-masalah eksistensial, secara kritis, dan 
cerdas.

Analisis epistemologis dalam penelitian ini menggunakan 
analisis epistemik jamak. Analisis epistemik jamak (multiple 
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epistemic analysis) ialah analisis yang melihat persoalan 
epistemologi dari konteks kesadaran manusia sebagai subjek, 
sumber pengetahuan, pendekatan atau cara pandang dalam 
melihat realitas, dan kondisi sosial-budaya yang membentuk 
pengetahuan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep 
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara belum memiliki 
dasar epistemologis yang jelas untuk menjadikan konsep empat 
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara diterima sebagai 
pengetahuan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Kaelan dalam sidang uji materiil UU nomor 2 tahun 2011 pada 
tanggal 4 Maret 2014 di Mahkamah Konstitusi menjelaskan 
bahwa ketidaktahuan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat 
negara dengan adanya terminologi Pancasila sebagai empat pilar 
dalam program empat pilar akan menimbulkan suatu kekacuan 
pengetahuan tentang Pancasila (epistemological mistake). 
Lebih lanjut, Kaelan menegaskan bahwa esensi Pancasila yang 
diletakkan hanya pada tingkatan sebagai pilar itu menimbulkan 
kesesatan dan menimbulkan kerancuan norma hukum (salinan 
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013, 
2014:43).

Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, konsep empat 
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai realitas yang 
ada (being) dibentuk dalam suatu kesadaran manusia sebagai 
zoon politicon (manusia politik), sebagaimana tesis Aristoteles 
tentang manusia. Kesadaran manusia sebagai manusia politik 
telah membentuk struktur pengetahuan manusia untuk 
berpikir, melakukan interpretasi, dan berperilaku secara politik 
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membentuk masyarakat, mendapatkan eksistensi dan kedudukan 
dalam lembaga politik, dan memiliki hasrat untuk berkuasa dan 
menjadi penguasa. Kesadaran politik inilah yang menjadi unsur 
utama dalam proses perumusan konsep empat pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Hirsch menjelaskan bahwa semua 
interpretasi bermuara dari konteks politik, atau dapat dikatakan 
bermuara pada nilai. Sebagaimana persoalan manusia lainnya 
yang memiliki nilai atau kebiasaan yang biasa disebut “politik”, 
hal tersebut tidak terkecuali interpretasi ilmiah (Hirsch, 1982:235).

Empat pilar menjadi suatu produk kesadaran politik manusia 
yang direpresentasikan dalam lembaga tinggi negara yaitu MPR 
RI. Konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 
dalam kerangka teoritis tentang kesadaran yang dirumuskan 
oleh Watloly lebih menekankan pada aspek kesadaran palsu 
atau kesadaran naif. Beberapa pandangan muncul bahwa konsep 
empat pilar bersifat mengada-ada, tidak memiliki dasar ilmiah, 
dan istilah lain menyebut sebagai dasar pengetahuannya ialah 
mistis. Artinya bahwa proses perumusan dan penyusunan konsep 
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara bertitik tolak 
pada kesadaran palsu yang hanya sekadar untuk memenuhi 
tuntutan hawa nafsu kekuasaan, keserakahan, dan kepuasan 
sesaat.  Istilah Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai 
konstitusi negara, NKRI sebagai kesatuan wilayah, dan Bhinneka 
Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia sudah sejak 
lama terdapat dalam alam kesadaran manusia Indonesia yang 
terbentuk dan terkonstruksikan melalui proses interpretasi, 
sehingga ketika istilah tersebut berubah atau bergeser menjadi 
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konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara atau 
saat ini disebut sebagai empat pilar MPR RI telah mengacaukan 
alam kesadaran manusia Indonesia dan pengetahuan tentang 
bangsa dan negara.

 Kedua, sumber pengetahuan yang membentuk unsur 
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri 
dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
masih bertitik tolak pada otoritas kekuasaan. Konsep empat 
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai pengetahuan 
yang disusun dan dikembangkan oleh MPR RI menjadi ada 
karena otoritas dan legitimasi politik penguasa yang mendasari 
adanya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai wujud empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Artinya bahwa konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara tidak memiliki dasar kondisi kebenaran (truth-
condition) yang nyata. Kondisi kebenaran (truth condition) ialah 
suatu objek yang pernyataan dapat menunjukkan secara faktual 
memiliki kebenaran yang objektif. Misalnya salju berwarna 
putih menunjukkan bahwa salju secara faktual berwarna putih, 
rumput berwarna hijau menunjukkan bahwa rumput secara 
faktual warnanya hijau itulah yang disebut sebagai truth condition 
(Baldwin, 2006:63). Konsep empat pilar kehidupan berbangsa dan 
bernegara terjadi karena rekayasa buatan dalam konteks kondisi 
kebenaran dari tindakan otoritatif kekuasaan negara. Otoritas 
dalam hal ini dimaknai sebagai hubungan antara seseorang 
atau institusi dengan orang lain sebagai subjek otoritas, di mana 
hubungan tersebut memberikan dasar alasan bagi subjek otoritas 
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untuk bertindak atau melakukan sesuatu (Christman, 2002:25). 
Frank Dhont, sejarawan Internasional dan senior lecturer pada 
Universiti Brunei Darussalam menjelaskan bahwa dalam studi 
sejarah dunia tentang terbentuknya negara-bangsa penggunaan 
istilah pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dikenal 
dalam literatur sejarah. Dokumen atau teori tentang negara dan 
bangsa tidak ada yang berbicara tentang konsep pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara, serta dalam konteks literatur berbahasa 
Inggris istilah pilar kehidupan berbangsa dan bernegara juga 
tidak dikenal (wawancara dengan Frank Dhont, 31 Juli 2015, 14.00-
16.00).  

 Secara epistemologis dapat ditunjukkan bahwa konsep 
empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan 
konsepsi politis bukan sebagai dasar kesadaran untuk mengatur 
kehidupan publik dan bukan fakta sejarah. Pada ranah nalar publik 
menunjukkan bahwa konsep empat pilar kehidupan berbangsa 
dan bernegara merupakan konsep yang tumpang tindih dan tidak 
dapat diterima oleh nalar publik karena tidak dapat direalisasikan 
oleh warga negara dan justru ditentang oleh nalar publik karena 
membingungkan. Arif Wibowo dalam risalah rapat kerja Komisi 
III DPR dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum 
dan HAM terkait RUU perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik, 13 Desember 2010 yang memunculkan 
istilah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
pertama kali menyebut sebagai konsensus dasar (risalah rapat 
kerja Komisi III DPR dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Hukum dan HAM terkait RUU perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik, 13 Desember 2010, hal.16).
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Istilah empat pilar awalnya disebut sebagai 4 pilar konsensus 
dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai materi 
pendalaman pendidikan politik oleh partai politik. Kemudian di 
akhir catatan risalah rapat dari Arif Wibowo menegaskan bahwa 
yang dimaksud pendidikan politik khususnya yang didanai dari 
APBN dan APBD disebut oleh Arif Wibowo sebagai pendalaman 
pemahaman tentang empat pilar demokrasi yaitu Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 
(risalah rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Hukum dan HAM terkait RUU perubahan atas UU 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 13 Desember 2010, 
hal. 29).

Pandangan DPR dalam keterangan sidang uji materiil 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 17 Februari 
2014 di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penggunaan 
kata “empat pilar” menurut Pusat Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa Indonesia adalah tidak menyalahi dan dapat dibenarkan 
baik secara linguistik maupun akademis (salinan Putusan 
Mahkamah Konstitusi RI Nomor 100/PUU-XI/2013, 2014:65). 
Berdasarkan argumen tersebut dapat ditunjukkan bahwa 
legitimasi atas sumber pengetahuan dan kebenaran tentang 
konsep empat pilar bertitik tolak pada tafsir dari otoritas atau 
penguasa tertentu yang terlegitimasi dalam bentuk Pusat 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Ketiga, dasar 
pendekatan untuk menghasilkan rumusan konsep empat pilar 
kehidupan berbangsa dan bernegara masih memiliki berbagai 
macam pandangan dan pendapat yang beragam. Pendapat 
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pertama menyatakan bahwa persoalan bangsa yang semakin akut 
sejak reformasi diperlukan sosialisasi untuk mengatasi persoalan 
kebangsaan tersebut. Pendapat kedua menyatakan bahwa 
sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 
mengangkat nilai-nilai kebangsaan yang semakin pudar.

Taufiq Kiemas dalam pidato gelar Doktor Honoris Causa 
menjelaskan titik tolak dari munculnya konsep empat pilar 
berawal dari kepedulian melihat perkembangan kebangsaan di 
era reformasi yang mengalami sejumlah tantangan yaitu konflik 
sosial, berkurangnya sopan santun, dan budi pekerti melemahnya 
kejujuran merupakan ancaman serius terhadap persatuan dan 
kesatuan kehidupan berbangsa (Kiemas, 2013:4). Oleh karena itu, 
kerangka pendekatan dalam proses perumusan empat pilar lebih 
menekankan pada pendekatan fenomena politik dan sosial yang 
terjadi setelah gerakan reformasi yang memunculkan berbagai 
kondisi sosial dan politik yang tidak menentu.

Keempat, konteks kondisi sosial dan budaya yang seperti 
apa yang mendorong munculnya konsep empat pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Kondisi sosial-masyarakat pasca 
reformasi yang menunjukkan fenomena kurang perhatiannya 
masyarakat terhadap peraturan dengan ditandai dengan 
munculnya berbagai macam tindak kejahatan, anarki, kekerasan, 
konflik komunal, demonstrasi buruh, intoleransi umat beragama, 
dan berbagai persoalan sosial telah membawa keprihatinan 
terhadap situasi kebangsaan yang kian pudar. Menurut Frank 
Dhont, dalam konteks sejarah di dunia dan Indonesia bahwa 
konflik sosial, politik, dan kejahatan sudah ada sejak lama dan 
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terjadi dalam sejarah peradaban manusia, sehingga bukan 
sesuatu hal yang baru dalam kehidupan manusia yang berbeda 
adalah persoalan dan konteks mengapa konflik itu terjadi 
(wawancara dengan Frank Dhont, 31 Juli 2015, 14.00-16.00).

MPR RI berpandangan bahwa faktor sosial yang terjadi 
di masyarakat yang mendasari perlunya mengangkat kembali 
konsep Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal 
Ika sebagai upaya untuk mengingkatkan kepada masyarakat 
pentingnya persatuan. Budaya politik yang semakin mengarah 
pada menguatnya budaya kontestasi (pertarungan) mulai dari 
perebutan kekuasaan di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional 
telah membawa pada pergeseran budaya politik Indonesia yang 
semakin mengarah pada orientasi kekuasaan semata-mata tanpa 
memperhatikan etika dan moral.

Struktur dan sistem epistemologis yang dibangun oleh MPR 
RI dalam penggunaan istilah 4 Pilar ditemukan lemah secara 
epistemologis yang dapat dilihat dari aspek historis, sosiologis, 
yuridis, dan politis. Dalam konteks yuridis formal MPR RI telah 
menyalahi wewenang dan tugas pokok karena di dalam UUD 1945 
wewenang dan tugas MPR RI tidak pernah dinyatakan melakukan 
sosialisasi. Kegiatan sosialisasi merupakan tugas eksekutif bukan 
lembaga yudikatif atau semi yudikatif. Peran yang dilakukan 
MPR RI dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik 
sudah menyimpang dari struktur epistemologis berbangsa dan 
bernegara sehingga dampaknya segala produk MPR RI mengalami 
problem epistemologis. 
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Dalam sejarah perjalanan bangsa elite politik pasca reformasi 
ini dianggap kehilangan orientasi kebangsaan dan nilai-nilai 
hidup berbangsa dan bernegara. Konteks pemahaman nilai-
nilai kebangsaan yang dicampur adukkan dengan sekadar istilah 
semata menunjukkan bahwa kesadaran sejarah elite politik pasca 
reformasi dinilai rendah dan kurang memiliki kesadaran kritis. 
Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan sosialisasi 4 Pilar telah 
mengubur dan membalikkan sejarah bangsa tentang hakikat, 
makna, dan nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 
Tunggal Ika. Generasi bangsa menjadi korban atas kegiatan dan 
perbuatan MPR RI dengan menjalankan kegiatan sosialisasi 
4 Pilar MPR RI. Secara epistemik kegiatan ini berpotensi pada 
pembodohan masyarakat dan generasi muda tentang sejarah 
bangsa. Implementasi Pancasila pada era pasca reformasi 
menjadi terhambat karena terjadi konflik kepentingan dan 
ideologi pemahaman antara pendiri bangsa, masyarakat, dan 
elite politik tidak memiliki titik temu dengan adanya sosialisasi 
4 Pilar MPR RI dan munculnya Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) yang berdiri pada tahun 2018 menjadikan 
proses implementasi Pancasila sarat dengan kepentingan politik 
daripada menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Secara sepihak 
MPR RI sendiri memiliki agenda dan program yang berbeda 
pandangan dengan masyarakat, nalar pengetahuan yang benar 
dan kemungkinan dengan BPIP.  

E. Kesimpulan

Implementasi nilai-nilai Pancasila pada era pasca reformasi 
ini masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar karena 
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polemik tentang 4 Pilar MPR RI yang menimbulkan problem 
epistemologis belum bisa diterima oleh MPR RI untuk melakukan 
revisi dan perbaikan. Di samping itu, kesadaran para elite untuk 
memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan 
hidup bangsa juga masih rendah. Hasil  kajian ini menunjukkan 
bahwa potensi atas sesat pikir dalam melakukan sosialisasi 
terkait Pancasila melalui 4 Pilar MPR RI akan berdampak sistemik 
terhadap pembodohan dan penghilangan nalar sehat terhadap 
pemahaman dan pemaknaan Pancasila, UUD 1945, NKRI,dan 
Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu,  penggunaan istilah 4 Pilar 
MPR RI sebagai upaya untuk mensosialisasikan Pancasila, UUD 
1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan proses yang 
menyesatkan dan merugikan generasi muda dam memahami 
Pancasila secara benar dan berdampak pada pendidikan Pancasila 
semakin tidak bermakna karena kegagalan elite memahami 
sejarah bangsanya. 
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Abstrak
Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial 

merupakan hal yang mendesak untuk diterapkan, hal ini akibat 
dari perubahan gaya hidup pada generasi milenial akibat 
pengaruh negatif dari globalisasi. Bentuk pengaruh paling nyata 
terhadap globalisasi adalah perubahan perilaku. Tujuan tulisan 
deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran, membuat 
analisa dan pembahasan sehingga dapat merekomendasikan 
implementasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.  
Melalui studi kepustakaan (literatur) dan dengan pendekatan 
komprehensif integral, ditemukan bahwa implementasi nilai-
nilai Pancasila bagi generasi milenial yang terintegrasi dalam 
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kurikulum pendidikan dengan menekankan aspek praktek, 
tidak kognitif semata, mengikutsertakan semua stake holder 
yang ada. Mengenalkan kearifan lokal mulai dari cerita rakyat 
(folklore), kesenian tradisional, hingga permainan tradisional. 
Menanamkan semangat pro patria (patriotisme, siap berkorban, 
dan pantang menyerah).  Membangun pusat keunggulan (Center 
of Excellence) bagi pendidikan Pancasila. Mengadakan kompetisi 
“Pancasila Award” untuk menilai implementasi Pancasila bagi 
generasi milenial secara lebih komprehensif. Penyelenggaraan 
lomba “Kampung Pancasila” untuk menghadirkan suasana 
kondusif di lingkungan masyarakat sampai ke pelosok negeri guna 
penanaman nilai-nilai Pancasila, seperti kegiatan gotong-royong, 
kantin jujur, do’a bersama, berpakaian adat/nasional. Bernyanyi 
lagu nasional sebelum dan sesudah pelajaran, dan upacara 
bendera. Memproduksi bahan-bahan pengajaran Pancasila yang 
menarik dan menyenangkan.

Kata Kunci; Implementasi, Nilai-nilai Pancasila, Generasi 
Milenial.

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai pedoman arah kepercayaan dari bangsa 
Indonesia telah menjadi instrumen pemersatu yang erat bagi 
keanekaragaman bangsa. Meskipun demikian, sejarah perjalanan 
bangsa ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak 
selalu diimplementasikan oleh semua warga negara, sehingga 
memunculkan beragam gejolak yang dapat merongrong Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang dapat melemahkan ketahanan 
nasional. Meskipun ancaman kekuatan yang bersifat militer 
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maupun separatisme mulai menghilang, namun beragam 
bentuk potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 
bagi ketahanan nasional mulai muncul sebagai konsekuensi dari 
pengaruh arus globalisasi dan kemajuan teknologi dan informasi 
yang menghadirkan era digital dan era eksponensial, yaitu zaman 
ketika perubahan terjadi semakin cepat dan  berlipat. Kemajuan 
teknologi dan informasi ini menghadirkan kemudahan aliran 
gagasan, budaya dan bahkan ideologi yang melintasi batas-
batas negara (McKinsey: 2016). Dengan demikian, Pancasila 
mendapatkan tantangan dari beragam ideologi dan gagasan 
lain yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang kini dapat dengan 
mudah diakses melalui ujung jari generasi milenial Indonesia. 
Ancaman terhadap Pancasila yang datang dari luar maupun yang 
datang dari dalam negeri. Ancaman terhadap ideologi yang datang 
dari luar negeri berbentuk komunis di mana ideologi komunis 
mendesak nilai-nilai spiritualisme dan gotong-royong yang sudah 
mengakar di masyarakat Indonesia sehingga ancaman ideologi 
komunis sampai dengan saat ini merupakan bahaya laten yang 
perlu diwaspadai. Dalam konteks inilah bagaimana kita mampu 
menghadirkan agar Pancasila tetap relevan di tengah tengah 
perubahan zaman yang semakin kompetitif dan menggerus 
nilai-nilai lama sehingga implementasi nilai-nilai Pancasila 
bagi generasi milenial menjadi sangat penting dilakukan guna 
memperkokoh ketahanan nasional.

Implementasi terhadap nilai-nilai Pancasila saat ini belum 
terinternalisasikan dalam kehidupan generasi milenial yang 
merupakan aset bangsa yang menjadi pendorong dalam 
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melanjutkan estafet pembangunan nasional Indonesia. Generasi 
milenial adalah generasi yang dalam kehidupannya diwarnai 
oleh penggunaan teknologi dan informasi dalam kesehariannya. 
Generasi ini akan memainkan peranan yang strategis bagi 
masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, 
maka di tangan merekalah nasib bangsa ini dititipkan dan 
menjadi harapan. Apabila mereka unggul dan berkualitas 
maka bangsa ini akan maju dan mampu bersaing. Sebaliknya 
apabila generasi milenial tersebut tidak mempu berkompetitif 
dihadapkan dengan kemajuan zaman, maka dapat dipastikan 
bangsa ini dalam keadaan bahaya. Penyiapan generasi milenial 
yang unggul, berkualitas, dan berkepribadian Pancasila adalah 
mutlak dilakukan agar bangsa ini memiliki ketahanan sumber 
daya manusia yang dapat memperkuat tegaknya NKRI. Untuk 
menghargai dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, pemerintah 
Indonesia telah menetapkan tanggal satu Juni sebagai hari 
lahirnya Pancasila. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 
mengenang dan merefleksi kembali nilai-nilai luhur Pancasila 
yang merupakan hasil maha karya para pendiri bangsa yang 
merupakan sari pati nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu 
ditanamkan dan ditumbuhkembangkan kepada setiap generasi 
penerus bangsa. (Kepres; 2019).

Namun demikian, di sisi lain selalu ada kerisauan dan 
fenomena umum yang berkembang saat ini yaitu Pancasila hanya 
dimaknai sekadar sila-sila yang tertulis atau hanya sekadar teks  
dan tidak diimplementasikan  oleh masyarakat Indonesia mulai 
dari para pejabat negara/pemerintah maupun masyarakat umum 
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termasuk generasi milenial. Dalam perkembangannya, gambaran 
generasi milenial saat ini tidak sepenuhnya memberikan 
gambaran yang menggembirakan. Dengan adanya pengaruh arus 
globalisasi dan teknologi informasi yang demikian deras menerpa 
semua warga negara termasuk generasi milenial ini sangat 
mengkhawatirkan, bila tidak dihadapi dengan bijaksana maka 
akan merusak generasi milenial karena akan dengan mudah 
terpapar oleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Fenomena ini 
memerlukan respons yang tepat agar pengaruh tersebut dapat 
direduksi.

Tantangan saat ini adalah berkembangnya fenomena paham 
khilafah, radikalisme, dan intoleransi yang diakui oleh sebagian 
besar masyarakat. Sebagai contoh adalah saat Pilkada Gubernur 
DKI, Ahok (Basuki Tjahya Purnama) harus rela melepaskan 
jabatannya sebagai Gubernur DKI karena tersandung kasus 
penistaan agama. Demikian juga dengan berkembang paham 
khilafah yang berdasarkan data kemendagri berdasarkan hasil 
survei lembaga Alvara Strategi Indonesia pada bulan Oktober 
2017, menjelaskan bahwa 19,4 % PNS tidak setuju terhadap 
Pancasila, dan lebih percaya terhadap ideologi khilafah. Selain 
persoalan PNS anti Pancasila, juga terdapat paham radikalisme 
yang menyentuh segala aspek dalam keberlangsungan bangsa 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu didasarkan atas 
pernyataan Badan Intelejen Negara (BIN) yang menyebut 41 dari 
100 masjid milik kementerian, lembaga, dan BUMN terdapat 
paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid 
di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. Masjid paling banyak 
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terpapar radikalisme adalah masjid milik BUMN, yaitu sejumlah  
21 masjid. Rinciannya, tujuh masjid pada level terpapar radikal 
berat, 13 masjid level terpapar radikal sedang, dan satu masjid 
level terpapar radikal rendah. (Alvara Research; 2017)

Kecenderungan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus 
dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang 
menjadi sebuah kekuatan yang memang ingin menggantikan 
ideologi Pancasila. Harus segera diambil langkah-langkah 
strategis untuk merespons dengan tidak membiarkan paham 
ideologi yang tidak sesuai   dasar Negara maupun falsafah bangsa. 
Sebelum menjadi besar dan menjadi sebuah kekuatan, harus 
segera merespons persoalan tersebut dengan serius. Apalagi bila 
kita melihat paham ini tumbuh dan berkembang di lingkungan 
birokrasi negara yang notabene sebagai agen pemerintah untuk 
membantu mengimplementasi nilai-nilai Pancasila. Yang sangat 
terasa dampaknya adalah bagi generasi milenial. Survei Alvara 
Research Center mendapatkan data bahwa sebagian generasi 
milenial, setuju terhadap paham khilafah sebagai bentuk negara, 
walaupun mayoritas generasi milenial memilih Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, namun ada 
17,8 % kalangan mahasiswa dan 18,4 % pelajar yang setuju 
paham khilafah sebagai bentuk negara. Paham konservatisme 
dan radikalisme di kalangan generasi milenial ini tak lepas dari 
pengaruh penggunaan internet yang sangat tinggi dari kalangan 
generasi milenial. Paham-paham tersebut akan sangat berbahaya 
jika generasi milenial tidak dikawal dalam menggunakan media 
sosial yang banyak mengandung konten radikalisme. Sebanyak 
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83,4 % dari generasi milenial di  Indonesia mengakses internet 
dan 23 % di antaranya tergolong pecandu sosial media karena 
mengakses internet lebih dari 7 jam dalam sehari. (Survei Alvara; 
2019).

Dengan kondisi ini generasi milenial mudah mengakses 
berita hoaks, fitnah bahkan sebagai salah satu wahana untuk 
menyampaikan ujaran kebencian. Hal ini yang harus diperlihatkan 
dan dicegah sejak dini sebelum menjadi sebuah kekuatan 
yang melemahkan ketahanan ideologi yang pada akhirnya 
berpengaruh terhadap ketahanan nasional kita, karena di 
pundak generasi mileniallah kelangsungan hidup berbangsa dan 
bernegara akan disandarkan dan ke arah mana pembangunan 
yang akan dituju tergantung dari mereka. Generasi milenial dapat 
menjadi modal utama bagi fenomena bonus demografi. Potensi 
generasi milenial bisa dioptimalkan agar dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Generasi milenial 
merupakan generasi yang lahir dari tahun 1980 sampai tahun 
1990. Selain generasi milenial, ada generasi sesudah generasi 
milenial disebut generasi Z merupakan generasi yang lahir dari 
tahun 2001 sampai tahun 2010. David Stilman menyampaikan 
bahwa generasi Z ada untuk menjembatani kesenjangan antar 
generasi. Generasi Z adalah peralihan dari generasi Y (generasi 
milenial)  di mana  teknologi  berkembang dengan pesat. Pola pikir 
generasi Z cenderung serba instan dan gampang dipengaruhi. 
Sifat mandiri mereka mungkin akan berbenturan dengan sifat 
generasi milenial yang kolaboratif (David Stilman; 2019). 
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Generasi milenial dapat memegang peran utama dalam  
kehidupan bangsa dan negara. Keistimewaan generasi ini 
mempunyai kreativitas tinggi, memiliki percaya diri dan mudah 
terhubung  dengan sesamanya.  Generasi milenial  berada di depan, 
penentu dalam mencegah paham-paham yang bertentangan 
dengan Pancasila sehingga nasib dan masa depan generasi 
penerus bangsa ini berada di pundak generasi milenial, sebagai 
penerima tongkat estafet pembangunan bangsa selanjutnya. 
Generasi milenial harus mampu mengimplementasikan nilai-
nilai Pancasila. Dalam membentuk benteng ideologi yang 
kuat, generasi milenial harus disertakan secara massif dalam 
menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila. Apa lagi mereka dapat 
mudah terpapar oleh budaya-budaya barat, tidak toleransi, 
khilafah, dan radikalisme. Media teknologi informasi dan 
komunikasi bisa jadi strategi yang  ampuh untuk mensosialisasikan 
nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif dan kontekstual. Peran 
generasi milenial  sangat signifikan dalam menghantarkan  masa 
depan bangsa dan negara. Maka, memahami dan membumikan 
Pancasila kepada generasi milenial adalah tugas kita semua agar 
generasi penerus bangsa ini siap menghadapi tantangan zaman 
yang sangat kompleks dan kompetitif. Berdasar pembahasan 
tersebut, permasalahan yang perlu dirumuskan adalah perlunya 
implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial agar 
mereka mampu berkontribusi dan berperan aktif.

B. Acuan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi 
nilai-nilai Pancasila pada generasi milenilai adalah;
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1. Teori generasi milenial (David Stillman;2019). Milenial yang 
juga disebut dengan generasi Y merupakan sekelompok 
orang yang lahir sesudah generasi X, adalah orang yang lahir  
pada tahun 1980 – 2000. Milenial adalah generasi muda yang 
umurnya 17 – 37 pada tahun ini. Milenial dianggap spesial 
karena generasi ini sudah bermunculan teknologi. Generasi 
milenial mempunyai ciri tersendiri yaitu, mereka lahir sudah 
ada TV berwarna, ada handphone dan sudah mengenal 
internet. Karenanya generasi ini sudah mahir teknologi. 
Mereka dengan mudah mendapat informasi, karenanya 
hal ini  sangat menentukan pola pikir yang penuh ide-ide 
visioner dan inovatif untuk melahirkan generasi yang punya 
kemampuan dan keterampilan Iptek. Generasi milenial sering 
bertanya dan memberi kritik dan saran untuk kemajuannya. 
Mereka menginginkan rewards  pada saat usahanya dianggap 
berhasil. Mereka lebih suka pekerjaan kreatif dan lebih 
berani menerima tantangan kerja dengan melakukan banyak 
inovasi (Rahmawati; 2018).

2. Teori efikasi diri (self-efficacy) adalah bagian utama dari teori 
kognisi sosial yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an dan 
memberikan pengaruh besar terhadap pembelajaran di 
dunia. Albert Bandura mendefinisikan efikasi diri sebagai 
kepercayaan seseorang terhadap kapasitas dirinya untuk 
mengelola dan melaksanakan serangkaian tindakan yang 
diperlukan untuk menghasilkan capaian tertentu (Bandura; 
1997; 3).
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3. Teori kolaborasi. Kolaborasi merupakan salah satu bentuk 
interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kolaborasi merupakan  
proses sosial, ada aktivitas tertentu yang ditujukan untuk 
mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan 
saling memahami aktivitas masing-masing. (Hadari Nawawi; 
2018;7).  Roucek dan Warren, menyatakan bahwa kolaborasi 
adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan 
bersama. Kolaborasi merupakan proses sosial yang paling 
dasar. Pada umumnya, kolaborasi melibatkan pembagian 
tugas, setiap orang mengerjakan  pekerjaan yang merupakan 
tanggung jawabnya untuk tercapainya tujuan bersama. 
Demikian juga dalam istilah administrasi, pengertian 
kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari 
Nawawi adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang 
sudah ditetapkan melalui pembagian tugas, tidak sebagai 
pengkotakan kerja  tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang 
semuanya terarah pada pencapaian tujuan (Hadari Nawawi; 
1984;7)

C. Metodologi

Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif yaitu 
menggunakan deskriptif analitis, dengan mengandalkan 
pengumpulan data dan analisis teks tertulis atau studi 
kepustakaan dari data sekunder maupun data yang bersifat 
primer seputar isu implementasi nilai-nilai Pancasila.

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

Hasil analisis; Berdasarkan teori generasi nilenial (David 
Stillman; 2019) bahwa genarsi milenial tersebut merupakan 
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generasi yang mahir dalam teknologi, hal ini sangat menentukan 
pola pikir yang inovatif dan visioner untuk mencetak generasi 
milenial yang punya kemampuan dan keterampilan iptek. Hal ini 
sangat berbanding lurus ketika era reformasi yang menghadirkan 
keterbukaan memberi kontribusi yang tidak sedikit terhadap 
euphoria berlebihan dari kalangan masyarakat Indonesia. 
Pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang lebih spesifik sangat 
minim, baik dalam lingkup pendidikan formal dan informal. 
Kurikulum pendidikan Pancasila yang aplikatif sangatlah minim, 
sehingga generasi milenial mudah terpapar efek negatif dari luar 
baik yang datang secara frontal maupun melalui media sosial. 
Sikap patriotisme, dan sikap siap berkorban serta semangat 
nasionalisme hampir bisa dikatakan pudar tergerus oleh arus 
globalisasi dan munculnya paham-paham yang bertentangan 
dengan Pancasila.

Menurut teori efikasi diri (self-efficacy) yang dikenalkan oleh 
Albert Bandura mendefinisikan efikasi diri adalah kepercayaan 
seseorang terhadap kapasitas dirinya untuk mengelola dan 
melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk 
menghasilkan capaian tertentu. Tindakan-tindakan yang 
direncanakan tersebut tentunya sangat dipengaruhi dengan 
situasi dunia saat ini yang dikenal dengan era globalisasi, di mana 
menurut Cochrane dan Pain globalisasi adalah sesuatu yang 
muncul dengan adanya  sistem ekonomi dan budaya global yang 
menjadikan manusia di  dunia menjadi  masyarakat tunggal. Di 
satu sisi dampak positif dari globalisasi adalah modernisasi yang 
terus berkembang dengan cepat (https://www.maxmanroe.com 
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; 2019). Keberagaman  di dunia ini terus mengalami kemajuan 
teknologi yang dapat dengan mudah untuk disebarluaskan, untuk  
dengan mudah kita dapat mengakses semua informasi yang kita 
butuhkan dalam waktu hitungan detik. Pada era ini  komunikasi 
bisa dilakukan dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu 
lama untuk melakukan komunikasi  dengan orang lain. Di sisi lain 
pengaruh negatif era globalisasi yang membuat generasi milenial 
terpengaruh oleh kehidupan yang bersifat liberal/individual 
dengan mengadopsi gaya hidup yang konumerisme, hedonisme, 
individu. Selain itu pula nilai-nilai luhur Pancasila yaitu semangat 
kekeluargaan. Kebersamaan, musyawarah mufakat, dan gotong-
royong sudah mulai terlupakan. Generasi milenial saat ini 
difasilitasi dengan mudah oleh teknologi yang membuat mereka 
tidak bergantung pada orang lain saat melakukan aktivitas. 
Mereka lupa bahwa sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial 
yang tetap akan membutuhkan orang lain. Mereka cenderung 
individualis dan berlaku apatis ini menjadi masalah penting 
dalam membangun ketahanan nasional.

Dinamika lingkungan arus globalisasi yang sangat deras, 
sudah mereduksi implementasi Pancasila dalam keseharian. 
Akibatnya muncul sikap a-sosial, gaya hidup hedonisme, 
konsumerisme hingga individualisme, kondisi ini termasuk 
melanda di kalangan generasi milenial kita. Penguatan jati diri 
bangsa kalah bersaing dengan sifat dan karakter generasi milenial 
yang mudah terpapar oleh pengaruh negatif dari globalisasi, 
sehingga sangat diperlukan adanya implementasi nilai-nilai 
Pancasila agar mampu menjaga agar generasi milenial menjadi 
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masa depan dan harapan bangsa tidak semakin menjauh dari 
ajaran para founding father bangsa yang kita cintai ini. Globalisasi 
membuat generasi milenial lupa kalau mereka mempunyai 
jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Media sosial menjadi 
pengganti baru yang secara tidak sadar telah mendoktrinasi sikap 
dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Era globalisasi 
yang berkembang pesat harus diimbangi dengan inovasi dan 
kreativitas dalam implementasinya sebagai bagian dari strategi 
yang akan diterapkan. Pemahaman implementasi nilai-nilai 
Pancasila harus bisa menyentuh hingga akar rumput sehingga 
diperoleh pemahaman yang sama tentang ideologi, falsafah 
dan implementasi Pancasila. Inilah titik berat dari strategi yang 
dijalankan, karena pada dasarnya Pancasila sudah dibuktikan 
mampu sebagai payung moral, payung kultural yang telah 
diterapkan di Indonesia dan berhasil. Pancasila sebagai nilai yang 
bila ditafsirkan dengan benar, terdapat nilai Ketuhanan, keadilan 
sosial,  kebangsaan dan mengajarkan toleransi.

Pancasila dan generasi milenial adalah hal yang unik untuk 
dikaji. Pancasila merupakan ideologi yang dihadapkan dengan 
tantangan yang besar di tengah arus globalisasi. Tantangan 
ini berhubungan ancaman  paham khilafah, radikalisme, dan 
terorisme, menguatnya kasus intoleransi dan aneka permasalahan 
yang mengancam keharmonisan bangsa kita. Di samping itu 
berhubungan dengan tantangan Pancasila sebagai ideologi 
bangsa hubungannya dengan hubungan internasional. Pancasila 
berkaitan dengan hubungan internasional tidak bisa dipisahkan 
dari generasi milenial, karena hari depan bangsa ini terletak di 
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tangan generasi milenial, merekalah harapan dan masa depan 
bangsa.

Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi 
milenial terdapat beberapa analisa strategi yang dapat 
dilaksanakan khususnya terkait sikap generasi milenial terhadap 
era globalisasi sebagai berikut;

1. Ideologi Pancasila memuat berbagai sendi kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat, mulai dari nilai-nilai agama 
yang diakui di Indonesia, yang diakumulasi dalam nilai-nilai 
univerasal misalnya keadilan, kemanusiaan dan kesetaraan. 
Nilai Pancasila juga memberikan ruang sebagai kebidayaan, 
misalnya Bhineka Tungal Ika, memberikan nilai-nilai sekuler, 
seperti demokrasi, HAM, sehingga Pancasila bersifat 
integralistik yang secara universal menjadi pelindung 
masyarakat Indonesia. Namun sangat disayangkan pada era 
globalisasi ini Pancasila sepertinya mulai dilupakan dalam 
kehidupan keseharian kita.  Seperti dalam sistem pendidikan 
formal sekalipun Pancasila bukan lagi menjadi suatu satuan 
pembelajaran yang dominan. Kurikulum pendidikan  mulai 
tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara spesifik. 
Dengan sebuah pendidikan kewarganegaraan merubah 
cara pandanag khususnya generasi milenial bahwa itu 
adalah pembelajaran sebagai warga negara. Penyebutan 
Pendidikan Moral Pancasila yang dahulu begitu membumi 
seolah dilupakan dan terjadi pembiaran situasi tersebut. 
Penghidupan kembali Pendidikan Moral Pancasila sebagai 
strategi implementasi nilai-nilai Pancasila karena Pancasila 
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dengan sifat universalnya merupakan falsafah yang mutlak 
sebagai dasar negara  menjadi dogma yang harus digelorakan 
secara terus menerus selama masih tetap tegaknya NKRI  
yang tak lekang oleh pengaruh globalisasi. 

2. Implementasi nilai-nilai Pancasila yang terjadi saat ini lebih 
kepada ungkapan semata. Era globalisasi diiringi kemajuan 
teknologi informatika yang sangat pesat, membuat generasi 
milenial takut untuk ketinggalan berita. Handphone dan 
perangkat media sosial lainya, seolah tidak pernah lepas 
dari genggaman atau yang biasa kita dengan dengan Fear 
Out Missing Out (FOMO). Pengaruh globalisasi sebenarnya 
tidak hanya membawa negatif, namun juga diiringi 
dengan dampak positif yang bila generasi milenial mampu 
mengelolanya akan menjadi sumber potensi yang sangat luar 
biasa. Pembuatan content yang inovatif dan kreatif tentang 
nilai-nilai Pancasila diikuti dengan tampilan interaktif 
berbentuk visual grafis dapat memancing generasi milenial 
untuk melihat, mendengar merasakan dan pada gilirannya 
mereka sadar akan arti Pancasila sebagai falsafah negara 
sesungguhnya. Serangan globalisasi boleh deras, namun hal 
tersebut dilakukan sebagai bentuk serangan balasan dari 
pengaruh negatif globalisasi. Tidak cukup hanya dengan 
slogan dan seminar atau forum diskusi, karena implementasi 
nilai-nilai Pancasila harus menyentuh hati dan sanubari 
generasi milenial sebagai generasi penerus bangsa. Bentuk 
sosialisasi yang dilakukan pada era globalisasi berbeda 
dengan cara lama yang lebih menekankan indoktrinasi. Gaya 
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ini tidak disenangi generasi milenial, mereka lebih senang 
dengan gaya interaktif yang melibatkan dua komunikan, 
antara yang memberikan berita dan yang menerima berita. 
Bentuk pelibatan ini membuat generasi milenial menjadi 
merasa diperhatikan dan dilibatkan dengan topik yang 
dibicarakan. Model pendekatan inilah yang dapat semakin 
menguatkan pemikiran implementasi nilai-nilai Pancasila 
bagi generasi milenial.

3. Hal terpenting untuk implementasi nilai-nilai Pancasila 
pada generasi milenial adalah pembinaan yang lebih 
terstruktur dan sistematis. Pancasila diabaikan pada saat kita 
memusatkan energi untuk saling menghujat dan mengolok-
olok terhadap perbedaan suku, adat, budaya, agama, etnis 
dan yang dominan karena perbedaan pandangan politik. 
Sangat ironis yang terjadi antara nilai-nilai idealis Pancasila 
dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat. Terjadi 
kegagalan implementasi nilai-nilai Pancasila. Degradasi 
moral yang sedang melanda generasi milenial saat ini 
sudah akut sehingga diperlukan jawaban yang lebih dari 
sekadar jawaban politik biasa yang bersifat tambal sulam.  
Keberhasilan revolusi nasional ini harus diiringi revolusi 
mental untuk mewujudkan perikehidupan masyarakat yang 
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu keadaan negeri 
yang menjadi impian dan dambaan semua umat dengan ciri-
ciri; negeri yang selaras antara kebaikan terhadap alam dan 
kebaikkan perilaku warga terhadap sesamanya. Negeri yang 
penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa untuk 
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bersyukur. Kehadiran badan/lembaga yang terstruktur dan 
sistematis sebagai bagian dari implementasi dari penerapan 
penanaman dan pemantapan rasa nasionalisme yang tinggi 
dengan sikap patriotisme dan semangat siap berkorban, 
serta pantang menyerah perlu semakin digelorakan.

Pembahasan; Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka 
implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini saat ini perlu adanya 
pembenahan baik dari kurikulum pendidikan maupun dari sisi 
antisipasi pengaruh globalisasi, sehingga akan menghasilkan 
generasi milenial yang tangguh dan inovatif. Oleh karena itu 
apabila mereka telah tertanamkan nilai-nilai Pancasila dari dini 
maka mereka akan mampu berkontribusi kepada kekokohan 
ketahanan nasional. Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi 
generasi milenial dapat terlihat hasilnya pada saat paham-
paham yang memengaruhinya luntur. Efek ini akan timbil dengan 
sendirinya manakala generasi milenial dengan karakteristiknya 
mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karenanya 
peran  Kominfo dan badan/lembaga yang dibentuk mampu 
mencari terobosan yang kreatif disesuaikan dengan konteks 
zaman. Secara singkat hasil pembahasan tersebut di antaranya 
sebagai berikut;

1. Pelajaran nilai-nilai Pancasila terwadahi dalam sistem 
pendidikan nasional dan diajarkan secara terus menerus 
terhadap generasi milenial sejak dini mulai TK hingga 
Perguruan Tinggi maka akan menumbuhkan fondasi yang 
kuat dalam memperkokoh ketahanan nasional. Selain itu, 
materi pendidikan di sekolah-sekolah maupun lembaga 
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pendidikan yang berkaitan dengan implementasi nilai-
nilai Pancasila diajarkan dengan mengedepankan aspek 
aplikatif dan konstruktif. Sementara mengenai hal ikhwal 
moral yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang 
mengedepankan etika pergaulan, toleransi dan kehidupan 
bermasyarakat di tengah globalisasi ditanamkan sejak dini 
dimulai dari keluarga. Materi dalam kurikulum pendidikan 
Pancasila harus mampu menghadirkan kesempatan untuk 
mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang 
nyata dan membumi, sehingga mereka mendapatkan 
kesempatan pembelajaran yang berbasis pengalaman yang 
merupakan hal penting dalam konsep efikasi diri. Dalam 
kaitannya dengan norma generasi digital, materi pengajaran 
yang menekankan hafalan juga tidak sesuai dengan 
norma freedom (kebebasan untuk mengelaborasi gagasan), 
kolaborasi (kerja sama dalam praktik nyata), dan inovasi 
(materinya harus selalu update sehingga relevan dengan 
kehidupan sehari-hari generasi milenial).

2. Dengan adanya kurikulum yang aplikatif dalam pendidikan 
formal maupun non formal, hal ini akan membuat 
terwujudnya generasi milenial yang cerdas dan berjiwa 
Pancasilais dengan memanfaatkan teknologi dan informasi 
untuk memberikan kontribusi konstruktif bagi ketahanan 
nasional. Generasi milenial ini menjadi generasi yang 
tangguh dan unggul serta mampu untuk memilih dan 
memilah sumber berita yang masuk tanpa terpengaruh 
derasnya arus globalisasi. Mereka tidak mudah terpengaruh 
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akibat dari derasnya informasi terbuka melalui media sosial. 
Keteguhan ini tidak lain karena sebagai generasi milenial, 
mereka sudah memahami dan meyakini bahwa ideologi dan 
falsafah bangsa adalah Pancasila. Dengan demikian generasi 
milenial mampu mengaktualisasikan diri dengan sikap 
toleran dan menolak paham khilafah maupun radikalisme 
yang tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional.

Dari hasil analisis di atas, penulis merumuskan beberapa 
upaya yang efektif dan efisien untuk menanamkan nilai-nilai 
Pancasila khususnya bagi generasi milenial sebagai penerus dan 
pewaris bangsa Indonesia. Upaya tersebut harus sesuai dengan 
kemauan teknologi informasi serta tuntutan zaman yang mana 
generasi milenial memiliki ciri yang khusus dalam menilai dan 
mendiskripsikan sesuatu. Untuk mengiringi pemahaman yang 
unik dari generasi milenial tersebut, maka beberapa upaya 
tersebut di antaranya;

1. Kurikulum pendidikan baik formal maupun non formal 
harus dibuat secara sistematis dan berjenjang. Menyusun 
metode penanaman dan pemantapan implementasi nilai-
nilai Pancasila bagi generasi milenial yang terintegrasi 
dalam kurikulum pendidikan dengan menekankan aspek 
praktek, tidak kognitif semata, mengikutsertakan semua  
stake holder yang ada.  Pola pendidikan dimulai sejak dini 
melalui pembinaan dalam keluarga, karena keluarga 
mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari 
untuk terwujudnya pondasi nilai-nilai Pancasila. Hal terkecil 
yang bisa dilakukan adalah penanaman sifat kejujuran. 
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Jujur merupakan suatu perkataan yang mudah namun 
dalam implementasinya sangatlah rentan dengan konflik 
dalam diri sendiri. Dalam penyampaian materi generasi 
milenial cenderung mempunyai pemikiran aktraktif. Mereka 
harus merasa dilibatkan dalam kondisi dan keadaan yang 
melibatkan kehadirannya. Upaya yang dapat dilakukan dan 
sistematis adalah pola penataran interakstif. Penataran 
interaktif ini dilakukan kepada setiap generasi milenial yang 
akan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Penataran 
ini dilakukan mulai sejak masuk sekolah dari TK, SD, SMP, 
dan SMA hingga saat memasuki Perguruan Tinggi. Pola yang 
dilakukan tidak berbentuk indoktrinasi, namun berbentuk 
interaktif dan aplikatif dengan melibatkan generasi milenial 
untuk berkreasi sesuai dengan karakter dan kepribadian. 
Mereka diberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi diri 
yang tentunya sambil dibekali implementasi nilai-nilai 
Pancasila secara individu maupun berkelompok dalam 
bentuk metode outbond, sehingga tidak membosankan dan 
materinya mudah terinternalisasi kepada generasi milenial.

2. Teknologi informasi memberikan kontribusi yang sangat 
dominan terhadap generasi milenial dalam kehidupan sehari-
hari. Memproduksi bahan-bahan pengajaran Pancasila 
yang menarik dan menyenangkan, seperti permainan kartu 
dan informasi-informasi mengenai sejarah nasional atau 
kearifan lokal melalui media sosial. Ketergantungan generasi 
milenial terhadap teknologi merupakan suatu permasalahan 
yang sangat krusial. Pemanfaatan teknologi informasi harus 
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dapat diberdayakan dan diolah untuk menjadi suatu akses 
positif bagi generasi milenial. Media sosial sebagai pusat 
ketergantungan generasi milenial dapat dimanfaatkan 
untuk menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Peran 
Kominfo sebagai lembaga pemerintahan yang menangani 
tentang arus teknologi harus mampu menjadi filter masuknya 
pengaruh negatif melalui media sosial karena tidak semua 
arus informasi yang masuk tersebut berpengaruh negatif. 
Filterisasi ini dapat dikelola dengan membuat content 
tertentu yang atraktif dan menarik bagi generasi milenial 
sehingga memiliki keinginan/hasrat untuk mengikutinya. 
Apabila generasi milenial mampu dikelola menjadi follower 
dari content tersebut, akan mudah bagi Kominfo untuk 
memengaruhi generasi milenial menanamkan implementasi 
nilai-nilai Pancasila.

3. Setiap institusi pemerintah melibatkan generasi milenial 
untuk mengenalkan kearifan lokal yang dapat digunakan 
untuk penanaman nilai-nilai Pancasila, mulai dari cerita 
rakyat (foklore), kesenian tradisional, hingga permainan 
tradisional.

4. Kementerian Pertahanan melaksanakan upaya-upaya 
menyiapkan pendidikan bela negara dengan menanamkan 
semangat pro patria (patriotisme, semangat berkorban, serta 
pantang menyerah) serta mengupayakan konten interaktif 
bidang nilai-nilai Pancasila dan paham kebangsaan serta 
kebhinekaan dengan membangun pusat keunggulan (Center 
of Excellen) bagi pendidikan Pancasila.
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5. Mengadakan kompetisi “Pancasila Award” untuk menilai 
implementasi Pancasila bagi generasi milenial secara 
lebih komprehensif mengenai nilai-nilai Pancasila dengan 
menjalankan program bersama untuk meningkatkan 
nasionalisme di kalangan generasi milenial, seperti outbond 
atau mengunjungi daerah-daerah terluar di Indonesia, 
berbagai kegiatan seni dan olahraga.

6. Menggalakkan kembali kampung Pancasila sebagai salah 
satu media dalam pembinaan nilai-nilai Pancasila yang 
memiliki harmoni kerukunan antarumat beragama. Bukti 
persatuan bukan hanya terwujud pada bangunan tempat 
ibadah yang berdekatan. Semua kegiatan keagamaan 
mengikutsertakan semua kalangan masyarakat meliputi 
kegiatan keagamaam, kemasyarakatan dan kegiatan sosial 
tidak memandang suku apa dan agama apa, mereka saling 
bersinergi.  Menghadirkan suasana kondusif di lingkungan 
masyarakat sampai ke pelosok negeri guna penanaman 
nilai-nilai Pancasila. Seperti kegiatan gotong-royong, kantin 
jujur, do’a bersama, berpakaian adat/nasional, bernyanyi lagu 
nasional, menyelenggarakan uapacara bendera pada hari 
besar nasional. 

E. Kesimpulan

Melalui studi kepustakaan (literatur) dan dengan pendekatan 
komprehensif integral, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial yang terintegrasi 
dalam kurikulum pendidikan dengan menekankan aspek 
praktek, tidak kognitif semata, mengikutsertakan semua stake 
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holder. Mengenalkan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk 
penanaman nilai-nilai Pancasila, mulai dari cerita rakyat (folklore), 
kesenian tradisional, hingga permainan tradisional. Menanamkan 
semangat pro patria (patriotisme, dan semangat mau berkorban, 
serta pantang menyerah) serta mengupayakan konten interaktif 
bidang nilai-nilai Pancasila dan paham kebangsaan serta 
kebhinekaan serta membangun pust keunggulan (Center of 
Excellence) bagi pendidikan Pancasila. Mengadakan kompetisi 
“Pancasila Award” untuk menilai implementasi Pancasila bagi 
generasi milenial secara lebih komprehensif mengenai nilai-
nilai Pancasila dengan menjalankan program bersama untuk 
meningkatkan nasionalisme di kalangan generasi milenial, seperti 
outbond atau mengunjungi daerah-daerah terluar Indonesia, 
berbagai kegiatan seni dan olahraga. Penyelenggaraan lomba 
“Kampung Pancasila” untuk menghadirkan suasana kondusif 
di lingkungan masyarakat sampai ke pelosok negeri guna 
penanaman nilai-nilai Pancasila. Seperti kegiatan gotong-royong, 
kantin jujur, do’a bersama, berpakaian adat/nasional. Bernyanyi 
lagu nasional sebelum dan sesudah pelajaran, dan upacara 
bendera. Memproduksi bahan-bahan pengajaran Pancasila yang 
menarik dan menyenangkan, seperti permainan kartu dengan 
informasi-informasi mengenai sejarah nasional atau kearifan 
lokal.
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Email:alaby@stkipkusumanegara.ac.id

ABSTRAK
Pancasila sebagai ideologi negara menjadi acuan dasar bagi 

semua warga negara Indonesia di berbagai sektor kehidupan. 
Namun faktanya saat ini nilai-nilai luhur Pancasila semakin 
terkikis akibat pengaruh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni yang kurang terfilter dengan baik, Indikasi 
memudarnya praktik nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari 
meningkatnya jumlah kasus yang melibatkan generasi bangsa 
yang mencerminkan lemahnya karakter bangsa, seperti 
meningkatnya kriminalitas, korupsi, kolusi dan nepotisme, 
radikalisme, kejahatan seksual, kehidupan yang konsumtif, 
kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya. 
Untuk mengembalikan nilai Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu upaya 
aktualisasi. Melalui aktualisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila 
diharapkan menjadi lebih membumi di masyarakat Indonesia 
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dengan melibatkan semua pihak untuk aktif berpartisipasi 
membumikan nilai-nilai Pancasila ke semua aspek kehidupan, 
di tiga ranah  pendidikan informal, formal, dan non formal guna 
membentuk karakter yang baik pada generasi bangsa, sehingga 
akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila dapat terjaga dalam 
meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab generasi bangsa 
terhadap masa depan yang berkualitas, cerdas, dan  berkarakter.  

Keywords: Pancasila value; Nation generation 4.0

Pendahuluan
Generasi bangsa merupakan generasi penerus pemegang 

estafet kepemimpinan, di mana bangsa Indonesia harus menjaga 
dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan 
masyarakat (Asmaroini, 2017). Negara di masa depan harus 
terus mempertahankan karakter bangsa. Era revolusi industri 
4.0 memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni begitu cepat memengaruhi kehidupan bangsa 
Indonesia. Kemajuan ini menuntut generasi bangsa untuk dapat 
menyesuaikan akan perkembangannya. Keinginan kita untuk 
selalu maju agaknya banyak berdampak dan membawa pengaruh 
bagi bangsa ini, baik itu berupa dampak positif maupun negatif.               
Di era ini diikuti dengan adanya trend yang semakin dinamis 
dan selalu diwarnai oleh ketidakteraturan dan ketidakpastian. 
Kondisi ini menimbulkan kecenderungan permasalahan baru 
yang semakin beragam dan multi dimensional (Agung, I. 2010). 
Teknologi informasi yang begitu cepat, telah membawa pengaruh 
bagi kehidupan manusia, yang dapat berakibat menguntungkan 
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dan merugikan, berdampak menguntungkan apabila mampu 
memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup. Namun 
juga dapat berdampak merugikan, apabila terperdaya dengan 
pemanfaatan untuk kepentingan yang negatif. Hal ini dapat 
diartikan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi 
langsung pada perubahan berbagai aspek kehidupan, termasuk 
terhadap karakter generasi bangsa.           

Kemajuan teknologi 4.0 memungkinkan terjadinya 
otomatisasi hampir di semua aspek kehidupan (Ngafifi, M., 
2014). Pendekatan baru dan teknologi yang menggabungkan 
antara dunia fisik, digital dan biologi secara fundamental akan 
mengubah pola hidup dan interaksi manusia (Tjandrawinata, 
2016). Oleh sebab itu, di era 4.0 ini memudahkan manusia 
dalam menjalankan kehidupannya. Namun berbagai dekadensi 
moral seperti kriminalitas, semakin banyaknya korupsi, kolusi 
dan nepotisme, radikalisme, kejahatan seksual, kehidupan yang 
konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan lain-lain 
yang seringkali menjadi wacana hangat dan tiada hentinya untuk 
dibicarakan hingga saat ini fenomena tersebut seakan-akan 
merupakan hal yang biasa dan akrab di dengar oleh masyarakat 
kita.  

Dekadensi moral terjadi hampir di semua tingkatan 
pendidikan di Indonesia baik dari tingkat pendidikan dasar 
hingga pada tingkat pendidikan tinggi (Cahyo, 2017). Hal ini 
tentu patut menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua. Walau 
berbagai upaya yang ingin dibangun dan diimplementasikan 
oleh pemerintah untuk mendidik generasi bangsa ini melalui 
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pendidikan karakter atau yang sejenisnya telah dilakukan, akan 
tetapi jika efektivitasnya tidak diperhatikan dalam mengemban 
amanah untuk mendidik putra-putri bangsa secara komprehensif 
dan humanis maka tujuan untuk menjadikan para peserta didik 
yang tidak hanya cakap secara intelektual tetapi anggun dalam 
moral pun sulit untuk di capainya.            

Jika melihat secara kuantitas orang-orang Indonesia sudah 
banyak mengenyam dunia pendidikan, baik itu yang sudah tamat 
pendidikan dasar, menengah, ataupun tinggi. Namun anehnya 
segala problematika moral yang terjadi di Indonesia tidak bisa 
lepas dari tingkah laku orang yang sudah pernah duduk di bangku 
sekolah dasar, menengah maupun tinggi, dan lebih meprihatinkan 
lagi jika di dalam dunia pendidikan terciderai oleh para akademisi 
itu sendiri.             

Fenomena dekadensi moral dapat terjadi karena suatu 
bangsa kehilangan jati dirinya, di mana mereka tidak dapat 
mempertahankan apa yang menjadi identitasnya selama ini 
(Tulus, 2013). Mereka terlalu terlena dan kurang dapat memfilter 
budaya yang masuk ke Indonesia. Pada hakekat sesungguhnya, 
bangsa ini memiliki Pancasila. Pancasila merupakan karakter 
bangsa yang kini di kalangan generasi muda semangatnya 
mulai memudar akan kesadaran untuk menghayatinya. Mulai 
dari sila pertama hingga ke lima, semuanya mencakup berbagai 
lini kehidupan yang dijalani manusia. Oleh sebab itu, sudah 
semestinya kita perlu meneguhkan kembali jati diri bangsa ini, 
melalui Pancasila.            
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Mengingat sukses atau tidaknya suatu bangsa salah satu 
faktor utama adalah pada pendidikannya. Seberapa besar 
peran utama dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya 
manusia yang berkarakter akan ikut menjadi determinan dalam 
memajukan suatu bangsa (Fahrudi, Zulki, & Wiratmoko, 2016). 
Pada tahapan inilah peran strategis dunia pendidikan sangat 
diperlukan, tentunya dengan cara mengaktualisasi implementasi 
dari nilai Pancasila dalam berbagai aspek tingkatan pendidikan 
yang ada, agar lebih maksimal dalam menjalankan fungsi 
pendidikan dan pengajarannya (Yudistira, 2016).  

TINJAUAN PUSTAKA Istilah ideologi berasal dari kata idea, 
yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan 
logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu 
tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang pengertian 
dasar (Kaelan, 2013: 60-61). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang 
dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk 
kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir 
seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, 
teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 517).            

Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah 
serta pandangan hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung 
nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Selain itu Pancasila 
sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai- 
nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Namun nilai-nilai itu 
kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa globalisasi, 
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sehingga berdampak terjadinya pergeseran peradaban, yang 
juga membawa perubahan pemaknaan dan positioning Pancasila 
(Sultan Hamengku Buwono X, Kongres Pancasila IV, UGM 2012).            

Abdulgani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotive 
dan leitstar, dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa 
adanya leitmotive dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan 
menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan 
itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar 
filsafat dan dasar moral (Abdulgani, 1979). Agar Pancasila menjadi 
dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi 
penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-
nilai Pancasila harus dibumikan kepada para generasi bangsa 
melalui aktualisasi nilai Pancasila.             

Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi generasi 
bangsa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai 
penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, 
radikalisme, terorisme, kejahatan seksual, kolusi dan korupsi 
dapat dicegah. Hasil Survei yang dilakukan KOMPAS yang dirilis 
pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 
tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden 
berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan silai-
sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut 
sila-sila Pancasila, lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 
tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena 
tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa 
pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak 
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sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap 
Pancasila (Ali, 2009: 2).               

Sering kali kita menyaksikan di berbagai media massa 
yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan 
kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat 
lainnya. Berdasarkan laporan hasil survei Badan Pusat Statistik 
di 181 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 
responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan 
dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya 
pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 
2014:3).   

Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia 
(POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32. 470 
kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba 
berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya 
lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun 
sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba 
yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba  
(http://nasional.sindonews.com).            

Hal tersebut jelas mengancam generasi bangsa, dekadensi 
moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan 
mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-
norma sosial yang hidup di masyarakat (Iskarim, M. 2017). Hal 
itu, menunjukkan pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila 
melalui tiga ranah lingkungan pendidikan keluarga (informal), 
sekolah (formal) dan masyarakat (non formal) (Alawiyah, F. 2012. 
Begitupun dalam kehidupan politik, para elite politik (eksekutif 
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dan legislatif) mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya 
politik yang santun, kurang menghormati fatsoen politik dan 
kering dari jiwa kenegarawanan (Widodo, W. 2014).             

Menurut Alfred North Whitehead (1864-1947), tokoh 
filsafat proses berpandangan bahwa semua realitas dalam alam 
mengalami proses atau perubahan, yaitu kemajuan, kreatif, dan 
baru. Realitas itu dinamik dan suatu proses yang terus menerus 
menjadi, walaupun unsur permanensi realitas dan identitas diri 
dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah itu dapat 
pula dikenakan pada ideologi Pancasila sebagai suatu realitas. 
Yang jadi permasalahannya, bagaimana nilai-nilai Pancasila 
itu diaktualisasikan dalam praktik kehidupan berbangsa dan 
bernegara ?   

A. PEMBAHASAN

Aktualisasi nilai Pancasila perlu disosialisasikan, 
diinternalisasikan dan diperkuat implementasinya, dalam praktik 
kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkuat 
karakter generasi bangsa dalam berperan serta membangun 
pemahaman masyarakat akan kesadaran nasional. Aktualisasi 
nilai dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara 
mengarahkan adanya 3 nilai yang terkandung dalam ideologi 
Pancasila. Tiga nilai itu adalah:  

1. Nilai dasar,  yaitu suatu nilai yang bersifat sangat abstrak 
dan permanen, yang terlepas dari pengaruh perubahan 
waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat sangat 
abstrak, bersifat sangat umum, tidak terikat oleh waktu 
dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan 
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aksioma. Dari aspek kandungan nilainya, maka nilai dasar 
berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-
cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar 
Pancasila ditetapkan oleh para the founding fathers. Nilai 
dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa 
Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan 
rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama 
dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh 
warga masyarakat.  

2. Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. 
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar 
tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun 
waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental 
ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan 
zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada 
nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan 
secara kreatif dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru 
untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-
batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari aspek 
kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan 
kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, 
bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar 
tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai 
instrumental ini adalah DPR, MPR, dan Presiden. 

3. Nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam 
kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat 
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mengaktualisasikan nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat 
pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, 
baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang 
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh ekonomi, oleh 
pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara 
secara perseorangan. Dari aspek kandungan nilainya, nilai 
praksis merupakan arena pergulatan antara idealisme 
dan realitas. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang 
dianut, maka sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan 
tegak atau tidaknya nilai dasar dan nilai instrumental itu. 
singkatnya bukan pada rumusan abstrak, dan bukan juga 
pada kebijaksanaan, strategi, rencana, program atau proyek 
itu sendiri terletak batu ujian terakhir dari nilai yang dianut, 
tetapi pada kualitas pelaksanaannya di lapangan. 

Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah bukti 
pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi 
dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan 
yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai 
instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan 
tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut akan 
kehilangan kredibilitasnya. Ancaman terbesar bagi suatu ideologi 
adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, 
dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga 
nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan 
ada masalah. Jika terdapat inkonsisitensi dalam tiga tataran 
nilai tersebut maka akan menjadi suatu masalah baru. Dalam 
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memelihara konsistensi untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila 
ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu 
Pancasila yang bersifat formal, abstrak, umum universal yang 
ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang kolektif nan 
umum, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual 
Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok 
dan individual, sehingga menjiwai semua tingkah laku dalam 
lingkungan praksisnya dalam aspek kenegaraan, politik dan 
pribadi.             

Aktualisasi nilai Pancasila harus mulai disosialisasikan dari 
berbagai lingkungan pendidikan. Baik itu di keluarga sebagai 
pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan 
formal, maupun dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan 
non formal. Di semua lingkungan pendidikan tersebut harus 
dibumikan dengan nilai- nilai Pancasila, seperti halnya di bawah 
ini. 

1. Dalam lingkungan lembaga pendidikan Informal seperti 
Keluarga. Tahap pendidikan yang pertama dan utama 
bagi anak ada di keluarga, Artinya bagaimana karakter 
anak berkembang kedepan bergantung dari pola asuh 
yang diterapkan di rumah. Apakah pola asuh permisif 
yang memberi kebebasan pada anak, pola asuh otoriter 
yang mewajibkan anak untuk selalu patuh, atau pola asuh 
autoritatif yang artinya antara orangtua dan anak saling 
mengerti tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-
masing. Selanjutnya untuk menanamkan moral yang baik 
pada anak, orang tua juga harus memiliki karakter yang tentu 
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saja lebih baik terlebih dahulu, dengan begitu orangtua 
seakan menjadi teladan atau row model bagi  anak dalam 
bertindak sehingga anak senantiasa berhati-hati dalam 
bertingkah laku. 

2. Dalam lingkungan lembaga pendidikan Formal/Sekolah. 
Dalam membentuk karakter peserta didik peran tenaga 
pendidik sangat penting, Para tenaga pendidik yang 
merupakan orangtua kedua peserta didik di sekolah, perlu 
senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 
yang sebenarnya. Mulai dari kebiasaan untuk berdoa setiap 
kegiatan belajar mengajar, saling toleransi antar teman, 
menumbuhkan sikap peduli sesama, dan tidak membeda- 
bedakan antara peserta didik satu dengan peserta didik 
yang lain. Dalam lingkungan lembaga pendidikan Informal/ 
Masyarakat. Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di 
masyarakat tentu dimulai dari sekitar lingkungan rumah. 
Keberagaman etnis yang ada di masyarakat hendaknya 
menjadi suatu warna tersendiri bagi mereka, sebagaimana 
semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu "Bhinneka 
Tunggal Ika", walaupun negara Indonesia terdiri dari beragam 
suku, namun kerukunan antar seluruh umat di Indonesia 
tetap perlu dijunjung tinggi.             

Dengan cara kembali melakukan aktualisasi nilai - nilai 
Pancasila di berbagai aspek moral bangsa Indonesia sehingga 
dapat kembali menuju jati dirinya, nilai Pancasila tersebut akan 
terimplementasi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 
bangsa. Hal demikian sangat penting untuk diingat karena dapat 
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menjadi parameter atau tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat 
perubahan tingkah laku seseorang, dan untuk mengetahui tingkat 
ketercapaian dalam menempuh proses pendidikan. Sehingga 
pada akhirnya dapat benar-benar menghasilkan output yang 
cerdas, unggul, berdaya saing, bermoral dan berkarakter. Perlu 
diketahui kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata - mata 
oleh pengetahuan dan kemampuan teknis saja, tetapi lebih oleh 
pengetahuan mengelola diri dan orang lain, hal ini membuktikan 
bahwa kesuksesan seseoarang lebih ditentukan oleh kemampuan 
manage self daripada kemampuan knowledge.              

Dengan demikian, sebagai karakter bangsa Indonesia 
aktualisasi nilai - nilai Pancasila merupakan sebuah konsekuensi 
logis guna semakin terciptanya sumber daya manusia yang cerdas 
holistik sebagaimana tertera dalam tujuan pendidikan nasional 
dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaif, mandiri dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung  jawab.  

B. KESIMPULAN 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi 4.0 
merupakan aspek yang penting untuk menangkal radikalisme 
dan membangun karakter generasi bangsa, dinamika dalam 
mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan benegara adalah suatu 
keniscayaan, agar Pancasila tetap selalu relevan pada fungsinya 
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memberikan acuan dasar bagi pengambilan kebijaksanaan dan 
pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
supaya loyalitas warga masyarakat dan warganegara terhadap 
Pancasila tetap tinggi sehingga apatisme, resistensi terhadap 
Pancasila bisa diminimalisir dan persatuan indonesia tetap 
terjaga. Untuk mensukseskan itu perlu upaya sosialisasi dari 
berbagai lingkungan pendidikan, baik itu di keluarga sebagai 
pendidikan informal, sekolah sebagai lembaga pendidikan 
formal, maupun dalam masyarakat sebagai lembaga pendidikan 
non formal. Di semua lingkungan pendidikan tersebut harus 
dibumikan dengan nilai-nilai Pancasila serta perlunya upaya 
perubahan dan pembaharuan dalam mengaktualisasikan nilai 
Pancasila sehingga akseptabilitas dan kredibilitas Pancasila dapat 
terjaga dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab 
terhadap masa depan generasi bangsa yang berkualitas, cerdas 
dan  berkarakter.
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PERSEPSI MAHASISWA KEDINASAN 
TERHADAP PANCASILA SEBAGAI 

IDEOLOGI NEGARA DALAM 
MENGHADAPI ERA 4.0

Oleh: Suryanto AL & Armiawan RF
Politeknik Statistika STIS

suryanto@stis.ac.id

Abstrak
Studi kasus diambil di Politeknik Statistika STIS. Politeknik 

Statistika STIS adalah lembaga pendidikan kedinasan Diploma III/
Diploma IV, Mahasiswa yang berstatus ikatan dinas yang akan 
mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Badan 
Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, kualitas SDM yang dihasilkan 
Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) menjadi sangat penting, 
lulusan Polstat STIS harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai 
Ideologi Negara sehingga mahasiwa Polstat STIS menjadi agen dalam 
menebarkan nilai-nilai Pancasila baik di dalam instansi Pemerintahan 
maupun di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai Ideologi 
Negara merupakan hal yang penting dalam kelangsungan kehidupan 
bernegara mahasiswa Polstat STIS yang memiliki karakteristik dan 
latarbelakang yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda terhadap 
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hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
karakteristik pengetahuan, motivasi, faktor media, lingkungan dan 
keberpancasilaan, untuk mengetahui pengaruh variabel tersebut 
terhadap persepsi mahasiswa tentang Pancasila sebagai ideologi 
negara di untuk menghadapi era 4.0, dan mengetahui kecenderungan 
pengaruh variabel tersebut terhadap persepsi mahasiswa Polstat STIS 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Data yang digunakan 
merupakan data primer dengan penarikan sampel menggunakan 
stratified linear systematic sampling with proportional allocation. Dari 
analisis deskriptif terungkap bahwa 49, 27 persen mahasiswa Polstat 
STIS memiliki persepsi terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara baik. 
Hasil pengujian regresi logistic diperoleh bahwa terdapat 2 variabel yang 
memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap Pancasila sebagai Ideologi 
Negara adalah motivasi dan keberpancasilaan. 

Kata kunci—Persepsi,Ideologi,Pancasila

A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia dalam konteks 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat harus 
berpedoman Pancasila. Dengan kata lain, seluruh komponen  
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
mengamalkan amanat dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Mulai bagaimana cara hidup sebagai individu sampai kelompok, 
baik itu dalam hal pemerintahan ataupun non pemerintahan, 
sesuai dengan tujuan dibentuknya Pancasila oleh para pendiri 
bangsa. 



108

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

Dalam kaitannya untuk memperkuat Ideologi Pancasila 
di masyarakat perlu upaya pemerintah seperti menanamkan 
Pancasila di dalam system pendidikan di Indonesia. Pendidikan 
Kewarganegaraan atau dalam kurikulum 2013 berubah kembali 
menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berperan 
sebagai Pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan nama 
mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan 
menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan 
tinggi (Pasal 37). (Wibowo dan Wahono, 2017). Pemahaman 
Pancasila sebagai ideologi negara harus lebih mantap untuk 
menyongsong era 4.0.

Untuk menyosong era 4.0, pemerintah juga membentuk 
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP mempunyai 
tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan 
pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, 
sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila 
secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan 
penjurusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan 
rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau 
regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga 
tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, 
organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. 

Namun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
Indonesia untuk memupuk sikap Pancasilais di masyarakat 
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tidak serta merta menyebabkan peningkatan sikap pro Pancasila 
dimasyarakat. Menurut survei yang dilakukan LSI Denny JA 
mengenai survei analisis pro Pancasila pada tahun 2018. Hasil dari 
survei tersebut diperoleh bahwa persentase publik pro Pancasila 
sebesar 74 persen. Apabila dilihat dari 13 tahun terakhir, maka 
persentase publik pro Pancasila ini terus mengalami penurunan 
dari tahun ke tahun.

Selain itu, menurut hasil survei Alvara Research, 19,4 persen 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak setuju ideologi Pancasila. Hal 
tersebut menunjukkan masih besarnya potensi lunturnya nilai-
nilai Pancasila dalam kehidupan PNS. Sedangkan berdasarkan 
hasil Survei Nasional CSIS “Orientasi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
Generasi Milenial” menunjukkan, milenial tidak setuju Pancasila 
diganti. Sebanyak 90,5 persen generasi milenial tidak setuju 
adanya gagasan yang hendak mengganti Pancasila dengan 
ideologi lain. Sedangkan 9,5 persen lainnya setuju dan selebihnya 
tidak menjawab. Meski mayoritas responden masih menghendaki 
Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi data itu tidak lantas 
membuat pemerintah bisa ongkang-ongkang kaki. Walau hanya 
9,5 persen kelompok yang menghendaki perubahan ideologi di 
Indonesia selain dari Pancasila, tetapi kelompok tersebut harus 
tetap diperhatikan. Pasalnya, bukan hal mustahil, jumlahnya 
terus membesar jika dibiarkan. 

Dari keterangan tersebut terdapat suatu fenomena yang 
cukup menarik. Ternyata, ada suatu fenomena yang menunjukkan 
bahwa masih ada golongan yang menginginkan ideologi 
selain Pancasila. Mahasiswa, sebagai salah satu garda, idealnya 
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menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Maka dari itu, mereka harus diberi pembekalan.  Jika dibahas 
dalam konteks budaya politik, mahasiswa seharusnya menjadi 
agen-agen yang dapat membumikan dan membudayakan 
ideologi politik Pancasila. 

Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat 
STIS) merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan yang mahasiswanya 
berstatus ikatan dinas. Mahasiswa Polstat STIS berasal dari 
beragam daerah, bahasa, agama, budaya, ras, dan lain-lain. 
Mahasiswa Polstat STIS pun akan mengabdi sebagai Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) di 
seluruh Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
karakteristik pengetahuan, motivasi, faktor media, lingkungan, 
dan keberpancasilaan. Selain itu tujuan penelitian ini juga untuk 
mengetahui pengaruh variabel tersebut terhadap persepsi 
mahasiswa tentang Pancasila sebagai ideologi negara, dan 
mengetahui kecenderungan pengaruh variabel tersebut terhadap 
persepsi mahasiswa Polstat STIS terhadap Pancasila sebagai 
ideologi negara dalam menghadapi era 4.0.

B. METODOLOGI

1. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

yang diperoleh dari mahasiswa Polstat STIS perkelas dari tingkat 
I sampai tingkat IV. Selain itu data primer diperoleh dari survei 
yang dilakukan pada sampel terpilih sebagai responden, dengan 
menggunakan kuesioner yang disusun atau dibuat dari google 
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form yang tersedia di internet, yaitu berupa daftar pertanyaan 
yang telah disusun sesuai dengan referensi dari penelitian 
terdahulu dan sesuai dengan yang peneliti inginkan. Kemudian 
kuesioner  itu diisi sendiri oleh responden yang terpilih sebagai 
sampel dalam penelitian secara self enumeration. 

2. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan kumpulan seluruh unsur, elemen atau 

unit pengamatan (observation unit) yang diteliti (Abuzar, Puguh, 
dan Agus, 2015). Menurut Arikunto (2006), populasi adalah 
keseluruhan objek penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Penentuan jumlah 
sampel minimum dalam penelitian ini menggunakan rumus 
Cochran, maka diperoleh jumlah sampel minimum sebagai 
berikut

  = 327. 288

Dari perhitungan tersebut jumlah sampel minimal dalam 
penelitian adalah 328 orang. Akan tetapi, untuk mengatasi 
non responsif yang sering terjadi, maka dalam penelitian ini 
ditambahkan sebanyak 12 responden. Sehingga jumlah sampelnya 
menjadi 340 orang mahasiswa Politeknik Statistika STIS tingkat I 
sampai tingkat IV tahun akademik 2018/2019. 
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3. Metode Penarikan Sampel
Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel 

stratified linear systematic sampling with proportional allocation. Dasar 
yang digunakan untuk mengelompokkan populasi adalah tingkat 
mahasiswa karena mahasiswa pada tingkat yang sama dianggap 
memiliki Y yang mirip karena kegiatan dan beban perkuliahan 
hampir sama.

Metode stratified digunakan untuk menjawab tujuan 
penelitian pertama yang dikelompokkan berdasar tingkat 
perkuliahan. Ukuran sampel pada setiap strata ditentukan 
dengan menggunakan alokasi proporsional. Perhitungan sampel 
setiap strata dengan alokasi proporsional adalah sebagai berikut:

Keterangan:

h : strata ke-j, di mana j = Tingkat I, II, III, dan IV

n : Banyaknya sampel di seluruh strata 

nh : banyaknya sampel strata ke-h

N : banyaknya populasi

Nh : banyaknya subpopulasi strata ke-h (Asra dan Prasetyo, 
2015)

Dalam penelitian ini sampel diambil menggunakan Circular 
Systematic Sampling, pada teknik sampling ini unit pertama 
dipilih dengan bantuan angka random (AR) pada tabel angka 
random (TAR) dan untuk mendapatkan sampel sisanya dipilih 
secara otomatis menurut interval yang ditentukan sebelumnya. 
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Adapun langkah-langkah penarikan sampel dengan cara Circular 
Systematic Sampling adakah sebagai berikut:

1. Mengurutkan kerangka sampel di setiap strata menurut kelas

2. Memberi nomor urut terhadap unit sampling di setiap strata 
yang sudah diurutkan dari 1 sampai 

3. Menghitung interval (I) dengan cara membagi jumlah 
subpopulasi ( ) dengan jumlah sampel yang telah 
ditentukan sebel  umnya ( ). Dapat ditulis sebagai berikut:

4. Mengambil angka random pertama ( ) atau biasa disebut 
random start (RS) dengan bantuan formula RANDBETWEEN 
(1, 2205) dari Microsoft Excel. Memilih angka random yang 
nilainya lebih kecil atau sama dengan I  (  

5. Mengambil sampel berikutnya dengan cara menambahkan 
interval (i) ke RS tersebut sampai diperoleh sampel untuk tiap 
strata sebanyak 

4. Analisis Inferensia
Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif 
menggunakan diagram dan grafik. Analisis inferensia yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik 
biner dan odds ratio. Adapun tahapan analisis inferensia dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Parameter Secara Simultan. Uji simultan 
dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen (X) secara bersama-sama 
terhadap Persepsi mahasiswa Polstat STIS terhadap 
Pancasila sebagai ideologi negara. 

b. Pengujian Parameter Secara Parsial. Uji parsial dilakukan 
apabila pada uji simultan terjadi penolakan H0. 
Tujuannya adalah mengetahui variabel mana saja yang 
berhubungan dengan Persepsi mahasiswa Polstat STIS 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

c. Pengujian Kesesuaian Model Pengujian kesesuaian 
model dilakukan dengan uji Hosmer and Lemeshow 
untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah 
sesuai dalam menjelaskan Persepsi mahasiswa Polstat 
STIS terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.

d. Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) Odds ratio banyak 
digunakan sebagai ukuran asosiasi untuk melihat 
kecenderungan pengaruh dari variabel independen 
terhadap variabel dependen ketika x =1 dibandingkan 
dengan x=0
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif 
Penelitian ini mendeskripsikan beberapa karakteristik dari 

mahasiswa tingkat I sampai tingkat IV Politeknik Statistika STIS 
tahun 2017-2018. Grafik dan tabel ini merupakan hasil analisis 
secara deskriptif yang diperoleh melalui pengolahan data yang 
telah dikumpulkan melalui survei yang dilakukan sebelumnya. 
Pembahasan terhadap hasil penelitian dan pengujian yang 
diperoleh disajikan dalam bentuk uraian teoritik, baik secara 
kualitatif maupun kuantitatif. Hasil olah data secara deskriptif 
ditampilkan dalam bentuk grafik ataupun tabel.

Sumber: Hasil output pengolahan 
Gambar 1. Persentase responden berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa mayoritas 
responden penelitian ini adalah perempuan. Persentase 
mahasiswa perempuan sebesar 56.18 persen, sedangkan 
persentase responden laki-laki sebesar 43,82 persen. Hal ini, dapat 
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disebabkan karena jumlah mahasiswa Politeknik Statistika STIS 
tahun ajaran 2018/2019 didominasi oleh perempuan. Sehingga, 
peluang terpilihnya mahasiswa dengan jenis kelamin perempuan 
lebih besar dibandingkan mahasiswa jenis kelamin laki-laki.

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS terhadap Pancasila 
sebagai Ideologi Negara

Sumber: Hasil output pengolahan 

Gambar 2.  Persentase mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 
2018/2019 berdasarkan Persepsi terhadap Pancasila sebagai 

ideologi Negara.

Berdasarkan Gambar dapat diketahui bahwa sebagian 
mahasiswa Polstat STIS memiliki persepsi yang kurang baik. 
Dengan rincian 49.7 persen mahasiswa Polstat STIS memiliki 
persepsi yang sangat baik dan 50, 29 % persen mahasiswa Polstat 
STIS memiliki persepsi yang baik. Di bawah ini merupakan 
gambaran persepsi mahasiswa Polsat STIS tahun ajaran 2018/2019 
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4. 2 Gambaran umum variabel yang memengaruhi persepsi 
terhadap Pancasila sebagai ideologi negara

Di bawah ini merupakan gambaran umum dari variabel 
yang memengaruhi persepsi terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara yaitu sebagai berikut:

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS Tahun Akademik 
2018/2019 berdasarkan Pengetahuan 

Berdasarkan Mubarok, dkk (2007) mengatakan bahwa 
pengetahuan adalah merupakan hasil mengingat suatu hal, 
termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami 
baik secara sengaja maupun tidaksengaja dan ini terjadi setelah 
orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu 
obyek tertentu. Berikut adalah Gambar 3 yang menggambarkan 
pengetahuan mahasiswa terhadap Pancasila.

Sumber: Hasil output pengolahan
Gambar 3. Persentase persepsi mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 

2018/2019 berdasarkantingkat pengetahuan terhadap Pancasila.
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Berdasarkan Gambar 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa 
mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019 memiliki persepsi 
baik yang tidak jauh berbeda baik di kategori pengetahuan sedang 
maupun kategori pengetahuan tinggi.

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS Tahun Akademik 
2018/2019 berdasarkan Motivasi

Sutrisno (2013:109) mengemukakan  motivasi  adalah  faktor  
yang  mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas 
tertentu,  motivasi  sering  kali  diartikan  pula sebagai faktor 
pendorong perilaku seseorang. Berikut adalah gambaran umum 
motivasi mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019 yag 
dapat dilihat seperti Gambar 4.

Sumber: Hasil output pengolahan
Gambar 4. Persentase tingkat motivasi terhadap persepsi Pancasila.

mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019.

Berdasarkan Gambar 4, maka dapat diketahui bahwa 
mahasiswa yang memiliki persepsi baik terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara lebih besar pada mahasiswa yang 
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memiliki motivasi tinggi. Hal tersebut terlihat dari besarnya 
persentase persepsi baik dengan kategori motivasi tinggi 68,10 
persen dan persepsi baik dengan kategori motivasi sedang sebesar 
32,77 persen.

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS Tahun Akademik 
2018/2019 berdasarkan Faktor Media

Media merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang 
untuk mendapatkan informasi yang digunakan oleh seseorang 
untuk mendapattkan informasi yang diinginkan baik elektronik 
ataupun media cetak. Menurut Brent D. Ruben (1998:145).
pengenaan (exposure) media terhadap seseorang sangat 
memengaruhi proses pengolahan informasi yang kemudian 
berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Berikut adalah 
gambaran umum motivasi mahasiswa Polstat STIS tahun ajara 
2018/2019 yag dapat dilihat seperti Gambar 5

Sumber: Hasil output pengolahan
Gambar 5. Persentase media terhadap persepsi Pancasila mahasiswa 

Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019.
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Berdasarkan Gambar 5, maka dapat diketahui bahwa 
mahasiswa yang memiliki persepsi baik terhadap Pancasila sebagai 
ideologi negara lebih besar pada mahasiswa yang memiliki media 
tinggi. Hal tersebut terlihat dari besarnya persentase persepsi 
baik dengan kategori media tinggi 69,08 persen dan persepsi baik 
dengan kategori motivasi sedang sebesar 34,04 persen.

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS Tahun Akademik 
2018/2019 berdasarkan Lingkungan

Faktor selanjutnya yang memengaruhi persepsi mahasiswa 
Polstat STIS yaitu lingkungan. Di mana lingkungan sendiri dapat 
diartikan dalam konsep sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan 
proses di mana seseorang menghayati norma-norma kelompok 
di mana seseorang hidup, sehingga timbul suatu diri yang unik. 
Berikut adalah gambaran umum variabel lingkungan pada 
mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019

Sumber: Hasil output pengolahan
Gambar 6. Persentase lingkungan terhadap persepsi Pancasila 

mahasiswa Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019.
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Berdasarkan Gambar 6, maka dapat diketahui bahwa 
mahasiswa yang memiliki persepsi baik terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara lebih besar pada mahasiswa yang 
memiliki lingkungan baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya 
persentase persepsi baik dengan kategori lingkungan baik 69,81 
persen dan persepsi baik dengan kategori lingkungan kurang baik 
sebesar 32,04 persen.

Persepsi Mahasiswa Polstat STIS Tahun Akademik 
2018/2019 berdasarkan Keberpancasilaan

Keberpancasilaan diukur bukanlah hanya berdasarkan 
pada nilai-nilai instrumental Pancasila itu sendiri, melainkan 
penghayatan dan pengamalan terhadapnya, atau dalam 
terminologi variabel psikologis, “tingkat identifikasi“ terhadap 
nilai-nilai tersebut dalam ragam konteks situaasi kehidupan 
sehari-hari.

Sumber: Hasil output pengolahan
Gambar 7. Persentase keberpancasilaan terhadap Pancasila mahasiswa 

Polstat STIS tahun ajaran 2018/2019.
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Berdasarkan Gambar 7, maka dapat diketahui bahwa 
mahasiswa yang memiliki persepsi baik terhadap Pancasila 
sebagai ideologi negara lebih besar pada mahasiswa yang memiliki 
keberpancasilaan baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya 
persentase persepsi baik dengan kategori keberpancasilaan baik 
81,82 persen dan persepsi baik dengan kategori keberpancasilaan 
kurang baik sebesar 21,67 persen.

Model peluang regresi logistik yang diperoleh  adalah sebagai 
berikut:

𝜋 (𝐷) =𝑒𝑥𝑝[−1,672 0.310𝐷1*+0,762𝐷2+0,331𝐷3*+0,3852𝐷4*+2,358𝐷5]

1+𝑒𝑥𝑝[−1,672 – 0.310𝐷1+0,762𝐷2+0,331𝐷3+0,3852𝐷4+2,358𝐷5]

dengan fungsi logit

𝑔̂ = −1,672 – 0.310𝐷1 + 0,762𝐷2 + 0,331𝐷3 + 0,3852𝐷4 + 2,358𝐷5

D1= Pengetahuan 

D2= Motivasi

D3= Media

D4= Lingkungan

D5= Keberpancasilaan

Motivasi
Motivasi mempunyai koefisien regresi yang positif dan 

bernilai 0.762. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
memiliki motivasi tinggi memiliki kecenderungan lebih besar 
untuk persepsi baik terhadap Pancasila sebagai ideologi negara 
daripada mahasiswa yang memiliki motivasi yang sedang. Odds 
ratio dari variabel motivasi menunjukkan angka 2,143. Artinya, 
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kecenderungan mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi untuk 
persepsi baik terhadap Pancasila sebagai ideologi negara 2,1 kali 
dari penduduk yang memiliki motivasi yang sedang.

Keberpancasilaan 
Keberpancasilaan mempunyai koefisien regresi yang positif 

dan bernilai 2.358. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang 
memiliki keberpancasilaan baik memiliki kecenderungan lebih 
besar untuk persepsi baik terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara daripada mahasiswa yang memiliki keberpancasilaan 
kurang baik. Odds ratio dari variabel keberpancasilaan 
menunjukkan angka 10.573. Artinya, kecenderungan mahasiswa 
yang memiliki keberpancasilaan baik untuk persepsi baik terhadap 
Pancasila sebagai ideologi negara 10.573 kali dari penduduk yang 
memiliki keberpancasilaan yang kurang baik.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian maka 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi mahasiswa Polstat STIS terhadap Pancasila sebagai 
Ideologi Negara dikategorikan menjadi baik dan Kurang baik. 
Mahasiswa dengan persepsi kategori baik ada sebanyak 49,7 
persen dan Mahasiswa dengan persepsi kategori kurang baik 
sebanyak 50,3 persen.

2. Variabel-variabel yang signifikan memengaruhi persepsi 
mahasiswa Polstat STIS terhadap Pancasila sebagai ideologi 
negara adalah motivasi dan keberpancasilaan sedang yang 
tidak signifikan adalah pengetahuan, media dan lingkungan



Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

124

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

3. Kecenderungan mahasiswa Polstat STIS untuk memiliki 
persepsi yang baik adalah pada mahasiswa dengan motivasi 
yang tinggi dan keberpancasilaan yang baik. Kecerendungan 
yang paling tinggi adalah pada keberpancasilaan.
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Abstrak
Hadirnya media baru dan internet menyebabkan perubahan 

besar di banyak lini kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan 
konvensional yang selama ini berorientasi pencapaian nilai 
akademik semata dan transfer informasi atau ilmu yang bersifat 
searah membuat peserta didik tidak terbiasa berpikir kritis 
terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam mengahadapi era 
digitital proses pembelajaran dituntut mengubah paradigma 
proses pembelajaran menjadi suatu proses yang penuh dengan 
pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta didik 
untuk mengembangkan potensi dirinya. Pola pembelajaran 
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kreatif dalam semua mata kuliah termasuk mata kuliah 
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dianggap 
sebuah keniscayaan. Model pendidikan yang baik harus mampu 
menimbulkan perilaku tertentu, mengarahkan perilaku, dan 
mempertahankan intensitas perilaku (Wlodowski, 1985). Survei 
dengan format google-form dilakukan terhadap 210 mahasiswa 
yang mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di 5 Program Studi Universitas MH Thamrin, 
Jakarta pada Maret 2019, mencoba untuk mengetahui pendapat 
atas pembelajaran kreatif. Hasil penelitian menyatakan 63,8% 
(134 orang mahasiwa) menghendaki formula pembelajaran kreatif 
dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam mata kuliah 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini artinya, di era 
new media saat ini metode pembelajaran memang harus berubah, 
yakni untuk “menyamakan frekuensi” era 4.0 antara dosen dengan 
mahasiswanya. Pasalnya bila tidak, akan terjadi kemandekan 
komunikasi yang pada akhirnya tujuan pembelajaran Pancasila 
dan Kewarganegaraan tidak tercapai.

Kata Kunci: Pancasila, kewarganegaraan, kreatif

A. Pendahuluan

Dunia telah berubah, begitulah faktanya. Apa yang dulu kita 
anggap sebagai “puncak dari peradaban”, dengan munculnya 
distruption technology (hadirnya media baru atau internet), hari ini 
kelihatan usang. Itu setidaknya terlihat dari gempuran marketplace 
di satu sisi, yang secara ajaib nyaris melumpuhkan sejumlah bisnis 
retail di seluruh dunia. Padahal 10 tahun lalu kita masih melihat 
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mall, pusat perbelanjaan sebagai indikator kemajuan ekonomi 
suatu negara. Sebagaimana laporan Bussines Insider, 2018, lebih 
dari 3.800 jaringan retail global telah ditutup. Beberapa di 
antaranya, Walgreens, Toys R Us, dan GAP (Businessinsider.com, 2018).

Tahun ini, 2020, dengan adanya Covid-19 Pandemic, kondisi 
bisnis konvensional semakin tergerus akibat kebijakan social 
distancing atau lebih akrab dikenal dengan istilah jaga jarak. 
Namun, ini sekaligus menjadi kabar baik bagi ekonomi digital. 
Sejatinya e-commerce sudah menarik banyak konsumen di 
Indonesia sebelum terjadinya wabah Covid-19. Sektor ini 
juga menjadi salah satu pendorong utama yang menjadikan 
Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar 
di Asia Tenggara mencapai USD 40 miliar pada tahun 2019 dan 
diprediksi meningkat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. 
Sebelum pandemi Covid-19, e-commerce sebuah pilihan, namun 
untuk sekarang, penting sekali bagi toko retail dan produsen 
untuk menjual produk melalui platform e-commerce agar mampu 
mempertahankan bisnis mereka (Bisnis.com, 2020).

Tak hanya di sektor ekonomi mikro, profesi di dunia perbankan 
yang sebelumnya menjadi impian anak-anak muda, kini tidak 
lagi. Gencarnya transaksi daring diyakini telah mengurangi 
jumlah pekerja di bank menjadi setengahnya. Posisi-posisi di 
front desk (teller, customer service) dengan sendirinya digantikan 
aplikasi yang ada di tangan kita semua. Yang lebih serius lagi, di 
era Big Data ini, bank tidak lagi menjadi tulang punggung bisnis 
digital karena transaksi telah berpindah secara digital di akun 
virtual. Hanya bank yang berteknologi digital yang akan tetap 
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eksis di era disrupsi. Wall Street yang sebelumnya menjadi pusat 
keuangan dunia, kini telah berpindah ke Silicon Valley di mana 
startup berkembang.

Semua itu sedang terjadi di depan kita, bahkan mungkin 
kita sudah ada di dalamnya sehari-hari. Go-Jek, Grab, Tokopedia, 
Bukalapak dan Traveloka adalah contoh dari aplikasi yang sudah 
menyandang status decacorn (sebutan untuk perusahaan yang 
nilainya lebih dari USD 10 miliar) dan unicorn (USD 1 miliar) di 
Indonesia. Kehadiran Go-Jek misalnya, bahkan telah mengalahkan 
raksasa transportasi udara sekelas Garuda Indonesia.

Berdasarkan data Tech Asia, kapitalisasi pasar di bursa saham, 
Garuda yang mengoperasikan 197 pesawat dan menguasai 40,5% 
pasar penerbangan domestik, hanya dihargai Rp 12,3 triliun 
(Bareksa.com, 2016). Berikutnya, Blue Bird, raksasa transportasi 
darat, hanya memiliki nilai Rp 9,8 triliun. Sementara perusahaan 
teknologi seperti Go-Jek, yang tidak memiliki satu pun armada 
taxi, justru bernilai Rp 17 triliun per Juni 2016. Itu artinya bahwa 
teori ekonomi konvensional telah mati, digantikan pendekatan 
baru berbasis digital economy atau ada juga yang menyebutnya 
Industrial 4.0. 

B. Acuan Teori 

Sebagaimana dinyatakan Raymond J. Wlodkowski (1985), 
bahwa model pendidikan yang baik harus mampu menimbulkan 
perilaku tertentu, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan 
intensitas perilaku. Dalam hal ini apa yang dikatakan 
Wlodkowski dapat dimaknai agar pendidikan kita ke depan 
harus menanamkan, pertama, semangat inovatif dan kreatif. 
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Kedua, mengarahkan semangat itu menjadi lebih nyata dengan 
mendekatkan peserta didik ke realitas yang akan dihadapi. 
Semakin dekat, pendidikan memberi gambaran mengenai dunia 
kerja yang akan dihadapi anak didik, hal itu semakin baik. Ketiga, 
mempertahankan kemampuan tersebut agar sustain (langgeng) 
sampai ke dunia kerja nantinya.

Untuk memahami pendidikan kreatif di era teknologi digital 
sekarang ini, kita perlu mulai dari definisi kreativitas. Merujuk 
National Advisory Committees UK (1999), “Creativity is obviously 
to do with producing something original. But there are different views 
of what is involved in this process and about how common the capacity 
for creativity is”. Berangkat dari definisi tersebut, kreativitas dapat 
diartikan sebagai suatu proses mental yang dapat melahirkan 
gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru. Kreativitas dapat 
juga didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau kecakapan 
yang ada dalam diri seseorang, hal ini erat kaitannya dengan 
bakat. Sedangkan Hulbeck menerangkan bahwa tindakan kreatif 
muncul dari keunikan keseluruhan kepribadian dalam interaksi 
dengan lingkungannya. Definisi kreativitas dari dua pakar di atas 
lebih berfokus pada segi pribadi (Kindarasa, 2015).

Kreativitas adalah sebuah proses atau kemampuan yang 
mencerminkan kelancaran, keluwesan (fleksibititas), dan 
orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi 
(mengembangkan, memperkaya, memperinci), suatu gagasan. 
Pada definisi ini lebih menekankan pada aspek proses perubahan 
yaitu inovasi dan variasi. Menurut Simpson dengan merujuk pada 
aspek dorongan internal dengan rumusannya sebagai berikut: 
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“The initiative that one manifests by his power to break away from 
the usual sequence of thought”. Mengenai “press” dari lingkungan, 
ada lingkungan yang menghargai imajinasi dan fantasi, dan 
menekankan kreativitas serta inovasi.

Untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dibutuhkan 
sejumlah cara. Salah satunya yang diperkenalkan Boden sebagai, 
“...creativity is best construed not as a single power, which you either 
have or do not, but as multidimensional: Creative processes involve 
many different mental functions combinations of skills and personality 
attributes. They involve special purposes for familiar mental operations 
and the more efficient use of our ordinary abilities, not something 
profoundly different.” (Boden, 2003).

Lalu bagaimana membumikan pendidikan kreatif di 
era industrial 4.0 saat ini dan ke depan? Perlu kita ketahui, 
penggunaan internet atau media baru (new media) di Indonesia 
meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Data WeAreSocial, 
Januari 2020, menunjukkan pengguna internet di Indonesia 
mencapai 175,7 juta, atau setara 64% dari total populasi. 
Menariknya jumlah telepon (sebagian besar smartphones) di 
Indonesia justru melebihi populasi, atau sekitar 338, 2 juta unit. 
Artinya sebagian orang Indonesia memiliki parangkat komunikasi 
lebih dari satu. Fenomena ini linear dengan penjelasan di awal 
bahwa masyarakat Indonesia sudah membiasakan diri dengan 
percepatan perubahan yang terjadi di bidang teknologi informasi 
(Wearesocial.com, 2020).

Pembelajaran digital dirancang untuk memberikan 
kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan  daya nalar  kritis  
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dan  pemecahan masalah,  melalui  kolaborasi  dan komunikasi  
dengan  mahasiswa lain,  melalui  pemberian  tugas-tugas  
dan  penggunaan sumber  informasi yang  disiapkan  oleh  
penyelenggara  maupun  sumber online yang terbuka untuk 
umum. Dalam skenario pembelajaran, mahasiswa diarahkan 
untuk mengeksplorasi kreativitas, inovasi, dan daya cipta. Pada 
satu sisi kemampuan dan keterampilan yang diperoleh  memberi  
kontribusi  pada  tercapainya  capaian  belajar,  tetapi  lebih  dari  
itu dapat membuka cakrawala wawasan dan minat peserta didik 
terhadap bidang lain yang tidak  terpikirkan  sebelumnya.  Saat  
ini  banyak  ditemukan  video  karya  mahasiswa sebagai hasil 
penugasan matakuliah, yang diunggah di YouTube, di antaranya 
dikemas dengan  sangat  baik.  Produk-produk  seperti  ini  
memperkaya  sumber  belajar  digital berbahasa Indonesia yang 
dapat diakses oleh umum.

Kreativitas yang  dikembangkan  bukan  saja dari  peserta  
didik,  tetapi  juga dari pendidik.  Berdasarkan  pemahaman  
yang luas  tentang  berbagai  model  pembelajaran online  dan  
berbagai  sumber  yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  proses  
pembelajaran digital,  guru,  dosen  atau  penyelenggara  program,  
harus  kreatif  dalam menyusun  rencana  proses  pembelajaran  
peserta  didik.  Pendidik  perlu  mempunyai literasi  informasi  
yang  memadai,  di  antaranya:  mempunyai  pengetahuan  dan 
keterampilan menggunakan LMS(learning management system), 
komunikasi menggunakan internet, membuat program video  
sendiri  menggunakan  perangkat lunak (software)  yang  tersedia, 
baik  yang tidak berbayar maupun yang berlisensi. Bahkan ada 
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perguruan tinggi yang mahasiswanya meminta agar kuliah 
dosen direkam dalam bentuk video dan diunggah dalam blog 
dosen yang bersangkutan. Dalam  hal  ini  dosen  dapat  kreatif  
membuat  sendiri  rekaman  video ‘rumahan’  yang menggunakan  
software  seperti  video  movie-maker,  powtoon,  tanpa  memerlukan 
peralatan canggih, tetapi cukup efektif untuk membahas 
substansi pelajaran (Suciati, 2018).

C. Metode

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 
untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
tertentu (Sugiyono, 2007). Metode itu sendiri merupakan suatu 
prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu 
yang mempunyai langkah-langkah sistematis (Usman, Akbar, 
2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan survei. Pada 
umumnya, pengertian survei dibatasi pada penelitian yang 
datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili 
seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survei adalah 
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang 
pokok (Singarimbun, 1995). Dalam survei, informasi dikumpulkan 
dari responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. 

Penelitian survei adalah penyelidikan yang dilakukan untuk 
mendapatkan fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari 
keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, 
ekonomi atau politik dari suatu kelompok atau suatu individu (M 
Nazir, 2005). Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil 
sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai 
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alat pengumpulan data yang pokok (Masri Singarimbun, 2001). 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari survei daring dengan format google 
form dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari informasi 
dari literatur dan artikel yang mendukung penulisan. Survei daring 
dilakukan pada Maret 2019 dan diisi oleh 210 orang mahasiswa di 
5 Program Studi Universitas MH. Thamrin yang tengah dan telah 
mengikuti Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan yang diampu oleh penulis.

D. Hasil dan Pembahasan 

Perubahan Paradigma Sektor Pendidikan
Apa korelasi dampak teknologi internet di atas dengan 

masa depan kita? Bahwa kita harus melakukan transformasi 
fundamental untuk menyiapkan generasi muda, agar bangsa 
Indonesia tidak menjadi penonton di era Industrial 4.0. Caranya 
bisa beragam, namun yang terpenting adalah mengubah 
kultur pendidikan kita dari orientasi “mengejar nilai” menjadi 
“mengembangkan potensi peserta didik”. Salah satu yang 
diketahui bersama adalah bagaimana setiap musim Ujian 
Nasional (UN), kabar mengenai kebocoran soal, jual beli soal atau 
kecurangan yang bertujuan membantu meluluskan peserta didik 
dari sekolah masing-masing juga sudah sering ditemukan. 

Jelas cara seperti itu tidak benar. Bukan hanya tidak adil, tetapi 
juga menjadikan dana trilunan dari APBN menjadi percuma. 
Begitu pun pada level Perguruan Tinggi, mahasiswa berlomba 
untuk mendapatkan Indeks Prestasi yang bagus sehingga 
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menghalalkan beragam cara dalam ujian semester. Tak ada yang 
keliru dengan nilai bagus, tetapi yang lebih penting dari itu, 
proses pendidikan dan pembelajaran mencapai target utamanya 
yaitu memanusiakan manusia. Peserta didik dapat berkembang 
secara kognisi tapi juga afeksinya bahkan juga dalam konatif/
psikomotoriknya dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk 
dirinya tapi juga lingkungannya.

Lalu model seperti apa yang kita perlukan dalam menghadapi 
tantangan di atas? Sekali lagi sebagai pengingat, pendidikan 
konvensional yang sekarang berjalan lebih mengarah ke bentuk 
model hafalan dengan orientasi nilai (bukan proses). Disana ada 
kebiasaan memperoleh informasi hanya dari satu arah (guru 
sebagai sentral), sehingga tidak membuat peserta didik terbiasa 
berpikir kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Menghadapi 
era digital saat ini, sudah saatnya kita mengubah paradigma 
proses pembelajaran di atas menjadi suatu proses yang penuh 
dengan pengalaman, memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk berkolaborasi dengan guru dan dosennya, dengan 
temannya untuk membangun dan mengorganisasi pengetahuan, 
melibatkan diri dalam penelitian, belajar menulis dan 
menganalisis serta mampu mengomunikasikan apa yang mereka 
alami sebagai suatu pemikiran baru sebagai wujud pengalaman 
sesuai dengan usia mereka.

Di dalam era digital, orang dapat belajar menggunakan 
berbagai cara dan berbagai sumber, dan ini merupakan tantangan 
bagi guru maupun dosen untuk menemukan pendekatan yang 
mana yang akan dipakai dalam membantu peserta didiknya untuk 
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belajar secara efektif. Pengajar baik itu guru maupun dosen di era 
digital perlu memahami bagaimana cara peserta didiknya belajar 
dan mencarikan yang terbaik di antara berbagai pilihan tersebut. 
Dengan kata lain, selama guru belum memahami bagaimana 
kemampuan, kebutuhan dan kekuatan masing-masing individu 
peserta didiknya dalam mempelajari sesuatu akan sulit bagi guru 
menentukan metode belajar dan mengajar yang akan berdampak 
positif kepada peserta didiknya. Dengan kondisi tersebut di atas, 
sudah saatnya kita memikirkan kembali bagaimana metode 
belajar mengajar yang dapat digunakan dalam menghadapi 
era digital saat ini. Pembelajaran kreatif merupakan salah satu 
metode yang dapat dikembangkan dalam mewujudkan tuntutan 
era digital pendidikan saat ini di antara banyak pilihan lainnya.

Ide metode pembelajaan kreatif sendiri memiliki dua 
makna, pembelajaran kreatif dan membelajarkan kreatif. 
Perbedaan kedua hal ini adalah, pembelajaran kreatif lebih 
melibatkan peranan guru dalam membuat proses pembelajaran 
di dalam kelas menjadi menarik bagi peserta didik, lebih efektif 
dan menggunakan pendekatan imajinatif. Sebaliknya kalau 
membelajarkan kreatif lebih menekankan kemampuan guru 
dalam mengidentifikasi kekuatan kreativitas peserta didiknya, 
memperkuat daya kreatifnya dan memberikan kesempatan 
kepada mereka untuk mewujudkannya (Okezone.com, 2018). 
Pendekatan proses pembelajaran kreatif akan sangat beragam 
jika diterapkan dalam dunia pendidikan kita, mengingat 
demografi dan kondisi daerah masing-masing. Dan juga harus 
disesuaikan dengan usia anak sekolahnya, tentu saja kreatif bagi 
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anak SD akan berbeda dengan anak usia SMP atau SMA bahkan 
SMK sekalipun. Di sinilah seorang guru, dosen di masing-masing 
jenjang pendidikan dapat menyesuaikan metode pembelajaran 
kreatif atau membelajarkan kreatif yang diterapkannya.

Menjadikan Pendidikan Pancasila dan Pendidikan 
Kewarganegaraan Semakin Menarik

Pendidikan inovatif dan kreatif yang tentu diharapkan 
tercipta adalah juga memiliki akar serta tidak bertentangan 
dengan Pancasila. Sebagaimana tertuang dalam tujuan nasional 
bangsa Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, salah satunya 
adalah dalam rangka, “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata cerdas 
dipilih oleh para pendiri bangsa bukan tanpa alasan. Mereka tidak 
menggunakan kata pintar, hebat atau canggih, melainkan cerdas, 
yang bermakna menyempurnakan akal budi. Bukan hanya akal, 
melainkan juga budi atau perilaku. Ini yang di kemudian hari kita 
temukan dalam pandangan Wlodkowski di atas.

Lebih lanjut, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional 
yang Pancasilais adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD negara Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
agama, kebudayaan nasional Indonesia, serta tangga terhadap 
tuntutan perubahan zaman. Kalimat terakhir, “Tanggap terhadap 
tuntutan perubahan zaman” merupakan pegangan kita untuk maju 
dan berperan aktif dalam setiap perubahan. Termasuk perubahan 
di Abad XXI. Bahkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, Pasal 15 sudah memberi saluran kreativitas 
anak, bahwa “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, 
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akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Ini artinya potensi, 
kreativitas dan bakat unik peserta didik sudah difasilitasi secara 
resmi oleh negara.

Jika Pancasila sudah memayungi spirit kreatif, UUD 1945 
juga senada, dan UU menyediakan fasilitas, lalu mengapa 
penyelenggaraan pendidikan kita belum mampu bersaing dengan 
negara-negara lain? Merujuk data The Program for International 
Student Assessment (PISA), Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD), sebuah organisasi internasional yang  
bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan pada 
2018, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat yang 
tidak menggembirakan. Kita hanya menduduki peringkat 74 dari 
79 negara yang disurvei. Indonesia jauh tertinggal, bahkan dari 
sesama negara-negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura 
(Peringkat 2) dunia. Dengan kata lain, klaim bahwa SDM negara-
negara Barat lebih maju dari Timur sama sekali tidak benar. 
Singapura mampu membuktikan bangsa Asia Tenggara bisa 
mengalahkan negara-negara Barat yang sudah lebih dulu maju.  
Kuncinya terletak pada kemauan dan keseriusan semua pihak 
untuk berjalan bersama mendukung pendidikan.

Ini pula yang menjadi jawaban mengapa pendidikan kita 
jauh tertinggal, padahal kita sudah lebih dari 70 tahun merdeka 
(bandingkan dengan Singapura dan Malaysia). Yaitu hanya dua 
kata, komitmen dan koordinasi. Sepintas sederhana, namun 
sangat kompleks apabila kita bedah dan jelaskan. Komitmen 
terkait sejauh mana keseriusan dan kemauan untuk melakukan 
yang terbaik, dan melanjutkan apa yang sudah baik. Justru disinilah 
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masalahnya, karena seringnya ganti kurikulum menunjukkan 
bahwa pendidikan kita tidak memiliki blueprint jangka panjang. 
Selain hal tersebut, yang juga dibutuhkan adalah kerja sama 
antar lembaga (Indonesia Incorporated), karena berapapun APBN 
dialokasikan untuk pendidikan hanya akan menguap tanpa hasil. 
Belum maksimalnya jalinan kerja sama yang nyata dan terukur 
antara Kementerian Pendidikan dengan Perindustrian misalnya, 
untuk membangun semacam Silicon Valley yang di dunia bisnis 
sangat dibutuhkan pelaku usaha. Begitu pun di sejumlah sektor 
lainnya. Intinya, kita tidak bisa memungkiri dengan mengatakan 
bahwa pendidikan kita baik-baik saja, karena di era digital 
seperti sekarang, dunia sangat terbuka. Lembaga-lembaga 
internasional seperti PISA-OECD dan sebagainya juga secara rutin 
mengeluarkan peringkatnya.

Hal yang tidak kalah penting dalam perbaikan dunia 
pendidikan kita adalah role model atau tokoh panutan sebagai 
pihak yang mampu untuk menjadi acuan, contoh: pemimpin, 
pejabat, guru, dosen yang bisa diteladani “digugu” dan “ditiru”. 
Ini selaras dengan temuan dari survei daring yang dilakukan 
oleh penulis sebagai anggota Asosiasi Dosen Pancasila dan 
Kewarganegaraan (ADPK). Sebagian besar mahasiswa 75,7% 
(159 orang mahasiswa) menilai elite politik pasca reformasi 
belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Persepsi tersebut juga 
termasuk minimnya komitmen elite dan ketidakmampuan dalam 
menjalankan nilai-nilai falsafah pendidikan Pancasila dan karakter 
bangsa. Pancasila sebagai nilai filosofis kini belum sepenuhnya 
diaplikasi dalam sistem pendidikan. Seharusnya, manusia yang 
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kreatif yang mampu untuk menjawab perubahan zaman akan 
lahir seiring dengan proses pembelajaran yang memanusiakan 
manusia (sesuai dengan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab), yang dihargai sesuai harkat dan martabatnya untuk 
bisa berkembang dengan bakat yang dimiliki masing-masing.

Hasil survei daring terhadap peserta didik yang diampu 
penulis menggunakan format google form menunjukkan fakta 
bahwa di era yang telah berubah sekarang ini, tentu sistem dan 
metode pembelajaran juga harus menyesuaikan perubahan yang 
terjadi. Survei dilakukan terhadap 210 mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 5 
Program Studi Universitas MH Thamrin, Jakarta. Pada pertanyaan 
apakah metode pembelajaran konvensional (ceramah) perlu 
diubah atau diformat ulang, 84,7% (178 mahasiswa) menyatakan 
perlu. Lalu terhadap opsi pembelajaran tentang Pancasila dan 
Kewarganegaraan agar menarik, 63,8% (134 orang mahasiwa) 
menghendaki formula pembelajaran kreatif dengan pemanfaatan 
teknologi informasi. Ini artinya para pengajar di era new media 
saat ini memang harus berubah, untuk “menyamakan frekuensi” 
antara dosen dengan mahasiswanya. Pasalnya bila tidak, akan 
terjadi kemandekan komunikasi yang pada akhirnya mengancam 
tujuan pembelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam skala terbatas, penulis sudah mempraktekkan “inovasi 
pembelajaran” mata kuliah tersebut dengan misalnya, pertama, 
mahasiswa membuat kampanye tentang nilai-nilai kebangsaan, 
kejujuran, anti korupsi dalam bentuk video, paparan presentasi 
hasil analisa kasus terkini dan bahan kampanye lainnya. Ternyata 
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hasil karya para mahasiswa dalam menuangkan gagasan 
tentang nilai-nilai kebangsaan di era kekinian sangat menarik 
dan berbeda dari sebelumnya. Kedua, mahasiswa dan dosen 
terbiasa mengaplikasikan teknologi dalam kehidupan sehari-
hari. Hal lain yang juga menarik, justru banyak mahasiswa berani 
menyampaikan pendapatnya dalam platform media audio visual 
seperti video ketika mempresentasikan secara mandiri hasil tugas 
atau hasil analisa terhadap satu kasus yang ditugaskan oleh dosen. 
Mungkin rasa kesungkanan ketika bertemu langsung, atau berdiri 
di depan kelas saat presentasi tidak dialami ketika mereka meng-
explore pendapatnya di depan kamera. Ketiga, menghadirkan 
pembicara tamu sebagai bagian dari transfer pengetahuan ke 
peserta didik. Pembicara atau dosen tamu yang dihadirkanatau 
diundang bukan berlatar belakang dosen atau akademisi saja, 
melainkan para praktisi dari berbagai bidang. Tujuannya agar 
mahasiswa mendapatkan perspektif lain tentang nilai-nilai 
Pancasila yang dijalankan di kehidupan nyata, mulai dari bisnis, 
media, pemerintahan hingga industri kreatif. 

Pada akhirnya tujuan dari semua inovasi di atas adalah agar 
didik mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya 
masing-masing dan tidak hanya dinilai sebatas angka-angka 
(nilai). Pancasila telah menyediakan ruang tersebut, hanya 
kita mungkin belum mampu menerjemahkan nilai Pancasila 
luhur yang kreatif untuk mengubah peradaban dan sebaliknya 
terkungkung dalam definisi: “Pancasila sebagai properti semata 
di museum”. “Jangan-jangan apa yang dilakukan Jepang, Amerika, 
Finlandia dst dalam mengembangkan pendidikannya justru 
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lebih dekat dengan pengejawantahan nilai-nilai Pancasila yang 
kita miliki?” Pertanyaan autokritik tersebut sebaiknya menjadi 
motivasi kita untuk terus kembali menggali dan mengejawantah 
nilai-nilai yang dirumuskan oleh para pendidi bangsa (founding 
fathers)di bidang pendidikan khususnya pada mata ajar 
Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Oleh 
karena itu, tantangan ke depan yang kita hadapi khususnya Mata 
Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan 
adalah merumuskan terobosan besar untuk terus memperbaiki 
metode pembelajaran untuk menjawab tantangan sesuai dengan 
apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi sebagai tantangan 
industrial 4.0. Perubahan adalah keniscayaan, setiap zaman ada 
caranya, setiap masa ada harapannya.
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TANTANGAN GENERASI MILENIAL 
DI ERA TEKNOLOGI 4.0

Oleh: Dra. Sudaru Murti M. Si
STIKOM Yogyakarta

murtizagita@yahoo.co.id

Abtraks

Memasuki globalisasi di Revolusi Teknologi 4.0, kelangsungan 
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dihadapkan 
situasi penuh tantangan. Mengingat generasi milenial dengan kemajuan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perlu diperhatikan akan 
bahaya laten dan sporadis yang mengganggu ketahanan nasional dan 
integrasi bangsa. Melalui tulisan ini, akan membahas: apakah nilai-
nilai dan norma Pancasila, mampu dijadikan penangkal infiltrasi 
asing?

Kontruksi penulisan melalu observasi diskriptif kualitatif 
dengan studi pustaka, akan menjawab pertanyaan tersebut di atas, 
melalui proses konsepsi identifikasi kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) yang mendorong munculnya derajat alienasi, sehingga 
mengancam pencapaian ketahanan nasional dan intergasi sosial.

Hasil yang diperoleh mengindikasikan gangguan pelaksanaan 
demokrasi dan mengancam runtuhnya Bhineka Tunggal Ika. Di samping 
itu memudarnya jati diri bangsa yang merusak sendi-sendi kehidupan 
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bermasyarakat, jika generasi milenial tidak dipenuhi kebutuhan 
dasarnya sesuai dengan karakter dan kepribiadiannya. Mendorong 
mudahnya infiltrasi asing akan mendominasi sikap, tindakan dan 
perilaku generasi milenial.

Simpulannya penguatan nilai-nilai dan norma Pancasila dari 
infiltrasi asing, perlu dilakukan penguatan dan peneguhan nilai dan 
norma Pancasila melalui proses internalisasi dimulai sejak masa kanak-
kanak hingga pemuda. Internalisasi melalui pendidikan formal, non 
formal dan informal, sehingga perubahan apapun yang berlangsung 
tidak memengaruhi karakter dan kepribadian bangsa.

Kata Kunci: Generasi Milenial, infiltrasi asing dan kemajuan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

A. Pendahuluan

Memasuki era Teknologi 4.0, penyebab berlangsungnya 
berbagai perubahan kehidupandanrentan akan infiltrasi asing 
terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang mengancam dalam 
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Apalagi tabir 
tirai sudah tidak ada lagi dalam kehidupan, yang diindikasikan; 
adanya kemajuan transpotasi yang mendorong peningkatan 
mobilitas sosial, kemajuan komunikasi akan memperpendek 
jarak social dan  kemudahan mendapatkan informasi. Semua ini 
tidak mungkin dicegah, tetapi diharapkan disikapi dengan arif dan 
bijak, seiring globalisasi yang mewarnai proses perubahan dalam 
sendi-sendi dalam kehidupan, seperti; ancaman katahanan dan 
ketangguhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
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Realitas di atas, membutuhkan penguatan  sendi kehidupan 
bermasyarakat yang kuat sudah tidak bisa ditawar lagi. Tata 
kehidupan yang  digali secara selektif dari sejarah peradaban 
bangsa, akan dijadikan pijakan filosofi dalam penyelenggaraan 
kehidupan bernegara dan berbangsa; serta  tata nilai dan 
norma dalam bermasyarakat. Generasi penerus bangsa sebagai 
pewaris nilai-nilai luhur, perlu ditransformasikan melalui 
internalisasi, baik melalui pendidikan formal, non formal,  dan 
informal dalam menangkal infiltrasi asing. Pendidikan  diartikan 
sebagai pengembangan bagaimana berpikir, bertindak, dan 
menyelaraskan dalam implementasi dalam kehidupannya 
(Gredler, 2011)

Generasi penerus di era ini, biasa disebut generasi milenial 
yang diindikasikan; akrab dengan kemajuan teknologi 
komunikasi digital, dimudahkan dalam memperoleh informasi 
dan melemahnya komunikasi interpersonal. Paradoksi di satu sisi 
mengenai perkembangan teknologi informasi sangat diharapkan 
untuk menjadi bagian kehidupannya, di lain pihak sikap 
memudarkan ikatan jejaring sosial sebagai modalitas. Apakah 
nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam rumusan 
Pancasila sebagai foudamental negara, mampu dijadikan 
penangkal infiltrasi asing sehingga tidak kehilangan identitas 
bangsa?

B. Indentifikasi konseptual Pemikiran

Ketrampilan membaca perkembangan situasi yang sedang 
berlangsung dewasa ini, dimulai pemaparan pengalamanan 
untuk memahami dan mampu memperhatikan berbagai 



149

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

AA

Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK)

indikator fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber 
media informasi. Selanjutnya, pelaksanan paparan pembahasan 
mengenai keberagaman penguasaan pengetahuan dan 
kepandaiam menguasai permasalahan dalam berkehidupan 
bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berlandasankan 
Pancasila. Proses pemikirannya; melalui   tahap-tahap kesiapan 
menghadapi berbagai perubahan, peran faktor kognitif dalam 
merasakan, memahami, dan mengerti melalui teknologi imformasi 
dan komunikas dan (TIK), disertai kesiapan berperan dan 
menyiasatinya.

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pemupukan berbagai  nilai dan norma yang terkandung 

di dalam Pancasila, diharapkan mampu membentuk sikap-
perilaku  melalui proses belajar. Kemampuan  beradaptasi dalam 
berbagai perkembangan dan perubahan, khususnya teknologi 
informasi dan  komunikasi (TIK). Kesadaran kemajuan peradaban 
manusia, tidak lepas dari kemampuan memperoleh, memahami 
dan menyikapi setiap informasi dan mengikuti ataupun 
beradaptasi akan setiap perkembangan teknologi komunikasi 
yang perkembangan sangat pesat. Artinya, setiap percepatan 
kemutakhiran informasi, baik pada proses keluasan penyebaran 
maupun akurasi informasi itu sendiri, dibutuhkan kemampuan 
sikap selektif dalam mengadopsi nilai dan norma teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) yang sesuai dengan Pancasila.  

Kemudahan informasi dewasa ini, seiring perubahan 
media teknologi komunikasi anolog berubah menjadi teknologi 
digital yang berbentuk konvergensia. Terbukti di era globalisasi, 
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berdampak pada style life kemudahan informasi. Di awal tahun 
2000 M memasuki tahap Revolusi Teknologi 4.0; komunikasi 
memegang peran strategis; yang diindikasikan: adanya 
perubahan dan perkembangan proses komunikasi melalui 
media sosial. Tampak tumbuhnya masyarakat elektronik cottage/ 
kampung elektronik penyelesaian pekerjaan profesional tidak 
lagi dikerjakan di kantor,melainkan di selesaikan dari rumah, 
serta perubahan penyampaian pesan secara individual dan tidak 
massal lagi.

Perkembangan teknologi informasi  dan komunikasi (TIK)
di Revolusi Teknologi 4.0; pelaku industri komunikasi dan 
informasi, dituntut adanya perubahan budaya komoditas: baik 
nilai-nilai produksi maupun penyampaian informasi dengan 
kemajuan teknologi komunikasi dalam media sosial. Belum lagi 
tuntutan perubahan sikap, di mana penguatan modal sosial 
dengan fleksibel dan perubahan perilaku sesuai dengan tuntutan 
kompetensi yang profesional.

Sedangkan pesan yang dibawa oleh teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) menurut Everett M. Roger dalam Nurudin 
(2012:14), diharapkan pesan yang disampaikan mampu 
mengedukasi seperti:

 » Demassafikasi yang berasal dari De=meniadakan, 
massafikasi= massal. Sehingga pesan yang disampaikan tidak 
lagi massal melainkan individual (personal) agar berkaitan 
dengan kontrol pesan yang berhubungan dengan monopoli 
pesan bukan lagi pada khalayak penerima pesan, melainkan 
sebagai individual.
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 » Penyesuaian pada media; radio, televisi dan surat kabar 
beralih melalui media internet yang memiliki kelebihan 
kecepatan dan keluasan informasi di awal tahun 1990-an, 

 » Peningkatan interaksi yang diindikasikan sebagai berikut:

• Percepatan perhubungan dengan individu antar lintas 
negara.

• Penyaluran aspirasi dan ekspresi yang mengakrabkan.
• Mempermudah akses lintas budaya
• Peningkatan partisipasi antar daerah maupun lintas 

negara.
 » Teknologi komunikasi disikapi dengan melalui 3 kelompok 

sebaga berikut:

• Dystopian dalam peneguhan dan penguatan masa 
depan yang lebih buruk dari masa kini  yang tidak 
sekadar mengkritik dan cemas karena sikap hati-hati 
terhadap kecurigaan dan berprasangka negatif terhadap 
teknologi.

• Neo Future: kemunculan teknologi komunikasi 
diharapkan mampu dikendalikan oleh peradaban 
manusia, sehingga hasil budaya jaringan internet 
memiliki manfaat. Pada akhirnya teknologi komunikasi 
mampu membawa perubahan dan harapan-harapan 
baru di masa depan.

• Tekno-realitis aliran menengah antara dystopian dan 
neo future meliputi pesemisme atas dampak teknologi 
dan harapan tinggi akan masa depan ideal yang dicapai 
dengan teknologi.
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Adapun  di era revolusi 4.0 dewasa ini, akan dihadapkan dua 
kelompok pelaku pengguna teknologi informasi dan teknologi 
yang mendominasi, menurut Indonesia Millennial report 2019; 
disebut sebagai generasi milenial yang berkarakteristik; kreatif, 
dinamis dengan tidak pernah puashasil yang telah dicapai, namun 
memiliki loyalitas dan dedikasi rendah karena menginginkan 
fasilitas pengembangan diri dan gaji tinggi. Generasi milenial 
yang dimaksudkan; dibedakan antara generasi milenial senior yang 
berusia antara 28 – 35 tahun telah memiliki pengalaman kerja  dan 
generasi milenial junior  antara usia 20 – 27 tahun yang baru memiliki 
pengetahuan dan masih minim pengalaman kerja (IDN Media 
Research Institute, 2019:3) sehingga akan memiliki perbedaan 
yang signifikan. Lebih lanjutmenurut Sunyoto Usman (2014:8) 
dinyatakan pengartikulasi generasi milenial akan perubahan 
ruang publik seperti media sosial: Instagram, Facebook, Youtube 
dan media massa online tergantung pada tujuan, sasaran dan 
luarannya. Belum persoalan sikap dan latarbelakang pengguna 
media serta arah terbangunnya proses interaksi perlu disikapi 
secara progresif. Mengingat peningkatan kualitas sumber daya 
manusia agar memiliki kemampuan berkompetisi dan berkarakter. 
Tuntutan mendasar dalam pengartikulasian akan peneguhan 
transparansi, partisipasi, prosedur, pertanggungjawaban dan 
kompetisi merupakan persyaratan saat ini.

Faktor kognitif dalam merasakan, memahami, dan 
mengerti melalui teknologi komunikasi,

Menyikapi perkembangan peradaban; dituntut selalu 
berusaha mengikuti perkembangan, karena kalau tidak 
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akan ditinggalkan oleh perkembangan itu sendiri. Seperti 
tuntutan: memiliki banyak inspirasi, penuh motivasi untuk selalu 
meningkatkan diri, mempunyai pemikiran terbuka, dan selalu 
bersyukur. Sebagai generasi milenial, untuk menjadi komunitas 
virtual, dituntut agar selalu mengikuti perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) melalui:

 » Memahami identitas yang tersembunyi di balik tanda, 
sebagai berlangsungnya perubahan nilai yang berhubungan 
dengan budaya komuditas maupun media yang akan 
membawa media simulasi peniruan akan kemampuan 
tindakan yang diambil; menyangkut selera, pilihan dan 
kesukaan. Di samping itu kemampuan membangun realitas 
yang dibutuhkan atau digunakan di dalam kepemilikan, 
persepsi dan identitas terhadap pesan yang disampaikan 
(Baudrillard dalam Stephen W.L, 2009:409)

 » Kemudahan penyebaran informasi cepat dan luas, di mana 
arena generasi milenial berkreasi dalam kecepatan dan 
kapasitas data terhadap tranmisi dan kemampuan transport 
internet dalam pencapaiannya.

 » Mempermudah transaksi secara terbuka, hingga menembus 
norma dan etika yang berlaku. Hal ini untuk memperteguh 
latarbelakang pelaku di media informasi dalam proses media, 
di samping memberi arah terbangunnya interaksionalnya 
(Sunyoto, 2014:8).

Ilmu komunikasi terapan diharapkan senantiasa mengikuti 
perkembangan teknologi dan peryaratannya, seperti: kesiapan 
penguasaan bahasa dalam pergaulan lintas bangsa, kemampuan 



154

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

menguasai persyaratan teknologi, kesiapan membaca data untuk 
dianalisis melalui pola komunikasi yang dihasilkan,  agar dekat 
dengan masyarakat. Sejak masuknya penggunaan instrumen 
teknis pengelolaan informasi, baik di kota besar bahkan sampai 
di pelosok desa dan kampung-kampung yang telah terhubung 
dengan cepat, ringkas, dan mudah. Handphone (HP) dan internet 
menjadi realitas yang fenomenal, yang berhasil mengubah 
dan memengaruhi arus baru sebagai gambaran kebudayaan 
kontemporer. Tidak ada lagi problem “jarak” geografis, sehingga 
secara teknis terbantu, distribusi informasi  menembus dan 
merambah di berbagai lini. Kemajuan ini merupakan penanda 
memasuki peradaban baru.

2. Derajad  Alienasi
Perkembangan Iptek dalam teknologi informasi dan 

teknologi (TIK) memiliki keunggulan, di sisi lain menjadikan 
ancaman infiltrasi budaya asing. Hal ini menyebabkan interaksi 
sosial interpersonal akan semakin pudar, dan menghilangkkan 
kebersamaan dalam jejaringan sosial. Budaya baru yang 
ditandai pergeseran ikatan komunal, di mana interaksi sosial 
tidak bisa dilakukan face to face  melainkan  melalui alat media 
internet yang memiliki kecepatan dan keluasan jangkauan relasi. 
Akibatnya, masing-masing pribadi dapat menentukan harapan 
yang hendak dicapai, dengan mengabaikan mekanisme kontrol 
sosial. Menurut E. Durkhiem dalam bukunya Kuntowijoyo (2010: 
109), kesadaran solidaritas sosial yang diindikasikan semakin 
melemah,mendorong munculnya keterasingan (alienasi) di 
mana eksistensi diri sebagai makhluk sosial tidak ada lagi. Belum 
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lagi mekanisme kontrol sosial tidak akan berlaku, jika media 
komunikasi penyampaian informasi ataupun pesan tidak diketahui 
isi pesan apakah sesuai berdasarkan kaedah dan jiwa Pancasila. 
Generasi milenial yang belum kuat dan kokoh menjiwai Pancasila, 
mudah terprovokasi budaya asing yang dinilai lebih unggul dan 
memiliki prestige yang lebih tinggi. Penguatan dan peneguhan 
nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis dan determinan, 
mendorong transformasi sejak dini pada generasi milenial akan 
berpengaruh pada keberhasilan sikap dan perilakunya. 

Perubahan perilaku yang berlangsung; menjadikan generasi 
milenial sebagai agent “pembaharuan” dalam transformasi 
peradaban digital. Indikator perubahan melalui proses dan 
cara kerja yang kreatif, efisien, partisipatif, akurat, dan bebas 
kepentingan. Kesadaran untuk perubahan dan pengendalian 
diri, membutuhkan “skill/keterampilan terbaik” terhadap kemauan 
untuk selalu terus belajar, memperluas pengalaman dan paham 
akan kultur komunitas. Karena generasi  milenial adalah agen 
perubahan (agent of change) yang akan menjadi penentu masa 
depan bangsa Indonesia. Namun perkembangan teknologi 
informasi komunikasi (TIK), generasi milenial memiliki relasi 
sosial rendah. Tidak menutup kemungkinan terbukanya berbagai 
informasi, mempersulit mekanisne kontrol sosial terhadap kondisi 
yang serba permisif, sehingga infiltrasi asing mudah merasuki 
generasi milenial.

Konsep selanjutnya menurut Eric Fromm (1987) generasi 
milenial dewasa ini sebagai manusia mandiri yang membutuhkan 
kehidupan yang tidak sendirian. Adapun berbagai kebutuhan  
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seperti; kebutuhan idintitas (need for identity), kebutuhan 
berrelasi (need for relatedness), kebutuhan transendensi (need for 
transcendence), kebutuhan berakar (need for rootedness), kebutuhan 
kerangka orientasi (need for frame of orientatin). Kelima kebutuhan, 
tersebut merupakan kebutuhan generasi milenial dalam 
memasuki digitalisasi di revolusi teknologi 4.0. Sikap perilakunya 
akan berorientasi pada sifat produktif seperti;  perhatian dan 
tanggung jawab dalam berpikir, pencapaian pengetahuan, 
pencapaian kebahagian sesuai hati nurani, sedangkan yang 
tidak produktif seperti; pesimis, eksploitatif, penimbun yang 
berorientasi pada pasarKedua sikap perilaku tersebut mendorong 
mendapatkan kebebasan, bersemangat dalam penyerahan diri 
untuk memperoleh rasa aman. Semua ini merupakan kandungan 
yang terdapat nilai dan norma dalam Pancasila, mengingatkan 
akar budaya bangsa dari kelima sila.

Jika kebutuhan tidak tercapai, meningkatkan derajat 
kerasingan (alienasi) bagi generasi milenial. Bersyukur selalu 
diresapi, akan senantiasa mendorong adanya jalan kemudahan. 
Tak lupa diikuti sikap jujur dan terbuka, akan setiap perubahan. 
Penggunaan ego untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan, 
dan pergaulan untuk menambah wawasan khususnya penambah 
informasi yang meluas dan mendorong kekaryaan yang inspiratif.

3. Peneguhan Maksimalisasi Integrasi
Ancaman infiltrasi asing; melalui kemajuan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kehidupan bernegara, 
berbangsa dan bermasyarakat, untuk dijadikan prioritas dalam 
penguatan ketahanan nasional melalui peningkatan wawasan 
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Nusantara. Mengingat geopolitik dari Sabang sampai Merauke, 
dijadikan penguatan pengintegrasian generasi milenial sesuai 
kesepakatan simbolisasi bangsa Bhineka Tunggal Ika.

Struktur masyarakat yang majemuk memiliki elemen 
pembentukannya seperti; keanekaragaman kelompok-kelompok 
sosial, adanya perbedaan diversifikasi sosial berdasarkan strata 
sosial maupun identifikasi sosial seperti: suku, agama, ras, dan 
berbagai antar golongan (SARA), perbedaan nilai dan norma 
sesuai dengan kesepakatan sosial masing-masing daerah dan 
wilayah, serta pranata-pranata sosial dalam kelembagaan seperti: 
agama, keluarga, ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan, 
untuk dijadikan modalitas dalam penyelenggaran kelangsungan 
kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai identitas 
Nasional. Identitas Nasional dalam penguatan kebanggaan 
maupun peneguhan integrasi, melalui bahasa Indonesia, bendera 
merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Meminjam pola pemikiran Talcott Parson pada teori 
system yang telah direduksi menjadi sibernetika (Irving M. 
Zeitlin,1973), generasi milenial yang akrab dengan era digitalisasi. 
Proses pendidikan, perlu mengubah strategi pembelajaran 
dalam mengakomodasi karakteristik. Diawali kemampuan 
penyesuaian-penyesuaian terhadap pembentukan sikap perilaku, 
pemberian transformasi pengetahuan dan keterampilan umum 
maupun khusus sesuai dengan peminatan masing-masing 
generasi milenial. Proses yang diharapkan mampu membentuk 
kepribadian insan generasi milenial yang memiliki pola-pola 
pemeliharaan melalui kandungan nilai dan norma dalam 
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Pancasila. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal 
yang terstruktur, sistematis dan normatif. Sebab, pendidikan 
nonformal dan pendidikan informal juga melalui kemajuan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) media sosial menuju 
integrasi nasional.

C. Teknik Penyusunan Penulisan

Dalam penulisan ini melalui pendekatan deskriptif observasi 
kualitatif, melalui studi pustaka. Adapun alasan pendekatan yang 
digunakan, mengingat berbagai pembahasan yang digunakan 
berdasarkan pada kajian pustaka dan pengalaman dalam proses 
transformasi pengetahuan. Keluasan pencapaian jawaban 
permasalahan yang diajukan menjadi perhatian, sebagai upaya 
dalam pengembangan pengetahuan implementasi nilai-nilai dan 
norma-norma Pancasila.

D. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi dan 
Komonikasi (TIK) dewasa ini, mendorong adanya perubahan 
dalam kehidupan generasi milenial. Indikasinya hampir semua 
generasi milenial dari usia anak hingga usia pemuda, telah akrab 
dengan alat konvergensial yang bernama handphone dan iphone 
dari yang paling sederhana hingga paling mutakhir. Melalui 
perkembangan iptek ini, semua informasi mudah diperoleh 
dengan mudah berdasarkan peminatan. Konten informasi ini 
memiliki derajat penyampaiannya yang paling sederhana hingga 
memiliki kajian paling kompleks. Kompleksitas ini telah dilakukan 
perlindungan bagi pengguna informasi, melalui berbagai 
regulasi. Namun regulasi ini, masih sebatas pada pemberian 
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rambu-rambu penggunaannya, namun belum memaksimalisasi 
mekanisme kontrol. 

1. Demokrasi Pancasila
Salah satu bukti yang bisa disampaikan, pada saat pesta 

demokrasi berlangsung, untuk menarik simpati pemilih 
dilakukan melalui black campaign dalam pengambilan 
keputusan dukungan pada penyelenggaraan pemerintahan. 
Propaganda yang dilakukan dalam upaya membujuk dan 
merayu dukungan, dengan membuat pengrusakan reputasi 
maupun prestasi lawannya. Pemahaman generasi milenial itu 
sendiri memiliki struktur yang berjenjang dan berlapis-lapis, di 
mana ada kelompok yang mudah dipengaruhi tanpa melalui 
kajian pemikiran dan menyeleksi informasi yang diperoleh. 
Ada kelompok yang kritis, namun cenderung militan terhadap 
pilihannya, serta kelompok yang yang matang dalam menyeleksi 
semua informasi yang diperoleh. Pengelompokan ini rentan 
akan berlangsungnya segregasi sosial, intimidasi sosial, konflik 
sosial yang menjadi ancaman pada integrasi sosial. Kemampuan 
selektivitas pada setiap informasi yang diikuti, tidak terlepas dari 
proses transformasi pengetahuan dan penguatan nilai-nilai dan 
norma dalam melakukan penyesuaian akan domainpembentukan 
lingkungan. Ketidak mampuan menyeleksi informasi,  mendorong 
adanya keterasingan diri, sehingga dengan mudah mencari 
katarsis informasi dari berbagai pilihan. Bahaya yang terjadi, akan 
ada proses pembentukan infiltrasi asing yang mendominasi.

Dominasi infiltrasi asing memiliki sifat yang laten dan 
sporadis, akan menuju runtuhnya jati diri sebuah bangsa. Akar 
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nilai sebuah bangsa  yang terdapat pada nilai-nilai dan norma  
Pancasila, digali dari proses sejarah peradaban bangsa yang 
panjang. Sementara isi rumusan Pancasila memiliki sifat causa 
prima telah tersusun secara hierarki piramedal, melalui proses 
pencapaian cita-cita bangsa dan negara yang telah menyatakan 
kemerdekaan. Kemerdekaan yang dimaksudkan melalui berbagai 
kesepakatan-kesepakatan yang telah dimusyawarahkan dari 
berbagai perbedaan dalam struktur sosial yang ada, demi 
tercapainya persatuan secara geopolitik yang berdasarkan pada 
sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kehidupan 
bermasyarakat memiliki watak yang saling asah, asuh, dan asih  
pencermian eksistensi perikemanusian yang berlandaskan pada 
keyakinan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sublimasi nilai-nilai dan norma Pancasila tidak begitu 
mudah dijadikan karakter dan kepribadian, jika tidak dilakukan 
proses internalisasi sejak anak bangsa lahir. Dominasi karakter 
dan kepribadian Pancasila, harus dilakukan melalui proses 
pendidikan baik pada pendidikan informal, non formal maupun 
formal, sehingga pada saat perluasan korelasi yang tidak lagi 
secara interpersonal, namun melalui media teknologi informasi 
komunikasi (TIK) digital sudah kokoh dalam memfilter dan 
mengontrol dalam setiap tindakan dan keputusan yang 
dilakukan generasi milenial. Keanekaragaman informasi yang 
mudah diperoleh dengan berbagai sumber yang bersifat global, 
sebagai tantangan yang tidak mudah dalam memilih sesuai 
dengan karakter dan kepribadian yang berlandaskan pada jati 
diri bangsa. Setiap informasi yang diperoleh, perlu disikapi 
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terlebih dahulu secara kontektual lebih dahulu. Sebab tidak 
semua informasi memiliki kontekstual sosial sesuai karakter dan 
kepribadian bangsa, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya 
mendorong proses tumbuhnya radikalisme yang mengancam 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perpecahan secara 
struktural, ini menjadikan ancaman eksistensi bagi kedaulatan 
dan kemerdekaan sebuah bangsa. Kebebasan generasi milenial 
untuk mengekplor dan mengembangkan  ilmu pengetahuan dan 
teknologidijamin oleh negara. Kemudian diharapkan generasi 
milenialmenyikapi sesuai karakter dan kepribadian bangsa. 
Begitupun perilaku dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas 
dari jatidiri bangsa; seperti: akomodatif, ramah tamah, dan 
bangga pada tanah air.

2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Laju perkembangan Teknologi informasi dan Komunikasi 

(TIK) telah memasuki digitalisasi di era revolusi teknologi 4.0. 
Artinya perubahan di berbagai sektor kehidupan yang sedang 
berlangsung, menunjukkan peningkatan ketergantungan pada 
internet semakin nyata. Realitas ini memiliki pengaruh yang 
cukup determinan, di mana sumber informasi berada melalui 
berbagai media elektronik digital; baik terhadap media sosial 
yang menggantikan ruang publik tanpa harus bertemu face to 
face, media marketing tanpa pasar fisik, penyebaran informasi 
kemutakhiran penyiaran, perkembangan media pembelajaran 
maupun media conference/seminar, tergantung pada pilihan 
aplikasi yang hendak dipergunakan.
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Ancamanan infiltrasi asing semakin nyata, jika pengawasan 
dan perlindungan para pengguna tidak diberikan secara berdaya 
guna dan tepat guna. Apalagi generasi milenial yang sedang 
mencari jati diri menuju proses aktualisasi, mudah terprovokasi 
pada nilai-nilai dan norma yang tidak sesuai dengan budaya 
bangsa. Seperti; budaya asing, berbagai paham atau ideologi yang 
mudah diakses, maupun berbagai kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang akan memperdaya dalam kehidupannya. 
Karakteristik generasi milenial yang kreatif, dinamis dengan tidak 
pernah puas hasil yang telah dicapai, dengan tuntutan fasilitas 
pengembangan diri dan gaji tinggi, namun rendah loyalitas dan 
dedikasi.

Kewaspadaan dalam ketahanan nasional, tidak terlepas 
pada lima kebutuhan dasar bagi generasi milenial; seperti: 
kebutuhan berakar agar tidak terlepas dari domain, penguatan dan 
peneguhan nilai-nilai Pancasila, kebutuhan kerangka orientasi 
dalam penentuan pilihan tindakan yang diambil, kebutuhan 
identitas terhadap karakteristik yang terbentuk, kebutuhan ber-
relasi melalui kepemilikan akan pola-pola pemeliharaan dan 
penguatan jati diri dan kebutuhan transendensi yang dapat 
memenuhi berbagai kebutuhan generasi milenial.

E. Kesimpulan

Pada akhirnya; masyarakat, bangsa dan negara menunggu 
peran dan tanggungjawab generasi muda atau generasi milenial 
dalam mengimplentasi seluruh nilai–nilai maupun norma-norma  
Pancasila, hendaknya menyadarkan telah meenjadikan harapan 
bangsa Indonesia. Melihat dari potensi yang melekat pada 
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generasi milenial, sudah selayaknya para pemuda Indonesia terjun 
untuk ikut serta dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan 
nasional.

Ketahanan nasional sebagaiimplementasi secara nyata, 
generasi milenial dituntut terus berkembang, maju, dan selalu 
menjadi insan-insan kreatif dan kritis, berwatak humanis dan 
senantiasa memperjuangkan moralitas sosial yang bermanfaat 
untuk negeri ini. Capaian keberhasilan maupun keterbatasan, 
hendaknya dijadikan bahan refleksi dan perenungan, terus 
berbenah saat ini dan ke depan. Namun jadikan berbagai ujian 
yang telah dan akan dihadapi,  sebagai ujian untuk menjadikan 
tangguh dan lebih kreatif.
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PERAN PANCASILA DALAM 
MEMBANGUN GOOD GENERATION

Oleh: Toni Nasution, M.Pd., & Parida Harahap, M. Si
Dosen Pendidikan IPSFITK UIN SU, Dosen Fak. Ilmu tarbiyah dan 

Keguruan UIN SU
toninasution@uinsu.ac.id, paridaharahap74@gmail.com. 

Abstract
Pancasila merupakan rumusan penting “warisan” founding 

father (pendiri bangsa). Nilai keutuhan dan egaliter terpatri dalam 
setiap sila ideologi bangsa tersebut. Idealnya, nilai keluhuran 
bangsa dalam Pancasila dididikkan kepada anak bangsa sejak 
dini. Untuk itu, Pancasila dikaji secara berkelanjutan dan 
berkesinambungan dengan menjadi mata pelajaran wajib dalam 
kurikulum nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa 
peran Pancasila dalam membangun generasi terbaik dan unggul 
(good generation). Adapun fokus telaah yakni menjawab bagaimana 
peran Pancasila dalam membangun good generation dan upaya 
apa saja yang hendaknya dilakukan. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library 
research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pancasila 
berperan penting dalam membangun good generation. Hal ini 
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ditandai dengan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 
nilai Pancasila sebagai spirit perjuangan dalam mempertahankan 
kultur bangsa Indonesia; dan (2) upaya yang hendaknya dilakukan 
yakni menanamkan kesadaran atas nilai-nilai implisit dalam 
Pancasila, meliputi kesadaran (a) gaya hidup sederhana dan cinta 
produk negeri, (b) kelangsungan hidup generasi mendatang, 
(c) solidaritas nasional, (d) norma-norma dalam pergaulan, (e) 
kesehatan mental bangsa, (f) pentingnya penegakan hukum, 
dan (g) menanamkan pentingnya kesadaran terhadap Pancasila 
sebagai ideologi bangsa.

Kata Kunci: Peran, Pancasila, Good generation

Pendahuluan
Pancasila dalam catatan sejarah menjadi suatu acuan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia ini.1 Bahwa Pancasila dirumuskan menjadi 
ruh bangsa Indonesia yang diharapkan di masa yang akan datang 
menjadi tauladan bangsa untuk membangun kejayaan bangsa. 
Pada hakikatnya Pancasila memiliki nilai fundamental dalam 
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, 
dengan munculnya amanat Pancasila yang dirumuskan sejak 
awal kemerdekaan kerap diamalkan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara untuk mencapai tujuan negara serta membangun 
transformasi2 peradaban bangsa.

1 Rendy Adiwilaga, “Puritanisme dan Fundamentalisme dalam Islam Transnasional 
serta Implikasinya Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa” Journal of Governance, 
2 (1), 2017. http://150.107.142. 250/index.php/jog/article/view/2124.

2 Muhammad Shaleh Assingkily & Mesiono, “Karakteristik Kepemimpinan 
Transformasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Relevansinya dengan Visi 
Pendidikan Abad 21” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4 (1), 2019: 
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Di dalam Pancasila terkandung 5 sila yang merupakan hal 
terpenting bagi Indonesia karena sesuai dengan kepribadian 
Indoneia yang sudah mencakup cita-cita bangsa Indonesia.3 
Bahkan Pancasila juga dijadikan sebagai sumber hukum sehingga 
landasan hukum yang disusun di Negara Indonesia bersumber 
dari Pancasila.4 Untuk menjaga keutuhan ideologi tersebut 
bangsa Indonesia harus mampu membangun generasi yang baik 
(good generation) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila 
itu sendri. Good generation menjadi satu di antara solusi peran 
dalam membangun keutuhan bangsa. 

Maraknya persoalan berbagai paham, SARA dan konflik sosial 
di kalangan bangsa ini tidak terlepas dilatarbelakangi dengan 
berbagai pembiaran-pembiaran dalam arti ketidakpedulian 
sesama,5 sehingga tidak sedikit publik figur yang tidak hafal 
bahkan tidak memahai apa sebenarnya Pancasila. Perolehan data 
baru-baru ini Jakarta Finalis dari Sumatera Barat Kalista Iskandar 
tidak bisa melafalkan Pancasila, bukan hanya itu, Zaskia Gotik, 
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar pernah salah dalam 

147-168. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/
view/2475.

3 Abd Mu’id Aris Shofa, “Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam 
Bingkai Pancasila” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (1), 2016: 34-40. http://
journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/302.  

4 Asip Suyadi, “Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum” Jurnal 
Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 9 (1), 2018. http://dx.doi.org/10.32493/
jdmhkdmhk.v9i1.1173.

5 Rizky Eka Mahardika, Muhammad Shaleh Assingkily, Izzatin Kamala, “Persepsi 
Mahasiswa Terhadap Radikalisme” Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 6 
(1), 2020: 1-13. https://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/
view/123.  
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membaca teks Pancasila pada saat Upacara Bendera dan masih 
banyak yang lainnya.6

Sebagai warga negara sejatinya harus up to date terhadap 
pengamalan nilai Pancasila dalam menentukan perilaku dalam 
menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan 
demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai 
bangsa. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara merupakan 
kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia.7 Maka, 
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami 
dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.8Pancasila 
juga merupakan ukuran dan ajaran nilai dan norma untuk dapat 
menolak pengaruh globaslisasi dan perkembangan IPTEK. Maka 
Pancasila ditempatkan sebagai pandangan hidup yang menyatu 
di dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kepustakaan (library research). Objek kajiannya 
adalah buku dan sumber literasi terkait peran Pancasila dalam 
membangun good generation. Analisis data dilakukan dengan 
mengkaji peran dan upaya Pancasila dalam konteks membangun 

6 h t t p s : / / n e w s .d e t i k .c o m / b e r i t a / d - 4 9 2 9 5 4 9 / b u k a n - c u m a - k a l i s t a -
i s k a n d a r- p r a b o w o - z a s k i a - g o t i k- p e r n a h - s a l a h - u c a p -Pa n c a s i l a ? _
ga=2.199718190.1474889468.1585095055-2051099171.1585095055. 

7 Leonard Bayu Laksono, “Pendidikan Kewarganegaraan Mengusung Pancasila 
sebagai Konsensus Sosial, Kontrak Sosial, dan Sosial Imaginary” Integralistik, 
30 (2), 2019. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/
view/20876. 

8 Reza Septiyadi, Maisah Fitri, Nur Adilah Nasution, “Pancasila Sebagai Paradigma 
Kehidupan dalam Masyarakat Berbangsa dan Bernegara” INA-Rxiv, 2019. https://
doi.org/10.31227/osf.io/7xts6. 
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good generation. Dengan demikian, penelitian ini dapat 
menemukan konsep Pancasila sebagai “warisan” leluhur yang 
menjadi ideologi negara, peran dan upayanya dalam menciptakan 
SDM unggul, good generation. Untuk itu, pengecekan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan referensi.9

Pembahasan
A. Konsep Pancasila: Ideologi Negara, “Warisan” Founding 

Father

Pancasila merupakan ideologi negara, “warisan” dari pendiri 
bangsa (founding father).10 Sebagai suatu konsep, Pancasila 
tidak hadir dalam ranah pemikiran semata, melainkan dasar 
yang meliputi setiap gerak-gerik dan napas perjuangan bangsa 
Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila itu “hidup” bukan “mati” 
sebagai naskah konseptual yang tertulis pada selebaran dokumen 
arsip perjuangan kemerdekaan.

Eka menyebutkan Pancasila merupakan hasil perenungan 
atau pemikiran seseorang maupun kelompok, mengandung aspek 
holistik kehidupan, baik nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai 
tradisi, nilai kepustakaan, dan nilai religius yang terdapat pada 
pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk 
suatu negara.11 Pancasila pure milik Indonesia, lahir dari pemikiran-
pemikiran solutif pendiri bangsa, bukan dari bangsa lain.
9 Andi Prastowo, Pembelajaran Konstruksivistik-Scientific untuk Pendidikan Agama di 

Sekolah/Madrasah: Teori, Aplikasi, dan Riset Terkait (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 
273.

10 Ambirop Puji Asmoroini. “Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya 
dalam Masyarakat di Era Globalisasi.” Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 1 (2), 
2017. http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/article/view/307. 

11 Eka Susanti & Toni Nasution, Pendidikan Pancasila, (Medan: CV. Widya Puspita, 
2018), h. 153. 
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Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik.12 Dalam konteks 
ini, Pancasila dipandang sebagai kesatuan prinsip “warisan” leluhur 
pendiri bangsa. Kesatuan prinsip tersebut mengacu kepada 
pengarahan yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran 
baru untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif 
dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah 
dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup13 dan 
kehidupan nasional.

Mencermati hal tersebut, diterangkan bahwa Pancasila akan 
selalu menghadirkan hal baru yang progresif dalam menghadapi 
tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Hal ini dapat 
ditinjau dari upaya Pancasila sebagai prinsip teguh kebangsaan 
yang hadir di garda terdepan menyangkut pemeliharaan hak 
dan nilai kemanusiaan serta keadilan. Untuk itu, sosialisasi dan 
penyegaran pemaknaan Pancasila penting dilakukan untuk terus 
menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung 
di dalamnya.

Lebih lanjut, Eka dan Toni menjabarkan bahwa sisi prinsipil 
yang terkandung dalam warisan leluhur bangsa (Pancasila), dapat 
dipandang dari aspek dimensi realitas, idealitas, normativitas, dan 
fleksibilitas.14 Aspek realitas, meneguhkan makna kontekstual dari 
Pancasila. Aspek idealitas, meneguhkan makna cita luhur bangsa 

12 Nurul Fadilah, “Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi 
Era Revolusi Industri 4.0” Journal of Digital Education, Communication, and Arts, 2 
(2), 2019. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/DECA/article/view/1546.

13 Muhammad Shaleh Assingkily, Pendidikan dan Kelangsungan Hidup Manusia, 
Reduksia.com. URL: https://reduksia.com/pendidikan-dan-keberlangsungan-
hidup-manusia/. Diakses tanggal 17 April 2020, pukul 09.53 WIB. 

14 Eka Susanti & Toni Nasution, Pendidikan Pancasila, (Medan: CV. Widya Puspita, 
2018), h. 157.
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dalam Pancasila. Aspek normativitas, mengandung makna aturan 
mengikat atas konsensusitas bangsa dalam Pancasila.15 Aspek 
fleksibelitas, mengandung makna keterbukaan dan kesiapan 
Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman.16

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pancasila 
merupakan ideologi murni bangsa Indonesia sebagai “warisan” 
luhur dari para pendiri bangsa. Untuk itu, penekanan aspek 
kehidupan dalam berbangsa dan bernegara haruslah mengacu 
kepada kandungan nilai dalam Pancasila. Sehingga, tujuan 
berbangsa dan bernegara dapat tercapai atas arah, visi, dan misi 
bersama untuk kepentingan negara.

B. Peran Pancasila dalam Membangun Good Generation

1. Pengertian Pancasila
Secara etimologi dan bahasa Sansekerta (Bahasa Brahmana 

Indonesia) Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 
lima, sila atau syila artinya batu sendi atau dasar. Kata sila juga 
berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi 
secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat 
diartikan lima batu sendi atau dasar. Atau boleh juga lima tingkah 
laku yang baik. Secara terminologi Pancasila digunakan oleh Bung 
Karno sejak sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 untuk memberi nama 
pada lima prinsip dasar Negara.17

15 Muchson AR, “Dimensi Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan” Jurnal Civics, 
6 (1), 2009. https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/5675. 

16 Siswanto, “Pancasila Sebagai Pengawal Solidaritas Kebangsaan” Jurnal 
Pertahanan dan Bela Negara, 9 (1), 2019. http://139. 255. 245.6/index.php/JPBH/
article/view/502.

17 Kuma Basyir dkk, Pancasila dan Kewarganegaraan, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 
2013), h. 10.
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Pancasila memiliki catatan sejarah yang permanen dalam 
perjalanan bangsa Indonesia sehingga sejak awal Indonesia 
merdeka berbagai polemik yang dihadapi bangsa ini satu di 
antaranya persoalan ideologi yakni Pancasila, yakni bahwa 
Pancasila menjadi simbol bangsa sebagai acuan hidup berbangsa 
dan bernegara serta sumber dari segala sumber hukum di negara 
Indonesia. Untuk itu keutuhan serta pemahaman Pancasila harus 
selalu ditumbuhkembangkan dalam kehidupa berbangsa dan 
bernegara.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya 
nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah 
terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum 
Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem 
nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara 
ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh 
masyarakatnya, sebagai contoh: (a) Percaya kepada Tuhan dan 
toleran, (b) Gotong royong, (c) Musyawarah, dan (d) Solidaritas 
atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.18

Pembahasan asal kata istilah “Pancasila” beserta makna yang 
terkandung di dalamnya sangat perlu dilakukan sebelum kita 
membahas isi, arti, dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. 
Secara etimologis dalam Kaelan, istilah “Pancasila” berasal dari 
bahasa Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana), adapun 
bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad 
Yamin, dalam bahasa Sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki 

18 Eka Susanti & Toni Nasution, Pendidikan Pancasila, (Medan: CV. Widya Puspita, 
2018), h. 5.
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dua macam arti secara leksikel yaitu: “panca” artinya “lima” “syila” 
vocal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”. “syiila” vocal 
i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting 
atau senonoh”. Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa 
Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki 
hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis, 
kata “Pancasila” yag dimaksudkan adalah istilah “Panca Syila” 
dengan vocal i pendek yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi 
lima” atau secara harfiah:”dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun 
istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari I bermakna 5 aturan 
tingkah laku yang penting.19

Secara formal terdapat kewajiban yang mengikat serta 
bersifat imperatif dalam menguasai ilmu Pancasila ini. Sebab telah 
disepakati atau secara konsensus nasional yang dikumpulkan atas 
dasar asas filsafat negara Indonesia. Dilaksanakannya pendidikan 
Pancasila merupakan pelaksanaan amanat atau pesan-pesan 
pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945 yang intinya mewajibkan 
pemerintah dan seluruh jajarannya sebagai penyelenggara 
pemerintah, agar lebih memelihara budi pekerti kemanusiaan 
yang luhur serta memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Seperti diketahui bahwa Pancasila merupakan dasar moral, 
akhlak dan etika dalam pandangan hidup dan kemudian dijadikan 
sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. 
Sebagai masyarakat, maka wajib untuk tunduk kepada hukum 
yang mengikat, seperti mempelajari Pancasila yang merupakan 
Dasar Filsafat Negara. Bukan hanya mempelajari, akan tetapi ada 

19 Ibid. h. 24.
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keharusan untuk mengaplikasikan dalam sikap dan perbuatan 
yang nyata. Untuk itu, mempelajari Pancasila merupakan bekal 
untuk mampu merealisasikan Pancasila Dasar Filsafat Negara.

1. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998: tentang pencabutan 
ketetapan MPR Republik Indonesia. No. II/MPR/1978 tentang 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan 
Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar 
Negara. Dalam pasal 1 ditegaskan Pancasila sebagaimana 
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indoensia 
harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan 
bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila 
menjadi landasan kehidupan bernegara dan sekaligus 
menjadi cita-cita (ideologi) bangsa Indonesia.

2. Undang-undang No. 2, Tahun 1989: tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dalam pasal 39 ayat (2) menyebutkan 
bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan 
kewarganegaraan. Ketiga materi di atas merupakan mata 
kuliah wajib yang harus diberikan dan diikuti serta berlaku 
secara nasional.

2. Pengertian Peran
Kata peran memiliki multi pengertian dalam banyak hal, 

dalam dunia teater contohnya bahwa peran diartikan sebagai 
karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang 
aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial 
peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang 
ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran 
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seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang 
kebetulan sama-sama dalam satu penampilan/unjuk peran (role 
performance).20

Berbicara tentang peran bahwa setiap orang mempunyai 
peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
dengan oila lingkungan hidupnya masing-masing. Artinya bahwa 
peran menentukan terhadap perbuatan bagi seseorang. Pentingya 
peran adalah dengan adanya peran maka kedudukan akan bisa 
menentukan dan mengatur perilaku masyarakat. Dalam hal ini 
bahwa peran Pancasila tidak akan berpengaruh tanpa adanya 
pemeran dalam membangun good generation. Untuk membangun 
good generation peran pacasila dengan gerakan seluruh oknum 
untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
dalam kehidupan sehari-hari.

Peran merupakan aspek ang dinamis dalam kehidupan 
terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan 
suatu peran. 21 Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, 
harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi 
dan memenuhi perannya. Untuk itu, peran juga disebut sebagai 
perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Di 
samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan 
perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga 
seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan 
perilaku orang-orang sekelompoknya. 
20 Edy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi, dan Implikasinya), (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 3.
21 Soejono Sukamto, Sosiologi Sebagai Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 

2001), h. 267.



176

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Arsip Penerbit G
emala

Dila
rang m

emperbanyak File

dalam bentuk apapun!

Book Chapter: Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era 4.0

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran 
merupakan suatu pemahaman bersama yang menuntun 
kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan 
menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing pada 
struktur sosial sosial masyarakat.

3. Good Generation
Generasi muda bangsa ini merupakan aset masa depan bangsa 

Indonesia yang harus dijaga dan dipersiapkan melestarikan 
alam mempertahankan kedaulatan rakyat serta mewujudkan 
cita-cita. Bahwa generasi yang baik (good generation) tersebut 
yakni generasi yang mampu menjaga komponen tersebut dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu upaya dalam 
membangun generasi yang baik perlu melakukan upaya-upaya 
yang membudaya seperti halnya menginternalisasikan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menginternalisasikan 
dalam arti bukan hanya sebatas paham, justru harus dihayati dan 
diamalkan.

Konsep good generation sejalan dengan konsep pendidikan 
nilai. Bahwa pendidikan nilai merupakan proses bimbingan 
melalui suritauladan, pendidikan yang berorientasi pada 
penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup 
nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan 
pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual 
kegamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 
bangsa dan negara.
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Menurut Sapria dalam Toni, Maulana: 2018 bahwa pentingnya 
pendidikan nilai dianggap penting karena merupakan peradaban 
suatu bangsa yang ditentukan oleh manusia-manusia pada 
bangsa itu. Untuk membangun good generation ditandai dengan 
sebuah peradaban, bahwa maju mundurnya sebuah peradaban 
sangat erat hubungannya dengan akhlak atau moral bangsa itu, 
dan baik buruknya moral suatu bangsa ditentikan oleh faktor 
pendidikan. Melalui pendidikan nilai generasi yang baik dalam 
kehidupan masyarakat dibangun menjadi masa depan suatu 
bangsa.22

Untuk itu, bahwa membangun good generation Pancasila 
menjadi ruh dalam pembangunan peradaban tersebut, bahwa 
peran Pancasila menjadi sangat penting untuk mengatur segala 
aspek kehidupan manusia. Peran tersebut diterapkan dalam 
jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/MAS) dan 
Perguruan Tinggi. Bahwa generasi emas yakni good generation 
merupakan kaum intelektual seperti mahasiswa ditandai dengan 
agent of change dan agent of social control.

C. Upaya-upaya Membangun Good Generation Melalui 
“Spirit” Pancasila

1. Pancasila sebagai Materi Perkuliahan (Pendidikan)
a. Tujuan Pendidikan
Pendidikan Pancasila mempunyai tujuan “Mempersiapkan 

mahasiswa agar dalam memasuki kehidupan masyarakat dapat 
mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi 
22 Toni Nasution & Maulana Arafat, Konsep Dasar IPS, (Yogyakarta: Samudra Biru, 

2018), h. 157.
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anggota keluarga yang berbahagia, menjadi warga negara yang 
berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta bertanggung jawab pada 
NKRI yang bersendikan Pancasila”.23

Mengomentari kutipan di atas, dipahami bahwa pendidikan 
merupakan aspek penting dalam merawat keberagaman bangsa. 

b. Arah Pendidikan Pancasila
Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai. Untuk itu, 

arah pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidikan moral 
yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-
hari berupa perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, 
artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan landsan moral dalam setiap 
kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat, dan juga bangsa bahkan 
negara.

Lebih lanjut, pendidikan Pancasila akan mampu 
menumbuhkan upaya perwujudan transformasional generasi 
bangsa serta diarahkan kepada visi pendidikan abad 21.24

c. Dasar Pemikiran Pendidikan Pancasila
Tap MPR No. II/MPR/1993, menegaskan bahwa “Pendidikan 

Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk 
meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 
mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman 

23 Kansil dan Christine Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2005), h. 6.

24 Muhammad Shaleh Assingkily & Mesiono, “Karakteristik Kepemimpinan 
Transformasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Relevansinya dengan Visi 
Pendidikan Abad 21” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4 (1), 2019: 
147-168. http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/manageria/article/
view/2475. 
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dan bertaqwa, berkualitas, mandiri serta mampu memenuhi 
kebutuhan pembangunan bangsa”.25

Dengan demikian, penegasan di atas mengandung amanat, 
agar penyelenggaraan Pendidikan Nasional harus mampu 
meningkatkan, memperluas, dan memantapkan penghayatan 
dan pengamatan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi budaya 
perilaku kehidupan sehari-hari. Untuk itu bahwa Pancasila dalam 
hal ini menjadi peran penting dalam membangun peradaban 
bangsa menjadi warga Negara yang baik (good generation). Artinya 
bahwa Pancasila merupakan sumber segala aspek kehidupan 
manusia di Indonesia secara khusus sebagai ideologi dan 
kepribadian bangsa untuk di amalkan dalam kehidupan sehari-
hari guna membangun good generation dengan segala usaha dan 
upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh 
masyarakat Indonesia.

2. Upaya-upaya Membangun Good Generation
Dalam dunia pendidikan aspek pendidikan nilai merupakan 

komponen peran Pancasila untuk membangun good generation. 
Bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam membangun 
peradaban bangsa menjadi warga negara yang baik (Good 
generation). Artinya bahwa Pancasila merupakan sumber segala 
aspek kehidupan manusia di Indonesia secara khusus sebagai 
ideologi dan kepribadian bangsa untuk diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari guna membangun good generation.

25 Usiono, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, (Medan: Perdana 
Publishing, 2019), h. 76.
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Sebagai warga Negara Indonesai mestinya mampu 
melakukan upaya-upaya untuk menunjukkan cerminan peran 
Pancasila itu sendiri dalam membangun good generation dengan 
membangun pemahaman masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya Pancasila 
diselenggarakan di perguruan tinggi untuk menanamkan nilai-
nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa. 
Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat 
memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan 
serta membangun pemahaman masyarakat, antara lain: (a) 
Kesadaran Gaya Hidup Sederhana dan Cinta Produk Dalam 
Negeri; (b) Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi 
mendatang; (c) Kesadaran pentingnya semangat kesatuan 
persatuan (solidaritas) nasional; (d) Kesadaran pentingnya norma-
norma dalam pergaulan; (e) Kesadaran pentingnya kesahatan 
mental bangsa; (f) Kesadaran tentang pentingnya penegakan 
hukum; dan (g) Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap 
ideologi Pancasila.

Penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-
hal tersebut sangat penting karena apabila kesadaran tersebut 
tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan 
diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar 
akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa 
(meminjam istilah dari Kenichi Ohmae, 1995 yaitu, the end of 
thenation-state). Punahnyasuatu negara dapat terjadi karena 
empat “I”, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi.26

26 Eka Susanti & Toni Nasution, Pendidikan Pancasila, (Medan: CV. Widya Puspita, 
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Berbagai persoalan yang berhubungan dengan Pancasila 
sangat beragam di Indonesia antara lain konflik SARA, kebijakan 
pemerintah seperti korupsi menjadi persoalan yang tidak kunjung 
usai. Dari berbagai persoalan tersebut perlu berbagai solusi yang 
dilakukan untuk meminimalisir serta upaya pemberantasan 
korupsi perlu ditegaskan kembali. Serta seluruh komponen 
lapisan masyarakat harus mampu menunjukkan perannya 
dengan menyatukan misi bersama untuk saling merangkul dan 
bahu membahu serta menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai 
tersebut akan menjadi cerminan adanya peran Pancasila dalam 
membangun generasi yang baik (good generation).

Dari berbagai peran yang dipaparkan di atas bahwa 
pemerintah Negara juga menunjukkan perannya didasari 
empat hal sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 
1945 pada alinea ke empat yakni: 1). Melindungi segenap bangsa 
dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, 2). Memajukan 
Kesejahteraan Umum, 3). Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, 
4). Ikut melaksanakan ketertiban Dunia Yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan 
demikian peran seluruh lapisan masyarakat sangat diharapkan 
agar menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan mempertajam 
perasaan, meningkatkan daya tahan daya tangkal dan daya 
saing bangsa yang semuanya tercermin pada sikap tanggap dan 
perilaku masyarakat.27

2018), h. 17-18.
27 Ambirop PujiAsmoroini. “Menjaga Eksistensi Pancasila dan 

Penerapannya dalam Masyarakat di Era Globalisasi.” Jurnal Pancasila dan 
Kewarganegaraan, 1 (2), 2017. http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/
article/view/307.
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Dengan demikian, dapat dipahami bahwa upaya yang 
tertuang dalam poin-poin di atas menjadi perhatian penting 
bagi seluruh elemen bangsa. Dalam konteks ini, Pancasila 
menunjukkan “ruh” perjuangan yang mesti diteguhkan kepada 
setiap generasi, agar cita-cita pendirian bangsa dapat terwujud 
dan menjadi arah “perjalanan” bangsa Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, menjawab rumusan masalah 
dalam analisa (telaah) kepustakaan ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa (1) Pancasila berperan penting dalam membangun good 
generation. Hal ini ditandai dengan pemahaman, penghayatan 
dan pengamalan nilai Pancasila sebagai spirit perjuangan dalam 
mempertahankan kultur bangsa Indonesia; dan (2) upaya yang 
hendaknya dilakukan yakni menanamkan kesadaran atas nilai-
nilai implisit dalam Pancasila, meliputi kesadaran (a) gaya hidup 
sederhana dan cinta produk negeri, (b) kelangsungan hidup 
generasi mendatang, (c) solidaritas nasional, (d) norma-norma 
dalam pergaulan, (e) kesehatan mental bangsa, (f) pentingnya 
penegakan hukum, dan (g) menanamkan pentingnya kesadaran 
terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa.
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NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 
APLIKASI HIDUP BERBANGSA

Oleh: Dr. Susilawati
DPP PD,DKI Jakarta, apt Cityhome Manhattan Bay 1103, Kelapa Gading,

sisiwitt@yahoo.com

Abstrak
Pancasila sebagai dasar falsafah (Ideologi) Negara 

merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Namun dalam 
tatanan aplikasi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 
memahami arti dan makna dari Pancasila. Terutama semenjak 
diubahnya sistem politik Indonesia menjadi sistem demokrasi, 
di mana setiap orang bebas menyampaikan aspirasinya 
serta pendapatnya di sisi lain ada hak orang lain juga dalam 
menyampaikan pendapat. Hal ini terlihat pada ruang-ruang 
publik khususnya media sosial yang memberikan kemudahan 
untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya tanpa ada batasan 
yang akhirnya menimbulkan kesan diskriminasi dan hal-hal 
negatif lainnya. Sejatinya di era demokrasi sikap dan nilai-nilai 
Pancasila harus menjadi pegangan kuat bagi bangsa Indonesia 
agar demokrasi berjalan dengan baik, adil, dan sehat maka secara 
otomatis menghadirkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang 
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dibutuhkan bangsa Indonesia. Dalam mendukung nilai-nilai 
Pancasila dan mengaplikasikan ke dalam hidup berbangsa maka 
yang akan dilakukan adalah membangun pola pikir dengan 
membentuk jati diri bangsa, serta karakter dan kepribadian 
bangsa Indonesia. Adapun metodologi yang digunakan dalam 
membahas nilai-nilai Pancasila dalam aplikasi hidup bangsa 
adalah metode kualitatif yang menggunakan studi literatur 
dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi 
melalui media sosial dan media cetak. Dengan demikian, melalui 
nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini, wawasan kebangsaan 
dan wawasan Nusantara bangsa Indonesia harus ditanam 
kembali agar nilai-nilai Pancasila dapat di aplikasikan baik untuk 
pemimpin bangsa maupun seluruh bangsa Indonesia.

Kata kunci: Demokrasi, Nilai-nilai Pancasila, Aplikasi.

Pendahuluan 
Kondisi Indonesia saat ini dapat diidentifikasikan dengan 

melihat perilaku dan kepribadian masyarakat yang tercermin 
dalam perilaku sehari-hari. Perkembangan di era globalisasi 
ini tidak bisa dielakkan. Globalisasi membuat semua negara 
tampak tidak berbatas. Terutama dengan adanya perkembangan 
teknologi dan komunikasi yang semakin membuat bangsa 
Indonesia tidak memiliki batasan khususnya dalam menggunakan 
media sosial. Sayangnya dalam aplikasi penggunaan media sosial 
dan moral b angsa Indonesia masih belum bijak dan tidak sesuai 
dengan prosedur yang diharapkan. Hal ini dikarenakan banyak 
masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih sulit memahali 
Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia. 
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Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan 
kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia 
didirikan dalam bentuk sila-sila Pancasila yang ada saat ini agar 
lebih mudah diingat. Sila Pancasila tersebut yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dapat dijelaskan 
dalam beberapa bagian yaitu (1) Pancasila sebagai pandangan 
hidup bangsa Indonesia; (2) Pancasila sebagai dasar Negara 
Republik Indonesia; dan (3) nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai 
pandangan hidup suatu bangsa adalah intisari dari nilai-nilai 
yang dimiliki oleh bangsa tersebut, yang diyakini kebenarannya 
berdasarkan pengalaman sejarah untuk mewujudkannya ke 
dalam cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, dan 
gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik. Pancasila 
sebagai dasar negara Republik Indonesia di mana menjadikannya 
sebagai sumber hukum sekaligus sebagai kerangka acuan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena Pancasila 
sebagai dasar negara dapat mempersatukan rakyat Indonesia 
yang terdiri dari beraneka ragam agama, suku bangsa, bahasa, 
asal usul keturunan dan tingkat sosial ekonomi. Pancasila 
sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan 
dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar 
ideologi maupun filosofi bangsa. Sedangkan nilai-nilai Pancasila 
bertujuan membentuk sikap positif manusia. 
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Nilai-nilai Pancasila dapat dipergunakan dalam penyelesaian 
konflik, serta mematahkan setiap ancaman, gangguan, hambatan, 
dan tantangan terhadap keutuhan bangsa. Pancasila dapat 
digunakan bersama yang bersumber pada kaidah demokrasi 
Pancasila, dan menjunjung tinggi sifat kekeluargaan dan 
gotong-royong. Artinya, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu 
seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan 
suatu sistem, karena keterkaitan antar sila-silanya, menjadikan 
Pancasila suatu kesatuan yang utuh. Pengamalan yang baik dari 
satu sila, sekaligus juga harus diamalkannya dengan baik sila-
sila yang lain. Karena posisi Pancasila sebagai ideologi negara 
tersebut, maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang 
Etika Kehidupan Berbangsa yang masih dinyatakan berlaku 
berdasarkan Tap MPR No.I/MPR/2003, bersama ajaran agama 
khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa 
sebagaimana tercermin dalam Pancasila itu menjadi “acuan dasar 
dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan 
berbangsa”. Etika sosial dimaksud mencakup aspek sosial budaya, 
politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan 
hukum yang berkeadilan, keilmuan, serta lingkungan. Secara 
terperinci, makna masing-masing etika sosial ini dapat disimak 
dalam Tap MPR No.VI/MPR/2001.

Dalam era demokrasi dan globalisasi di satu sisi adalah 
peluang baik bagi kemajuan kehidupan berbangsa, namun di sisi 
lain bila tidak berpegang erat pada ideologi bangsa maka akan 
mudah tersusupi oleh budaya-budaya negatif dari luar seperti 
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teroris, radikalisme, narkoba, kriminalitas, sikap hidup hedonis 
yang akhirnya berdampak pada perilaku korupsi. Ini semua 
menjadi tanggung jawab seluruh WNI untuk menjadi warga 
negara yang berkontribusi baik untuk negaranya agar Indonesia 
menjadi negara yang tetap ikuti perkembangan kemajuan zaman 
namun tidak melepaskan ciri khas bangsa Indonesia yaitu hidup 
sederhana sesuai kebutuhan walau memiliki kemampuan lebih 
dari sisi keuangan. Bila budaya hidup mandiri, sederhana, dan 
bertanggung jawab sudah menjadi khas bangsa Indonesia, maka 
tidak ada lagi permasalahan yang lebih krusial yang dihadapi. 
Karena kunci dari suatu bangsa adalah pada kualitas sumber daya 
manusianya, tertib, taat, dan patuh aturan menjadi pedoman 
dalam interaksi sosial berbangsa.

Nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan di kehidupan 
sehari-hari oleh seluruh warga negara Indonesia dalam interaksi 
sosial berbangsa bernegara. Sebenarnya semua kembali 
kepada rutinitas sederhana yang mendasar dan sangat mudah 
dilaksanakan. Akumulasi sikap mendasar inilah yang kemudian 
menguatkan bangsa dan negara dalam wadah kerangka NKRI. 
Ancaman yang disebabkan globalisasi tidak pernah terlihat dan 
disadari kehadirannya dan perlahan memasuki ruang-ruang 
kosong yang menyebabkan dampak negatif seperti terorisme, 
separatisme, radikalisme, narkoba, hedonis, kriminalitas jalanan, 
tawuran yang tidak bertanggung jawab dapat merusak suatu 
tatanan bermasyarakat suatu bangsa. Dalam penyelesaian 
ancaman tersebut, semua sudah ada dalam nilai-nilai yang 
terkandung di dalam Pancasila dan tidak perlu lagi mencari 
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dalam bentuk lain khususnya di era globalisasi yang tidak dapat 
dihindari oleh bangsa Indonesia seperti saat ini. 

Kerangka teoritik
Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai 

dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah: Pertama, 
nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan 
tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar 
merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat 
umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan 
kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, 
maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang 
mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai 
dasar Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar 
Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia 
melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, 
maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi 
tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat. 
Kedua, nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat 
kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai 
dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun 
waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini 
dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. 
Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar 
yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif 
dan dinamik dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan 
semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh 
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nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental 
merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, 
program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai 
dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun 
nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Ketiga, 
nilai praksis, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan 
sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan 
(mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada 
demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik 
secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, 
legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial 
politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan-badan 
ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warga 
negara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai 
praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme 
dan realitas.

Jika ditinjau dari segi pelaksanaan nilai yang dianut, maka 
sesungguhnya pada nilai praksislah ditentukan tegak atau tidaknya 
nilai dasar dan nilai instrumental itu. Ringkasnya bukan pada 
rumusan abstrak, dan bukan juga pada kebijaksanaan, strategi, 
rencana, program atau proyek itu sendiri terletak batu ujian 
terakhir dari nilai yang dianut, tetapi pada kualitas pelaksanaannya 
di lapangan. Bagi suatu ideologi, yang paling penting adalah 
bukti pengamalannya atau aktualisasinya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi 
dapat mempunyai rumusan yang amat ideal dengan ulasan 
yang amat logis serta konsisten pada tahap nilai dasar dan nilai 
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instrumentalnya. Akan tetapi, jika pada nilai praksisnya rumusan 
tersebut tidak dapat diaktualisasikan, maka ideologi tersebut 
akan kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono (1995/1996: 
15) menegaskan, bahwa tantangan terbesar bagi suatu ideologi 
adalah menjaga konsistensi antara nilai dasar, nilai instrumental, 
dan nilai praksisnya. Sudah barang tentu jika konsistensi ketiga 
nilai itu dapat ditegakkan, maka terhadap ideologi itu tidak akan 
ada masalah. Masalah baru timbul jika terdapat inkonsistensi 
dalam tiga tataran nilai tersebut. Untuk menjaga konsistensi 
dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup 
berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang 
abstrak-umum universal itu ditransformasikan menjadi rumusan 
Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila 
yang khusus individual (Suwarno, 1993: 108). Artinya, Pancasila 
menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga 
menjiwai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam 
bidang kenegaraan, politik, dan pribadi.

Metode
Studi literatur adalah desain yang digunakan dalam 

penjabaran topik kali ini. Sumber data diperoleh berdasarkan 
data sekunder yang terdiri dari media sosial (internet, dan akses 
media sosial lainnya), dan media cetak (buku, koran, dan artikel 
cetak lainnya). Analisa terhadap permasalahan menggunakan 
Analisa kualitatif yang menjabarkan, menganalisis dengan teori 
yang digunakan agar didapatkan jawaban hasil yang diharapkan. 
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Hasil dan pembahasan
A. Membangun Pola Pikir Bangsa

Dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan 
berbangsa dan bernegara secara tepat guna khususnya dalam 
kondisi Indonesia saat ini agar dapat membentuk sistem 
pertahanan negara yang baik guna menghadapi berbagai 
macam jenis ancaman, maka hal pertama yang perlu dilakukan 
adalah membangun pola pikir bangsa. Pola Pikir atau mindset 
adalah sekumpulan kepercayaan (belief) atau cara berpikir yang 
memengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya 
akan menentukan level keberhasilan hidupnya. pola pikir akan 
terbentuk melalui "IMPRINT" yaitu proses pembiasaan diri atau 
pengalaman yang direkam sejak masa kecil pada seseorang. 
Sedangkan imprinting adalah suatu proses reaksi tingkah laku yang 
diperoleh orang selama masih sangat muda dalam kehidupan. 
Ada dua jenis pola pikir (mindset), yaitu,(1) Pola Pikir Tetap (fixed 
mindset), yaitu pola pikir yang tidak dapat ditingkatkan. Ini 
adalah pola pikir yang negatif, pesimis, tidak percaya diri, tidak 
puas dengan keadaan sekarang dan lain-lain; dan (2) Pola Pikir 
Berkembang (growth mindset), yaitu pola pikir (pandangan) yang 
dapat dikembangkan melalui praktik, pelatihan, cara/metode 
yang tepat. Ini adalah pola pikir yang positif dan optimis, selalu 
ingin berusaha, berjuang terus, percaya bahwa bisa lebih maju. 
Dari dua jenis pola pikir ini, pada intinya seseorang perlu menyadari 
bahwa pola pikir manusia itu bisa diubah dan dikembangkan 
menjadi negatif atau positif. Kedua jenis pola pikir tersebut 
tentunya dipakai oleh seseorang guna menyimak kehidupannya 
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ke arah negatif atau positif yang diawali dari proses pengenalan 
dan pemahaman terhadap diri masing-masing. Dengan adanya 
pemikiran pada diri sendiri, maka secara perlahan-lahan setiap 
orang akan memahami apakah dirinya memiliki pola pikir tetap 
atau pola pikir berkembang.

Khusus pola pikir berkembang (growth mindset) dapat 
dibangun dan dikembangkan sejak usia dini secara bertahap dan 
berkelanjutan. Jika dikaitkan dengan pembangunan karakter 
bangsa Indonesia, pembangunan dan pengembangan growth 
mindset tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk 
atau model tertentu dengan diawali dari pembentukan jati diri, 
karakter, kepribadian, jati diri bangsa, wawasan kebangsaan 
sampai dengan wawasan Nusantara.

1. Jati Diri, Karakter, dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Jati diri  atau identitas mempunyai arti menunjuk pada ciri-ciri 

yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda, atau berupa 
surat keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan 
riwayat hidup seseorang. Jati diri seseorang dapat berkembang 
melalui beberapa tahapan dalam proses kehidupan manusia 
dari lahir hingga tutup usia. Jati diri merupakan potensi yang 
dapat memancar dan ditumbuhkembangkan dalam membentuk 
karakter dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu 
di antaranya hati yang bersih dan sehat. Karakter adalah sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 
dari orang lain, tabiat, watak. Sedangkan kata “watak” diartikan 
sebagai sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran 
dan tingkah laku; budi pekerti; tabiat. Artinya, karakter adalah 
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ungkapan kepribadian dan merupakan watak, tabiat, perangai 
yang inheren (berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan) 
dalam diri manusia. Sedangkan, kepribadian dapat diartikan 
keseluruhan sikap, ekspresi, temperamen, perilaku dan menjadi 
ciri khas dari setiap orang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan 
temperamen tersebut diwujudkan ke dalam tindakan seseorang 
bila dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang cenderung 
memiliki perilaku yang baku dan berlaku terus menerus serta 
konsisten dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapinya, 
yang selanjutnya menjadi ciri khas pribadi dirinya.

Karakter sangat berpengaruh dalam membentuk pribadi 
seseorang. Bila karakter yang terbentuk tidak sesuai dengan 
Pancasila, maka kepribadian yang timbul adalah kepribadian 
yang anti Pancasila. Kepribadian merupakan tampilan watak 
yang diperlihatkan oleh seseorang secara lahiriah. Setiap manusia 
melakukan proses sosialisasi dan terus berlangsung selama 
manusia masih hidup di dunia ini. Lebih lanjut diartikan bahwa 
kepribadian sebagai representasi individu dan perilakunya yang 
dipengaruhi oleh aspek lingkungan, masyarakat dan kebudayaan, 
yang saling memengaruhi satu dengan lainnya. 

Maka, jati diri bangsa adalah suatu pilihan, dan jati diri bangsa 
Indonesia merupakan pencerminan atau tampilan dari karakter 
bangsa Indonesia. Karakter bangsa merupakan akumulasi atau 
sinergik dari karakter individu anak bangsa yang berproses secara 
terus menerus dan mengelompok menjadi bangsa Indonesia. 
Karakter bangsa akan menampilkan jadi diri bangsa sebagai nilai-
nilai luhur yang digali dan dirumuskan dalam suatu tata nilai yang 
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kita kenal dengan Pancasila. Jati diri bangsa adalah Pancasila, 
tampil dalam tiga fungsi yaitu: Pertama, penanda keberadaan 
atau eksistensinya (bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak 
akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara); Kedua, 
pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan 
jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa (tercermin dalam kondisi 
bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada 
khususnya); dan Ketiga, pembeda dengan bangsa lain di dunia 
(disinilah harus tampak makna Pancasila sebagai yang harus bisa 
kita banggakan dan unggulkan, yang merupakan pembeda dari 
bangsa-bangsa lain di dunia).

Pola dari jati diri bangsa adalah Pancasila yang kausa 
materialisnya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa yang 
disebut people character atau dalam suatu negara disebut sebagai 
national identity, sehingga jati diri bangsa menjadi sesuatu yang 
membuat cepat mengenali bangsanya dari tutur kata, perilaku 
dan pandangannya. Jati diri, singkatnya adalah semacam 
moralitas publik yang menjadi pegangan kehidupan orang per 
orang dalam sebuah bangsa.

2. Wawasan Kebangsaan
Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan wawasan 

kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam 
hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu 
yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Rasa kebangsaan 
dapat timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per 
orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi dapat 
juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa 
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kekuatannya. Dinamisasi rasa kebangsaan dalam mencapai cita-
cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni 
pikiran-pikiran yang bersifat nasional yang menciptakan suatu 
bangsa sehingga memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional 
yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul 
semangat kebangsaan atau patriotisme. Wawasan kebangsaan 
mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan 
jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang 
meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai 
penjelmaan kepribadiannya. Wawasan kebangsaan adalah cara 
pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus 
mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter bangsa) 
dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa yang 
berkarakter Pancasila. Wawasan kebangsaan memosisikan 
bangsa secara futurologis, yakni pada jangkauan waktu jauh ke 
depan yang harus realistic, credible, and workable. Pencanangan 
ini hanya bisa dilakukan oleh bangsa yang mengenal diri atau 
bangsanya dan harus dapat menampilkan jati dirinya dengan 
kematangan jiwa, daya juang tinggi dan kekuatan bangsa yang 
kokoh kuat. 

Hal ini diperkuat dengan pendapat Profesor Muladi, 
Gubernur Lemhannas RI yang menyatakan bahwa wawasan 
kebangsaan adalah “cara pandang bangsa Indonesia mengenai 
diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan kesatuan 
dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau 
integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa 
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struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan 
politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan 
pertahanan dan keamanan.” Wawasan kebangsaan mengandung 
pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta 
mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-
nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan 
kepribadiannya. Pola pikir dari wawasan kebangsaan Wawasan 
kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang 
tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil 
konstruksi dari realitas sosial dan politik. Perhatian Moh. Hatta 
mengenai wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari 
konstruksi pemimpin bangsa terhadap bangunan citra (image) 
bangsa Indonesia. Apapun perbedaan pandangan elite tersebut, 
persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat 
tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat 
dipandang sebagai suatu falsafah hidup yang berada pada tataran 
subsistem budaya. Dalam tataran ini wawasan kebangsaan 
dipandang sebagai way of life atau merupakan kerangka atau peta 
pengetahuan yang mendorong terwujudnya tingkah laku dan 
digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan 
menginterpretasi lingkungannya. Wawasan kebangsaan tumbuh 
sesuai pengalaman yang dialami oleh seseorang, dan pengalaman 
merupakan akumulasi dari proses tataran sistem lainnya, yakni 
subsistem sosial, subsistem ekonomi, dan subsistem politik.

3. Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dapat diartikan cara pandang bangsa 

Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara 
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kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut 
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam mengartikan 
Wawasan Nusantara sebagai “Pandangan Hidup Bangsa 
Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografis Indonesia, 
sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan 
segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha pencapaian 
aspirasi bangsa dan kepentingan dan tujuan-tujuan nasional”. 
Pola pikir dari wawasan Nusantara sebagai cara pandang Bangsa 
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara 
yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau 
cita- cita nasionalnya. Maka, wawasan Nusantara dimaknai 
menjadi cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap 
diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan 
kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedudukan 
wawasan Nusantara sebagai visi bangsa.  Visi adalah keadaan atau 
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Maka itu, 
visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara 
adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan 
utuh pula.  Oleh karena itu, wawasan Nusantara dalam kehidupan 
nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Latar belakang 
dan faktor-faktor yang memengaruhi konsepsi wawasan 
Nusantara antara lain aspek sejarah aspek geografts serta aspek 
geopolitis dan kepentingan sosial budaya.
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B. Memahami Nilai-Nilai Pancasila

Membangun pola pikir masyarakat lebih berkebangsaan 
dengan membentuk jati diri, karakter, dan kepribadian Bangsa 
Indonesia, serta memahami wawasan kebangsaan dan wawasan 
Nusantara, akan mempermudah pemahaman nilai-nilai Pancasila 
untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Lima sila dari Pancasila tersebut memiliki nilai-nilai 
yang bertujuan dalam membentuk sikap positif manusia dalam 
hal ini bangsa Indonesia, maka penjabaran nilai-nilai Pancasila 
sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
Dengan adanya dasar Ketuhanan, maka Indonesia mengakui 

dan percaya adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi 
sebab adanya manusia dan alam semesta serta segala hidup dan 
kehidupan di dalamnya. Dasar ini menjamin kemerdekaan setiap 
penduduk Indonesia dalam memeluk agamanya masing-masing 
dan beribadah menurut agamanya atau kepercayaannya. Hal ini 
berarti bahwa Negara Indonesia menghendaki semua agama 
itu hidup tentram, rukun, dan saling menghormati, serta penuh 
toleransi. Maka setiap warga negara memiliki kebebasan dalam 
memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing namun 
tetap menghormati keberadaan agama lain dengan saling 
menghormati kegiatan beribadah masing-masing agama dan 
menjunjung tinggi sikap toleransi beragama.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai kemanusiaan penting sekali bagi kehidupan suatu 

bangsa dalam menjalin hubungannya baik dengan sesama 
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Bangsa Indonesia maupun dengan bangsa-bangsa lain. Manusia 
adalah makhluk Tuhan, dan Tuhan tidak mengadakan perbedaan 
antara sesama manusia. Manusia memiliki hak-hak yang 
sama. Maka nilai kemanusiaan ini mengandung nilai di mana 
negara menjunjung tinggi harkat dan matrabat manusia yang 
merupakan makhluk yang beradab. Sebuah nilai kesadaran 
moral serta perilaku yang berdasarkan pada budi pekerti maupun 
nurani individu, yang berhubungan dengan nilai dan norma 
kebudayaan yang memiliki adab. Hal ini berarti seluruh warga 
negara Indonesia bebas atas keinginannya, namun tetap terikat 
oleh keterbatasan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat 
dan negara, serta dibatasi juga dengan lingkungannya.

3. Nilai Persatuan Indonesia
Dasar kebangsaan (nasionalisme) dimaksudkan bahwa 

bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang 
era tantara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan 
suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat 
dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan merupakan 
ikatan yang era antara golongan dan suku bangsa. Paham 
kebangsaan Indonesia merupakan satu dasar kebangsaan yang 
menuju kepada persaudaraan dunia yang menghendaki bangsa-
bangsa itu saling menghormati dan menghargai. Sila persatuan 
Indonesia ini mengandung arti persatuan bangsa yang mendiami 
wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong untuk mencapai 
kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan 
berdaulat. Secara khusus pertumbuhan persatuan Indonesia 
berkembang karena sejarah masa lalunya yang merupakan 
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wujud dari persatuan Indonesia yang harus dipertahankan dan 
diperjuangkan.   

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan Perwakilan
Dasar mufakat, kerakyatan atau demokrasi menunjukkan 

bahwa negara Indonesia menganut paham demikrasi yang kita 
kenal sebagai demokrasi Pancasila. Asas demokrasi ini adalah 
berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, 
sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-
masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan 
permusyawaratan untuk mencapai hasil yang mufakat. Sehingga, 
dalam nilai ini mengandung arti rakyat dalam menjalankan 
kekuasaannya, dilakukan melalui perwakilan, keputusan-
keputusan yang diambuk oleh wakil-wakil itu dilakukan melalui 
musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa 
tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun 
kepada rakyat yang diwakilinya. Nilai-nilai demokrasi kerakyatan 
yang terkandung di dalam sila keempat menjadi dasar sistem 
demokrasi di Indonesia. Sebagaimana berikut penjelasannya: 
(1) Sebuah perbedaan haruslah disertai dengan tanggungjawab 
baik terhadap masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa; (2) 
Menjunjung tinggi harkat dan martabat diri serta menjamin 
dan memperkokoh persatuan dan kesatuaan hidup dalam 
bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara; (3) Mengakui 
perbedaan dan juga mengakui persamaan hak yang melekat 
pada setiap individu maupun kelompok, dan (4) Menjunjung 
tinggi azas musyawarah dan diwujudkan serta menjadikan asas 
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tersebut sebagai dasar suatu keadilan dalam kehidupan sosial 
agar tercapainya sebuah tujuan bersama.

5. Nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur 

yang menghasilkan kebahagian kepada semua orang, tidak 
ada penghisapan, tidak ada penindasan, dan tidak ada 
penghinaan, serta tercukupinya sandang pangan. Dalam sila ini 
mengandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dalam mendapatkan perlakuan yang adil di bidang hokum, 
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 
Sesuai dengan UUD 1945, pengertian keadilan sosial mencakup 
pengertian adil dan makmur. 

Dengan nilia-nilia Pancasila di atas, maka hal ini menjadi 
fondasi bagi seluruh rakyat dalam menjadikan NKRI berdaulat 
baik di dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara Indonesia 
perlu memiliki semangat untuk turut serta mengaplikasikan nilai-
nilai Pancasila ke dalam kehidupannya agar dapat menjaga dan 
mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa dan negara 
Indonesia.

C. Kesimpulan 

Nilai-nilai Pancasila membentuk jati diri, kepribadian 
dan karakter bangsa menjadi lebih baik lagi. Jika kita mampu 
mengaplikasikan seluruh nilai Pancasila yang ada, dengan 
demikian tanpa disadari sudah terbentuk dalam pikiran/sikap/
tindakan/keputusan  kita dalam alam bawah sadar setiap individu 
bahwa setiap warga negara sudah tahu hak dan kewajiban 
masing-masing sebagai WNI. Hal ini menguatkan dengan 
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sendirinya lingkungan berbangsa yang harmoni, damai, tenang, 
aman dan nyaman karena ditopang oleh warga negara yang 
memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas baik/unggul. 

SDM unggul dalam hal ini bukan semata terdidik formil 
tetapi juga memiliki mental karakter yang baik sesuai nilai-
nilai Pancasila di atas. Kondusifnya ruang publik karena paham 
akan kesadaran setiap individu di alam demokrasi berdampak  
semakin tinggi kerukunan, hubungan persaudaraan sebangsa 
yang berkualitas. Dengan modal karakter baik akan lebih mudah 
untuk memicu produktivitas dari masing-masing individu dalam 
karya, kreativitas, inovasi dan prestasi yang dampaknya tentu 
menguatkan Indonesia secara ekonomi dan hubungan antar anak 
bangsa yang sehat otomatis negara adil, makmur, dan sentosa 
yang digaungkan dalam pembukaan UUD 1945 terwujud.
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