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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Menggelorakan
Pancasila di Bumi Majapahit telah berhasil disusun oleh Tim Penyusun yang
dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan buku Menggelorakan Pancasila di Bumi Majapahit ini
sangat tepat karena saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tengah menggalakkan kembali pembangunan karakter yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan
Formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan bahwa
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan seharusnya tidak hanya
menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, namun juga berakhlak
mulia. Dengan demikian, pemantapan pendidikan karakter secara
komprehensif menjadi sangat esensial untuk segera diimplementasikan di
sekolah.

Berkaitan dengan Pendidikan Karakter, beberapa hal yang termaktub
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018
pasal 5 tersebut bahwa PPK pada satuan Pendidikan Formal diselenggarakan
dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan terpusat pendidikan yaitu sekolah,
keluarga, dan masyarakat. Kehadiran buku ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai salah satu referensi tentang bagaimana mengimplementasikan
Pendidikan Karakter secara terpadu dalam kegiatan pembelajaran, manajemen,
dan kegiatan pembinaan kesiswaan.

Akhirnya, Tim Penyusun mengucapkan selamat dan terimakasih kepada
semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi
dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang berkecimpung pada dunia
pendidikan di Indonesia khususnya Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, April 2020

Tim Penulis
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SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Puji dan syukur patutlah dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang telah memberikan tetesan pengetahuan dan sedikit penguasaan atas
teknologi informasi sehingga memudahkan kita untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi.

Pengembangan kurikulum yang kita laksanakan disini adalah
kurikulum muatan lokal, dimana kurikulum muatan lokal yang mempunyai
posisi penting dalam pendidikan karakter yaitu perubahan karakter peserta
didik . Tujuan dari mata pelajaran muatan lokal adalah untuk membentuk
warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, serta setia kepada bangsa
dan negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945

Berdasarkan kenyataan demikian, keberadaan buku Menggelorakan
Pancasila di Bumi Majapahit ini merupakan titik masuk bagi peserta didik
untuk lebih tahu dan sekaligus memahami bagaimana pentingnya nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian para peserta didik
memahami bahwa mengamalkan Pancasila sebagai pilihan utama adalah
pilihan cerdas, tepat, dan logis.

Sekali lagi saya ucapkan selamat atas terbitnya buku Menggelorakan
Pancasila di Bumi Majapahit dan semoga akan lahir buku-buku lain yang
akan menambah kazanah pendidikan dan sekaligus sebagai upaya mewujudkan
generasi yang cerdas dan berbudaya. Aamiin.

Mojokerto, Mei 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Mojokerto

Drs. Zainul Arifin, M.Si.
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BAB I

Urgensi Reaktualisasi Pancasila

Era digital yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan dalam
interaksi dan komunikasi antar orang, kelompok dan antar negara
menyebabkan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan antar bangsa
semakin meningkat. Era digital memacu pertukaran data, barang dan manusia
antar negara makin cepat dan tanpa batas. Hal ini dapat menimbulkan dampak
terhadap penyebarluasan pengaruh budaya dan nilai-nilai termasuk ideologi
yang sulit dikendalikan. Selain itu, dampak lainnya adalah membawa
perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat serta bangsa
Indonesia, terutama generasi milenial yang cenderung mudah terpengaruh oleh
nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang
pada akhirnya dapat membahayakan jatidiri bangsa.

Berbagai kondisi yang dialami generasi milenial yang dipengaruhi oleh
kebebasan mengakses informasi di internet dan media sosial saat ini sungguh
memprihatinkan. Krisis moral di kalangan generasi muda menjadi tontonan
vulgar sehari-hari. Tidak jarang kita membaca berita di media massa atau
online atau menyaksikan sendiri fakta di lingkungan masyarakat mengenai
berbagai kasus, baik orang maupun sekelompok orang yang menyimpang dari
nilai moral dan etika bangsa yang bermartabat. Hal tersebut diperkuat dengan
temuan berbagai data mengenai kasus seperti pergaulan bebas, pornografi,
pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, aborsi, tawuran pelajar yang
semakin meningkat. Pada sisi lain paham kebangsaan kita akhir-akhir ini
banyak mendapat tantangan. Spirit menjadi bangsa besar dengan keragaman
budaya, ras, etnis, bahasa dan budaya sering dihambat oleh sikap intoleran dan
radikal dari sebagian kelompok yang memaksakan pendapat atau
menginginkan hegemoni kelompoknya atas kelompok lain. Bakan di kalangan
anak muda banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa
yang buruk dan tidak santun di berbagai sektor.

Berbagai gambaran tersebut menyiratkan sebuah kondisi yang setiap
anak bangsa perlu prihatin. Kondisi masyarakat khususnya generasi milenial
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akan diuraikan secara singkat pada deskripsi dibawah ini. Dengan deskripsi
singkat tersebut diharapkan akan ada refleksi yang bermuara pada perlunya
reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai luhur yang
sudah disepakati sebagai falsafah bangsa.

A. Pancasila Dalam Realitas Masyarakat
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi

telekomunikasi dan informasi telah memungkinkan manusia melakukan
komunikasi global, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan yang
terjadi di negara lain dalam waktu yang singkat dapat diketahui. Kemajuan
teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat telah membawa
perubahan besar di berbagai sektor kehidupan manusia dan berdampak pada
pergeseran nilai dan perilaku kehidupan bermasyarakat. Arus pertukaran dan
persebaran informasi yang cepat melalui dunia maya (internet) serta
pemberitaan media yang bebas dan cenderung tidak tersaring telah membawa
dampak terhadap perilaku hidup seseorang. Salah satu dampak nyata dalam
konteks kehidupan bermasyarakat adalah bergesernya orientasi nilai yang
diyakini seseorang.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki
nilai-nilai luhur yang harus dipedomani oleh tiap warga negara Indonesia
dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai
dasar negara Pancasila menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan negara.
Sebagai pandangan hidup Pancasila merupakan pedoman dan petunjuk bagi
setiap orang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu,
Pancasila seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh setiap warga
bangsa dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Namun demikian, pesatnya
perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan globalisasi seringkali
menggoyahkan keteguhan untuk memegang erat Pancasila sebagai pedoman
dan petunjuk maupun mengaktualisasikannya dalam kehidupan. Lebih dari itu,
bahkan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin menjadikan Pancasila
sebagai ideologi dan berganti dengan ideologi lain.

Berkurangnya penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila
serta ketidakmauan mengejawantahkannya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara bukanlah kekawatiran yang tidak beralasan. Hasil
penelitian Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang disampaikan pada 17 Juli
2018, sungguh mengkhawatirkan. Hasil survey ini menunjukkan bahwa pada
kurun waktu 13 tahun terakhir, publik pro Pancasila terus menurun,
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penurunannya mencapai 10%. Tahun 2005, publik pro Pancasila 85,2%.
Sepuluh tahun kemudian, tahun 2015 publik pro Pancasila turun menjadi
79,4%. Terakhir, berdasar survey tahun 2018, angkanya turun lagi menjadi
75,3%. (http://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/survey-dalam-13-tahun-
persentase-publik-pro-pancasila-terus menurun/ 20 Januari 2020)

Turunnya jumlah masyarakat yang pro Pancasila dalam 10 tahun
terakhir sangat mengejutkan banyak pihak karena Pancasila bagi bangsa
Indonesia adalah pedoman utama untuk menjalani kehidupan bermasyarakat
dan berbangsa. Penurunan itu mengindikasikan berbagai interpretasi. Pertama,
ada keinginan sebagian masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila
dengan ideologi lain karena merasa Pancasila tidak cocok dengan orientasi
hidupnya. Kedua, Ada keraguan bahwa Pancasila kurang cocok dengan
perkembangan dunia yang serba cepat dan bebas. Ketiga, masyarakat tetap
meyakini akan kebenaran Pancasila, tetapi ada keengganan untuk
mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber: https://voxntt.com/
Gambar 1.1 Pancasila Pandangan Hidup

Bangsa Indonesia
111

Pancasila mengandung nilai universal yang bisa diterapkan di segala
zaman dan konteks kehidupan. Jika ada sekelompok orang yang meninggalkan
Pancasila, maka tidak disebabkan oleh berkurangnya kebenaran nilai Pancasila,
tetapi sangat dimungkinkan disebabkan oleh dua hal, yaitu: Pertama, Pancasila
belum diinternalisasikan dengan baik pada masyarakat luas dan kedua nilai
Pancasila tidak lagi bisa dipakai sebagai alat menyelesaikan masalah.
Internalisasi nilai itu penting agar nilai itu menjadi bagian dari pemikiran dan
budaya masyarakat. Jika metode internalisasi tidak efektif aplikatif, maka
sangat wajar jika nilai Pancasila tidak dipahami, apalagi diaplikasikan oleh
masyarakat. Maka sebenarnya hal yang urgen adalah mencari metode yang
aplikatif dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila agar bisa diterima
masyarakat di segala lapisan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan cara
indoktrinasi seperti yang dilakukan di masa pemerintahan orde baru sudah
tidak relevan lagi dipakai untuk saat ini. Indoktrinasi akan menyebabkan

http://nasional.kompas
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masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai yang ditanamkan karena mereka
makin cerdas dan kritis serta mudah mencari informasi dari berbagai media.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dirasa kian melemah
aplikasinya di masyarakat dari masa ke masa. Karena itu, perlu ikhtiar untuk
mewujudkan kembali penerapan nilai-nilai Pancasila di segala bidang. Namun,
ikhtiar untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar yang melandasi perilaku
masyarakat maupun pemerintah tidak semudah membalik telapak tangan.
Terlebih bila dihadapkan pada realitas banyaknya perilaku dekonstruktif yang
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga menjadi keprihatinan
Pemerintah. Keprihatinan itu tertuang dalam buku induk kebijakan nasional
pembangunan karakter yang diterbitkan tahun 2010. Pemerintah berpendapat
bahwa saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan
bahasa yang tidak santun, intoleransi, perilaku tidak jujur, hegemoni kelompok
yang saling mengalahkan, pergaulan bebas dan pornografi, kekerasan dan
kerusuhan dan korupsi di semua sektor

Banyaknya perilaku destruktif yang tidak sesuai dengan dengan nilai-
nilai Pancasila, menurut Pemerintah dalam buku induk kebijakan nasional
pembangunan karakter disebabkan oleh: (1) disorientasi dan belum dihayatinya
nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan
perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila,
(3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4)
memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman
disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Dalam kondisi kurang diamalkanya nilai-nilai Pancasila serta
sedikitnya keteladanan dari aparatur negara dan tokoh masyarakat
menyebabkan masyarakat dalam kebimbangan. Masyarakat mengalami
kesulitan dalam menilai siapa yang benar dan siapa salah. Disamping itu, juga
mengalami kesulitan dalam melihat adanya ketidaksamaan dalam
mendefinisikan kata 'benar' dan 'salah' itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila seakan
sudah luntur tidak berbekas sehingga tidak lagi dipakai sebagai acuan. Sangat
mudah kita menyebutkan contoh konkret lunturnya karakter bangsa itu di era
kekinian. Meningkatnya radikalisme, intoleransi, penyebaran berita bohong
(hoaks), demagogi kebencian karena faktor suku, agama, ras dan antar
golongan, kian redupnya integritas dan kesantunan, maraknya korupsi,
termasuk pula aksi-aksi kejahatan yang kian bengis belakangan ini, semua
menjadi tontonan gratis yang sungguh memilukan.
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Pancasila merupakan ideologi yang telah menjadi kemufakatan bersama
sejak negara ini didirikan, sebagai landasan, falsafah, serta nilai dalam
kehidupan berbangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara ini berdiri dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perekat. Sejarah
membuktikan bahwa melalui Pancasila, bangsa yang majemuk dan multikultur
ini bisa direkatkan hingga kini. Namun, harus diakui juga bahwa nilai-nilai
tersebut tak selalu mampu diterjemahkan dalam narasi dan konsep praktis
aplikatif yang mengikuti perkembangan zaman. Akibatnya, tak perlu heran bila
perilaku penyimpangan nilai kian banyak terjadi karena Pancasila tidak dapat
terimplementasikan dengan sebenar-benarnya.

Mengarahkan masyarakat menjadi Pancasilais akan lebih mudah
diupayakan bila didukung keteladanan dan integritas para penyelenggara
negara. Keteladanan itu berupa contoh nyata dari para pemimpin dan elite
dalam pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan pemerintahan
yang berorientasi pada nilai Pancasila. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini
kita krisis pemimpin autentik yang menyatu antara kata dan perbuatan.
alangkah naifnya ketika di usia dini anak-anak di sekolah diberikan pelajaran
dan ilmu budi pekerti yang luhur ala Pancasila, tetapi di luar sana para
pemimpin, elite, dan orangtua mereka justru terus mempertontonkan perilaku
menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Ini sebuah paradoks yang tak boleh
dianggap remeh karena boleh jadi malah akan membuat generasi muda menjadi
kian apatis terhadap segala hal yang berbau Pancasila.

Pancasila sesungguhnya masih ada bersemayam dalam hati sanubari
anak bangsa dan menjadi sandaran dasar dari ideologi negara maupun hukum,
namun secara politik dan hukum, penghayatan dan aplikasinya kurang. Banyak
perangai pejabat Pemerintah yang jauh dari nilai Pancasila sehingga
tindakannya sering menyebabkan kerugian, pertentangan dan
ketidakharmonisan dalam kehidupan bangsa. Rasa kebersamaan berbangsa
semakin menipis, konflik kedaerahan, etnik, dan agama makin menyeruak.
Tuntutan keadilan masih muncul di mana-mana yang mirisnya sering diwarnai
dan berakhir dengan anarkistis.

Adalah menjadi tugas kita bersama mengartikulasikan keinginan anak
bangsa untuk maju melalui upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, dalam
berbagai arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila harus selalu
terbuka dan membuka dirinya untuk diinterpretasi melalui koridor keilmuan
yang kritis dan ilmiah. Kita harus terus menggali dan mengaktualisasikan nilai-
nilai luhur Pancasila. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila harus menyentuh
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persoalan-persoalan nyata yang berkembang dalam realita kehidupan global
kekinian. Pengenalan dan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila seharusnya
diberikan sedini mungkin mulai keluarga, pendidikan formal, nonformal, dan
informal. Substansinya secara diharapkan dapat menggetarkan pikiran bawah
sadar anak bangsa, menggugah, dan memukau, serta relevan dengan nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal nusantara yang pluralis. Konsepsi dan praktik
kehidupan yang Pancasilais harus diwujudkan dalam keseharian kita, utamanya
para elite penguasa, para pemimpin, para pengusaha, dan kaum terpelajar
Indonesia. Kelompok ini harus menjadi suri teladan yang bergerak dan
berperilaku secara konstruktif, bukan sebaliknya memperagakan perilaku yang
dekonstruktif.

B. Radikalisme dan Intoleranisme
Keakraban generasi milenial dengan media sosial sangat rentan terpapar

paham radikalisme, intoleranisme maupun terorisme. Mereka adalah kelompok
yang sedang mencari jati diri, energik, serba ingin tahu. Pengetahuan dan
informasi yang berseliweran di media sosial tidak semuanya sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila. Bahkan didalamnya juga banyak informasi yang anti
Pancasila dan anti nasionalisme. Kekurang selektifan dalam menyaring
informasi yang diterima bisa menyebabkan mereka terpapar paham anti
Pancasila seperti radikalisme, intolernisme dan terorisme. Sinyalemen ini
dibenarkan oleh Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto,
yang menyatakan bahwa anak-anak muda berumur 17-24 tahun menjadi target
utama penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Menurut Data BIN, ada
900-1000 orang yang terpapar paham tersebut. Karena itu, BIN terus
melakukan literasi publik, literasi digital dan patroli siber untuk melakukan
deteksi dini.
(www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-
radikalisme/22 Januari 2020)

Penyebaran paham radikalisme, intoleranisme dan terorisme lewat
media sosial ini perlu mendapat penanganan segera karena anak muda
Indonesia merupakan pengguna media sosial yang besar. Bermedia sosial yang
tidak dibarengi dengan sikap kritis akan menjadikan pikiran masyarakat,
khususnya kelompok milenial terkontaminasi dengan paham radikalisme, juga
menyulut emosinya untuk membenarkan dan menindaklanjuti dengan aksi
jihad melawan kelompok lain yang dianggap kafir termasuk pemerintah. Bila
ini dibiarkan akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat karena

http://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/
http://www.voaindonesia.com/a/bin-usia-17-24-tahun-rentan-terpapar-radikalisme/
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anak yang tercemar paham radikalisme akan menularkan paham itu pada
generasi seangkatannya atau yuniornya. Ini perlu menjadi perhatian bersama
semua pihak karena generasi milenial adalah pengguna media sosial terbesar di
Indonesia. Hasil riset Boston Consulting Group (BCG) tahun 2019
menyebutkan bahwa 150 juta dari 268,2 juta penduduk Indonesia adalah
pengguna media sosial. Dari 150 juta pengguna internet, 90 juta adalah
generasi milenial. Generasi milenial mendominasi penggunaan media sosial
dan menghabiskan lebih dari 3 jam 26 menit bersosial media dengan berbagai
tujuan (Kompasiana.com/waspada-generasi-milenial-indonesia-terpapar-
radikalisme/22 januari 2020).

Penyebaran paham radikalisme semakin mendapat jalan di era
reformasi saat kran kebebasan mengemukakan pendapat dibuka lebar di
Indonesia. kelompok-kelompok Islam transnasional semakin kencang
memanfaatkan situasi tersebut untuk mengembangkan ajarannya. Mereka
menyasar para pemuda dan remaja di kampus atau sekolah menengah atas
sebagai sasaran indoktrinasi ideologi radikalnya. Jika sebelumnya proses
tersebut berjalan secara sembunyi-sembunyi dengan sistem sel, sejak itu,
rekrutmen anggota baru menjadi lebih terbuka menyasar generasi muda yang
memiliki gairah ke-Islaman tinggi tetapi memiliki bekal pengetahuan agama
minim. Jika dihitung, tentu potensi radikalisme dari bibit-bibit yang ditanam
oleh kelompok radikal sejak era tahun 1990-an sampai sekarang sudah banyak
yang matang dan siap beraksi dalam berbagai bentuk. Mereka mencari
momentum untuk melaksanakan aksinya.

Dalam perspektif ini, sebenarnya kejadian-kajadian terorisme bukanlah
sebuah kejutan. Sekalipun kelompok mereka sangat kecil dalam proporsi
jumlah penduduk Indonesia, tapi tindakannya bisa menyebabkan keresahan
masyarakat. Ketenangan yang ada sifatnya hanya sementara, yang setiap saat
bisa terjadi aksi-aksi yang mematikan. Survei yang dilakukan oleh Pusat
Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
pada akhir tahun 2017 menunjukkkan adanya potensi radikalisme di kalangan
generasi milenial, yaitu generasi yang lahir sejak pertengahan 1980-an sampai
pertengahan tahun 2000-an. Temuan berdasar hasil survey adalah sebesar
37.71 % memandang bahwa jihad atau qital, alias perang adalah perang
melawan non-muslim. Selanjutnya 23.35 % setuju bahwa bom bunuh diri itu
jihad Islam. Lalu 34.03 % setuju kalau muslim yang murtad harus dibunuh.
Temuan lain, 33,34 % berpendapat perbuatan intoleran terhadap kelompok
minoritas tidak masalah. Temuan yang lain dalam survey itu adalah tentang
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siswa, mahasiswa dan guru yang terpapar radikalisme. Sebanyak 50 % guru
memiliki opini yang intoleran dan 46,09 persen beropini radikal. Sedangkan
pada mahasiswa, sebanyak 52,1 % beropini intoleran terhadap minoritas
Muslim, 34,3 % intoleran terhadap agama lain, dan 58,5 % beropini radikal
(http://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-
senyap-pada-remaja-dan-pemuda/22 Januari 2020)

Generasi milenial saat ini mendapatkan banyak materi Islam banyak
media yang salah satunya dari internet dan media sosial. Karena tidak ada guru
yang menjelaskan dan mengklarifikasi atas kebenaran ajaran yang dibaca,
maka materi yang dibaca seringkali dianggap sebuah kebenaran final. Hal ini
terjadi karena saat membaca materi di internet tidak disertai pemikiran kritis
dan kemauan untuk bertanya kepada ahli yang berkompeten. Ini sangat
berbahaya karena tidak sedikit website atau pun media sosial yang tulisannya
bernada provokatif dan persuasif. Di satu sisi, kelompok radikal menggunakan
internet dan media sosial dengan serius karena menjangkau warganet secara
luas. Dari ratusan ribu atau jutaan yang menonton atau membaca informasi
yang diunggah, dalam persentase tertentu ada yang terdoktrinasi. Dari situ,
tinggal membina, membangun jejaring dan merawatnya untuk memperkuat
posisi dan suatu saat dimanfaatkan bagi kepentingan kelompoknya. Namun,
tidak semua yang membaca informasi itu pasti menjadi radikal. Disamping itu,
binaan-binaan yang dilakukan oleh kelompok garis keras pada remaja dan
pemuda di sekolah dan kampus, tentu tidak semuanya akan melakukan
tindakan kekerasan dan terorisme.

Faktor pertemanan serta
intensitas sebaran berita hoaks
berpengaruh besar pada derasnya
wabah paham negatif ini. Karena itu
diperlukan upaya luar biasa untuk
menahan derasnya penyebaran paham
tersebut. Orang yang terpapar paham
ini bisa jadi tidak langsung
mengambil peran sebagai seorang
teroris, tetapi berpotensi melakukan
peran-peran
lain dalam menjalankan agenda Islam radikal. Potensi itu bisa sebagai politisi
yang memberi perlindungan politik, menyandang dana untuk kelanjutan
aktivitas mereka, sebagai pengajar yang akan meneruskan bibit-bibit

Sumber: https://www.netralnews.com/
Gambar 1.2 Persatuan bangsa mencegah

radikalisme intoleranisme

http://www.nu.or.id/post/
https://voxntt.com/wp-content/
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radikalisme ke generasi yang lebih baru atau bahkan sekedar sebagai
pendukung pasif yang menyampaikan simpatinya di media sosial saat terjadi
aksi terorisme. Para remaja dan pemuda yang kini terindoktrinasi ajaran
radikal ibarat bibit-bibit yang baru mau bertumbuh, saat ini mereka yang tidak
menimbulkan bahaya apa pun bagi masyarakat, tapi semaian yang terus
dipupuk dan dirawat dengan radikalisme akan menjadi sangat berbahaya pada
masa yang akan datang ketika mereka sudah dewasa, memiliki kekuasaan,
sumberdaya atau akses tertentu.

Bukan hanya radikalisme yang perlu dikhawatirkan di dunia pendidikan,
sikap intoleransi di kalangan siswa, guru dan mahasiswa juga perlu mendapat
perhatian. Hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menunjukkan ada 23,4 %
mahasiswa dan 23,3 % siswa SMA di Indonesia memiliki pandangan intoleran
dan siap berjihad untuk menegakkan khilafah. Paham intoleran sangat
berbahaya di Indonesia yang masyarakatnya pluralis. Keberagaman masyarakat
Indonesia dari sisi agama akan mengalami perpecahan jika ada paham
intoleranisme. Lebih berbahaya lagi, jika paham ini dimiliki seorang guru lalu
diajarkan ke siswa. Tentu akan ada banyak siswa yang berperilaku intoleran
karena pengaruh pikiran guru tersebut. Hal ini perlu mendapat perhatian karena
hasil survey yang dilakukan PPIM UIN Jakarta pada tahun 2018 menemukan
bahwa 56,9 % guru-guru TK hingga SMA di Indonesia memiliki opini
intoleran. (www.idntimes.com/news/indonesia/kasus-intoleransi-dan-
kekerasan-beragama-sepanjang-2018/22 Januari 2020)

Berkembangnya intoleransi di kalangan siswa maupun mahasiswa
bermula dari adanya tenaga pengajar yang intoleran. Tenaga pengajar ini
kemudian mempengaruhi siswa dengan ajaran intolerannya. Penanaman paham
intoleran dilakukan secara implisit dalam proses pembelajaran di kelas dan
lewat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh organissi kerohanian Islam
di sekolah. Perlu diingat bahwa guru memiliki peran besar dalam
perkembangan pola pikir siswa. Terlebih siswa di sekolah menengah yang
secara umur dan psikologis masih dalam tahap pencarian identitas.
Terpaparnya pelajar dan mahasiswa Indonesia akan paham intoleransi memiliki
dampak yang besar. Intoleransi yang merupakan sumber atau awal dari aksi
terorisme membuat pelajar dan mahasiswa rentan dipengaruhi kelompok
terorisme. Beberapa kasus terorisme juga sudah terbukti melibatkan guru dan
pelajar.

https://www.liputan6.com/news/read/3332028/menristekdikti-hasil-survei-23-persen-pelajar-siap-tegakkan-khilafah?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.idntimes.com/news/indonesia/kasus-intoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2018/
http://www.idntimes.com/news/indonesia/kasus-intoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2018/
https://daerah.sindonews.com/read/795729/25/suardi-berhasil-bujuk-siswa-sma-jadi-teroris-1382088494
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Kasus intoleransi yang berkaitan dengan agama secara kuantitatif
mengalami kenaikan. Imparsial menemukan adanya 31 kasus intoleransi yang
terjadi di Indonesia sejak November 2018 hingga November 2019
(https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial/22 Januari 2020).Mayoritas
kasus intoleransi tersebut yakni pelarangan ibadah yang dilakukan oleh
kelompok mayoritas terhadap kelompok penganut agama minoritas. Padahal
hak untuk melaksanakan ibadah sesuai agamanya dijamin oleh Undang-undang
Dasar. Pelarangan ibadah ini berbentuk pelarangan pendirian tempat ibadah,
pembubaran ritual ibadah, pelarangan kegiatan ceramah, pengajian umum,
pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan.

C. Penyalahgunaan Narkoba
Generasi milenial khususnya kaum remaja sangat rentan terhadap

penyalahgunaan narkoba karena mereka berada pada tahap mencari identitas.
Di saat seperti itu, mereka berusaha menyerap nilai-nilai dari luar untuk
membentuk jati diri dengan mencoba segala hal untuk aktualisasi diri atau
sekedar mengikuti trend yang sedang berkembang. Di saat seperti itu, tidak
sedikit dari mereka yang salah dalam memilih teman atau komunitas dalam
pergaulan. Awalnya mereka menggunakan narkoba karena ditawarkan
kepadanya dengan berbagai janji, atau tekanan dari kawan atau kelompok. Ia
mau mencobanya karena sulit menolak tawaran itu, atau terdorong oleh
beberapa alasan seperti keinginan untuk diterima dalam kelompok, ingin
dianggap dewasa dan jantan, dorongan kuat untuk mencoba, ingin
menghilangkan rasa bosan, kesepian, stres atau persoalan yang dihadapi.

Sumber: https:// www.keluargasamawa.com/
Gambar 1.3 Keluarga harmonis mencegah

secara preventif penyalahgunaan
narkoba

Penyalahgunan narkoba pada umumnya diawali dari perkenalannya
terhadap rokok atau minuman beralkohol. Jika anak atau remaja telah terbiasa
merokok, maka dengan mudah ia akan beralih kepada ganja atau narkoba.
Hal ini terutama berlaku bagi anak laki-laki. Anak perempuan jarang yang
merokok atau minum minuman beralkohol. Namun, Pada anak perempuan
yang terbiasa menggunakan obat penenang atau penghilang rasa nyeri jika

https://www.detik.com/tag/imparsial
https://news.detik.com/berita/d-4787954/imparsial/22%20Januari%202020)
https://voxntt.com/wp-content/
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mengalami stres, memudahkannya beralih ke penggunaan narkoba. Sekali ia
mau menerima tawaran penggunaan narkoba, selanjutnya ia akan sulit
menolak tawaran berikutnya yang pada akhirnya menjadi kebiasaan yang
menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Ketergantungan adalah keadaan
dimana telah terjadi ketergantungan fisik pada narkoba. Akibatnya, tubuh
memerlukan jumlah narkoba yang makin bertambah. Jika pemakaiannya
dikurangi atau dihentikan timbul rasa sakit. Oleh karena itu, ia selalu
berusaha memperoleh narkoba yang dibutuhkannya agar ia dapat melakukan
kegiatannya sehari-hari secara normal.

Ada banyak alasan mengapa anak-anak itu terlibat dengan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba terjadi akibat interaksi dari setidaknya tiga faktor:
individu, lingkungan, dan ketersediaan narkoba (Dinas Kesehatan Propinsi
DKI Jakarta, 2001:8). Faktor risiko tinggi pada individu antara lain; sifat
cenderung memberontak dan menolak otoritas; sifat tidak mau mengikuti
aturan/norma/tata tertib yang berlaku; sifat positif terhadap penggunaan
narkoba;
dan tidak memiliki rumah tinggal. Di samping itu, faktor lain adalah kurang
percaya diri kehamilan pada usia remaja, senang mencari sensasi, kurangnya
kemampuan berkomunikasi, identitas diri kurang berkembang, putus sekolah,
depresi, cemas, kesepian, hiperkinetik, keinginan kuat untuk hidup bebas,
serta keyakinan bahwa menggunakan narkoba adalah lambang keperkasaan dan
hidup modern.

Sementara itu beberapa faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi
penyalahgunaan narkoba antara lain komunikasi anak dan orang tua yang
kurang efektif, hubungan orang tua yang kurang harmonis, orang tua terlalu
sibuk, orang tua terlalu otoriter atau sebaliknya terlalu permisif, kurangnya
pengawasan orang tua, lingkungan keluarga masyarakat dengan norma yang
longgar, orang tua atau saudara telah menyalahgunaan narkoba, berkawan
dengan pengguna narkoba, tekanan atau ancaman oleh kawan atau pengedar,
pengaruh pacar, disiplin sekolah yang rendah, kurangnya fasilitas sekolah
untuk mengembangkan minat dan bakat, iklan minuman beralkohol dan rokok,
lemahnya penegakkan hukum, serta mudahnya memperoleh narkoba di pasaran.

Karena pengaruh narkoba yang menimbulkan rasa nikmat dan nyaman
itulah maka narkoba disalahgunakan. Akan tetapi, pengaruh itu sementara,
sebab setelah itu timbul rasa tidak enak. Penyalahgunaan narkoba adalah
penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk pengobatan, tetapi karena
ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih yang secara kurang
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teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan
kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.

Penggunaan narkoba berawal dari persepsi/anggapan keliru yang
tumbuh di masyarakat. Mereka tidak mau memahami atau tidak mau menerima
kenyataan atau fakta yang dapat di buktikan secara ilmiah dan sah menurut
hukum. Akan tetapi terlepas dari semua alasan di atas, remaja menyalah
gunakan narkoba karena kepadanya ditawarkan oleh seseorang atau kelompok
teman sebaya agar mau mencoba memakainya. Penawaran terjadi dalam situasi
santai pada kehidupan sehari-hari di kantin sekolah, pulang dari sekolah, di
jalan, di restoran, mal, rumah teman, dan lain-lain. Oleh karena itu, anak dan
remaja perlu meningkatkan kewaspadaan mengenai berbagai situasi penawaran
dan mengetahui perbedaan antara fakta dengan mitos yang berkembang tentang
narkoba.

Kerawanan generasi milenial terhadap pengaruh narkoba dinyatakan
oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Heru
Winarko, yang menyatakan bahwa pada bulan juni 2019 menunjukkan 2,3 juta
pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika dan pada
akhir tahun 2019 terdapat 3,6 juta orang pengguna narkoba di Indonesia.
Jumlah itu meningkat 0.03 persen dari tahun sebelumnya
(bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/24Januari2020).
Angka ini tentu menjadi peringatan bahwa upaya penanganan masalah
narkotika harus lebih agresif khususnya untuk kalangan milenial. Oleh sebab
itu, mengharapkan pelajar dan mahasiswa bebas dari narkoba bukanlah perkara
mudah karena mereka tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor keluarga,
lingkungan tempat belajar dan lingkngan masyarakat. Ketiga lingkungan ini
harus ditangani secara bersama jika ingin membebaskan generasi milenial dari
jerat narkoba.

D. Dampak Internet dan Media Sosial
Sekitar lima hingga sepuluh tahun terakhir dunia berubah begitu cepat.

Teknologi digital berkembang sangat pesat sehingga membuat perubahan yang
begitu banyak dalam hidup manusia. Salah satu teknologi digital yang paling
tinggi pengaruhnya adalah handphone (hp) atau telepon genggam. Karena
banyak fasilitas di hp yang bisa digunakan untuk mengerjakan banyak tugas
dalam waktu bersamaan, maka handphone lebih dikenal dengan sebutan
smartphone. Barang ini meski kecil, tapi dampaknya begitu dasyat dalam
mengubah kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Semua lapisan
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masyarakat dari berbagai profesi, di berbagai wilayah dan berbagai keadaan,
menggunakannya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Hidup
manusia abad ini sangat bergantung pada benda kecil tersebut. Tiap orang mau
pergi kemanapun atau berada dimanapun, pasti benda itu akan dibawa. Tiap
orang merasa seperti ada yang hilang jika smartphone tidak ada bersamanya.

Kelompok masyarakat yang
paling kecanduan dengan smartphone
adalah generasi milenial. Generasi
milenial atau yang lebih akrab dengan
sebutan milenial yang menurut Badan
Pusat Statistik (BPS) adalah mereka yang
lahir antara tahun 1980-2000-an. Milenial
menganggap smartphone bukanlah
sekedar kebutuhan, tapi juga merupakan
gaya hidup. Dengan mesin digital itu
komunikasi dan interaksi

dengan orang lain menjadi lebih mudah dan cepat serta bisa dilakukan kapan
saja dan dimana saja. Ketergantungan milenial dengan smartphone sangat
tinggi. Hal itu sesuai dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa 90% milenial
mengatakan tidak bisa lepas dari smartphone, 80% milenial mengatakan bahwa
membuka smartphone adalah aktivitas pertama setelah bangun tidur dan 78%
menghabiskan waktu lebih dari 2 jam sehari untuk talking, tweeting, browsing
dan shopping. (uswohady, 2019:300).

Dengan smartphone, mereka selalu connected dengan internet. Pola
komunikasi lebih banyak dilakukan lewat media sosial seperti whatsapp,
facebook, twitter, instagram, telegram dan sebagainya. Untuk mencari
informasi, mereka mengandalkan browser seperti google dan youtube. Media
cetak mulai ditinggalkan dan berganti dengan media online karena informasi
yang disuguhkan lebih baru dan update tiap beberapa menit. Blogging dan
vlogging merupakan kegiatan sehari-hari mileneal untuk menyajikan data dan
informasi ke publik. Karena itu, banyak sekali milenial yang meraih
keuntungan finansial lewat aktivitas ini dengan menjadi youtuber dan
selebgram. Untuk memesan barang atau jasa, milenial cukup menekan
smartphone, maka barang dan jasa yang dibutuhkan akan datang, tidak perlu
repot pergi ke toko dan membawa barang sendiri. Keinginan masyarakat

Sumber: https:// www.slideshare.net/
Gambar 1.4 Penggunaan internet dan media

sosial harus bijak

https://voxntt.com/wp-content/


14

mendapatkan barang dan jasa dalam waktu cepat tanpa kehilangan waktu dan
tenaga memunculkan toko dan layanan jasa online. Toko dan layanan jasa
online seperti tokopedia, buka lapak, shopee, Go-Jek, Grab, ruang guru dan
berbagai perusahaan startup lain bermunculan dalam waktu cepat. Namun
dampak yang timbul akibat munculnya toko dan penyedia jasa online adalah
matinya toko serta layanan jasa tradisional.

Salah satu fasilitas yang ada di smartphone yang berfungsi untuk
mempermudah komunikasi, menerima dan mengirim informasi adalah media
sosial atau disingkat medsos. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dengan
medsos. Dengan medsos masyarakat bisa mengirim informasi berupa teks,
gambar ataupun video dengan cepat. Masyarakat melalui group-group medsos
bisa mendapat informasi tentang apa saja. Misalnya informasi tentang
kesehatan, pendidikan, agama, sosial maupun kemanusiaan. Namun perlu
disadari, medsos tidak hanya membawa informasi positif, informasi negatif
juga banyak.

Karena informasi yang beredar di medsos tidak hanya informasi positif,
tetapi juga informasi negatif, maka masyarakat patut khawatir jika informasi
yang negatif itu dapat merusak nilai-nilai luhur budaya bangsa. Runtuhnya
moral bangsa yang disebabkan oleh pemanfaatan media sosial merupakan
suatu hal yang tak terelakkan. Salah satu sebab masyarakat mudah dipengaruhi
informasi yang berada di medsos adalah kurangnya pemahaman, penghayatan
dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila
sebagai pandangan hidup, falsafah bangsa dan petunjuk hidup belum dijadikan
sebagai pedoman dalam menganalisis informasi yang diterima.

Besarnya pengaruh media sosial terhadap perilaku milenial disebabkan
generasi ini dalam kehidupan keseharian selalu dekat dengan smartphone dan
sangat aktif menggunakan media sosial. Medsos merupakan sumber informasi
utama dan penting bagi kaum milenial. Medsos bisa memberi berita-berita
yang positif, bisa juga sebaliknya. Salah satu dampak negatif media sosial
adalah munculnya berita-berita bohong atau hoax, pornografi, paham
intoleransi, radikal dan terorisme hingga konten-konten yang mengandung
ujaran kebencian (hate speech). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh
Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Februari 2017,
penyebaran hoax paling banyak diterima melalui media sosial (Facebook,
Twitter, Instagram, Path, Line, WhatApp, dan Telegram) yang mencapai 92,4
persen. Sedangkan menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi,
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terdapat sekitar 800 ribu situs yang memproduksi berita hoax di internet
(https://www.warganegara.org/blog/media-sosial/26 Januari 2020)

Media sosial yang kian digandrungi jutaan penduduk dunia ternyata
juga bisa memicu pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat, khususnya di
kalangan remaja. Baru-baru ini sebuah studi menemukan bahwa situs-situs
pertemanan seperti facebook, twitter, myspace, whatsup, telegram, line
menjadi faktor penyebab terbesar yang membuat para remaja mengonsumsi
minuman beralkohol dan merokok. Remaja memandang bahwa yang baik
adalah yang keren. Maka ketika mereka melihat koleksi foto teman-teman
mereka sedang merokok atau mengonsumsi minuman keras yang diunggah di
facebook, twitter, dan lainnya, mereka ingin mencoba agar terlihat keren, gaya
dan tak tertinggal oleh kelompoknya
(http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/ 14/mt3c5i-media-
sosial-picu-kenakalan-remaja/26 Januari 2020)

Sebenarnya remaja yang aktif dan memiliki banyak teman di medsos
tidak akan mempengaruhi perilakunya untuk merokok atau mengonsumsi
minuman beralkohol. Namun, ketika foto-foto teman yang merokok dan
meminum alkohol tersebut diunggah, maka keinginan untuk mencoba sesuatu
yang keren tersebut akan muncul. Mereka akan cenderung menganggapnya
sebagai sesuatu yang keren dan wajib. Di sinilah orang tua wajib mendampingi
anak dalam bermedia sosial. Orang tua juga perlu memberikan pendidikan
kesehatan kepada anak-anak mereka agar terhindar dari tindakan yang
mempengaruhi kesehatan mereka dalam jangka panjang. Dengan langkah ini
diharapkan anak-anak tetap bisa memiliki kehidupan sosialnya dan terhindar
dari pengaruh negatif pergaulannya.

Bahaya berita hoax paling banyak menyasar generasi milenial. Selain
rentan karena jiwa mudanya yang gampang terpengaruh, berita hoax bisa
menyesatkan dan berpotensi memecah persatuan dan kesatuan. Memang tak
bisa dipungkiri bahwa internet membuat anak-anak lebih mudah belajar,
mencari sesuatu dari sudut pandang beragam dan tetap terkoneksi dengan
semua orang. Namun, kemudahan arus informasi tak selalu berbanding lurus
dengan kecerdasan. Mudahnya akses informasi membuat generasi milenial
cenderung mudah percaya dan kurang kritis

Dewasa ini, penayangan dan pemberitaan hoax di media massa menjadi
fenomena yang sangat sering dijumpai dan menjadi salah satu isu atau
permasalahan modern yang sulit dikendalikan. Hal ini merupakan salah satu
efek dari pesatnya perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri

https://www.warganegara.org/blog/media-sosial/26
https://www.republika.co.id/tag/facebook
https://www.republika.co.id/tag/twitter
http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/%2014/mt3c5i-media-sosial-picu-kenakalan-remaja/
http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/09/%2014/mt3c5i-media-sosial-picu-kenakalan-remaja/
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4.0. Kaum milenial dan bahkan generasi sebelumnya tidak dapat lepas dari
cengkraman revolusi industri gelombang ke empat ini. Pesatnya
perkembangan teknologi informasi ini menimbulkan banyak sekali dampak
negatif dan positif di seluruh aspek kehidupan.

Semakin majunya teknologi, membuat hampir setiap orang dapat
dengan mudah mendapatkan informasi dari media sosial. Namun tak semua
berita yang didapat itu jelas kebenarannya. Oleh karena itu, penayangan dan
pemberitaan hoax menjadi sesuatu yang tidak terelakkan. Banyak masyarakat
yang tertipu dengan informasi di medsos karena mereka kurang kritis dalam
membaca informasi di medsos. Tentu penyebaran informasi fiktif
menimbulkan berbagai reaksi terhadap masyarakat. Reaksi yang paling
berbahaya adalah konflik antar kelompok yang bisa mempengaruhi disintegrasi
bangsa.

Berita-berita palsu atau hoax yang banyak tersebar di media sosial
disebabkan karena banyak faktor. Ada beberapa faktor yang berperan besar
terhadap munculnya pemberitaan hoax. Faktor yang besar pengaruhnya
tersebut yang pertama adalah keterbukaan informasi dan tingginya konsumsi
medsos di kalangan masyarakat. Faktor kedua adalah minim dan rendahnya
literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial. Masyarakat tidak memiliki
kemampuan untuk menerapkan filter informasi terhadap informasi atau
pemberitaan yang ditemui.

Kekurangkritisan masyarakat dalam membaca informasi di medsos,
selain sulitnya menegakkan regulasi atau peraturan perundang-undangan
tentang transaksi berita elektronik, menyebabkan peredaran informasi hoax
masih banyak ditemui. Hal ini menyebabkan para pengguna medsos dan
jaringan internet mendapat kebebasan mengemukakan pendapat tanpa dasar
fakta atau kenyataan yang sesuai. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik
atau perpecahan di masyarakat karena mereka berpedoman pada kebenaran dan
fakta masing-masing, tidak adanya sikap saling menghormati dan menghargai,
serta masing-masing berusaha memuaskan kepentingan diri sendiri dan
kelompoknya. Perpecahan antar individu dengan individu, individu dengan
kelompok atau kelompok dengan kelompok dapat memicu dan meningkatkan
potensi terjadinya disharmoni dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu,
masyarakat harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam
menggunakan media sosial maupun memanfaatkan fasilitas internet.
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BAB II

Selayang Pandang Pancasila

A. Pengertian dan Asal Mula Pancasila
1. Secara Etimologis

Kata Pancasila secara Etimologis berasal dari bahasa Sansekerta yang
menurut Moh. Yamin secara leksikal mempunyai dua arti pertama
Panca yang artinya lima dan syila dengan vokal i pendek yang berarti
batu sendi, alas atau dasar, makna kedua kata syiila dengan vokal i
panjang mempunyai arti peraturan tingkah laku yang baik, yang penting.
Kata tersebut terutama dalam bahasa Jawa diartikan sebagai susila yang
erat kaitannya dengan moralitas atau perilaku, oleh karena itu yang
dimaksud Pancasila disini adalah Panca Syila dengan vokal i pendek
yang memiliki makna lesikal “berbatu sendi lima” atau dasar yang
memiliki lima unsur secara harfiah.

2. Secara Historis
Istilah Pancasila pada awalnya terdapat dalam kepustakaan Buddha di
India yang bersumber dari kitab suci Tri Pittaka dimana kitab tersebut
berisikan ajaran moral untuk mencapai nirwana melalui samadhi, dan
setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran moral tersebut
dikenal dengan Dasasyiila, Saptasyiila dan Pancasyiila.
Ajaran Pancasyiila merupakan lima aturan ( five moral principles )
yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa/awam
agama Buddha, yang dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Pali. Pancasila
yang berisikan lima pantangan atau larangan itu bunyinya sebagai
berikut:
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami “jangan mencabut
nyawa setiap yang hidup” maksudnya dilarang membunuh
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Adinnadanaveramani sikkhapadam samadhiyami “janganlah
mengambil barang yang tidak diberikan” maksudnya dilarang mencuri
Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadhiyami “janganlah
berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan” maksudnya
dilarang bezina Musawada veramani sikkhapadam samadhiyami
“janganlah berkata palsu” maksudnya dilarang berdusta Surra meraya-
majja pamadattha veramani sikkhapadam samadhiyami “janganlah
meminum minuman keras yang meghilangkan pikiran” maksudnya
dilarang minum minuman keras (Jumanta Hamdayama. 2017 : 7 )
Dalam perkembangannya istilah Pancasila masuk khazanah kesusatraan
Jawa kuno pada zaman Majapahit di bawah pemerintahan prabu Hayam
Wuruk dengan Maha Patih Gajah Mada. Istilah Pancasila terdapat
dalam kitab Negara Kertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh
pujangga istana Mpu Prapanca, yaitu terdapat pada pupuh 53 bait 2
yang berbunyi “Yatnanggegwani pancasyiila kertasangka rabhi
sakakrama, yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima
pantangan (pancasila) itu, begitu pula upacara-upacara adat dan
penobatan-penobatan.
Selain itu istilah pancasila juga terdapat dalam kitab Sutasoma yang
dikarang oleh Mpu Tantular dimana pancasila mempunyai arti berbatu
sendi lima dan juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima.
Dan dikenal dengan istilah Pancasila Krama yang terdiri dari :
1) Tidak boleh melakukan kekerasan
2) Tidak boleh mencuri
3) Tidak boleh berjiwa dengki
4) Tidak boleh berbohong
5) Tidak boleh mabuk minum minuan keras.

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh
nusantara maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha (Pancasila)
masih dikenal dalam masyarakat Jawa, yang dikenal dengan istilah “Mo
limo” (lima larangan atau pantangan) yaitu dilarang :
1) Mateni ( membunuh )
2) Maling ( mencuri )
3) Madon ( berzina )
4) Mabok ( meminum menuman keras atau menghisap candu )
5) Main ( berjudi )
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3. Secara Terminologis
Secara terminologis,

Istilah Pancasila dimulai
ketika sidang BPUKI pertama
dr. Radjiman Widyodiningrat
mengajukan tentang suatu
calon rumusan dasar negara
Indonesia yang akan dibentuk
dalam sidang tersebut.

Pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI pertama Ir. Soekarno
berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia,
Pancasila digunakan untuk memberi nama pada lima prinsip dasar
negara Indonesia yang diusulkan atas saran dari salah seorang
temannya yang ahli dibidang bahasa.

Pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, keesokan harinya
tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk didalamya
Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima
prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak
saat itulah Istilah Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan
merupakan istilah umum yang walaupun secara tersurat dalam
pembukaan UUD 1945 alinea IV istilah Pancasila tidak muncul, namun
yang dimaksud Dasar Negara Republik Indonesia tidak lain adalah
Pancasila.

Adapun tentang usulan rumusan Pancasila dapat dirunut sebagai
berikut :
1) Sidang BPUPKI 29 Mei 1945

BPUPKI melakukan sidang perumusan calon dasar negara pada 29
Mei – 1 Juni 1945. Pada 29 Mei yang mendapat kesempatan
pertama untuk menyampaikan usulan calon dasar negara adalah Mr.
Muhammad Yamin dalam
pidatonnya beliau menyampaikan
usulan lima sila yang akan menjadi
asas dasar negara Indonesia yaitu :
1. Peri Ketuhanan
2. Peri Kebangsaan
3. Peri Kemanusiaan

Gambar2.1 Suasana sidang BPUPKI
Sumber : www.tribunnewswiki.com
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4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

2) Sidang BPUPKI 31 Mei 1945
Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei
1945, Soepomo mendapat kesempatan
untuk menyampaikan usulan calon
dasar negara Indonesia, adapun
usulan tersebut antara lain :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Kesimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat

3) Sidang BPUPKI 1 Juni 1945
Sehari setelah Mr. Soepomo menyampaikan usulan tentang calon
dasar negara Indonesia, tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat
kesempatan untuk menyampaikan usulannya mengenai calon dasar
negara Indonesia. Dalam pidatonya (tanpa Teks) mula-mula Ir.
Soekarno menegaskan tentang pentingnya persatuan, baik saat-saat
perjuangan bangsa yang sedang memuncak, maupun setelah
kemerdekaan nanti.
Beliau menegaskan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas
untuk mencapai tujuan bangsa. Kita tidak usah menunggu sampai
orang pandai cukup banyak, tidak usah menunggu sampai alat-alat
yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara tersedia lengkap.
Tetapi kemerdekaan politik itulah yang harus lebih dahulu kita
peroleh ! lainnya dikejar sesudah kemerdekaan politik tercapai.
Dasar negara, yakni dasar yang diatasnya untuk didirikan Indonesia
Merdeka, haruslah kokoh, kuat sehingga tidak mudah ditumbangkan.
Dijelaskan selanjutnya, bahwa
dasar negara itu hendaknya “jiwa,
pikiran-pikiran yang sedalam-
dalamnya, hasrat yang sedalam-
dalamnya untuk diatasnya
didirikan gedung Indonesia
Merdeka yang kekal dan abadi”.
Dasar negara Indonesia itu

Gambar 2.3 Ir.

Soekarno

Gambar2.3 : Prof. Dr. Soepomo
Sumber :Id.wikipedia.org

Gambar 2.2 Prof. Moh. Yamin
Sumber:Id.wikipedia.org
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hendaknya mencerminkan
kepribadian Indonesia dengan
sifat-sifat yang mutlak ke-Indonesiaanya dan selain itu dapat pula
mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai
suku, aliran dan golongan penduduk. (Kansil dan Christina S.T
Kansil. 2011:6)
Dalam pidatonya Ir. Seokarno mengemukakan dan mengusulkan
lima prinsip (asas) untuk dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka,
yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat atau Demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Setelah mengusulkan kelima prinsip diatas, Ir Soekarno kemudian
menegaskan lagi sebagai berikut :
“ ....Dasar-dasar negara tellah saya usulkan. Lima bilangannya.
Inikah Panca Dharma ? Bukan ! Nama Panca Dharma tidak tepat
di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan
dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini
dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah
Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar
itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi.”

4) Sidang Panitia Sembilan 22
Juni 1945
22 Juni 1945 panitia
sembilan berhasil
merumuskan naskah
rancangan Pembukaan UUD
1945 yang dikenal dengan
Piagam Jakarta (Jakarta
Charter). Dalam piagam
tersebut tercantum rumusan
Pancasila sebagai berikut
1. Ketuhanan dengan

kewajiban menjalankan

Gambar 2.4 Piagam Jakarta
Sumber : Id.Wikipedia.org
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syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya

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.

5) Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Moh. Hatta
mengusulkan adanya perubahan pada sila pertama demgan
menghilangkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, sehingga pada akhirnya
disepakati menjadi :
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

6) Instruksi Presiden No. 12 tahun 1968
Pada perkembangan selanjutnya, Pancasila mengalami beberapa
keragaman baik dalam rumussan, pembacaan atau pun pengucapan.
Dan Untuk menghindari keragaman tersebut Soeharto pada 1968
mengeluarkan instruksi Presiden yaitu Inpres nomor 12 tahun 1968
tentang rumusan Pancasila yang benar, sebagai berikut :
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

4. Teori Asal Mula Pancasila
Perkembangan pola pikir manusia sebagai individu ataupun sebagai
kelompok telah melahirkan persamaan pemikiran dan pemahaman
menuju arah perbaikan pada nilai-nilai hidup manusia. Paham yang
mendasar dan konseptual mengenai cita-cita hidup manusia merupakan
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hakikat sebuah keyakinan. Dijadikannya manusia bersuku-suku,
berbangsa-bangsa membawa konsekuensi berbeda pula pola pikir,
budaya, adat istiadat, daan nilai-nilai yang melekat dalam kehidupan
masyarakat.
Kajian ilmiah proses terjadinya Pancasila ditinjau dari aspek
kausalitasnya dan tinjauan perspektifnya dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu aspek asal mula langsung dan aspek asal mula tidak lansung.
a. Asal mula langsung

Asal mula langsung Pancasila terdiri atas :
1. Asal mula Bahan (Kausa Matrialis), yaitu bahwa Nilai-nilai

Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan
nilai religius yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia sejak nenek moyang.

2. Asal mula Bentuk (Kausa Formalis), yaitu kaitan asal mula
bentuk, rumusan, dan nama Pancasila sebagaiamana yang
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan juga yang
merupakan pemikiran Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan para
anggota BPUPKI.

3. Asal mula Karya (Kausa Efisien), yaitu penetapan Pancasila
sebagai calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah oleh
PPKI.

4. Asal mula Tujuan (Kausa Finalis), yaitu tujuan yang diinginkan
BPUPKI, PPKI termasuk didalamnya Ir. Soekarno dan Drs.
Moh. Hatta dari rumusan Pancasila sebelum disahkan oleh PPKI
menjadi Dasar Negara Indonesia yang sah.

b. Asal Mula tidak Langsung
Jauh sebelum diproklamasikannya kemerdekaan, masyarakat
Indonesia telah hidup dalam tatanan kehidupan yang penuh dengan
nilai-nilai yang dianggap baik dan benar dalam menata kehidupan
bersama. Masyarakat Indonesia telah hidup dengan penuh :
1. Nilai-nilai Ketuhanan (religius), nilai-nilai kemanusiaan, nilai-

nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan dan nilai-nilai keadilan.
2. Penuntun dan petunjuk arah bagi masyarakat Indonesia dalam

segala kegiatan dan aktivitas hidup dan kehidupan semua bidang.
Nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang memaknai adat,
budaya serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Indonesia.
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3. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak secara langsung
Pancasila merupakan penjelmaan atau manifestasi masyarakat
Indonesia itu sendiri karena apa yang terkandung dalam
Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa
Indonesia sejak daluhu. Sebagaimana dilukiskan Ir. Soekarno
dalam tulisannya “Pancasila adalah lima mutiara galian dari
ribuan tahun sap-sapnya sejarah bangsa sendiri.”

B. FUNGSI PANCASILA
1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Dengan diterima dan ditetapkannnya Pancasila sebagai dasar negara
pada 17 Agustus 1945, maka Pancasila telah dijadikan pedoman untuk
mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dan menjadi sarana
yang dapat mempersatukan berbagai suku, budaya dan agama yang telah
ada di Indonesia.
Dasar negara merupakan pondasi yang menjadi pijakan dan mampu
memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara
Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan yaitu
Pancasila yang merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara
Indonesia termasuk segala unsur yang ada didalamnya.
Pancasila sebagai dasar negara mempunyai implikasi bahwa Pancasila
terikat oleh suatu kekuatan secara hukum terikat oleh struktur kekuasaan
secara formal dan meliputi suasa kebatinan yang menguasai dasar
negara.
Suasana kebatinan tersebut termaktub dalam empat pokok pikiran
pembukaan UUD 1945 dimana keempat pokok pikiran itu tidak lain
adalah Pancasila. Dijadikanya Pancasila sebagai dasar negara bagi bagsa
Indonesia dikarenakan Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara
dan memiliki potensi sebagai berikut :
a. Pancasila memiliki potensi untuk menampung keadaan masyarakat

Indonesiayan pluralistik, hal ini tersirat pada sila pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memberikan jaminan kebebasan
beribadah kepada setiap warga negara sesuai agama dan
kepercayaannya masing-masing. Juga tersirat pada sila ketiga
“Persatuan Indonesia”, yang berarti walaupun bangsa Indonesia
berbeda-beda suku, agama dan budaya namun mereka masih terikat
dalam satu kesatuan.
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b. Pancasila memberikan jaminan terealisasikannya kehidupan yang
pluralistik, dengan menjunjung tinggi dan menghargai manusia
sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan secara
berkeadilan, hal itu tersurat dalan sila “Kemanusiaan yang adil dan
beradab”.

c. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, tercermin dalam sila “Persatuan Indonesia”.

d. Pancasila memberikan jaminan hak asasi manusia serta terwujudnya
demokrasi sesuai kebudayaan yang berkembang dalam perilaku
bangsa Indonesia. Hal itu tersirat dalam sila “Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan”.

e. Pancasila menjamin terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat
yang aman, adil dan sejahtera sebagaimana tersirat dalam sila
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Pandangan hidup adalah cara pandang bangsa mengenai diri dan

lingkunganya sebagai satu kesatuan yang utuh dan buat, atau suatu
wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan
rangkain nilai-nilai luhur. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai
alat untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan dan manusia
dengan sesamanya serta manusia dengan alam sekitarnya.

Pandangan hidup yang diyakini oleh suatu masyarakat maka akan
berkembang secara dinamis dan menghasilkan sebuah pandangan hidup
suatu bangsa, pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai
yang diyakini kebenarannya maupun manfaatnya oleh suatu bangsa
sehingga darinya mampu menumbuhkan tekat untuk mewujudkannya
dalam kehidupan nyata.

Setiap bangsa pasti mempunyai pedoman hidup yang dijadikan
acuan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat, tak terkecuali
dengan bangsa Indonesia sikap yang dijadikan pedoman hidup dan
diyakini kebenarannya adalah Pancasila. Nilai yang terkandung dalam
sila-sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia sendiri.
Dengan demikian Pancasila merupakan inti dari nilai-nilai budaya
Indonesia atau dengan kata lain Pancasila sebagai cita-cita moral bangsa
Indonesia.
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Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur
dan merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu
sendiri, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai dua
fungsi, pertama sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan
diri pribadi maupun dalam berinteraksi antarmanusia dalam masyarakat
serta dengan alam sekitarnya, kedua Pancasila dijadikan oleh
masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka
mewujudkan kehidupan bersama yang aman, tentram, adil dan makmur.

3. Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa
Kepribadian mempunyai arti keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia
yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, keseluruhan
ciri khas tersebut merupakan pencerminan dari penanda pertumbuhan
dan perkembangan bangsa Indonesia dari masa ke masa.
Penanda pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia ditentukan
oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh tempat,
lingkungan dan suasana waktu yang terjadi sepanjang waktu. Sejak
dahulu bangsa Indonesia telah bergaul dengan berbagai peradaban
kebudayaan bangsa lain namun kepribadian bangsa Indonesia tetap
hidup dan berkembang menuju arah yang lebih baik. Bangsa Indonesia
secara jelas dapat membedakan dirinya dengan bangsa-bangsa lain, dan
apabila kita dengan seksama penuh kesadaran mau memperhatikan sila
demi sila dari Pancasila, maka akan nampak jelas bahwa setiap sila dari
Pancasila merupakan pencerminan dari bangsa kita sendiri yakni
Indonesia.
Karena nilai-nilai Pancasila digali dari kebudayaan yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri maka yang terpenting
adalah bagaimana bangsa Indonesia memahami, menghayati, dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dala segala aspek kehidupan, karena
tanpa itu, maka Pancasila hanya akan menjadi rangkaian kata-kata
indah yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai rumusan beku
dan mati, serta tidak mempunyai arti apapun bagi kehidupan bangsa
Indonesia.
Apabila nilai-nilai Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata
masyarakat maka masyarakat tidak akan dapat merasakan wujudnya
dalam kehidupan sehari-hari dan lambat laun kehidupannya akan kabur
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dan kesetiaan masyarakat Indonesia terhadap Pancasila akan memudar
dan luntur, maka Pancasila akan hanya tertinggal dalam buku-buku
sejarah tentang Indonesia.

4. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa
Indonesia. Hal itu merupakan keniscayaan karena Pancasila merupakan
falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yang mengandung
nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling
benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai atau
tepat bagi bangsa Indonesia sehingga dapat mempersatukan bangsa
Indonesia yang beraneka ragam suku, adat, agama dan budayanya.

5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia
Pancasila dalam pengertian sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia
diucapkan dalam pidato Presiden Soeharto di depan sidang DPRGR
pada tanggal 16 Agustus 1967. Disampaikan oleh beliau bahwa
Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia yang harus
selalu kita bela selama-lamanya.
Pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara (Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945), bangsa Indonesia belum mempunyai
undang-undang dasar negara yang tertulis. Satu hari setelahnya yaitu 18
Agustus 1945 disahkan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 oleh
PPKI. PPKI inilah yang menjadi penjelmaan atau wakil-wakil dari
seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur tersebut.

6. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
a. Pengertian Ideologi

Secara etimologi kata ideologi berasal dari kata idea yang
mempunyai arti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan
logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ideologi adalah ilmu
yang mempelajari tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Kata
ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Perancis “Antonie
Destutt de Tracy pada akhir abad ke 18 (1796) untuk mendefinisikan
“sains tentang ide”. Ideologi merupakan cara pandang segala sesuatu
sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat
dominan kepada seluruh anggota masyarakat (Karl Marx).
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Syarat sebuah pemikiran untuk menjadi ideologi harus memenuhi
beberapa unsur sebagai berikut :
1) Memilki suatu gagasan dasar yang tegas bahkan seringkali

diyakini meskipun belum terbukti kebenarannya secara empiris.
2) Adanya sekelompok manusia sebagai pendukung ideologi

tersebut
3) Adanya sekelompok manusia yang mendukung direalisasikannya

gagasan-gagasan dasar sehingga tercapai tujuan atau cita-cita
sebuah bangsa.

Koento Wibisono mengemukakan bahwa unsur esensial yang
harus termuat dalam ideologi, yaitu :
a) Keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu

memunjukkan adanya gagasan vital yang sudah diyakini
kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arah strategi bagi
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

b) Mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu
memitoskan suatu ajaran yang secara optimis dan deterministik
pasti akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang
telah ditentukan.

c) Loyalitas, dalam arti setiap ideologi selalu menuntut keterlibatan
secara optimal atas dasar loyalitas dari para subyek penduduknya
(Koento Wibisono:3)

b. Fungsi dan makna Ideologi bagi Suatu Negara
Fungsi utama ideologi dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi
dua, pertama ideologi sebagai tujuan atau cita-cita yang akan dicapai
secara bersama-sama oleh suatu masyarakat, kedua ideologi sebagai
pemersatu masyarakat dan karenanya ideologi sebagai prosedur
dalam menyelesaikan konflik yang tejadi dalam masyarakat.
Sebagai hasil pemikiran ideologi dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku suatu masyarakatdan berfungsi sebagai :
1) Alat yang dipakai masyarakat dalam mengenal dan mengukur

diri sendiri.
2) Pemberi harapan pada masyarakat untuk mengatasi dan

menyelesaikan masalah sosial.
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3) Sarana untuk mempengaruhi dan menyesuaikan perilaku
pendukungnya dengan gagasan-gagasan yang ada dalam ideologi
itu sendiri.

Soerjanto Poespowardoyo mengemukakan bahwa fungsi ideologi
meliputi :
1) Memberikan struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan

yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan
menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar.

2) Memberikan orientasi dasar dengan membuka wawasan yang
memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan
manusia.

3) Memberikan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan
bagi seseorang untuk melangkah dan betindak.

4) Memberikan bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan
identitasnya.

5) Memberikan kekuasaan yang mampu menyemangati dan
mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai
tujuan.

6) Memberikan pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk
memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya
sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di
dalamnya.

Sehingga pada akhirnya ideologi diharapkan mampu untuk
mempengaruhi pola berfikir, sikap dan perilaku masyarakat dalam
mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan dan akan menjadi
memegang peranan penting dalam memberikan arah dan gerak
pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan suatu masyarakat
atau bangsa.

c. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
Ideologi Pancasila adalah suatu ideologi yang mendasarkan pada
nilai-nilai Pancasila baik itu nilai Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila memiliki kualitas
yang tinggi sebagai suatu ideologi karena mengandung 3 (tiga)
dimensi, yaitu :
1) Dimensi Idealisme yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam

Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai
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yang terkandung dalam sila Pancasila yaitu nilai Ketuhanan,
Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

2) Dimensi Realitas yaitu suatu ideologi yang harus mampu
mencerminkan realitas yang berkembang dalam masyarakat.
Nilai Pancasila juga berasal dari nilia-nilai sosial yang ada dan
berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri.

3) Dimensi fleksibelitas yaitu bahwa ideologi Pancasila memiliki
keluwesan yang memungkinkan dan dapat merangsang
pengembangan pemikiran baru yang relevan terhadap dirinya,
tanpa menghilangkan hakikat atau jati dirinya yang terkandung
didalamnya nilai-nilai dasar suatu bangsa.

Dengan dimensi fleksibelitas tersebut maka Ideologi menjadi
bersifat terbuka, berdasarkan pengertian ideologi terbuka, maka
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai
berikut:
a) Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yang meliputi

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan. Nilai dasar ini merupakan esensi sila-sila Pancasila
yang bersifat universal, sehingga didalamnya terkandung
cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai dasar
ideologi tersebut termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,
sehingga sifat Pembukaan itu berfungsi sebagai Pokok
Kaidah Negara yang fundamental.

b) Misalnya program-program pembangunan yang dapat
disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi
masyarakat, undang-undang, dan departemen-departemen
sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang. Pada
aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan.

c) Nilai Praktis, yaitu merupakan realisasi dari nilai-nilai
instrumental dalam pengamalan yang bersifat nyata dalam
kehidupan sehari-hari di masyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dalam realisasi praktis inilah maka penjabaran
nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat
dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai
dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah
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sebabnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang
terbuka

7. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum Indonesia
Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional

membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan
landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan negara
Indonesia. Pancasila yang berisikan lima prinsip atau sila pada
hakikatnya berisikan nilai dasar yang fundamental. Adapun nilai-nilai
dasar tersebut terdiri atas pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
1) Nilai Ketuhanan

Nilai ketuhanan mengandung makna adanya pengakuan dan
keyakinan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta, yang
dengan nilai ketuhanan tersebut diketahui bahwa bangsa Indonesia
bukanlah bangsa yang atheis melainkan bangsa yang religius.
Dengan nilai ketuhanan maka dalam kehidupan bangsa Indonesia
telah ada pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama,
menghormati kebebasan beragama, tidak ada paksaan dalam
memeluk agama dan tidak berlakunya diskriminasi antarumat
beragama.

2) Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan mengandung makna adanya kesadaran sikap dan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama
atas dasar panggilan hati nurani dengan memperlakukan sesama
makhluk tuhan sesuai harkat dan martabatnya masing-masing.

3) Nilai Persatuan
Nilai persatuan mengandung makna adanya usaha menuju menjadi
satu dalam kebulatan membina rasa nasionalisme dalam bingkai
negara kesatuan republik Indonesia. Persatuan juga berarti adanya
pengakuan dan saling menghormati terhadap keberagaman yang ada
pada masyarakat Indonesia.

4) Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan mempunyai makna bahwa suatu pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan
mengedepankan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
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setiap menyelesaikan masalah bersama melalui lembaga-lembaga
perwakilan rakyat.

5) Nilai Keadilan
Nilai keadilan mempunyai makna disamping sebagai dasar tujuan,
yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur
secara lahir dan batin, dimana nilai dasar tersebut bersifat abstrak
dan normatif. Karena bersifat abstrak dan normatif maka isinya
masih perlu penjabaran yang lebih rinci dalam pelaksanaannya.

C. BENTUK DAN SUSUNAN PANCASILA
1. Bentuk Pancasila

Bentuk Pancasila di dalam pengertian ini diartikan sebagai
rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat
Pembukaan UUD’45. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai
bentuk yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Merupakan kesatuan yang utuh, semua unsur dalam Pancasila

menyusun suatu keberadaan yang utuh. Masing-masing sila
membentuk pengertian yang baru. Kelima sila tidak dapat dilepas
satu dengan lainnya. Walaupun masing-masing sila berdiri sendiri
tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yangharmonis.

b. Setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang
membentuk kesatuan, bukan unsur yang komplementer. Artinya,
salah satu unsur (sila) kedudukannya tidak lebih rendah dari yang
lain. Walaupun sila Ketuhanan merupakan sila yang berkaitan
dengan Tuhan sebagai causa prima, tetapi tidak berarti sila lainnya
hanya sebagaipelengkap.

c. Sebagai suatu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau
dikurangi. Oleh karena itu Pancasila tidak dapat diperas, menjadi
trisila yang meliputi sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, ketuhanan,
atau eka sila yaitu gotong royong sebagaimana dikemukakan oleh Ir.
Soekarno.

2. Susunan Pancasila
Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan

logis keberadaan unsur-unsurnya. Oleh karena itu sila pertama
(Ketuhanan Yang Maha Esa) ditempatkan pada urutan yang paling atas,
karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dari Tuhan dan
akan kembali kepadaNya. Tuhan dalam bahasa filsafat disebut dengan
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Causa Prima, yaitu Sebab Pertama, artinya sebab yang tidak
disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama
dengan “Nama” masing-masing agama.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan
setelah Ketuhanan, karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang
didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-
nilai tersebut. Manusia yang bersifat monodualis, yaitu yang mempunyai
susunan kodrat yang terdiri dari jasmani dan rohani. Makhluk jasmani
yang unsur-unsur: benda mati, tumbuhan, hewan. Rohani yang terdiri
dari unsur: akal, rasa, karsa. Sifat kodrat manusia, yaitu sebagai makhluk
individu, dan makhluk sosial. Kedudukan kodrat, yaitu sebagai makhluk
otonom, dan makhluk Tuhan.

Setelah prinsip kemanusiaan dijadikan landasan, maka untuk
mencapai tujuan yang dicita-citakan manusia-manusia itu perlu untuk
bersatu membentuk masyarakat (negara), sehingga perlu adanya
persatuan (sila ketiga). Persatuan Indonesia erat kaitannya dengan
nasionalisme. Rumusan sila ketiga tidak mempergunakan awalan ke dan
akhiran an, tetapi awalan per dan akhiran an. Hal ini dimaksudkan ada
dimensi yang bersifat dinamik dari sila ini. Persatuan atau nasionalisme
Indonesia terbentuk bukan atas dasar persamaan suku bangsa, agama,
bahasa, tetapi dilatarbelakangi oleh historis dan etis. Historis artinya
karena persamaan sejarah, senasib sepenanggungan akibat penjajahan.
Etis, artinya berdasarkan kehendak luhur untuk mencapai cita-cita moral
sebagai bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, adil dan makmur.
Oleh karena itu persatuan Indonesia, bukan sesuatu yang terbentuk
sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Persatuan Indonesia
merupakan sesuatu yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan,
dipertahankan, dan diupayakan secara terus menerus. Semangat
persatuan atau nasionalisme Indonesia harus selalu dipompa, sehingga
semakin hari semakin kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa
danbernegara.

Sila keempat merupakan cara-cara yang harus ditempuh ketika
suatu negara ingin mengambil kebijakan. Kekuasaan negara diperoleh
bukan karena warisan, tetapi berasal dari rakyat. Jadi rakyatlah yang
berdaulat.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
ditempatkan pada sila terakhir, karena sila ini merupakan tujuan dari
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negara Indonesia yang merdeka.Oleh karena itu masing-masing sila
mempunyai makna dan peran sendiri-sendiri. Semua sila berada dalam
keseimbangan dan berperan dengan bobot yang sama. Akan tetapi
karena masing–masing unsur mempunyai hubungan yang organis, maka
sila yang diatas menjiwai sila yang berada dibawahnya. Misalnya, sila
Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga,
keempat dan kelima. Demikian seterusnya untuk sila ketiga, keempat,
kelima (Rukiyati, 2008:28).

D. MAKNA DAN NILAI-NILAI PANCASILA
1. Makna Sila- sila Pancasila

Dalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila mengandung arti dan
makna sebagai berikut:
1) Arti dan Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa

a) Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan
Yang Maha Esa

b) Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan
beribadah menurut agamanya

c) Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan
memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku

d) Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
e) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragam,

toleransi umat antar umat dan dalam beragama
f) Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agam dan

iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik
antaragama

2) Arti dan Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai

makhluk Tuhan. Maksudnya, kemanusiaan itu mempunyai sifat
yang universal

b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.
c) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidaklemah.

3) Arti dan Makna sila Persatuan Indonesia
a) Nasionalisme
b) Cinta bangsa dan tanahair
c) Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
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d) Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan
dan perbedaan warna kulit

e) Menumbuhkan rasa nasib sepenanggungan
4) Arti dan Makn sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
a) Hakikat dari sila ini adalahdemokrasi
b) Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara

bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama
c) Dalam melakukan keputusan diperluan kejujuran bersama

5) Arti dan Makna sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a) Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis

dan meningkat
b) Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi

kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing
c) Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat

bekerja sesuai dengan bidangnya (Rukiyati, 2008: 65-72)

2. Nilai-nilai Pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat negara sebelum disahkan tanggal 18

Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia
sejak sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai-
nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai
tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nila tersebut tidak lain
adalah perilaku yang melekat pada bangsa Indonesia sejak dahlu kala,
sehingga bangsa Indonesia adalah kausa matrialis dari Pancasila, yang
kemudian nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan secara formal oleh
pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

Berdasar kenyataan tersebut maka untuk memahami Pancasila
secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri
bangsa Indonesia, maka mutlak perlu pemahaman akan apa arti nilai-nilai
dari Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila dalam penerapannya harus
dapat beradaptasi dengan segala zaman sehingga Pancasila akan tetap
relevan sepanjang zaman.
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Jika ditinjau dari nilai dasarnya Pancasila mengandung dua
kelompok nilai yakni nilai subyektif dan nilai obyektif, serta terpula
nilai-nilai yang terkandung dalan setiap sila dari Pancasila.
1. Nilai obyektif

Nilai obyektif artinya nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila
secara universal diterima dan relevan dengan kondisi sosial saat ini xan
selalu dapat diterima di segala tempat karena sifatnya universal.
Pancasila mengandung nilai universal yang selalu relevan disegala
tempat seperti nilai kemanusiaan dan nilai keadilan, nilai tersebut selalu
relevan dimanapun kita berada. Tidak ada satupun negara atau bangsa
yang sadar mengakui bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan adalah
suatu hal yang tidak tepat untuk diterapkan.

2. Nilai Subyektif
Nilai Subyektif Pancasila meliputi nilai-nilai yang ada karena

pencetusnya meyakini bahwa nilai tersebut telah ada sejak lama dan
sesuai dengan bangsa Indonesia, dikatakan sebagai nilai subyektif
karena:
a. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga

bangsa Indonesia adalah penyebab lahirnya nilai-nilai tersebut.
b. Nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia,

sehingga merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber
atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Nilai Pancasila yang didalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian,
yaitu nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kebaikan dan
kebijaksanaan, nilai etis dan estetis, serta nilai religuius yang sesuai
dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber dari
kepribadian bangsa.

Nilai-nilai Pancasila harus dipahami sebagai suatu sistem yang artinya
bahwa isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas
hakikat Pancasila yang secara umum universal dan itu merupakan
substansi nilai-nilai Pancasila sebagai pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara yakni dasar negara yang bersifat umum kolektif serta realisasi
pengamalan Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit. Hakikat
Pancasila adalah merupakan nilai, adapun sebagai pedoman negara
adalah merupakan norma adapun aktualisasinya adalah merupakan
realisasi kongkrit Pancasila.
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Nilai-nilai dalam Pancasila mulai sila pertama sampai dengan sila
kelima merupakan cita-cita atau harapan yang diidam-idamkan bangsa
Indonesia agar terwujud suatu tatan masyarakat yang adil makmur atau
gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja, dengan harapan
penuh diupayakan terealisasi dalam sikap dan perilaku serta perbuatan
setiap manusia Indonesia.

3. Nilai- nilai Pancasila dan Pengamalannya.
a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Adanya nilai ketuhanan membawa konsekuensi Bangsa Indonesia
mengakui dan percaya pada adanya Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa
yang menjadi sebab adanya keberadaan manusia dan alam semesta
serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya. Dengan dasar ini
negara harus menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia
untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama/
kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam
UUD 1945 pasal 29.
Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia
menyatakan percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-
masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sila Ketuahan Yang Maha Esa mengandung pengertian tentang
Ketuhanan dan tentang Yang Maha Esa, Ketuhanan, Ketuhanan
berasal dari kata Tuhan yakni Alllah, zat Yang Maha Esa, pencipta
segala kejadian termasuk pencipta semua makhluk. Yang oleh
karena itu Tuhan disebut se bagai Causa Prima / Penyebab Yang
Utama yang tidak ada penyebab lagi, segala sesuatu yang ada di
alam raya dalam arti alam beserta isinya termasuk sumber daya alam
merupakan ciptaan Tuhan, demikian pula makhluk hidup seperti
tumbuhan, hewan dan tak terkecuali manusia semuanya berasal dari
Tuhan yang nantinya juga akan kembali kepada-Nya. Yang Maha
Esa, Yang Maha Esa mempunyai arti Yang Maha Satu, Yang Maha
Tunggal dan tidak ada yang mempersekutukannya. Tuhan esa dalam
zat-Nya, esa dalam sifat-Nya, dan esa dalam perbuatan-Nya.
Sehingga karenya kekhususan-Nya itu maka tidak ada yang
menyamai dan Tuhan adalah Maha Sempurna.
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Dengan demikian sila Ketuhana Yang Maha Esa dapat diartikan
bahwa bangsa Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya baik berupa benda
mati ataupun makhluk hidup, kepercayaan dan ketaqwaan itu
bersifat aktif yang membawa konsekuensi bahwa mengharuskan
bangsa Indonesia untuk selalu berusaha menjalankan segala apa
yang diperintah-Nya, dan menjauhi semua yang dilarang-Nya
berdasar ajaran agama dan kepercayaan yang di anutnya.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,
antara lain:
1) Bangsa Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang

Maha Esa, yang ditunjukkan salah satunya dengan setiap bangsa
Indonesia harus memiliki dan meyakini salah satu agama dengan
menjalankan perintah dan menjauhi larangan sesuai norma
agama yang berlaku.

2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai
dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab, yang salah satunya
yakni tidak mengganggu ibadah agama lain.

3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang
berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satu
wujudnya adalah menghormati sesama manusia.

4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan
dengan sikap hidup rukun meskipun berbeda agama karena
merasa satu bangsa yakni bangsa Indonesia.

5) Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan
Tuhan Yang Maha Esa, yang salah satu perwujudannya adalah
sikap bahwa setiap manusia Indonesia bebas memilih salah satu
agama yang sudah disahkan oleh pemerintah.

6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

Sumber: rumus.co.id



39

masing-masing, dicontohkan dengan sikap saling menghormati
ketika ada pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah.

7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain, yang
diimplemetasikan dengan setiap warga negara Indonesia dilarang
memaksakan suatu agama kepada orang lain karena itu
merupakan urusan pribadi antara manusia dengan tuhannya,
sesama kita hanya diwajibkan saling mengingatkan.

b. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Perikemanusiaan adalah hal yang sangat penting bagi

kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka dalam
hubungnnya dengan bangsa lain, manusia adalah makhluk Tuhan,
Tuhan tidak menjadikan perbedaan antara sesama manusia, manusia
mempunyai hak yang sama yang oleh karenanya tidak dibenarkan
manusia yang satu menindas atau menguasai manusia lainnya, atau
bangsa yang satu menindas dan menguasai bangsa lainnya. Dengan
dasar itu maka tidak dibenarkan adanya penjajahan di atas bumi
karena penjajahan itu bertentangan denganperikemanusiaan serta
hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diuraikan, yang
pertama Kemanusiaan, Kemanusiaan yang berasal dari kata
manusia dan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa, manusia oleh Tuhan dikaruniai jasmani dan rohani, yang
keduanya adalah satu kesatuan yang serasi, sehingga jika unsur
jasmani dan rohani tidak menjadi satu atau salah satu unsur tidak ada
maka tidak bisa disebut manusia. Kedua Adil, kata adil mengandung
arti obyektif atau sesuai dengan adanya atau menempatkan sesuatu
sesuai tempatnya, ketiga beradab, beradab berasal dari kata adab
yang secara bebas berarti budaya, beradab berarti berbudaya.
Manusia yang beradab mempunyai arti manusia yang tingkah
lakunya selalu mencerminkan atau dijiwai oleh nilai-nilai
kebudayaan, nilai-nilai budaya tidak lain adalah nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh manusia dan dijadikan pedoman, ukuran atau
tuntunan untuk dilaksanakan.

Dengan demikian maka Kemanusian yang adil dan beradab
membawa konsekuensi bahwa sila tersebut merupakan suatu
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kedaulatan dalam pengertian yang lengkap tentang manusia, dengan
kata lain bahwa manusia bebas untuk memenuhi keinginannya tetapi
terikat oleh keterbatasan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat
dan negara dan juga dibatasi oleh lingkungan dimana mereka berada.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil
dan beradab dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Mengakui dan memperlakukan setiap

manusia sesuai dengan harkat dan
martabanya sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa, dengan diwujudkan melalui
sikap tidak sewenang-wenang terhadap
sesama manusia.

2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban
asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan,
agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna
kulit dan sebagainya, yang tercermin dalam sikap menghargai
perbedaan sesama manusia apapun latar belakangnya.

3) Mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia,
yang diwujudkan dengan perilaku tidak menyakiti sesama
manusia dan makhluk hidup lainnya.

4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, yang
diwujudkan dengan bersedia mengikuti kerja bakti, berbaur
dengan masyarakat yang berbeda latar bekangnya.

5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain,
sebagai contohnya Tidak memperlakukan orang lain sekehendak
hati dan kemauannya.

6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan
dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama
manusia.

7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, yag diwujudkan
dengan prikalu gemar memberi bantuan kepada orang lain yang
sedang tertimpa musibah.

8) Berani membela kebenaran dan keadilan, yang salah satu
perwujudannya adalah selalu berpegang pada kebenaran apapun
keadaaannya atau berani mengatakan yang salah adalah salah
dan yang benar adalah benar kapan dan di manapun.

Sumber : Insanpelajar.com
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9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh
umat manusia, yang ditunjukkan dengan bersikap dan mengakui
bahwa kita semua adalah saudara.

10)Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain, yang dapat ditunjukkan dengan sikap
pengakuan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri sehingga harus saling
bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup.

c. Nilai Persatuan Indonesia
Atas dasar kebangsaan atau nasionalisme mempunyai arti

bahwa bangsa Indonesia secara keseluruhan merupakan satu
kesatuan dan harus memupuk persatuan yang erat antar sesama
warga negara tanpa membeda-bedakan suku dan golongan serta
membulatkan tekad satu dan cita-cita yang satu dengan memegang
prinsip kebangsaan sebagai ikatan yang erat antar sesama golongan
dan suku bangsa. Paham kebangsaan adalah satu dasar kebangsaan
yang menuju pesaudaraan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa
untuk saling hormat menghormati dan harga menghargai.

Sila Persatuan Indonesia mengandung pengertian pertama,
Persatuan yang berarti satu yang utuh, tidak terpecah belah, atau
disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi
satu kebulatan, kedua, Indonesia dalam pengertian geografis dan
bangsa. Dalam pengertian geografis berarti bagian bumi yang
membentang dari 900- 1410 Bujur Timur dan 60 Lintang Utara
sampai 110 Lintang Selatan dan Indonesia dalam arti bangsa adalah
bangsa yang secara politis hidup dalam wilayah tersebut.

Sehingga sila persatuan Indonesia mengandung arti persatuan
bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, yang dengan itu menjadi
mendorong sikap untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam
wadah negara yang merdeka dan berdaulat yakni Negara Indonesia.

Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia
dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Mampu menempatkan persatuan

kesatuan dan kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai
kepentingan bersama di atas

Sumber: insanpelajar.com
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kepentingan pribadi dan golongan,
sebagai contoh bila negara ada suatu
masalah maka tergerak tindakan atau
perbuatan untuk segera membela dan
ikut mencari solusi menyelesaikan masalah sesuai kedudukan
masing-masing.

2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan
bangsa apabila diperlukan, yang dapat ditunjukkan dengan ikut
berpartisipasi apabila negara terancam keamanannya.

3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, yang
ditunjukkan dengan sikap menghargai produk-produk dalam
negeri dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

4) Mengembangkan rasa kebangsaan dan bertanah air Indonesia,
yang diwujudkan dengan menjaga sumber daya dan kelestarian
sumber daya alam yang ada di Indonesia.

5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang dilakukan dengan
mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan di lingkungan
masing-masing.

6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka
Tunggal Ika, salah satu contohnya dengan sikap tidak membeda-
bedakan atas dasar suku, ras dan agama kepada orang lain.

7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa,
yang ditunjukkan dengan bersikap menjunjung tinggi nilai
persatuan bangsa tanpa memandang perbedaan yang dimiliki
orang lain.

d. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan

Musyawarah dan mufakat merupakan pencerminan negara
yang menganut demokrasi yakni faham yang menyatakan bahwa
kekuasaan tertinggi untuk mengatur negara dan rakyat berada di
tangan seluruh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Asas
demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila
yang meliputi segala bidang kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan
bernegara dimana dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional
berusaha sedapat mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk
mencapai mufakat.
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Dan nilai-nilai yang tersiratdalam sila keempat dapat
diuraikan sebagai berikut :
1) Keputusan berdasarkan mufakat

Musyawarah mufakat memilki pengertian sebagai suatu cara
khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan
kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat
kebijaksanaan yang tidak lain adalah pikiran akal sehat yang
mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan
bangsa, dan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

2) Kerakyatan
Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelomok
manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan kerakyatan
adalah suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi
berada di tangan rakyat, artinya bahwa dalam sebuah negara
yang mempunyai kedaulatan tidak lain adalah rakyat.

3) Hikmat kebijaksanaan
Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti suatu sikap yang
dilandasi dengan penggunaan pikiran sehat dengan selalu
mempertimbangkan atau mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa. Dimana kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar,
jujur dan bertanggung jawab yang dilandasi iktikad baik sesuai
hati nurani yang murni.

4) Permusyawaratan
Permusyawaratan mempunyai arti suatu cara yang khas yang
dimiliki bangsa Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan
suatu hak berdasarkan kehendak rakyat demi tercapainya
keputusan berdasarkan mufakat. Yang dalam pelaksanaannya
memerlukan iktikat yang baik dan iklas yang dilandasi semangat
mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan
pribadi dan golongan.

5) Perwakilan
Perwakilan diartikan sebagai cara mengusahakan ikut sertanya
rakyat dalam mengambil bagian dalam urusan pemerintahan atau
negara. Bentuk keikutsertaan rakyat itu melalui badan-badan
perwakilan mulai dari pusat sampai daerah yang keanggotaannya
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di pilih melalui mekanisme pemilihan umum yang berasaskan
langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

Sehingga sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dapat diartikan
bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, dilakukan melalui
wakil-wakilnya yang duduk dalam badan-badan perwakilan. Dan
keputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat tersebut dilakukan
melalui musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat serta penuh rasa
tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun
tanggungjawabnya kepada rakyat yang telah menitipkan mandat
kekuasaannya.

Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dapat
diuraikan sebagai berikut:

a) Sebagai warga negara dan warga
masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan
kewajiban yang sama dan salah satu
perwujudannya bahwa setiap manusia
mempunyai hak dan kewajiban dalam
memperoleh pendidikan.

b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, yang
salah satunya diwujudkan dengan sikap tidak memaksakan
kehendak sendiri terhadap orang lain.

c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama, yang salah satu perwujudannya adalah
ketika terjadi hanya perbedaan kita perlu mengutamakan aspek
musyawarah, tidak boleh mengutamakan kepentingan sendiri.

d) Musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat
kekeluargaan, sebagai contoh dalam musyawarah tujuan
utamanya adalah tercapainya hasil yang disepakati bersama
dengan mendukung aspek kekeluargaan.

e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang
dicapai sebagai hasil musyawarah, salah satu contohnya Kita
harus patuh, menerima dan hormat terhadap keputusan yang
telah disepakati dan mufakat.

Sumber: insanpelajar.com
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f) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah yang dicontohkan
dengan sikap menerima suatu keputusan dan ikhlas
melaksanakannya.

g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan, sebagai contoh sikap
menerima keputusan yang mencerminkan kehendak bersama
meskipun pendapatnya tidak diterima.

h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur, yang dapat diwujudkan dengan sikap dalam
bermusyawarah apapun keadaannya harus tetap mengedepankan
pikiran yang jernih tanpa emosional.

i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan
bersama.

j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai
untuk melaksanakan permusyawaratan, sebagai contohnya
Mempercayai dengan sepenuh hati dan menyerahkan mandat
terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya.

e. Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur

kebahagiaan untuk semua orang tidak ada penindasan dan
penghinaan artinya semua orang tercukupi sandang dan papannya,
keadaan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin
merupakan tujuan yang harus dicapai dalam sebuah negara.

Konsep yang tersurat dalam sila keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia setidaknya terdiri atas, pertama keadilan sosial
yang berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala
bidang kehidupan baik material maupun spiritual, kedua seluruh
rakyat Indonesia yang artinya setiap orang yang menjadi rakyat
dari negara Indonesia baik yang berada di wilayah republik
Indonesia maupun yang berada di luar teritorial Indonesia, semuanya
adalah rakyat Indonesia secara hukum. Sehingga Keadilan Sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung makna bahwa setiap rakyat
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Indonesia harus mendapat perlakuan yang adil di dalam semua
bidang kehidupan (hukum, politik, sosial budaya, ekonomi dan
pertahanan keamanan) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dapat
diuraikan sebagai berikut :
a) Mengembangkan perbuatan yang luhur,

yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong royongan,
sebagai contoh adanya peraturan yang
mewajibkan untuk saling menghormati
terhadap sesama manusia untuk
tercapainya sikap kekeluargaan.

b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yang ditunjukkan
dengan sikap memperlakukan sesama manusia sama dihadapan
hukum dan tidak mudah menuduh orang lain bersalah.

c) Menjaga kesimbangan antara hak dan kewajiban, dengan contoh
dalam hidup memang antara hak dan kewajiban dibutuhkan, akan
tetapi haruslah seimbang misal kita berhak memperoleh
kenyamanan berkendara tapi kita juga mempunyai kewajiban
untuk mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.

d) Menghormati hak orang lain, sebagai contoh kita
mengembangkan sikap saling menghormati, besikap baik dan
rukun terhadap sesama manusia.

e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri. Yang dicontohkan dengan sikap memberi bantuan modal
usaha tanpa meminta bunga (pembayaran lebih)

f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain, yang dicontohkan dengan
bersifat sewajarnya terhadap sesama. Tidak menggunakan hak
milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup
mewah, dicontohkan demgan bersikaplah hemat, lebih baik
sisihkan uang anda untuk orang yang lebih membutuhkan

g) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum, yang ditunjukkan dengan
bersikap setiap perbuatan kita jangan sampai dalam hidup kita
membuat susah tetangga kanan kiri kita, misal membangun

Sumber: insanpelajar.com



47

pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang
menjadikan rugi masyarakat di sekitar kita

h) Suka bekerja keras dengan melakukan perbuatan pantang
mengeluh dalam mengerjakan sesuatu, kita perlu kerja keras dan
kerja cerdas untuk memenuhi kebutuhan keluarga apalagi kalau
bisa memberi kepada orang yang membutuhkan

i) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama degan contoh bahwa dalam
hidup jangan mengklaim hak yang memang itu sudah dipatenkan
oleh pemiliknya. Apabila memang mau digunakan untuk
kepentingan kita ada baiknya disertakan sumber dan pembuatnya
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BAB III

Pancasila Era Majapahit

A. Peradaban Majapahit Akar Lahirnya Pancasila
1. Pentingnya Penanaman Nilai Karakter Melalui Kearifan Lokal

Kata peradaban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maknanya
adalah hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu
bangsa. Bangsa yang beradab berarti bangsa yang mempunyai adab, budi
bahasa yang baik berlaku sopan perbuatannya seperti perilaku orang yang telah
maju tingkat kehidupan lahir bathinnya. Bangsa-bangsa yang telah beradab
adalah bangsa-bangsa yang sudah meningkat taraf hidupnya dan
membudayakan pemerintahan. Dengan kata lain bahwa bangsa yang beradab
adalah bangsa yang berkarakter.

Pendidikan karakter saat ini merupakan isu utama dalam dunia
pendidikan. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak
bangsa di lingkungan pendidikan sendiri, pendidikan karakter menjadi fokus
pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinanya. Karakter pada
dasarnya dimulai dari pembentukan fitrah yang diberikan Illahi, yang
kemudian membentuk jati diri dan perilaku. Dan dalam prosesnya sendiri fitrah
Illahi itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga lingkungan
memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk jati diri dan perilaku
anak. Oleh karena itu sekolah sebagai bagian dari lingkungan, memiliki
peranan yang sangat penting dan dianjurkan agar setiap sekolah dan seluruh
lembaga pendidikan memiliki school culture.

School culture dalam hal ini saya mengartikannya sebagai sekolah yang
mampu menjadikan para peserta didik perlu dikondisikan untuk selalu bersikap
kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah,
masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas
dan baik, dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks
kehidupan masyarakat. Sosial kultural masyarakat Indonesia ini telah lama



49

menyepakati kehidupan yang didasarkan nilai-nilai Pancasila, dimana nilai-
nilai Pancasila ini telah tumbuh dan berkembang sesuai kehendak masyarakat
itu sendiri dan telah menjadi budaya yang turun-temurun hingga saat ini. Akan
tetapi yang terjadi akhir-akhir ini pada masyarakat kita seolah-olah menolak
keberadaan nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah tuntunan formal dalam
masyarakat karena bersifat verbalistik. Keformalan ini dipandang sebagai alat
kekuasaan pemerintah yang mengandung unsur politik.

Dengan demikian maka perlu dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila
melalui model pembelajaran berbasis kearifan lokal untuk penguatan karakter
dan jati diri bangsa. Secara kebahasaan, revitalisasi berarti proses, cara atau
tindakan untuk memvitalkan (menganggap penting) kembali. Revitalisasi
diartikan sebagai peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata, digarap,
dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam arti luas. Konsep revitalisasi
menyarankan perlunya bukti-bukti yang mendorong revitalisasi tidak
ditentukan secara individual karena masing-masing dari dorongan mereka
memperkuat dan berpengaruh satu sama lain. Untuk memenuhi dorongan
tersebut diperlukan kriteria yang memperkuat dalam menentukan warisan
budaya yang seharusnya direvitalisasi, yang didasarkan pada filosofi,
kepercayaan, sosio-budaya, dan latar kesejarahan yang ditandai pada tradisi
yang harmonis, teratur dengan kondisi lingkungan dan keindahan. Untuk
masing-masing kriteria itu selalu berubah menurut persepsi masyarakatnya.
Jika kriteria warisan budaya ini dapat dikelompokkan menurut posisi, makna,
dan skala peranan maupun proses pemantapannya maka prioritas revitalisasi
menjadi lebih mudah dilakukan.

Kemudian, bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila. Bagi bangsa
Indonesia, Pancasila pada hakikatnya adalah dasar negara (filsafat negara)
sekaligus pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa. Memahami hakikat
Pancasila berarti memahami makna pokok dari nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua kedudukan dan fungsi tersebut
bersifat hakiki. Karena itu, berbagai kedudukan dan fungsi Pancasila yang lain,
seperti sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, ideologi nasional, perjanjian luhur,
tujuan bangsa, termasuk sebagai norma dasar dan kriteria dasar
watak/kepribadian manusia Indonesia semuanya dapat dikembalikan pada sifat
hakiki tersebut. Berdasarkan kedudukan nilai Pancasila yang hakiki itu lahir
berbagai nilai dan fungsi Pancasila yang melandasi tata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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Secara material, rumusan Pancasila memuat nilai-nilai manusiawi
sedangkan sebagai dasar Negara, Pancasila memiliki ciri khas yang hanya
dimiliki bangsa Indonesia. Atas dasar itu maka keberadaan Pancasila pada
hakekatnya adalah nilai-nilai yang berharga, yang memuat nilai-nilai dasar
manusiawi dan nilai-nilai kodrati yang melekat pada setiap individu manusia
diterima oleh Bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia mewarisi nilai-nilai budaya dari nenek moyangnya.
Hingga kini, nilai-nilai budaya tersebut melandasi tata kehidupan masyarakat
Indonesia. Sari dan puncak sosio-budaya masyarakat Indonesia adalah nilai-
nilai yang melandasi tata kehidupan masyarakat yang disebut sebagai
pandangan hidup. Karena itu, nilai-nilai Pancasila tampak dari dalam
kehidupan sosio-budaya bangsa Indonesia, seperti adanya (a) Keyakinan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam
semesta; (b) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah,
ibu, dan anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya
masyarakat; (c) Asas musyawarah mufakat. Kebersamaan merupakan
kumpulan banyak pribadi, warga, dan keluarga. Agar mereka tetap rukun dan
bersatu, maka keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat; (d) Asas
gotong royong. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat
untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan
bersama secara gotong royong oleh dan untuk kebersamaan; (e) Asas tenggang
rasa; saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi; saling
menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling
menghormati hak, pendapat, keyakinan, dan agama masing-masing demi
terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Selanjutnya, bagaimana dengan masalah kearifan lokal. Secara umum,
local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan
setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam
dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Nurjaya (2006: 2-4)
kearifan lokal pada hakikatnya berpangkal dari sistem nilai dan religi yang
dianut dalam komunitasnya. Ajaran agama dan kepercayaan masyarakat lokal
menjiwai dan memberi warna serta mempengaruhi citra lingkungan dalam
wujud sikap dan perilaku terhadap lingkungannya. Hakikat yang terkandung di
dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang
serasi dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan
hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya.
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Kemudian bagaimana dengan kearifan lokal budaya Jawa. Secara umum
kebudayaan Jawa dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebudayaan
pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman Jawa berpusat di Yogyakarta dan
Surakarta atau disebut wilayah kebudayaan Jawa Negarigung. Sedangkan
“kebudayaan pesisiran” meliputi daerah pesisir pantai utara Jawa yang berpusat
di wilayah Pati, Blambangan, dan Tegal (Sukmawati: 2004:12).

Geertz (1981: X-Xll) menggambarkan masyarakat Jawa terutama yang
berada di wilayah kebudayaan Jawa Negara gung memiliki pandangan hidup
atau falsafah dalam memahami makna kehidupan sehingga mempunyai
pedoman dalam melakukan tindakan. Pandangan orang Jawa dalam melihat,
memahami, dan berperilaku berorientasi dan bersumber dari budaya. Karena itu
perkembangan budaya Jawa selaras dengan dinamika masyarakat yang
mengacu pada konsep budaya induk, yaitu “sangkan paraning dumadi” (dari
mana dan mau ke mana) yang menunjukkan bahwa hidup bagi orang Jawa
adalah sebuah “lelaku” (perjalanan). Hidup di dunia harus memahami dari
mana ‘asal’, akan ke mana ‘tujuan’, dan ‘akhir’ perjalanan hidupnya untuk
mencapai “kasampurnaning dumadi” (kesempurnaan tujuan hidup) sehingga
dianggap “wingkan sangkan ing paran”.

Berdasarkan kutipan di atas kearifan lokal di daerah Mojokerto sebagai
warisan salah satu kerajaan besar Majapahit tentunya sampai saat ini masih
melekat erat pada kehidupan sosio-budaya masyarakat Mojokerto pada
umumnya. Walaupun masyarakat masa kini telah banyak terpengaruh berbagai
budaya dari luar bahkan Luar Negeri tetapi kearifan lokalnya masih tampak
pada kehidupan sosio-budayanya sebagai akar lahirnya Pancasila. Berikut
penuturan peradaban Majapahit sebagai kearifan lokal cikal bakal lahirnya
Pancasila.

2. Awal mula Peradaban Majapahit
Sejarah Indonesia berjalan begitu runtut dari abad ke abad, perjalanan

sejarah ini tercatat dengan baik dimulai dari awal milenium pertama. Kita bisa
menyaksikan perhubungan bangsa di Nusantara dengan bangsa-bangsa lain
sudah terjalin dengan akrab dan intens. Sesungguhnya bangsa yang mendiami
Kepulauan Nusantara adalah suatu bangsa yang silih berganti datang ke
Nusantara dan melakukan perhubungan dengan bangsa-bangsa lain di sekitar
Kepulauan Nusantara. Pada awalnya bangsa Indonesia mendapat gelombang
migrasi dari Yunan, Cina bagian selatan. Bangsa yang datang dari Cina Selatan
ini kemudian berakulturasi dan saling bertukar budaya dengan para penduduk
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lokal yang telah lama mendiami Kepulauan Nusantara. Dengan demikian sejak
awal bangsa yang mendiami Kepulauan Nusantara adalah suatu bangsa yang
berbagi dan saling bertukar untuk kehidupan yang toleran, harmonis dan
sejahtera. Sejarah bangsa Indonesia semakin berkembang cepat setelah mereka
belajar sistem tulisan dari bangsa India. Bangsa India menyebut dirinya bangsa
Bharata. Karena letak India atau Bharata di sebelah barat Nusantara maka
bangsa Indonesia menyebut arah mata angin dari kedatangan bangsa India atau
Bharata dengan istilah ”barat“. Dalam kisah Ramayanapun letak wilayah
Indonesia telah dikenal dan dilukiskan oleh bangsa India. Perhubungan India
Indonesia yang telah berlangsung lama paling tidak 500 tahun sebelum masehi
membawa jejak dan peninggalan sejarah, budaya dan sistem sosial yang terus
berkembang sampai saat ini.

Kalau kita melihat perkembangan sejarah Indonesia setelah digunakan
aksara dalam pencatatan kebudayaan dan kehidupan, maka akan terlihat bahwa
perkembangan sistem kehidupan bangsa Indonesia berjalan dengan semakin
cepat dan semakin baik. Tulisan-tulisan prasasti yang mulai dituliskan pada
yupa-yupa di Kerajaan Kutai membawa babak baru digunakannya aksara
sebagai sarana untuk mewariskan dan melanjutkan tradisi yang berjalan dari
waktu ke waktu. Kerajaan Kutai yang mendapat pengaruh dari Sulawesi
Tengah dan Selatan barangkali pada masa kemudian berpindah ke Bali, Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Temuan-temuan prasasti di masa ini memperlihatkan
kesejajaran sejarah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, yaitu sekitar
abad ke VII. Sedangkan pusat-pusat kekuasaan yang ada di Jawa Barat masih
berlangsung dalam bayang-bayang kekuasaan yang ada di Sumatera dari
Kerajaan Jambi dan Sriwijaya. Dengan demikian kita bisa membayangkan
bahwa kekuasaan yang ada di Bumi Nusantara berkembang di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Pusat kekuasaan itu lama
kelamaan menjadi kuat dan terpusat di Sriwijaya, Mataram Kuno, dan
berikutnya Majapahit. Barangkali pusat kekuasaan yang ada di Kalimantan,
Sulawesi bergeser membentuk Kerajaan Kalingga, sedangkan pusat kekuasaan
di Sumatera dan Jawa Barat terwakili oleh Jambi, Sriwijaya dan Tarumanegara.
Pertemuan Kerajaan dari Sumatera, Jawa Barat dan Kalingga membentuk
Kerajaan Mataram.

Kerajaan Mataram yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga
dan kelanjutan Tarumanegara membentuk suatu pusat kekuasaan yang nantinya
dapat berlangsung lebih dari 200 tahun. Rangkaian raja dan keluarga raja yang
berkuasa dari tahun 717 masehi sampai dengan kurang lebih tahun 929 masehi
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di wilayah Jawa Tengah membentuk inti kekuasaan Nusantara di masa-masa
berikutnya. Di India ada tujuh sungai suci yaitu Gangga, Yamuna, Saraswati,
Sindu, Wipasa, Kausiki, dan Sarayu. Ke tujuh sungai suci di India itu dapat
diperbandingkan dengan tujuh sungai yang ada di pusat wilayah kekuasaan
Mataram Kuno, yaitu Sungai Elo, Sungai Progo, Sungai yang tak kelihatan dari
Gunung Tidar, Sungai Bengawan Solo, Sungai Opak, Sungai Bogowonto, dan
Sungai Serayu.

Tujuh sungai suci di India yang dibumikan dan diwujudkan di wilayah
Jawa Tengah ini menunjukkan daerah ini merupakan wilayah yang sangat
penting dan sakral yang bisa disejajarkan, bisa disamakan dan bisa
dihubungkan dengan sumber sungai-sungai suci di India.

Perkembangan Kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah yang
kemudian bersinggungan dengan pusat kekuasaan yang ada di Jawa Timur dan
Bali. Perpaduan kekuasaan ini dapat kita lihat dari jejaknya misalnya pada
Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri, Kerajaan Panjalu kemudian Kerajaan
Singasari. Dari Singasari inilah kemudian muncul Kekuasaan Majapahit. Dari
rangkaian panjang kekuasaan kerajaan itu kita bisa melihat bahwa kekuasaan
yang bermuara di Kerajaan Majapahit pada hakikatnya adalah perpaduan dan
sinergi dari berbagai kerajaan yang ada pada waktu itu, dan juga dapat ditarik
sumber dan awal kekuasaan juga berasal dari Mataram Kuno dan berbagai
kerajaan-kerajaan yang lain yang ada dan berkembang saat itu.

Sinergi antar kerajaan ini pada dasarnya dipengaruhi oleh budaya sosio-
kultural yang sama sehingga kerajaan-kerajaan ini merupakan perpaduan nilai-
nilai dasar dalam kehidupan. Nilai-nilai dasar yang menjembatani antar
kerajaan-kerajaan ini adalah kehidupan keagamaan yang berasal dari induk
yang sama yaitu India sebagai pusat agama Hindu dimana karakter dasarnya
tidak berbeda dengan budaya di Kerajaan-kerajaan Jawa Tengah, Jawa Timur
dan Bali. Nilai dasar yang menjembatani antar kerajaan ini adalah Ketuhanan
yang tampak pada kehidupan keagamaan yang mempercayai sungai suci
sebagai lambang kehidupan.

3. Peran Negarakertagama sebagai salah satu sumber Sejarah Majapahit Akar
Nilai sosio-kultural

Dari uraian teks-teks Negarakertagama, para ahli dapat merekonstruksi
keadaan sosial, politik, kebudayaan, dan keagamaan yang ada pada saat itu dan
yang berlanjut hingga saat ini. Catatan Kerajaan Majapahit yang tertulis dalam
kakawin menunjukkan betapa kerajaan Majapahit mempunyai peran yang
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penting dalam kehidupan kenegaraan di Indonesia pada abad ke XIII, XIV, XV.
Kehidupan yang ada di negara Majapahit menunjukkan betapa maju dan
luasnya kebudayaan yang ada dan berkembang di Majapahit. Sistem sosial dan
kekuasaan yang sedemikian luas menunjukkan betapa Kerajaan Majapahit
dapat mengalami masa kegemilangan dan keemasan. Sesungguhnya di negara
Indonesia ada suatu siklus kegemilangan dan keemasan yang menonjol setiap
700 tahun. Yang pertama abad ke-0 terlihat perpaduan budaya nenek moyang
kita. Yang pertama kita bisa menunjukkan bahwa pada perkembangan awal
milenium pertama pusat kekuasaan Nusantara atau Indonesia, apa pun
bentuknya telah berhubungan dengan negara-negara di sekitarnya. Para pelaut
Nusantara telah berlayar hingga ke Afrika Timur, Taiwan dan sampai ke
Selandia Baru. Orang dari Indonesia diperkirakan oleh para ahli menjadi
pemukim dan penduduk Pulau Madagaskar yang pertama pada permulaan
milenium pertama. Pada awal abad pertama juga diakui kebudayaan Nusantara
menyebar dan mempengaruhi kebudayaan, bahasa, sastra, dan kehidupan
bangsa Filipina.

Pada abad ke VII kita melihat kegemilangan Sriwijaya, Kalingga, dan
Mataram Hindu. Dari buku catatan yang ada kita dapat melihat pada abad ke
XIV muncul kekuasaan Majapahit. Pada abad ke XXI ini kita juga melihat
betapa bangsa Indonesia menapaki proses kekuasaan dan kehidupan yang
menuju kegemilangan. Kerajaan-Kerajaan dan kekuasaan-kekuasaan lama
dapat menjadi cermin dan teladan bagaimana kita mengelola kekuasaan agar
dapat berguna bagi banyak orang demi kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia
atau bangsa Nusantara dapat selalu terhubung dan dikaitkan dengan masa-masa
sebelumnya untuk mempelajari kaitan kesejahteraan rakyat. Bangsa Indonesia
atau bangsa Nusantara dapat selalu terhubung dan dikaitkan dengan masa-masa
gemilang dan juga masa-masa sulit dan kegelapan. Kegemilangan dan
kekuasaan Majapahit yang luar biasa harus dijadikan pedoman teladan dan
cermin agar kita bangsa Indonesia dapat melaksanakan suatu masa gemilang
yang pada suatu waktu nanti juga akan menjadi contoh, teladan dan cermin
bagi generasi berikutnya. Kegemilangan sebuah kerajaan ditentukan bagaimana
kerajaan itu mengelola pemerintahannya terhadap penguasaan rakyatnya dan
bagaimana melindungi wilayah yang menjadi kekuasaannya. Penguasaan atas
rakyat tidak terlepas dari pengelolaan keberagaman masyarakat dari sudut
pandang keagamaan yang berbeda-beda. Masyarakat Majapahit pada dasarnya
memiliki akar nilai sosio-kultural sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata
laku manusia Indonesia yaitu mampu mewujudkan pandangan hidup dan
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falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Aspek sosio-kultural atau sosial budaya yang dimaksudkan adalah
segala sesuatu yang di ciptakan oleh manusia dengan pemikiran dan akal
budinya serta hati nuraninya dalam kehidupan bermasyarakat serta aspek
tersebut telah melekat dalam diri masyarakat Majapahit.

Lebih lanjut kegemilangan yang terjadi di masa kerajaan Majapahit ini
berdasarkan letak sosio-kultural adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan
budaya Majapahit terhadap daerah di sekelilingnya kerajaan-kerajaan
Nusantara menyebabkan akulturasi budaya. Sebagai contohnya kebiasaan
(tradisi) masyarakat mempunyai banyak persamaan umum pada masa kejayaan
abad XXI dari pola adat istiadatnya. Aturan-aturan yang telah ditetapkan adat
harus dijalankan. Masyarakat daerah meyakini bahwa kaidah sosial dalam adat
istiadat merupakan kehendak nenek moyang atau makhluk yang mengatur
kejadian alam yang bersifat gaib dan sulit dimengerti oleh orang awam. Contoh
selapanan, yaitu adat istiadat masyarakat Jawa ketika seorang bayi telah
berumur 40 hari. Mandi balimau kasai di sungai Kampar yaitu keyakinan
bahwa mandi di sungai Kampar sebelum bulan suci guna membersihkan diri
dari dosa-dosa terdahulu. Kepercayaan di Bali meyakini bahwa sembahyang di
kamar rawat pasien dapat membantu menyembuhkan pasien.

4. Prapanca Mengubah Negarakertagama Dalam Hening Sebagai Akar Nilai
Toleransi Antar Umat Beragama

Berdasarkan teks-teks Negarakertagama pada bagian akhir kita bisa
melihat bahwa penulis Negarakertagama menghasilkan karya monumental ini
dalam semangat sepi ing pamrih rame ing gawe. Prapanca menuliskan
Negarakertagama yang merupakan kidung pujian bagi sang raja Kerajaan
Majapahit tanpa ada perintah. Karya Prapanca ini merupakan karya Sukarela
yang dikerjakan oleh inisiatif sendiri untuk memuliakan Raja Majapahit. Sang
Kawi menghasilkan karya ini didusun sunyi yang jauh dari pusat kerajaan dan
kekuasaan. Sebuah dusun tempat menyepi yang penuh dengan bunga-bunga
yang indah dengan alam yang asri menyejukkan hati.

Hal kedua yang menarik, Prapanca adalah seorang Buddha dan ia
berkarya untuk sebuah kerajaan besar Majapahit yang diidentikan dengan
Kerajaan Hindu. Bentuk toleransi ini menjadi sangat luar biasa senafas dengan
semboyan dalam Kitab Sutasuma karya Mpu Tantular yang mengatakan:
Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang bermakna,
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‘Walaupun berbeda-beda namun satu jua, tidak ada darma, kebaikan dan
kebenaran yang mendua’.

Dalam Negara Kerajaan Majapahit telah dan tetap mengalir benih
toleransi beragama yang harmonis, damai, dan toleran. Dalam pupuh 77
Negarakertagama disebut desa KeBuddhaan Bajradara, lalu pada pupuh 78
disebut desa perdikan Hindu Siwa dan Hindu Wisnu. Dari situ kita bisa melihat
paling tidak ada tiga aliran agama yang hidup berdampingan dengan mesra,
yaitu Hindu aliran Siwa, Hindu aliran Wisnu, dan Agama Buddha. Hindu
Waisnawa yang memuja Wisnu bermula sumbernya setelah letusan Gunung
Merapi pada tahun 929 masehi dari Raja Airlangga dan Raja-raja Kediri seperti
Jayabaya yang dianggap juga titisan Dewa Wisnu. Sedangkan aliran Siwa
sesungguhnya juga bermula dari Isyana Raja Mpu Senduk itu melambangkan
Ular Kobra yang menjadi kalung Dewa Siwa. Artinya bahwa Raja Isyana
menjadi kesayangan Dewa Siwa atau juga Raja Isyana adalah penganut Hindu
Siwa yang tekun dan mendalam.

Hal ini secara nyata juga diungkapkan oleh Ken Arok Raja pertama
Singasari yang juga dikenal dengan Hindu aliran Siwa. Dari kedua aliran
Hindu Siwa dan Hindu Waisnawa itulah menjadi nyata bahwa toleransi di
Bumi Majapahit merupakan keadaan dan suasana yang alami turun temurun
dari para raja dan rakyat sebelumnya.

Toleransi terhadap Agama Buddha juga mendapat tempat yang sama
karena rakyat dan raja-raja sebelumnya ada yang beragama Buddha.
Sesungguhnya kita bisa menarik benih toleransi beragama ini sejak zaman
Mataram Kuno dimana agama Hindu dan Buddha juga dapat hidup saling
berdampingan. Ini dapat kita contohkan keberadaan Candi Prambanan yang
bernafaskan Hindu berdampingan dengan Candi Sewu dari Agama Buddha.
Ada juga di sekelilingnya candi-candi Hindu seperti Candi Sambisari, Candi
Kedulan, Candi Kimpulan, Candi Ijo, Candi Gebang, Candi Merak, mesra
berdampingan dengan Candi Plaosan, Candi Abang, Candi Kalasan, Candi Sari,
Candi Palgading, Candi Banyunibo yang bernafaskan Agama Buddha.

Barangkali tafsiran Slamet Muljana yang mengatakan bahwa Prapanca
menulis Negarakertagama suasana kesedihan, kekecewaan, marah,
mendongkol, merasa hina dan tak berarti, perlu kita maknai secara lain.
Sesungguhnya dalam filosofis agama Buddha hidup ini adalah penderitaan.
Menurut kisahnya Prapanca adalah seorang yang besar yang pernah menjabat
pemimpin dalam agama Buddha dalam kerajaan Majapahit. Jabatan tinggi itu
meskipun penting dan berharga tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan
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bagi Prapanca sebagai penganut agama Buddha. Kehilangan jabatan, pengaruh
dan kekuasaan tidak akan menjadikan seorang pengikut Buddha yang luhur
akan patah arang, patah hati, dan tenggelam dalam kesedihan dan kekecewaan
yang mendalam dan berlebihan. Pastilah Prapanca mengerti benar akan kisah
yang ditulisnya sendiri bagaimana Raja Airlangga membagi kerajaannya untuk
kedua anaknya. Kisah Airlangga ini sangatlah luar biasa. Bayangkan seorang
raja besar mempunyai kekuasaan sangat besar di hampir seluruh Jawa dan Bali
pada usia 50 tahun mengundurkan diri sebagai raja besar dan memilih menjadi
seorang pertapa di Gunung Penanggungan. Itu artinya sebagai seorang
penganut agama yang sudah mendapat hidayah., penerangan, pencerahan dan
roh suci akan merasakan bahwa kebahagiaan rohani akan bernilai, bermakna
dan berharga. Dalam pepatah jawa dikatakan “sura dira jaya ningrat lebur
dening pangastuti” kebahagiaan Illahi lebih berharga dan lebih bernilai
daripada kemewahan dan kenikmatan duniawi (menurut Ki Dalang Pitoyo dari
Desa Modongan).

Tidak mudah bagi seorang raja besar seperti Raja Airlangga
melepaskan kekuasaannya begitu saja kalau bukan orang yang benar-benar
mendapat hidayah dari sang Kholik. Sri Maharaja Rakai Halu Sri
Dharmawangsa Airlangga Anantawikramattunggadewa juga memperluas
wilayah kerajaan hingga Jawa Tengah, bahkan wilayah kekuasaannya diakui
sampai ke Bali. Airlanggapun mulai mengadakan pembangunan-pembangunan
demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-
prasasti peninggalan antara lain; membangun Sri Wijaya Asrama tahun 1036,
membangun bendungan Waringin Sapta tahun 1037 untuk mencegah banjir
musiman. Memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh, yang letaknya di muara Kali
Brantas, dekat Surabaya sekarang. Membangun jalan-jalan yang
menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Meresmikan pertapaan
Gunung Pucangan tahun 1041. Memindah ibukota kerajaan dari Kahuripan ke
Daha. Ketika itu Airlangga dikenal atas toleransi beragamanya, yaitu sebagai
pelindung agama Hindu Siwa dan Buddha.

Airlangga juga menaruh perhatian terhadap seni sastra, tahun 1035 Mpu
Kanwa menulis Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epic Mahabharata. Kitab
tersebut menceritakan perjuangan Arjuna mengalahkan Niwatakawaca, sebagai
kiasan Airlangga mengalahkan Wurawari. Lebih lanjut pembaca bisa
menafsirkan dan menginterpretasikan betapa besar kewibawaan Raja Airlangga
dengan kekuasaan dan kemampuannya untuk menjalankan pemerintahannya
demi kesejahteraan rakyatnya dengan toleransi antar umat beragama.



58

5. Sumpah Palapa Sebagai Akar Nilai Pemersatu Bangsa
Peristiwa penting masa pemerintahan Tribuwana Tungga Dewi adalah

dikeluarkannya Sumpah Palapa oleh Gajah Mada. Peristiwa ini merupakan titik
pangkal bagi kemajuan dan kejayaan Majapahit ke depan yang ditunjukkan
dengan semakin luas wilayah kekuasaannya. Sumpah Palapa merupakan
pencetus cita-cita untuk mempersatukan Nusantara.

Gajah Mada mengucapkan sumpahnya di
hadapan raja dan pembesar Majapahait saat itu,
bahwa ia tidak akan Amukti Palapa (istirahat)
sebelum dapat menyatukan Nusantara.

Menurut uraian teks-teks Negarakertagama,
wilayah Majapahit sebagai perwujudan dari
Sumpah Palapa meliputi luas yang disebut dengan
Nusantara. Wilayah tersebut meliputi: Jawa,
Sumatra, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Nusa
Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Lebih detailnya adalah sebagai
berikut:

 Wilayah Sumatra meliputi: Jambi, Palembang, Karitang, Tebo,
Dharmas Raya, Kandis, Kawas, Minangkabau, Siak, Rekan, Kampar,
Panai, Kampai, Aru, Mandhiling, Temiang, Periak, Barat, Gayo, Lawas,
Samudra, Lamuri, Batan, Lampung, Baras (Watek Bumi Melayu).

 Wilayah Kalimantan meliputi: Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga,
Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Sumedang, Tiram,
Sedu, Buruneng, Kalka, Salindung, Solot, Pasit, Baritu, Sawaku,
Tabalung, Tunjung, Kutai, Malano (Tanjung Pura).

 Semenanjung Melayu meliputi: Paliang, Langkasuka, Sai, Kelantan,
Teranggani, Nasyor, Paka, Muar, Dungin, Tumasik, Sang Hyang Ujung,
Kelang, Kedah, Jerai, Kenyap, Niran, Nusa Tenggara, Bali, Bendahulu,
Lwa Gajah, Nusa Penida, Taliwung, Dompo, Sapi, Sang Hyang Api,
Bima, Seram, Hutan, Kendali, Girin, Lombok, Mirak, Saksak, Sumba,
Solot, Muar.

 Wilayah Sulawesi meliputi Bantayan Luwuk, Udamakatraya, Makasar,
Butun, Bangawi, Kunir, Galiyao, Selayar.

 Kepulauan Maluku dan sekitarnya meliputi: Wandan Ambwan, Maluku,
Wonin, Serang dan Timur.

Gb.3.1 Ilustrasi Gajah Mada
https://www.kuwaluhan.com/
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Kebenaran tentang beberapa wilayah Majapahit tidak hanya disebutkan
dalam buku Negarakertagama saja tetapi disebutkan dalam sumber lain yaitu:
dalam Kronik Pasaii, Hikayat Raja-raja Pasai, berita Cina yang ditulis oleh
Wang Ta Yung (1349), dan naskah Pararaton. Dengan demikian maka upaya
untuk mempersatukan Nusantara dalam ikatan kesatuan Majapahit dapat
terlaksana dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja
Hayam Wuruk.

Sehingga dapat dikatakan pada masa itu Gajah Mada telah dapat
menepati janjinya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam wilayah
kedaulatan yang satu yaitu Majapahit Raya. Dalam Majapahit Raya, hubungan
yang terjalin antara kerajaan Majapahit sendiri dengan daerah yang termasuk
dalam Nusantara bukanlah hubungan penaklukan melainkan hubungan dalam
arti lingkaran pengaruh yang saling bekerja sama. Artinya, Majapahit sebagai
satu-satunya negara besar di Nusantara memiliki peranan terhadap beberapa
wilayah di Nusantara. Beberapa peranan penting ini antara lain :

 Melindungi suatu wilayah tertentu di Nusantara untuk kepentingan
perdagangan, keamanan dan lain sebagainya.

 Memperlakukan beberapa wilayah Nusantara sebagai ikatan keluarga
besar Majapahit.

 Memandang wilayah Nusantara sebagai kesatuan geo-politik yang
ditentukan oleh batas alam.

 Memandang wilayah Nusantara sebagai hubungan persekutuan.
Luasnya wilayah Majapahit menunjukkan kebesaran pengaruh

kekuasaan Majapahit dalam lingkungan Nusantara. Hal ini seharusnya dapat
menyadarkan kita sebagai bangsa yang hidup di Nusantara, bahwa kita pernah
mengalami masa kejayaan dan itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita
baik sekarang maupun yang akan datang, persatuan Nusantara yang dicapai
pada masa Majapahit sekarang telah terwujud kembali dalam persatuan
Nusantara yang kita kenali sebagai kesatuan wilayah dari Sabang sampai
Merauke.

6. Struktur Pemerintahan dan Masyarakat Majapahit Sebagai Akar Nilai
Kerakyatan.

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang lengkap baik struktur
pemerintahan serta sistem birokrasi yang dianutnya. Pada masa pemerintahan
Hayam Wuruk yang dibantu maha patih Gajah Mada telah memiliki struktur



60

pemerintahan dan birokrasi yang teratur dan tertata rapi sehingga pada
akhirnya bisa menyatukan wilayah-wilayah Nusantara.

Struktur pemerintahan dan birokrasi di Ibu kota Majapahit terdapat
pejabat yang terdiri dari Raja, Sapta Prabu atau Battara Sapta Prabu, Rakyan
Mahamantri Katrini, Dewan Menteri yang beranggotakan lima orang, dan
Dharmadhyaksa.

Sapta Prabu merupakan dewan kerajaan dengan anggotanya terdiri dari
keluarga raja. Tugasnya mengurus soal keuangan raja, penggantian mahkota,
urusan negara yang berhubungan dengan mahkota, dan urusan kebijaksanaan
kerajaan.
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Rakyan Mahamantri Katrini terdiri dari tiga orang yakni Rakyan
Mahamantri I Hino, Rakyan Mahamantri II Halu, Rakyan Mahamantri Katrini I
Sirikan. Rakyan mantri pakiran-kiran, merupakan badan yang mengurus tata
negara, angkatan perang dan kejaksaan. Dewan Mantri ini terdiri lima orang,
yang dikepalai oleh Mahapatih Gajah Mada (Mantri Mukya) terdiri dari
Rakyan Mahapatih, Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan rangga,
Rakyan Kanuruhan. Jabatan di atas disebut Sang Panca Ring Wilwatikta atau
Mantri Amanca Negara. Dharmadhyaksa adalah pejabat tinggi kerajaan yang
bertugas menjalankan fungsi yuridiksi keagamaan (hukum agama). Ada dua
Dharmadhyaksa yaitu: Dharmadhyaksa ring Kasaiwan untuk urusan agama
Siwa dan Dharmadhyaksa ring Kasogatan untuk urusan agama Buddha.
Masing-masing Dharmadhyaksa di atas dalam menjalankan tugas dibantu oleh
sejumlah pejabat keagamaan (Dharmma Upapati) yang diberi sebutan Sang
Pamengat (Samgat).

Jumlah pejabat ini cukup banyak, mereka dikelompokkan berdasarkan
sekte-sekte dalam agama Siwa maupun Buddha. Selain jabatan-jabatan tersebut
di atas masih terdapat anggota dewan mantri yang lain seperti Sang Wedha
Mantri, Yuwa Mantri, Sang Aryyadhikara, Sang Aryyatmaraja, Mantri
Wagniwaya, Mantri Kesdari dan Rakyan Juru.

Pada penguasa daerah yang masing-masing dikepalai oleh seorang
bupati atau raja kecil (Paduka Bhattara) dapat mengatur daerahnya secara
bebas dan aktif. Daerah-daerah demikian disebut Mancanegara. Pada tingkat
pemerintah desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa, pemerintahan
dilakukan menurut hukum adat desa masing-masing.

Struktur pemerintahan yang ada di luar pulau Jawa tidak seperti yang
ada di pulau Jawa. Oleh sebab itu struktur pemerintahan yang dibangun di
pulau Jawa tidak tampak seperti pada wilayah di luar Jawa sendiri. Majapahit
memberikan keleluasaan kepada daerah-daerah luar Jawa untuk
mengembangkan struktur pemerintahan sesuai dengan budaya setempat. Hal
ini berbeda dengan Bali, pada masyarakat Bali struktur pemerintahan dipantau
secara ketat oleh Majapahit sehingga bentuk strukturnya hampir menyerupai
struktur pemerintahan di Majapahit.

Struktur masyarakat pada kerajaan Majapahit dapat diperoleh dari
berbagai sumber. Berita Cina yang berasal dari seorang pedagang bernama
Wang Ta Yuan mencatat beberapa hal yang menarik perhatian dalam
perjalanannya. Catatan perjalanan yang dihimpun dalam buku Tao-I chih-lueh
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menyebutkan bahwa Ibu kota Majapahit yang dikelilingi tembok tinggi terbuat
dari batu bata. Penduduknya kurang lebih 300.000 Keluarga.

Penduduk Majapahit terdiri dari tiga golongan yaitu golongan Cina
(banyak berdagang di Ibu Kota), golongan Islam (penganut Islam dan sebagai
pedagang), rakyat biasa (penganut agama Hindu). Penduduk Majapahit gemar
makan sirih dan menonton Wayang Beber. Anak-anak mulai umur 3 tahun
sudah memakai keris yang hulunya dihias dengan indah. Keris tersebut
merupakan pelengkap pakaian.

Pada waktu perayaan diadakan perang-perangan dengan
mempergunakan tombak yang terbut dari bambu dan raja berperan dalam
perayaan tersebut. Pada waktu tertentu diadakan pesta untuk memperingati roh
nenek moyang yang telah pergi mendahului mereka.

Masyarakat Majapahit umumnya merupakan tipe masyarakat majemuk.
Wilayah kerajaan yang luas dengan segala karakteristik wilayahnya,
menjadikan Majapahit memiliki keragaman yang ditentukan oleh banyak hal.
Wilayah di pedalaman yang bersendikan agraris, akan memiliki pola
kebudayaan yang berbeda dengan area pantai yang bersendikan perdagangan.
Masyarakat pedalaman lebih bersifat tertutup dengan pola kebudayaan siklus
(berputar tetap).

Sementara itu, dalam masyarakat pantai yang secara geografis kerap
berhubungan dengan bangsa asing, lebih bersifat terbuka terhadap hal-hal baru.
Mereka sangat cepat menerima pengaruh luar akibat pergaulan dalam
perdagangan tersebut. Majapahit memiliki kebudayaan yang beragam antar
pulau dalam wilayah Majapahit.

Kebudayaan Sumatera tentunya memiliki perbedaan dengan budaya
Bali atau Lombok. Demikian halnya dengan Maluku atau Irian Jaya yang
berbeda satu dengan lainnya. Pola kekuasaan yang dibangun Majapahit
terhadap wilayahnya, bukan bersifat Pertuanan yang saling mengalahkan,
tetapi merupakan hubungan lingkungan pengaruh. Ini menjadikan Majapahit
memberikan jaminan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan yang beragam.

Kehidupan beragama Majapahit menunjukkan pola hubungan dengan
sendi-sendi toleransi yang kuat. Majapahit mengakui dan menghormati dua
agama besar saat ini, yakni Hindu dan Buddha, dalam bentuk pengangkatan
pejabat keagamaan dalam struktur pemerintahannya. Selain itu terhadap
berbagai kepercayaan yang dianut masyarakat diberikan keleluasaan yang
besar oleh pejabat Majapahit.
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Walaupun tidak ditempatkan pejabat khusus, pertumbuhan agama Islam
masa Majapahit memperoleh tempat yang mengesankan. Keberadaan Makam
Troloyo dan informasi tentang keadaan Ibu kota Majapahit sebagai sebuah
kerajaan yang mempunyai banyak ragam budaya dan agama.

7. Hubungan antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah Sebagai Akar Nilai
Keadilan.

Wilayah teritorial Majapahit merupakan wilayah yang sangat banyak
dan luas. Berdasarkan sumber utama kitab Negarakertagama, yang ditulis oleh
Empu Prapanca disebutkan pada masa kejayaan Majapahit ketika pemerintahan
Hayam Wuruk dan patih Gajah Mada, wilayah pengaruh (kekuasaan)
Majapahit meliputi ujung pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu
membentang ke Timur sampai Seram di kepulauan Banda. Kemudian juga
Irian Jaya, Brunei di utara sampai ke selatan hingga Timor. Dwipantara
wilayah yang begitu luas ini tidak menjadi kendala untuk membuat kebijakan
pemerintahan yang dapat mengakomodir semua kepentingan hingga tercipta
hubungan yang baik antara pusat dan daerah.

Secara politis hubungan antara pusat pemerintahan Majapahit dengan
daerah yang termasuk dalam wilayah Nusantara bukanlah hubungan dalam arti
penaklukan, melainkan suatu hubungan timbal balik yang saling berhubungan
sehingga hubungan pengaruhnya adalah dalam upaya untuk mempersatukan
daerah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Jadi, pemerintah pusat
Majapahit tidak pernah memperlakukan daerah-daerahnya sebagai wilayah
taklukkan.

Majapahit menempatkan beberapa wilayah di pulau Jawa sebagai
bagian dari daerah yang merupakan center dan penting. Daerah-daerah tersebut
antara lain: Daha, Wengker, Matahun, Lasem, Pajang, Paguhan, Kahuripan,
Singasari, Mataram, Wirabhumi, dan Pawanuhan. Wilayah tersebut dipimpin
oleh keluarga kerajaan. Putera mahkota biasanya diangkat sebagai Yuwarala
atau Kumararaja (raja kecil) di wilayah tersebut sebelum menduduki tahta
Majapahit.

Di luar pulau Jawa, pemerintah Majapahit tidak pernah mencampuri
masalah daerah-daerah yang berada dalam naungannya. Para penguasa daerah
bebas mengembangkan struktur politik sesuai dengan budaya daerahnya
masing-masing. Hubungan daerah dengan pusat ditunjukkan dengan
penyerahan upeti setiap tahun dan kunjungan penguasa daerah ke istana
Majapahit pada hari-hari tertentu.
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Upeti merupakan penyetoran sebagian hasil daerah untuk pemerintah
pusat. Selain itu juga, penobatan penguasa daerah harus melalui persetujuan
istana Majapahit. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hal itu maka akan
diberikan sangsi hukuman dalam bentuk tindakan militer dan lain sebagainya.
Ini terbukti ketika putra mahkota dari Suwarnabhumi hendak naik tahta pada
tahun 1377 dan meminta dukungan dari kaisar Cina pada waktu itu, maka
rombongan dari Cina yang mengantar surat pengakuan dari kaisar ke
Suwarnabhumi diserang oleh pasukan Majapahit. Kaisar Cina menyadari hal
itu sebagai kesalahan, karena Suwarnabhumi merupakan wilayah dari
Majapahit.

Hubungan antara pusat kerajaan dengan daerah juga meliputi aspek
ekonomi dan bisnis. Mengingat letak Nusantara yang sangat strategis dalam
kaitan perdagangan dunia, maka Majapahit memandang perlu untuk
mempersatukan daerah-daerah di Nusantara menjadi satu kesatuan yang saling
memperkokoh antara satu dengna lainnya. Secara ekonomi wilayah pengaruh
Majapahit dipersatukan dalam rangka kepentingan perdagangan, bukan dalam
arti pertuanan atau kekuasaan.

Oleh sebab itu, Majapahit memberikan kelonggaran kepada daerah
untuk mengembangkan sektor perekonomian sesuai karakteristik daerahnya
masing-masing. Walaupun Ibu kota Majapahit terletak di pedalaman dengan
sektor perekonomian yang berbentuk agraris (pertanian), namun Majapahit
tetap memberikan perhatian khusus kepada daerah pantai yang mempunyai
fokus pada perdagangan dalam perekonomiannya.

Daerah-daerah kekuasaan Majapahit memberikan dukungan ekonomi
kepada istana yang ditukar dengan penjagaan keamanan di jalur-jalur
perdagangan. Raja Majapahit setiap tahun mengirim para pejabat istana dan
para pendeta untuk menarik upeti ke daerah-daerah. Perjalanan ini biasa
dikawal oleh pasukan darat dan armada laut Majapahit. Dari upeti yang
diberikan para pejabat daerah ini, raja Majapahit memiliki dukungan keuangan
untuk menjalankan pemerintahan dan membangun tempat-tempat keagamaan.

Pemerintahan pusat memandang perlu memberikan perlindungan
kepada daerah-daerahnya dengan menempatkan pasukan khusus untuk
menjaga tindak kejahatan yang terjadi pada wilayahnya. Hal ini untuk
memonitor segala aktivitas daerah seiring dengan meningkatnya aktivitas
perdagangan yang melibatkan daerah-daerah di nusantara dengan sejumlah
pelabuhan di Asia Tenggara, India, dan Pantai Laut Tengah.
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Daerah-daerah di bawah pengaruh Majapahit memiliki hubungan
dengan pusat pemerintahan dalam arti kebudayaan dan hukum adat. Aspek
kebudayaan dan adat istiadat ini menunjukkan bahwa kebudayaan Majapahit
berorientasi kepada keraton dan raja sebagai induknya yang harus diikuti.
Dalam lingkungan masyarakat paternalistik, keraton Majapahit menciptakan
kebudayaan yang kemudian diikuti oleh masyarakat di tingkat bawah.

Penempatan Adityawarman yang telah lama tinggal di istana Majapahit,
menjadi raja di Pagaruyung merupakan usaha Majapahit untuk menyebarkan
pengaruh budaya Majapahit di daerah Melayu. Hubungan pusat dan daerah di
Majapahit berada di bawah pengaturan San Panca Ri Wilwatikta. Mereka
terdiri dari patih, demung, rangga dan tumenggung. Pejabat inilah yang sering
didatangi para pejabat di daerah untuk urusan pemerintahan.

B. Persinggungan Majapahit Dengan Islam Sebagai Gambaran
Kehidupan Keagamaan Masa Kini

1. Melalui Perdagangan
Wilayah kerajaan Majapahit terdiri dari wilayah pesisir dan pedalaman

yang sangat luas, hal itu menjadikan Majapahit kelak tumbuh menjadi satu
kerajaan yang berbasis maritim yang
berpusat di pedalaman. Faktor tersebut
sebenarnya merupakan representasi
konsep maritim yang dimiliki kerajaan
Sriwijaya dan konsep pedalamannya
Mataram Kuno sekaligus. Ibu kota
kerajaan merupakan pusat kota yang
terdiri dari keraton, pemukiman
penduduk, dan tempat indah, dengan
dikelilingi oleh lahan pertanian.

Didukung keadaan topografis Trowulan, sebagai pusat Ibu kota, yang
memiliki bentang lahan yang landai, daya dukung yang stabil, drainase yang
baik, dan bebas dari proses geomorphik serta berada di lingkungan sungai yang
besar, menyebabkan Ibu kota kerajaan ini memiliki bendungan dan kanal-kanal.
Hal yang seperti ini akan semakin bermakna baik karena bendungan dan kanal
difungsikan sebagai sarana irigasi, pertahanan, dan transportasi lokal di Ibu
kota (Sutikno, 1993).

Kemajuan ekonomi Majapahit ini ditopang oleh sektor pertanian dan
perdagangan. Menurut berita Cina dari Dinasti Ming, Jawa mempunyai tiga

Gb. 3.2 Kolam segaran
https://upload.wikimedia.org/

https://upload.wikimedia.org/
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buah pelabuhan diantaranya yaitu Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pelabuhan ini
disinggahi para pedagang asing yang datang ke Majapahit seperti pedagang
dari Campa, Khmer, Thailand, Burma, Srilangka, dan India. Mereka membawa
komoditi berupa sutra dan keramik China, kain dari India dan dupa dari Arab.
Barang-barang tersebut ditukar dengan rempah-rempah dan hasil pertanian
lainnya. Pada masa kejayaan Majapahit, selain dari China, keramik dari
Vietnam (Annam) juga dijual belikan pada masa itu. Namun barang-barang
yang paling banyak menjadi komoditi berasal dari Vietnam berupa piring,
mangkuk, cepuk dan gelas besar. Selain dari kedua negara Cina dan Vietnam,
tersebut para pedagang juga menjual belikan keramik dari Thailand (Sukhotai
dan Sawankalok) dan Khmer yang berupa piring, mangkuk dan gelas kecil.

Kondisi wilayah dengan Ibu kota yang semacam itu membuat
masyarakat Majapahit kaya akan berbagai macam profesi sebagai mata
pencaharian. Menurut Machi Suhadi (1990:34), jenis pekerjaan pada
masyarakat Majapahit dibedakan atas dua kelompok yaitu, kegiatan keagamaan
dan kegiatan umum. Kegiatan keagamaan meliputi bersembahyang,
membangun, merawat, dan memperbaiki lingkungan pada bangunan-bangunan
suci yang berupa tempat ibadah umum. Hal ini tertuang pada Kitab
Negarakertagama pupuh 74 dan 76. Kegiatan umum dapat disebut dengan
pekerjaan pada masyarakat umum seperti pertanian, peternakan, kerajinan,
perdagangan, pelayaran, kesenian, dan gotong royong.

Ramainya perdagangan sekitar perairan Nusantara tersebut banyak
dikuasai oleh para pedagang Jawa khususnya dari Tuban, mereka mengadakan
hubungan dengan daerah-daerah di luar Pulau Jawa, yaitu dengan Banda,
Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka dan Kepulauan Filipina. Makin
ramainya perdagangan dan pelayaran di daerah Asia Tenggara ini sangat
mempengaruhi perkembangan kota-kota pelabuhan di daerah pesisir Utara
pulau Jawa. Beberapa di antaranya tumbuh menjadi kota-kota pelabuhan besar
dan ramai yang sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Parsi,
Gujarat, Benggala dan Malaka.

Upaya mengungkap lebih jelas tentang perdagangan pada masa
Majapahit dengan menggunakan beberapa sumber data, antara lain berupa
prasasti, relief, karya sastra, berita Cina, dan artefak-artefak lainnya.
Berdasarkan beberapa prasasti diketahui bahwa sebelum masa Majapahit pun
sudah terdapat perdagangan antar desa (lokal), antar wilayah (regional), dan
internasional.
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Jalur sungai pun mempunyai peranan yang tidak kecil pada saat itu,
yaitu sebagai jalur komunikasi dan transportasi. Pulau Jawa bagian Timur
mempunyai dua sungai besar, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo, kedua
sungai tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam jalur perdagangan
daerah-daerah pedalaman ke daerah-daerah pesisir maupun juga sebaliknya.

Gb. 3.3 Peran penting jalur sungai dalam penggerak perekonomian
https://www.hariansejarah.id/2016/11/peran-sungai-brantas-pada-masa-kerajaan-majapahit.html

Sungai-sungai tersebut menghubungkan kota dan tempat perdagangan
yang terletak di sepanjang perairan tersebut, baik yang ada di daerah
pedalaman maupun yang berada di daerah dekat pantai. Beberapa buah prasasti
yang berasal dari zaman Majapahit bahkan yang berasal dari zaman
sebelumnya pun telah menunjukkan bahwa lalu lintas melalui sungai ini telah
menduduki tempat yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat.

Sungai Brantas yang bermata air di lereng Gunung Penanggungan
memiliki diameter sangat lebar, tepinya landai dan arusnya tenang dan tetap.
Hal inilah yang membuat Sungai Brantas dapat diarungi perahu sampai ke
pedalaman. Cabang Sungai Brantas sebelah Timur bernama Sungai Porong.
Sungai ini mengalir ke arah Tenggara dan bermuara di daerah Surabaya Mas
(Kali Mas) yang mengalir ke arah timur laut, melintasi kota Surabaya menuju
muaranya di Selat Madura.

Sementara itu, Bengawan Solo bermata air di suatu bukit di daerah
Kedawung, melintasi Surakarta, Sukowati, Jagaraga, Madiun, Jipang, Blora,
Tuban, Sedayu dan bermuara di sebelah Utara kota Gresik. Seperti halnya
kondisi Sungai Brantas, kondisi Bengawan Solo pun memungkinkan perahu
kecil dan melintas sampai jauh ke pedalaman.

Pada daerah-daerah sepanjang sungai-sungai dan muara-muara sungai
di tepi pantai, bermunculan desa-desa yang kemudian berkembang menjadi
kota-kota pusat kegiatan perdagangan, pelayaran, dan penyebrangan antar
daerah. Kota semacam ini sebenarnya telah ada pada zaman kerajaan Airlangga

https://www.hariansejarah.id/2016/11/peran-sungai-brantas-pada-masa-kerajaan-majapahit.html
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dan mungkin pula pada zaman sebelumnya. Dari prasasti Kamalagyan O.J.O.
LXI yang berangka tahun Saka 959 (1037 M) disebutkan bahwa sebuah kota
pelabuhan dan perdagangan yang terpenting pada waktu itu yang terletak di
tepi sebuah sungai adalah Hujung Galuh. Dari isi prasasti itu diketahui bahwa
pada tahun 1037 pelabuhan Hujung Galuh telah merupakan pasar perdagangan
dan pelabuhan yang ramai dikunjungi perahu dagang dari pulau lain
(Dwipantara: 1992).

Distribusi dan komoditi baik yang berupa bahan mentah ataupun bahan
jadi dari tempat asal ke tempat perdagangan seperti desa atau dari tempat
pembuatan ke tempat konsumen yang berupa pasar-pasar kota maupun desa
dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu jalan distribusi barang-barang
tersebut antara lain melalui jalur darat dan jalur air.

Di samping perdagangan antar wilayah, pada masa kerajaan Majapahit
ataupun pada masa-masa sebelumnya telah dikenal perdagangan antar pulau
dan perdagangan internasional. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak
dijumpai keterangan mengenai komoditi ekspor, hanya satu jenis komoditi
yang mungkin sekali didatangkan dari luar Majapahit yaitu kain buatan India
(wdihan buat kling).

Keterangan mengenai komoditi ekspor maupun impor diperoleh dari
berita-berita China, komoditi ekspor antara lain adalah garam yang dihasilkan
dari Pantai Utara pulau Jawa, merica, cengkeh, pala, kemukus, kayu adas, kayu
cendana, kayu damar, kayu gaharu, kapur barus, gula tebu, pisang, pinang,
kelapa, kapuk, gading gajah, kulit penyu, tikar pandan, kain sutra dan kain
katun. Menurut berita Ying-yai Sheng-lan diketahui bahwa jenis komoditi yang
diekspor meliputi kayu gaharu, kayu cendana putih, mutiara, kulit penyu, pala,
merica dan besi.

Selain itu, ada beberapa jenis unggas yang diekspor seperti burung Nuri
dalam berbagai warna, beo, merak, merpati dan tekukur. Adapun barang
perdagangan terpenting yang tidak disebutkan dalam berita Cina adalah beras.
Rupanya beras yang merupakan hasil utama Kerajaan Majapahit dijual ke
daerah-daerah timur Nusantara untuk ditukarkan dengan rempah-rempah.
Rempah-rempah tersebut kemudian diperdagangkan atau ditukarkan dengan
barang-barang lain kepada pedagang-pedagang asing di Pelabuhan Malaka.

Adapun komoditi impor, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk
diekspor kembali antara lain kain sutra, payung sutra dari Cina, pedagang dari
Timur Tengah dan India, nila dan lilin batik, keramik Cina, warangan, tikar
pandan, merica, pala, kapur barus, gading, emas, perak, dan tembaga. Komoditi
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yang khusus diimpor dari Cina, selain kain sutra juga besi dan kepeng yang
keduanya dijual lagi ke Sulawesi. Berita Ying-yai Sheng-lan menerangkan
bahwa pada masa itu penduduk Majapahit menyukai keramik Cina dengan
bunga hijau, kasturi, kain linen polos maupun berhias floral kain sutra dan
manik-manik kaca.

Pada masa Majapahit dikenal dua bentuk transaksi dalam perdagangan.
Pertama, yaitu transaksi yang dilakukan secara barter. Penukaran secara barter
didasarkan atas perbandingan kesatuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah
pihak. Kedua, transaksi yang dilakukan dengan mempergunakan mata uang
sebagai alat penukar. Menurut berita Ying-yai Sheng-lan diketahui bahwa
penduduk Majapahit menggunakan uang kepeng untuk membeli barang-barang.
Uang kepeng seperti diketahui pada masa Dinasti Song sepertinya kurang
umum dipergunakan di pulau Jawa, karena ada berita yang menyebutkan
bahwa penduduk pada masa itu memakai potongan-potongan emas dan perak
untuk dipakai sebagai mata uang. Akan tetapi, Chau Ju Kua menyebutkan
bahwa mata uang yang dibuat dari campuran perak, tembaga dan timah yang
dipotong seperti dadu dan diberi cap. Sebagai perbandingan, enam puluh biji
mata uang ini bernilai 1 tahlil emas. Mata uang ini dikenal sebagai mata uang
Jawa.

Adapun jenis mata uang yang beredar pada masa Majapahit antara lain
berupa mata uang emas, perak, perunggu dan mata uang Cina. Satuan uang
emas biasa disebut dengan kâ (kiti), su (swârna), mâ (mâsa), dan ku (kupang).
Perbandingan berat masing-masing satuan itu adalah 1 swârna sama dengan 1
tahil sama dengan 16 mâsa sama dengan 64 kupang, sedangkan 1 tahil sama
dengan 1/16 kâti.

Data yang ada menunjukkan bahwa mata uang logam yang banyak
ditemukan di Trowulan adalah mata uang logam dari Dinasti Song (960-1270).
Hal ini disebabkan pada masa Majapahit, bangsa Cina banyak mendatangkan
merica dari Jawa. Akibatnya banyak mata uang Cina yang mengalir dan
beredar di pulau Jawa, sehingga peredaran mata uang logam di Cina sendiri
semakin menyusut.

Dengan kondisi yang seperti ini pemerintah Cina kemudian berusaha
untuk membendung peredaran uang ini karena perdagangan tersebut
berindikasi menguntungkan pihak saudagar terutama di pulau Jawa, namun
penyelundupan mata uang Cina tetap terjadi pada waktu itu. Berdasarkan
keterangan tersebut diketahui bahwa pada masa Majapahit, hubungan dagang
antara Cina dan Majapahit telah berkembang pesat (Slamet Pinardi:1993).
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2. Melalui Hubungan Diplomatik
Tercatat dalam teks-teks Negarakertagama, kitab pararaton dan berita

dari Cina zaman Dinasti Ming bahwa, sejak tahun 1331, wilayah Majapahit
diperluas dengan penundukan Sadeng, ditepi Sungai Badadung dan Keta di
pantai utara, dekat Panarukan. Hal ini seperti diberitakan dalam
Negarakertagama pupuh 48/2, 49/3 dan dalam Pararaton. Pada waktu itu,
wilayah kerajaan Majapahit meliputi seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura.

Setelah seluruh Jawa Timur dikuasai penuh, Majapahit kemudian mulai
menjangkau pulau-pulau diluar Jawa, yang disebut dengan Nusantara. Menurut
Pararaton, politik perluasan wilayah ke Nusantara bertalian dengan program
politik Gajah Mada yang diangkut sebagai patih Amengkubumi pada tahun
1334. Gajah Mada menjadi patih Amengkubumi, tidak mau beristirahat (seperti
dalam sumpahnya yang terkenal dengan Sumpah Palapa), Gajah Mada
berkata: ”Jika pulau - pulau diluar Majapahit sudah kalah, saya akan istirahat,
nanti kalau sudah kalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo,
Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, barulah saya menikmati masa istirahat.”
(Pararaton, IX)

Untuk menyukseskan program politik itu, pembesar-pembesar
Majapahit yang tidak menyetujui, disingkirkan oleh Gajah Mada. Hal yang
semacam ini seperti yang terungkap dalam cerita berikut. Pada waktu itu para
menteri sedang lengkap duduk menghadap dibalai pertemuan istana kerajaan.
Dalam pertemuan itu pejabat yang bernama Ra Kembar mengolok-olok Gajah
Mada dengan menyebutkan kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Dalam
hal itu Ra Banyak juga ikut serta menambahkan beberapa celaan yang
membuat Gajah Mada agak tersinggung atas kata-kata mereka. Jabung Terewes
dan Lembu Peteng kemudian tertawa atas kata-kata yang baru dilontarkan oleh
kedua pejabat tersebut. Setelah kejadian itu lalu Gajah Mada turun
mengadukan soal itu kehadapan Batara di Koripan, baginda marah, kemarahan
dan penghinaan ini disampaikan kepada Arya Tadah. “Dosa kembar telah
banyak, Warak dilenyapkan, tak dikatakan pada Kembar, mereka mati
semua.” (Pararaton, IX).

Program politik tersebut baru dijalankan secara efektif mulai tahun
1343 dengan menundukkan Bali, pulau yang paling dekat dengan Jawa.
Ekspedisi yang dilakukan Majapahit kepada pemerintah Suwarnabhumi ini
terjadi sekitar tahun 1350, keruntuhan Bali tersebut mengakibatkan daerah-
daerah bawahannya di daerah Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu jatuh



71

kedalam wilayah kekuasaan Majapahit. Dua belas negara bawahan
Suwarnabhumi tersebut adalah: Pahang, Trengganu, Langkasuka, Kelantan,
Woloan, Cerating, Paka, Tembeling, Grahi, Palembang, Muara Kampe, Lamuri.

Daerah-daerah yang disebutkan diatas yang dulunya berada dalam
bawahan kerajaan Bali akhirnya berganti menjadi bawahan dalam kekuasaan
Majapahit, hal ini tersirat dalam kitab Nagarakretagama pupuh 13 dan 14.
Daftar itu menyebut juga nama-nama daerah yang menjadi bawahan Kerajaan
Majapahit lainnya. Di daerah-daerah ini tidak ditemukan piagam sebagai bukti
adanya kekuasaan Majapahit.

Namun hikayat-hikayat daerah, yang ditulis, kemudian menyinggung
adanya hubungan antara daerah tersebut dengan Majapahit kebanyakan dalam
bentuk dongeng, bukan dalam bentuk catatan sejarah khusus seperti prasasti
dan lain sebagainnya. Dongeng-dongeng itu umumnya menunjukkan
kekaguman mereka terhadap keagungan dan kekuasaan Majapahit.

Dalam hal lain diceritakan bahwa ekspedisi yang dilakukan oleh
Majapahit ke wilayah Palembang misalnya, dijadikan batu loncatan bagi
tentara Majapahit untuk menundukkan daerah-daerah lainnya di sebelah barat
Pulau Jawa. Daerah-daerah diluar Jawa yang dikuasai Majapahit pada
pertengahan abad 14 seperti diberitakan oleh Nagarakertagama pupuh 13 dan
14, adalah sebagai berikut:

Gb. 3.4 Peta kekuasaan wilayah Majapahit masa Raja Hayam Wuruk
https://www.redaksiweb.com/2020/02/kerajaan-majapahit-sejarah-singkat.html

1. Di sumatra: Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Siak,
Rokan, Mandailing. Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra,
Lamuri, Barus, Batan, Lampung.

2. Di Kalimantan (Tanjung Pura): Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga,
Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa,
Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung,
Tanjung Kutei, Malano.

https://www.redaksiweb.com/2020/02/kerajaan-majapahit-sejarah-singkat.html
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3. Di semenanjung Tanah Melayu (Hujung Medini): Pahang, Langkasuka,
Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah,
Jerai.

4. Sebelah timur Jawa: Bali, Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun, Taliwung,
Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali : Sasak, Bantayan,
Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar
(Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon atau Maluku, Wanin,
Seran, Timor.

Sedangkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maupun
dengan luar negeri diatur sedemikian rupa, penjelasan dalam hal ini adalah :

Di Jawa, ada sebelas negara bawahan, masing-masing diperintah oleh
raja, yakni :
1. Daha, diperintah Bhre Daha alias Dyah Wiyat Sri Rajadewi
2. Wengker, diperintah Raja Wijayarajasa
3. Matahun, diperintah Raja Rajasawardhana
4. Lasem, diperintah Bhre Lasem
5. Pajang, diperintah Bhre Pajang
6. Paguhan, diperintah Raja Singawardhana
7. Kahuripan, diperintah Tribhawana Tanggadewi
8. Singasari, diperintah Raja Kertawardhana
9. Mataram, diperintah Bhre Mataram alias Wikramawardhana
10. Wirabhumi, diperintah Bhre Wirabhumi
11. Pawanuhan, diperintah puteri Surawardhani

Semua yang memegang kuasa dinegara bawahan adalah keluarga raja
Majapahit. (Slamet Mulyana ; 2006)

Sedangkan diluar Jawa dibagi menjadi lima daerah atau provinsi yang
disebut dengan Amancanegara. Provinsi ini masing-masing diperintah oleh
Juru Pangalasan atau Dipati, penyebutan lima daerah tersebut diurutkan pada
arah mata angin, misalnya daerah utara, daerah timur, daerah selatan, dan
daerah barat. Sedangkan pada daerah pusat, diperintah oleh Juru Pangalasan
yang bergelar Rakryan.

Baik negara bawahan maupun daerah Amancanagara (provinsi),
mengambil pola pemerintahan pusat yakni Majapahit. Raja dan Juru
Pangalasan adalah pembesar yang bertanggung jawab atas daerahnya sendiri,
namun pemerintahannya dikuasai kepada patih, sama dengan pemerintah pusat,
dimana raja Majapahit adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kerajaan,
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tetapi kebijakan pemerintah ada ditangan patih Amangkubhumi atau patih
seluruh negara.

Namun hal itu tidak sepenuhnya menjadi pola yang wajib diterapkan
pada setiap negara bawahan. Ada kalanya pola tersebut tidak sama dengan pola
beberapa pemerintahan walaupun mereka berada dalam kawasan penguasaan
Majapahit. Misalnya pada pemerintahan didaerah seberang lautan.
Pemerintahan daerah seberang lautan tidak mengalami perubahan apapun
setelah menjadi daerah bawahan Majapahit.

Dalam urusan negara, raja – raja atau pembesar daerah bawahan
diseberang lautan berdaulat penuh kepada Majapahit. Kewajiban utama daerah
bawahan terhadap pusat ialah menyerahkan upeti tahunan dan menghadap raja
Majapahit pada waktu – waktu yang ditetapkan sebagai tanda kesetian dan
pengakuan kekuasaan Majapahit. Pemerintah pusat tidak mencampuri urusan
daerah. Pada kitab Nagarakretagama pupuh 16/5 menegaskan bahwa
Majapahit mempunyai angkutan laut yang sangat besar untuk melindungi
daerah – daerah bawahan dan menghukum pembesar daerah yang
membangkang terhadap pusat pemerintahan.

Perlu dipahami bahwa penguasaan oleh kerajaan Majapahit tidak
sepenuhnya seperti penjajahan oleh negara Eropa Barat di benua Asia, yang
selalu berusaha untuk menjalankan monopoli dagang dan kemudian memaksa
raja-raja yang bersangkutan menandatangani kontrak dagang atau bisnis yang
biasanya berakhir dengan pembelian kota yang justru merugikan raja-raja
tersebut. Hal ini seperti dilakukan di Singapura, atau juga pemaksaan
penyerahan daerah yang selalu menimbulkan ancaman kekerasan terhadap
rakyat jelata. (Slamet Muljana:2007)

Dengan demikian kerajaan-kerajaan Islam di luar pulau Jawa yang telah
eksis, seperti Samudra Pasai, Kerajaan Melayu, tetap mengembangkan
keislamannya, hingga pada masanya kelak, Islam mengambil peran yang
sangat signifikan dalam melangsungkan “kemaharajaan” di pulau Jawa pada
beberapa abad kemudian.

Dalam kitab Negarakretagama pupuh 15/1 mencatat nama beberapa
negara tetangga (luar negeri) yang konon mempunyai hubungan persahabatan
dengan Majapahit (Mitra Satata), seperti Syangka (Sri Langka atau siam),
Ayudhapura (Ayuthia di pedalaman Thailand), Dharmanagari
(Dharmarajanagara atau Ligor), Marutama (Martaban, selatan Thailand),
Rajapura (Rajjpuri, selatan Thailand), Singhanagari (daerah ditepi sungai
Menam), Campa, kamboja, dan Yawana (Annam, Vietnam).
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Nama – nama tersebut hampir serupa dengan nama-nama yang disebut
dalam pupuh 83/4 tentang tamu – tamu asing yang sering berkunjung ke
Majapahit, terutama para pedagang dan para pendeta. Beberapa pendeta asing
bahkan menetap di Majapahit. Mereka umumnya menyebarkan kebudayaan
Hinduisme di Majapahit menjadi kuat. Cina yang walaupun tidak disebut oleh
Prapanca, namun pengaruh budaya Cina banyak ditemukan di situs Trowulan.

Hubungan persahabatan antar negara itu bukan karena adanya
perwakilan asing timbal-balik di negara-negara bersangkutan seperti pola
hubungan internasional pada zaman sekarang. Tetapi tali persahabatan itu
terjalin, selain dimaksudkan untuk perdagangan dan keagamaan juga sebagai
usaha untuk membentuk pakta pertahanan, menghindarkan serbuan tentara
asing di daerah bawahan Majapahit yang sama-sama mempunyai kesamaan
agama seperti Hindu-Buddha seperti yang dianut oleh pemerintahan pusat
Majapahit.

Diperkirakan hubungan antara Syangka (yang kemudian dikenal
sebagai Sri Langka) dan Majapahit telah dimulai sejak pemerintahan
Jayanegara. Kemungkinan ini ditunjukkan dalam piagam Sidateka 1323. Raja
Jayanegara, disebutkan menggunakan nama Abbhiseka Sri Sundarapandya
Adiswara. Unsur Pandya pada nama ini, mengingatkan Dinasti Pandya di Sri
Langka. Dalam abad ke-13, Sri Langka merupakan negara bawahan Sriwijaya.
Kemungkinan persahabatan antara kedua negara ini dijalin oleh kunjungan
pendeta-pendeta Buddha dari Sri Langka ke Majapahit.

Sementara hubungan antara Ayudhaya dan Majapahit terjadi sekitar
tahun 1350 setelah Ramadhipati berhasil menyerbu Sukhothi dan mendirikan
negara baru, Dwarawati, berpusat di Ayudhya. Negara Dwarawati ini banyak
dipengaruhi oleh cara Hindhuisme negara-negara tetangganya. Dwarawati
mengambil pola pemerintahan, kebudayaan, kesenian dan sistem tulisan dari
negara Khmer di sebelah timurnya, maupun dari sebelah baratnya, negara Mon
dan Burma, Dwarawati mengambil pola perundang-undangan yang bersumber
pada perundang-undangan India. Sedangkan dari Sri Langka mengambil agama
Buddha.

Hubungan Majapahit dengan Dharmanagari terjadi ketika Ramdhipati
mendirikan kerajaan Dwarawati pada tahun 1350. Dharmanagari sebelumnya
tercatat sebagai negara bawahan Sriwijaya. Dharmanagari adalah negara lama
di pantai Timur semenanjung Tanah Melayu di bagian selatan Siam yang
dikenal sebagai Ligor atau Nakhon Sithamarat. Dibandingkan negara-negara
tetangganya Dharmanagari adalah kerajaan kecil terjepit di antara Ayudhya
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dan negara-negara Semenanjung Melayu yang dikuasai Majapahit. Sampai
dengan saat Rama Khamheng dari Sukothai menegakkan kekuasaan di Indo-
Cina pada akhir abad ke-13 Dharmanagari tetap bertahan sebagai negara
merdeka. Negara tetangga daerah bawahan Majapahit lainnya adalah
Marutama. Negara ini disebut juga sebagai kerajaan Mon yang juga bisa
disamakan dengan Martabhan. Wilayahnya terletak di delta sungai Saluen.
Sejak timbulnya kerajaan Burma di Sukothai pada abad ke-13, wilayah
kerajaan Mon menjadi rebutan antara Burma dan bangsa Thai. Pada tahun 1201,
kerajaan ini dikuasai oleh Waweru dari suku Thai yang ketika itu dibantu oleh
Tarabaya.

Pada tahun 1318 perebutan terjadi pada bangsa Thai untuk menguasai
Martabhan sampai dengan tahun 1347, Martabhan dikuasasi oleh raja-raja
bangsa Thai. Bangsa Mon pada tahun 1347 bangkit merebut kembali
kekuasaan di kerajaan itu. Kerajaan Mon merdeka pada pertengahan abad ke-
14 dan menjadi tetangga daerah bawahan Majapahit di Semenanjung Melayu.

Campa, negara tetangga daerah bawahan Majapahit lainnya, menjalin
persahabatan dengan Jawa sejak zaman pemerintahan raja Kertanegara yang
memerintah Singasari dari tahun 1270 sampai 1292. Konon hubungan
persahabatan ini juga ditunjukkan dengan perkawinan antara putri Rapasi dari
Singasari dengan raja Jaya Singawarman III dari Campa. Perkawinan ini
mempererat hubungan kedua negara bukan hanya sebagai dua negara
bersahabat, hampir terasa sebagai satu kesatuan. Ketika tentara Tartar berlayar
ke Jawa pada akhir tahun 1292 untuk menghukum raja Kertanegara, Jaya
Singwarman melarang mereka mendarat di pantai Campa.

Kerajaan yang ber Ibu kota di Wijaya (Caban) dekat kota Binhdinh di
pantai timur Vietnam ini pada tahun 1314 diperintah oleh Tran-Minh-Tong
yang juga dikenal sebagai Che Nang, ia diusir dari negaranya ketika gagal
merebut kembali daerah bagian utara yang dikuasai oleh bangsa Vietnam.
Konon ia mengungsi ke Jawa pada tahun 1318 dan pada saat itu Jayanegara
memegang tampuk pemerintahan kerajaan Majapahit.

Menurut Negarakertagama, pada tahun 1365 Campa menjalin
hubungan persahabatan dengan kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Campa
diperintah oleh Che Bong Nga, orang besar yang memenangkan peperangan
melawan Dai Viet pada tahun 1390. Masa pemerintahan bertepatan dengan
masa pemerintahan Dyah Hayam Wuruk di Majapahit antara tahun 1350
sampai 1389 yang secara kebetulan dalam perjalanan sejarah keemasan
maupun masa keruntuhan kerajaan Campa hampir sama dengan kerajaan
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Majapahit. Che Bong Nga digantikan oleh Ngaut Klaung Wijaya yang
memerintah Campa sejak 1441. Ia berjasa menyelamatkan negaranya dari
ancaman Dai Viet, namun ketika ia meninggal, timbul perang saudara di
negara itu. Selama kurang lebih 30 tahun sejak Ngaut Klaung Wijaya (yang
juga dikenal sebagai Abhiseka Indrawarman) wafat, Campa jatuh bangun oleh
perang saudara. Lima pimpinan silih berganti selama tahun itu. Kondisi negara
yang lemah ini memudahkan bangsa Vietnam menyerbu dan menguasainya
pada tahun 1471. Sejak itu Campa dikuasai oleh bangsa Vietnam dan tidak
pernah bangkit lagi.

Serat Kanda dan Babat Tanah Jawi memberitakan bahwa pada
permulaan abad ke-15 raja Brawijaya dari Majapahit menikah dengan putri
Campa yang beragama Islam, yang bergelar putri Dwarawati. Menurut
Brandes, berita ini tidak sesuai dengan Epigrafi Campa. Sebab sebelum tahun
1471, tidak ada tanda-tanda adanya Islam di Campa. Padahal putri Campa
disebutkan meninggal pada tahun 1448 seperti tercatat pada batu nisan di
Trowulan.

Namun, pengumuman Kaisar Tai-Tsu menunjukkan keadaan yang lain.
pada tahun 1370, kaisar Tai-Tsu yang mendirikan Dinasti Ming sejak jatuhnya
Dinasti Yuan pada tahun 1368 sangat jelas menyatakan bahwa pada tahun 1370
Campa menjalin hubungan persahabatan dengan Cina. Hubungan ini
meningkat pada permulaan abad 15 saat Laksamana Cheng Ho, Cina Muslim
yang menjadi duta, mengadakan kunjungan diplomatik ke Asia Tenggara.

Saat itu Cina diperintah oleh kaisar Yunglo dan negara Campa
merupakan pelabuhan penting yang dijadikan pangkalan untuk melancarkan
kunjungan keliling Cheng Ho. Beberapa pendapat cenderung menghubungkan
persoalan putri Campa yang disebutkan kawin dengan raja Brawijaya ini,
dengan kunjungan keliling Cheng Ho ke Majapahit (Slamet Muljana:2006).

Bukti arkeologis yang menunjukkan interaksi Majapahit dengan dunia
internasional antara lain barang Terakota yang ditemukan di Trowulan,
terdapat bentuk non wadah seperti arca yang ditampilkan dalam beragam
ekspresi. Artefak tersebut memiliki variasi, usia, bentuk, ukuran, sikap, macam
pakaian, macam perhiasan, rambut, atribut yang disertakan, teknik
pembentukan dan teknik hias yang sangat variatif. Artefak yang ditemukan
tersebut digambarkan dalam posisi berdiri, duduk dan jongkok dengan berbagai
gaya, baik pada laki-laki, perempuan maupun pada anak-anak.

Artefak yang bergambar seperti orang Asing yang terdapat di Museum
Majapahit mempunyai ciri dan bentuk sebagai berikut :
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 Orang Cina. Penggambarannya ditandai dengan beberapa ciri antara
lain: bermata sipit dan rambutnya lurus disisir ke belakang.
Penggambaran anak-anak dilakukan melalui gaya rambut ekor kuda
atau dikuncir (jumlahnya satu atau lebih), di bagian atas atau kedua
sisi kepala. Pada orang Cina dewasa matanya selalu digambarkan
sipit dengan topi bulat yang banyak dikenakan pedagang Cina pada
masa itu. Laki-laki dewasa pakaiannya berbentuk jubah panjang
yang menutupi seluruh tubuh dengan kancing terletak tepat di
bagian tengah depan, ditandai oleh suatu garis lurus vertikal atau
polos serta bagian perut yang cenderung buncit tertutup oleh jubah
panjangnya. Figur orang Cina dewasa kemungkinan besar
menggambarkan wujud para pedagang Cina. Para pedagang Cina
juga telah menetap di beberapa wilayah kekuasaan kerajaan
Majapahit seperti di Tuban dan Gresik. Mereka juga beranak pinak
di wilayah itu.

 Orang Gujarat atau Persia. Gambaran orang Gujarat atau Persia
dapat diketahui dari beberapa kepala artefak yang bagian badannya
telah hilang. Ciri utamanya tampak di bagian mata, hidung, mulut
dan ekspresinya. Matanya besar dan agak lebar, hidung mancung
dan besar dengan cuping agak bulat, bibir agak tebal, dan memakai
tutup kepala berbentuk kopiah atau surban.

 Orang Eropa. Secara kuantitas figuran yang menggambarkan sosok
orang Eropa tidaklah banyak. Figur orang Eropa yang diasumsikan
sebagai orang Portugis dapat diketahui berdasarkan bentuk pakaian
yang dikenakan.

Artefak lain yang banyak ditemukan di Trowulan adalah fragmen
keramik. Fragmen keramik ini tersingkap ke permukaan karena aktivitas
masyarakat yang mengolah lahan untuk pertanian dan ekskavasi arkeologi
sendiri. Kenyataan ini membuktikan bahwa masyarakat Majapahit sudah
terbiasa menggunakan keramik untuk keperluan hidupnya. Keramik-keramik
ini sebagian besar berasal dari Cina yang diproduksi pada masa Dinasti Song
(abad 10-13) hingga Dinasti Qing (abad 17-20).

Kemudian juga keramik-keramik ini diketahui berasal dari wilayah Asia
Tenggara Daratan, antara lain Vietnam, Thailand, dan Kamboja (abad 13-18).
Jumlah terbanyak berasal dari masa Yuan dan Ming awal (antara abad 13
hingga 15) dengan jenis yang dominan adalah mangkuk berwarna hijau abu-
abu (biasa disebut Seladon) dibuat dari bahan batuan (Stoneware) berwarna
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abu-abu dengan tekstur padat. Bagian dasarnya diberi hiasan gorena flora
dalam lingkaran tanpa glasir.

Selain keramik Cina ditemukan pula keramik Thailand, terutama dari
daerah Sawankhalok dan Sukothai. Keramik Sawankhalok umumnya berupa
mangkok Seladon, buli-buli cokelat-kehitaman dengan dua kuping di bagian
tepi, sedangkan dari Sukothai adalah piring berwarna putih dengan hiasan ikan
berwarna cokelat kehitaman di bagian dasar dalam.

Selain dari kedua tempat tersebut ditemukan pula keramik Vietnam
yang umumnya berupa magkuk berwarna cokelat dan putih dengan hiasan biru,
hijau, hitam dan putih krem sedangkan cepuk cenderung berwarna putih
dengan hiasan biru. Selain dari itu yang cukup menarik adalah adanya temuan
bahan bangunan, dimana jenis ini sama sekali tidak dijumpai di antara
keramik-keramik berglasir buatan Cina maupun Thailand. Gejala ini
memunculkan dugaan bahwa bentuk tersebut hanya merupakan pesanan khusus
pada waktu itu.

Seperti yang disebutkan diatas, masa pemakaian keramik berglasir
buatan luar Majapahit mencapai rentang waktu yang cukup panjang, yaitu dari
Dinasti Song akhir (abad 13) sampai Dinasti Qing (awal abad 20) dengan
puncak pemakaian antara abad 13-15. Sebuah pemberitaan dari Dinasti Ming
menyebutkan bahwa orang Majapahit sangat menyukai piring-piring Seladon
atau piring-piring biru putih berhias bunga.

Tidak hanya itu, jenis lain yang juga banyak digemari adalah wadah-
wadah dari tungku pembakaran Longquan. Jenis ini merupakan barang yang
banyak diproduksi dan diperdagangkan, dan masa produksinya mengingatkan
kejayaan perdagangan luar negeri Cina dengan berbagai belahan negeri di
wilayah Dinasti Nan-Yang yang sekarang masuk dalam kawasan negara-negara
Asia Tenggara.

Sedangkan bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Islam telah
masuk ke daerah Campa pada awal abad ke-11 adalah dua nisan kubur
ditemukan di Phanrang, Campa Selatan, yang kini masuk daerah Vietnam.
Nisan yang pertama bertuliskan Arab jenis Kufi dengan menyebutkan nama
yang wafat adalah Ahmad bin Abu Ibrahim bin Abu Ar-Radah Rahdar alias
Abu Kamil (w. Kamis malam, 29 Safar 431 H/1039 M). Batu nisan yang kedua
sudah rusak dan tulisannya lebih mirip tulisan Jawi (Arab-Melayu) yang isinya
mengenai pembayaran pajak, utang-piutang, dan tempat tinggal (Taufik
Abdullah:2002). Dari bukti arkeologis itu terlihat bahwa Islam telah datang di
daerah Campa dan membentuk suatu komunitas Muslim.
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Bukti-bukti arkeologis dan hikayat yang menunjukkan adanya
komunitas Islam pada negara yang menjadi bawahan langsung Majapahit atau
provinsi (Amancanegara) dan negara sahabat adalah hikayat yang
menyebutkan bahwa pada abad ke-11, orang Muslim sesuai dengan jalur
pelayaran dan perdagangan menuju Cina, singgah di Brunei Darussalam.
Peninggalan berupa batu nisan ditemukan di pekuburan dekat jalan Residency
Bandar Sri Begawan, yang memuat tulisan seperti yang terdapat di Campa.
Pada nisan itu disebutkan nama seorang wanita yang bernama Makhdarah yang
wafat pada tahun 440 H/1048 M.

Pada abad ke-13 (masa Majapahit memerintah) ditemukan bukti
kedatangan Islam berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan orang muslim
Cina. Temuan arkeologis tersebut berupa nisan kubur bertuliskan Cina dari
kompleks makam Islam di Ranggas, Bandar Sri Begawan. Nama yang disebut
dalam nisan kubur itu adalah Pu-Kang-Chih-Mu yang meninggal pada tahun
1264. Berdasarkan bukti yang ada, kedatangan Islam di Brunei Darussalam
terjadi dalam gelombang pertama sekitar abad ke-11 dan disusul gelombang
kedua pada abad ke-13.

Demikian pula di pesisir utara Jawa Timur, Leran dan Gresik, juga
ditemukan sebuah nisan yang bertuliskan jenis huruf Arab Kufi yang bentuknya
mirip dengan tulisan Kufi pada nisan kubur di Phanrang, Campa, Nisan Leran
ini juga menyebutkan nama seorang wanita, Fatimah binti Maimun bin
Hibatullah (wafat 7 Rajab 475 H/Desember 1082 M).

Hikayat Sulu menyebutkan mubaligh yang pertama datang di Sulu-
Filipina adalah Syarif Karim al-Makhdum, sekitar tahun 1380, yang datang
terlebih dahulu ke daerah Malaka dan mengislamkan raja Malaka yang bergelar
Sultan Muhammad Syah. Menurut sumber lainnya, pelopor Islam yang datang
adalah Sayid Abu Bakar dan Syarif Muhammad Kabungsuwan yang berasal
dari Sumatera, mereka kemudian memperkenalkan ajaran Islam di Sulu,
Mindanao dan Buayan.

Dalam Hikayat Minahasa, juga dikatakan bahwa Islam dikenalkan di
Mindanao oleh Syarif Kabungsuwan dari Johor. Para pelopor Islam itu
berdatangan di daerah Filipina Selatan sejak abad ke-14. Mereka selanjutnya
melakukan penyebaran lebih luas di kalangan bangsawan dan penduduk
sehingga pada gilirannya muncullah kerajaan Islam di daerah itu (Taufik
Abdullah:2002).

Abad ke-13 dilaporkan di pesisir Aceh Utara di darah Lhokseumawe
muncul kerajaan Islam yang pertama di Asia Tenggara. Nisan yang berbentuk
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seperti pada nisan makam Malik Ibrahim di Gapura Wetan Gresik terdapat pula
di makam putri Nahnisyah (1428) Samudra Pasai. Bahkan kalau kitab Izhar al-
Haqq fi Silsilah Raja Ferlak yang ditemukan baru-baru ini dapat dipercaya,
sejak abad ke-9 di Perlak sudah muncul kerajaan Islam.

Sebuah cap-jimat yang ditemukan di Barus (Sumatera) oleh satu tim
arkeologi Indonesia-Prancis pada tahun 1997, waktu diadakan penggalian di
situ. Cap-jimat itu ditemukan di situs Lobu Tua, di luar kerangka stratigrafi.
Situs itu sendiri diketahui berasal dari periode pertengahan abad ke-9 sampai
akhir abad ke-11. Patut dicatat disini bahwa inilah cap-jimat Islam kuno yang
pertama ditemukan di Indonesia.

Berdasarkan temuan arkeologis nisan kubur Islam di atas, dapat
disimpulkan bahwa awal abad ke-11 di pesisir utara Jawa Timur, khususnya di
Leran, telah terdapat sekelompok Muslim yang mungkin berasal dari Timur
Tengah, seperti halnya mereka yang datang pada abad tersebut ke Campa dan
ke Bandar Sri Begawan. Hal itu didasarkan pada jenis huruf Kufi yang
menyerupai huruf Kufi bercorak Timur Tengah, yaitu dengan tanda hiasan
bentuk kail atau lengkung pada bagian ujung yang tegak. Gaya huruf Kufi
semacam itu mulai berkembang di Persia pada akhir abad ke-10. Maka ketika
Majapahit eksis pada 1293-1478 atau 1527 yang berbarengan dengan masa
kerajaan-kerajaan Islam di belahan lain seperti, Andalusia (711-1492),
Mamalik di Mesir (1250-1517), Safawi di Iran (1252-1736), Moghal di India
(1482-1858), dan Usmani di Turki (1290-1924), di Nusantara sendiri seperti
Samudra Pasai (1207-1524), Aceh Darussalam (1465-1699), tentu interaksi
dengan Islam bukan sesuatu yang asing dan baru.

3. Melalui Perkawinan
Selain melalui perdagangan dan diplomatik, interaksi Majapahit dengan

Islam juga terjadi melalui perkawinan. Intitusi perkawinan ini terjadi tidak saja
sebagai buah percintaan tapi juga sebagai strategi politik mempertahankan
wilayah, membina hubungan baik, bahkan pada batas tertentu menyatukan
kedua kerajaan, atau bahkan pengakuan kedaulatan.

Cerita yang paling populer di Majapahit adalah peristiwa Bubat: tragedi
pernikahan Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citraresmi. Peristiwa Bubat
banyak dijumpai dalam beberapa naskah kuno yang ditulis hampir dua abad
setelah peristiwa itu terjadi. Meskipun belum ditentukan bukti arkeologis
peristiwa Bubat, tetapi kisah tersebut telah menjadi legenda di kalangan
masyarakat Jawa dan Sunda. Kepala Seksi Penyelamatan Benda Purbakala
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Jawa Timur, Aris Soviyani, menuturkan selama 16 tahun bertugas mengikuti
penggalian purbakala di Trowulan dan di lapangan Bubat, belum ada temuan
yang dapat mendukung terjadinya peristiwa itu, (Koran Radar Mojokerto, 23
Januari 2008).

Kisah tersebut banyak diceritakan naskah dan kitab-kitab kuno.
Naskah-naskah tersebut antara lain adalah kitab Pararaton, Kidung Sunda,
Carita Parahyangan, dan naskah Wangsakerta. Sebaliknya, Negarakertagama
sama sekali tidak menyinggungn peristiwa tersebut.

Dalam hal ini kisah Prapanca membicarakan Bubat dalam pupuh 86
dan 87, melukiskan sebagai bandar tempat kapal atau perahu berlabuh karena
terletak di tepi sebatang sungai besar. Di sana terdapat sebuah tanah lapang
yang luas tempat pusat keramaian atau upacara kenegaraan dan keagamaan,
tiap tahun digunakan untuk mengadakan pesat rakyat dan dipertontonkan
berbagai pertunjukan. Jika ingin menghadiri acara tersebut, Raja Hayam
Wuruk datang dengan mengendarai kereta yang ditarik empat ekor kuda
bersama para pejabat pemerintahan dan rakyat.

Peristiwa Bubat dituturkan kembali dalam Pararaton, Kidung
Sundayana dan Pustaka Nusantara II/2 yang diambil dari naskah Wangsakerta,
sebagai berikut : “Kemudian terjadi peristiwa orang Sunda di Bubat. Sri Prabu
(Hayam Wuruk, waktu itu ia berumur 23 tahun) ingin memperistri seorang
putri dari Sunda. Patih Mada diutus mengundang orang Sunda. Maksudnya
mengharap agar orang Sunda menikahkan putrinya. Lalu raja Sunda datang di
Majapahit. Sang ratu Maharaja tidak bersedia mempersembahkan putrinya.
Orang Sunda harus meniadakan selamatan (tidak mengharapkan adanya
upacara pesta perkawinan)” kata sang utusan. Sang Maha Patih Majapahit tidak
menghendaki pernikahan (resmi), sebab ia menganggap putri raja sebagai
“upeti”. Karena merasa terhina, raja Sunda dan rombongannya menolak
permintaan tersebut. Apalagi kerajaan Sunda bukan bawahan Majapahit. Raja
Sunda merasa sejajar dengna Majapahit, sehingga akhirnya terjadilah Perang
Bubat pada hari Selasa Wage sebelum tengah hari, tanggal 13 bagian terang
bulan Badra tahun 1279 S/1357 M. Raja Sunda dan seluruh pengiringnya tewas.
Putri Sunda dibawa paksa ke Majapahit, namun tak lama kemudian meninggal
(sebagian naskah menyebutnya bunuh diri)”.

Purwadi mengutip dasar tulisannya dari Kidung Sundayana, secara
terang-terangan mengungkapkan upaya Gajah Mada melalui politisasi
perkawinan dalam menundukkan kerajaan Pakuan Pajajaran. Karena untuk
merealisasikan “Program Nusantara”nya, Gajah Mada dua kali menyerbu
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Pajajaran dan belum berhasil, sehingga pada tahun 1357 diupayakan
mendatangkan Sri Baduga dan para pembesar Sunda ke Majapahit melalui
perkawinan Prabu Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka Citraresmi.

Maka ketika tiba saatnya, ratusan rakyat mengantar keberangkatannya
yang disertai raja dan para bangsawan Sunda ke Majapahit dengan
menggunakan perahu. Namun tiba-tiba, laut yang semula biru, secara
mendadak dilihatnya berubah menjadi hamparan air yang berwarna merah.
Tanda-tanda buruk itu rupanya tidak dihiraukan, sehingga setelah sepuluh hari
berlayar, rombongan tiba di Bubat.

Namun Gajah Mada merasa keberatan menyambutnya karena
menganggap sang putri akan “dihadiahkan” kepada sang Raja. Sebaliknya Sri
Baduga dan rombongan tetep bersikukuh bahwa sang putri akan “dipinang”
oleh Hayam Wuruk. Perbedaan pendapat yang kemudian menimbulkan
ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya setelah utusan Pasundan yang
bernama Patih Anakepan mencela dengan keras sikap Gajah Mada. Bahkan ia
mengingatkan adanya bantuan Pasundan yang tidak sedikit kepada Majapahit
ketika menaklukkan Bali.

Purwadi lebih lanjut menuturkan, sebelum ada keputusan sidang
mahkota, Gajah mada mendahului menyerang di sebelah utara kota Majapahit.
Maka peperangan pun tak terhindarkan. Sang Prabu dan rombongannya yang
terdiri dari para kesatria terkemuka, seperti Larang Agung, Tuan Sohan, Tuan
Gampong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot,
Tuan Usus, Pangulu, Rangga Kaweni, orang Siring, Satrajali, Jagadsaya, dan
banyak lagi, berakhir gugur di medan laga demikian juga nasib tragis Dyah
Pitaloka Citraresmi sang calon mempelai (Purwadi:2004).

Hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan interaksi
Majapahit dengan Islam adalah sebuah narasi dalam Kidung Sunda yang
menyebut istilah Masigit Agung, mirip dengan Masjid Agung. Kata Masigit
Agung disebutkan berkaitan dengan perjalanan rombongan raja Sunda yang
mengantar anak perempuannya untuk dipersunting raja Hayam Wuruk.
Dituturkan bahwa, sesampai di Bubat, raja Sunda tidak menjumpai sambutan
kerajaan sebagaimana diharapkan. Kemudian raja Sunda mengirim patihnya ke
Majapahit untuk menemui Gajah Mada.

Dalam perjalanan Patih raja Sunda ke Majapahit, ia pertama kali tiba di
Masigit Agung. Dituturkan bahwa dari tempat istirahat (pesanggrahan) di
Bubat para pejabat Sunda yang terdiri dari 4 orang utusan dengan diiringi 300
orang punggawa berjalan ke arah selatan melalui Masigit Agung ke Palawijan,
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selanjutnya berjalan ke arah timur dan selatan sampai Pablantikan, kemudian
memasuki Kepatihan. Mengingat pada masa ini agama Hindu-Buddha sangat
kuat, sepertinya tidak mungkin di tengah-tengah Majapahit telah berdiri masjid.
Tralaya di pusat kekuasaan Majapahit, hal itu menunjukkan adanya komunitas
Muslim pada masa kejayaan Majapahit. Sehingga dengan, bukan tidak
mungkin di pusat Majapahit telah dibangun masjid.

Dalam Hikayat Raja-raja Pasai, terdapat uraian panjang lebar tentang
perluasan wilayah Majapahit ke Nusantara Barat. Pasai ditundukkan. Sebagai
alasan perang. Oleh pengarangnya dikemukakan kegagalan perkawinan putra
mahkota Abdal Jalil dari Pasai dengan putri Majapahit, Gemerencang.
Dikisahkan, ketika putri Majapahit sedang dalam perjalanan menuju Pasai, ia
mendengar kabar tentang terbunuhnya putra mahkota Abdal Jalil oleh ayahnya,
raja Ahmad, perahu yang ditumpanginya ditenggelamkan ke dasar laut.

Armada yang mengantar kemudian berbelok kembali ke Majapahit.
Karena marahnya, raja Majapahit mengirimkan armada ke Pasai untuk
menghukum atau menuntut balas atas kejadian yang baru saja terjadi. Serbuan
yang dilancarkan itu ternyata berhasil dengan baik. Dalam perjalanan pulang,
armada singgah di Jambi dan Palembang. Dua kota pelabuhan itu akrena takut,
akhirnya menyerah tanpa sebuah perlawanan apapun.

Terdorong oleh kemenangan-kemenangan itu, raja Majapahit
mengambil keputusan untuk memerangi jajahan raja Hujung Tanah. Timbalan,
Siantan, Jemaya, Bungutan, Serasan, Subi, Pulau Laut Tiyomdn, Pulau Tinggi,
Pemanggilan, Karimata, Belitung, Bangka, Lingga, Riau, Bintan, dan Bulang
berhasil ditundukkan. Kemudian bala tentara Majapahit naik ke darat, masuk
pulau Kalimantan (Tanjungpura) dan menundukkan Sambas, Mempawah,
Sukadana, Kotawaringin, Banjarmasin, Pasir, Kutai dan Berau. Dua tahun
kemudian armada Majapahit itu menyerang Bandan, Seran, Larantuka,
Sumbawa, Selaprang, Bali, dan Blambangan.

Sejarah Melayu kisah keempat belas, menguraikan antara perkawinan
raja Mansyur Syah dari Malaka dengan Candra Kirana dari Majapahit.
Kedatangan Mansyur Syah di Majapahit diiringi oleh Hang Tuah, Hang Jebat,
dan Hang Lekir. Setelah perkawinan dilangsungkan, raja Mansyur Syah
meminta kepada raja Majapahit untuk memerintah di Indragiri. Permintaan itu
dikabulkan, bahkan raja Majapahit menambah: “Jika sekalipun minta
Palembang, maka aku akan memberikannya juga” (Slamet Muljana:2007).

Berkaitan dengan nama tokoh dan pemeran dalam Hikayat Raja-raja
Pasai dan Sejarah Melayu menggunakan nama-nama Muslim, bisa dipastikan
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disini bahwa pada masa perluasan dan kejayaan wilayah Majapahit sebagai
kerajaan yang melingkupi Nusantara, telah banyak melakukan interaksi dengan
kerajaan-kerajaan Islam di seberang lautan.

Puncak interaksi Majapahit dengan Islam melalui perkawinan ditandai
dengan sangat jelas melalui perkawinan antara raja Majapahit, Prabu Brawijaya
V, Dyah Kertawijaya (1447-1451) dengan seorang Muslimah, putri kerajaan
Campa, Anarawati yang juga bergelar putri Dwarawati, seperti yang dituturkan
dalam Babad Tanah jawi dan Serat Kanda. Slamet Muljana mempertanyakan,
apakah putri Campa itu benar istri raja Wikramawardhana, dan apakah putri
Campa itu benar putri raja Campa, atau hanya putri seorang pejabat dari
Campa.

Berdasarkan kronik Tionghoa dari Klenteng Sam Po Kong Semarang,
ia menganalisis bahwa putri Campa yang disebut-sebut dalam Babad Tanah
jawi dan Serat Kanda bukan istri prabu Wikramawardhana, tetapi istri
pembesar Yunan, Ma Hong Fu, yang datang ke Majapahit pada tahun 1424.
Istri Ma Hong Fu, yang datang ke Majapahit pada tahun 1424. Istri Ma Hong
Fu adalah putri Bong Tak Keng, semacam Kapten Cina di Campa yang
ditempatkan pada tahun 1419 dan menguasai segenap masyarakat Tionghoa di
seluruh Asia Tenggara. Istri duta besar Ma Hong Fu, sering hadir dalam acara
kenegaraan dan berbaur denganistri dan selir-selir Raja Wikramawardhana,
sehingga oleh umum dianggap sebagai salah satu istri raja. Istri duta besar Ma
Hong Fu tersebut meninggal dan dimakamkan di Majapahit secara Islam.

Dalam Serat Kanda, dinyatakan bahwa putri Dwarawati wafat pada
tahun Saka 1320 dan dimakamkan secara Islam di Citrawulan. Angka tahun
dalam Serat Kanda berbeda dengan yang terdapat pada candi makam putri
Campa di Trowulan. Pada nisan makam putri Campa tertulis tarikh tahun Saka
1370 (atau tahun Masehi 1448). Tarikh tahun itu cocok dengan pemberitaan
kronik Tionghoa dari klenteng Semarang. Setahun kemudian, yaitu pada tahun
1449, duta besar Ma Hong Fu meninggalkan Majapahit. Ma Hong Fu sendiri
meninggalkan Majapahit pada tahun 1449, melalui Semarang menuju
Tiongkok. Demikian pula tentang kubur Putri Campa di Trowulan, dalam
beberapa serat dan babat disebutkan bahwa kubur Putri Campa yang ada di
Trowulan sesungguhnya adalah prabu Brawijaya V sendiri, (Purwadi ; 2006).

Terlepas dari sejatinya putri Campa, tetapi kelak bermula dari putri
Campa ini, Raden Rahmat mengukuhkan diri sebagai Sunan Ampel ditanah
perdikan Ampel Denta yang berada di wilayah Surabaya saat ini. Menurut
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beberapa sumber Sunan Ampel juga yang merintis dan mendirikan pusat
pendidikan islam pertama sebagai basis penyebaran islam di bumi Nusantara.

Interaksi Majapahit dengan islam melalui perkawinan ini tidak saja
dilakukan oleh para elite kerajaan, tetapi oleh juga para pengusaha di
bawahnya, kaum bangsawan, demikian juga masyarakat umum. Pada uraian
terdahulu disebutkan bahwa bahwa para pedagang yang bersal dari berbagai
negeri yang jauh dari Asia Tenggara, misalnya dari Arab, Persia, Mesir, Irak,
Gujarat, dan Benggala, Sri Langka, dan negeri lainnya, karena faktor musim
yang menjadi penentu waktu pelayaran, terpaksa tinggal di bandar-bandar yang
mereka datangi.

Mereka diberi tempat oleh penguasa setempat, sehingga membentuk
komunitasnya yang sering disebut perkampungan “Pakojan” masih bisa
disaksikan di bekas kota Banten, Semarang, Jakarta, dan beberapa kota lama
lainnya (Taufik Abdullah:2002).

Disamping melakukan perdagangan, para pedagang Muslim tersebut
juga memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Artinya, sambil
berdagang mereka sesekali menyebarkan syariat Islam. Lebih-lebih jika ada
diantara mereka yang melakukan perkawinan dengan perempuan pribumi yang
sudah lebih dahulu memeluk Islam sebagai agama yang mereka anut.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses perkawinan antara
para pendatang Muslim dan wanita setempat, antara lain adalah bahwa Islam
tidak membedakan status sosial, sementara rakyat pribumi yang beragama
Hindu mengenal perbedaan status sosial atas dasar pembagian kasta, hal ini
tentu saja lebih mendorong mereka memeluk agama Islam yang egaliter.

Selain itu, ada pula alasan politik dan ekonomi. Dalam kerangka ini,
Van Leur percaya bahwa motif ekonomi dan politik sangat penting dalam
masuknya Islam kepada penduduk Nusantara waktu dulu. Dalam pendapatnya,
para penguasa pribumi yang ingin meningkatkan kegiatan-kegiatan
perdagangan, mereka menerima Islam sebagai konsekuensi. Dengan begitu
mereka mendapatkan dukungan para pedagang Muslim yang menguasai
sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya, para penguasa memberi perlindungan
dan konsesi-konsesi dagang kepada para pedagang Muslim.

Dengan konversi mereka kepada Islam, para penguasa pribumi
Nusantara dapat berpartisipasi secara lebih ekstensif dan menguntungkan
dalam perdagangan internasional, dan para pedagang Muslim mendapat
kemudahan untuk melakukan ekspor dan impor komoditas yang diperlukan
pasaran dunia yang mencakup wilayah sejak dari Laut Merah ke Laut Cina.
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Lebih jauh, dengan masuk Islam dan mendapat dukungan para pedagang
Muslim, para penguasa itu dapat mengabsahkan dan memperkuat kekuasaan
mereka, sehingga mampu mengikis jaring-jaring kekuasaan Majapahit.
Demikian pula nantinya hasil perkawinan tersebut memungkinkan mereka atau
keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat
digunakan untuk penyebaran Islam.

Dalam sejarah Nusantara juga tercatat beberapa peristiwa perkawinan
antara putri bangsawan dan para pendatang Muslim. Beberapa perkawinan
tersebut antara lain:

 Syekh Maulana Ishak menikah dengan putri raja Blambangan, yang
kemudian melahirkan Sunan Giri

 Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Gede Manila (putri
Tumenggung Wilwatikta atau Majapahit)

 Syekh Ngabdurrahman (Orang Arab) menikahi Raden Ayu Teja (putri
seorang tumenggung atau adipati Tuban yang semula berada di bawah
Kerajaan Majapahit) yang kemudian lahir putra yang bernama Syekh
Jali

 Dalam Babad Cirebon juga diceritakan pernikahan antara Sunan
Gunung Jati dan putri bupati Kawung Anten, bawahan Kerajaan Sunda
Pajajaran.
Contoh pernikahan antara putri bangsawan dengan pendatang Muslim

dapat ditemukan dalam berbagai hikayat atau babad. Interaksi unsur agama
Islam melalui perkawinan oleh penduduk lokal maupun bangsawan dan elite
kerajaan ini pada gilirannya membentuk inti masyarakat Muslim yang hingga
saat ini menjadi titik tolak perkembangan Islam yang semakin lama semakin
meluas di kalangan masyarakat setempat dan dapat kita temui hingga saat ini.

4. Islam yang Inklusif Sebagai Keunikan Makam Troloyo
Teori masuknya Islam ke Nusantara didukung oleh dua teori yang

saling menguatkan, Pertama teori perdagangan, Kedua teori Sufi Pengembara.
Teori pertama menyatakan bahwa, para saudagar Muslim dari Arab atau dari
Anak benua India dan Cina yang mendatangi Nusantara tidak hanya berdagang,
tetapi dalam batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat,
hal yang telah berlangsung sejak abad ke-7 dan mencapai momentumnya pada
abad ke-12 dan ke-13, hingga mereka membentuk komunitas-komunitas
Muslim yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam.
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Selanjutnya dikatakan, sebagian dari para saudagar ini melakukan
perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan
mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang
dapat digunakan untuk penyebaran Islam. Teori ini didukung oleh Pijnapel,
Moquette, Fatimi, Arnold, Morrison, Crawfurd, dan Naguib Al-Attas. Mereka
berargumentasi karena didasarkan oleh adanya kesamaan madzhab Syafi’i,
kesamaan batu nisan raja Pasai dan nisan Gresik dengan nisan Cambay
(Gujarat), kesamaan nisan Leran dengan nisan Bengal, mereka juga
mendasarkan argumennya pada sumber Cina, hikayat-hikayat lokal, dan
sebagian sumber Arab, serta karakter internal Muslim Nusantara.

Teori kedua menyatakan, Islamisasi di Nusantara berikutnya dilakukan
oleh para sufi pengembara setelah kejatuhan Baghdah (1258). Teori ini
dikemukakan oleh A.H. John, dengan mempertimbangkan kemungkinan kecil
bahwa para pedagang memainkan peran terpenting dalam penyebaran Islam.
Berkat karisma dan daya magis mereka, sebagian dapat menikahi putri-putri
bangsawan atau elite keraton, yang pada gilirannya mereka atau keturunan
mereka, memainkan andil besar dalam penyebaran Islam di Nusantara atau
mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam.

JC. Van Leur, meskipun hal ini disanggah oleh Johns dan agak
berlawanan dengan riwayat yang disampaikan historiografi klasik, ia percaya
bahwa motif ekonomi dan politik memiliki andil yang cukup penting dalam
penyebaran Islam ke Nusantara. Para penguasa yang ingin meningkatkan
keuntungan dalam kegiatan perniagaan, mereka kemudian masuk Islam. Para
saudagar Muslim dengan mendapat konsesi-konsesi dagang dari penguasa
makin memantapkan posisi periagaannya. Lebih jauh, kolaborasi ini
mengukuhkan mereka dalam kekuasaan atau politik.

Islamisasi di Jawa memang sesuatu yang unik, ia sejak awal telah
dihadapkan pada suatu sistem politik dan struktur kekuasaan yang telah lama
mapan, budaya yang sangat kuat dari akulturasi kepercayaan Jawa Kuno dan
Hindu-Buddha di bawah patron kerajaan Majapahit.

Benturan antara keduanya melahirkan karakter Islam yang berbeda
dengan Islam di luar Jawa, seperti di Aceh dan Goa Tallo. Menurut Taufik
Abdullah, proses Islamisasi Jawa, tidak saja harus menghadapi legitimasi
politik Majapahit, tetapi juga, kesinambungan kultur Jawa Hindu-Buddha.
Tanpa itu, Demak tidak akan pernah diakui sebagai keraton pusat. Konsepsi
raja dalam pandangan Jawa, sebagai sesuatu yang jatuh pada orang terpilih
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(dari wangsa Majapahit), raja merupakan titisan dewa, harus tetap berlaku.
Konsep ini memberi dasar bagi penguasa memiliki monopoli kekuasaan.

Lebih lanjut Woodward menandaskan bahwa uniknya islam jawa,
bukan karena ia, mempertahankan aspek-aspek budaya dan agama pra-Islam,
melainkan juga karena konsep-konsep sufisme mengenai kewalian, jalan mistik,
dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam formulasi suatu kultus keraton.
Pada gilirannya, konsepsi seperti ini menjadikan Islam sebagai agama negara
dan merupakan suatu model konsepsi Jawa tradisional mengenai aturan sosial,
ritual, dan bahkan, aspek-aspek kehidupan sosial seperti bentuk-bentuk
kepribadian, hati dan penyakit.

Kembali kepada masa pemerintahan kerajaan Majapahit dari tahun
1293 sampai 1478 atau 1527, secara kronologi masa tersebut berbarengan
dengan masa kerajaan-kerajaan Islam seperti, Andalusia (711-1492), Mamalik
di Mesir (1250-1571), Safawi di Iran (1252-1736), Moghul di India (1482-
1858), dan Usmani di Turki (1290-1924), di Nusantara sendiri seperti Samudra
Pasai (1207-1524), Aceh Darusasalam (1465-1699). Kitab Negarakertagama
sebagai rekaman sejarah berupa Pujasastera ditulis tahun 1365 pada masa
Prabu Hayam Wuruk (1350-1389) dalam pupuh 15/1 mencatat nama beberapa
negara tetangga yang konon mempunyai hubungan persahabatan dengan
Majapahit (mitra satata).

Dalam kitab Negarakertagama juga menginformasikan kondisi
pemerintahan dalam negeri Majapahit tentang daerah-daerah kekuasaan
Majapahit dan sistem pemerintahan Majapahit, hubungan antara pemerintah
pusat dengan daerah (negara bawahan), dan negeri manca (provinsi), tentu
interaksi dengan Islam bukan sesuatu yang asing dan baru. Menurut berbagai
sumber berita, baik dari Barat, India, Cina, Arab, maupun sumber dari dalam
negeri sendiri, interaksi tersebut bisa disimpulkan dilakukan melalui
perdagangan, pendidikan atau dakwah, politik dan juga perkawinan.

Maka mendiskusikan Majapahit dan proses Islamisasi tanah Jawa dan
corak Islam yang diajarkan serta pribadi Syekh Jumadil Kubro memang sangat
menarik karena beberapa alasan diantaranya :

 Majapahit berperan sebagai medium of interchange dari wangsa raja-
raja Jawa, karena realitasnya raja-raja Hindu-Buddha, seperti Majapahit
sendiri (wangsa Wijaya) mengklaim sebagai kelanjutan Singhasari
(wangsa Ken Angrok) dan Kediri (wangsa Jayawarsa). Singhasari dan
Kediri sebagai kelanjutan Kahuripan (wangsa Airlangga). Kahuripan
adalah kelanjutan Medang Kamulan (wangsa Mpu Sindok atau Isyana).
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Mpu Sindok pelanjut wangsa Sanjaya/Syailendra dari Kerajaan
Mataram Hindu-Buddha. Sementara raja-raja kerajaan Islam: Demak,
Pajang, dan Mataram Islam (Yogyakarta dan Surakarta) menisbahkan
dinastinya kepada Majapahit.

 Majapahit sedari awal pendiriannya adalah negeri yang Kosmopolitan,
karena Majapahit dibangun dan dihuni tidak saja oleh masyarakat
Singhasari pasukan Raden Wijaya, khususnya rakyat yang loyal
terhadap Kertanegara yang berasal dari daerah Daha dan Tumapel tetapi
melibatkan pula masyarakat Madura dan bahkan simpatisan dari Bali
dan sisa pasukan Yuan Cina yang menyatakan takluk dan tunduk
kepada pemerintahan Raden Wijaya, kemudian ketika ekspedisi
Pamalayu Kertanegara berhasil memboyong Dara Petak dan Dara
Jingga dari Jambi Sumatera maka makin mempertegas
kosmopolitanisme Majapahit. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan
Hana Dharma Mangrwa (berbeda-beda tetapi hakikatnya satu, karena
tidak ada kebenaran yang mendua) tidak serta merta ditulis dalam kitab
Sutasoma dengan begitu saja, tetapi ia merupakan saripati dari
pengalaman dan perjalanan kesejarahan Majapahit yang plural dan
hidrogen.

 Majapahit sebagai daerah kajian memiliki situs-situs penting yang
mewakili periode-periode penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia,
karena Majapahit merupakan tempat bermuaranya titik balik peradaban
Nusantara dari Hindu-Buddha kemudian beralih ke Islam.

Eksistensi Syekh Jumadil
Kubro di Ibukota kerajaan pada
paruh ke dua abad 14 pada saat
Majapahit berada dalam masa
keemasannya, merupakan saat
kritis dalam memperkenalkan
Islam di tengah paham
keagamaan yang plural saat itu.
Disini Syekh Jumadil Kubro
dihadapkan pada keniscayaan
menyajikan Islam dalam
kemasan yang atraktif dan

Gb.3.5 Makam syeh Jumadil Kubra
Trowulan Jawa Timur.

https://ganaislamika.com/syeik-jumadil-
kubra-bapak-para-wali-di-nusantara-1/

https://ganaislamika.com/syeik-jumadil-kubra-bapak-para-wali-di-nusantara-1/
https://ganaislamika.com/syeik-jumadil-kubra-bapak-para-wali-di-nusantara-1/
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artikulatif sehingga mampu
diterima oleh keluarga kerajaan
dan masyarakat Majapahit.

Syekh Jumadil Kubro disebut-sebut sebagai nenek moyang para
walisongo, karena pada hampir semua hikayat, berupa babad, serat dan
penuturan lisan yang telah masyhur di kalangan masyarakat beserta variasi
ceritanya masing-masing merujuk pada tokoh yang satu ini.

Sebagai hasil kajian terhadap situs Islam Majapahit di Troloyo
menunjukkan tiga hal pokok, Pertama bahwa proses Islamisasi di Jawa tidak
saja terkonsentrasi di daerah pesisir, akan tetapi proses itu juga berlangsung di
daerah pedalaman di pusat kerajaan bahkan pada saat Majapahit berada dalam
masa kejayaannya, hal tersebut memperkaya teori tentang proses Islamisasi di
Jawa yang selama ini berpusat dan bermula dari daerah pesisir sebagai
kekuatan agama dan politik yang menentang Majapahit.

Kedua, pengajaran agama Islam yang diselenggarakan gerakan oleh
Syekh Jumadil Kubro di daerah Troloyo merupakan pendidikan Islam model
pesantren yang pertama, hal tersebut memperkaya teori bahwa pendidikan
Islam model pesantren telah ada dan mulai dikenal sejak periode 13 Masehi,
karena kajian tentang pesantren mula-mula selama ini dialamatkan kepada
Malik Ibrahim atau Sunan Ampel.

Ketiga, nisan berinskripsi Islam di situs Troloyo merupakan produk
lokal pertama yang dihasilkan oleh Muslim Jawa yang telah memeluk Islam
dan telah mampu menulis huruf Arab, hal tersebut mempertegas teori yang
menyatakan bahwa nisan Leran dan Gresik adalah produk impor dan
penggunanya adalah Muslim asing bukan Muslim Jawa, yaitu Fatimah binti
Maimun bin Hibatullah dan Malik Ibrahim.

5. Situs Islam di Majapahit Sebagai
Akar Perkembangan Komunitas
Islam Masa Kini

Studi tentang masuknya Islam
di tanah Jawa selama ini senantiasa
dipusatkan pada kajian daerah pesisir
terutama situs Leran dan Gresik. Bukti
epigrafi Islam berupa epitaf sebuah
nisan kuno ditemukan di desa Leran,
Gresik. Makam berinskripsi Arab

Gb. 3.6 Komplek makam Troloyo,
Trowulan Mojokerto

https://www.conggado.com/2018/02/sejar
ah-dan-situs-

https://www.conggado.com/2018/02/sejarah-dan-situs-
https://www.conggado.com/2018/02/sejarah-dan-situs-
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tahun 475 H/1082 M yang terdapat
pada batu
nisannya ini dianggap sebagai inskripsi Islam tertua di Indonesia, sekaligus
merupakan sumber asli tertulis tertua tentang kehadiran Islam di kepulauan
Nusantara dan keberadaan Muslim di daerah pesisir.

Inskripsi ini telah berhasil dibaca dengan baik oleh J.P.Moquette
kemudian dilanjutkan Paul Ravasisse sebagai makam binti Maimun bin
Hibatullah. Meskipun makam tersebut menunjukkan adanya Muslim sejak
abad ke-11 namun adanya data yang tertua ini menurut Ricklefs tampaknya
tidak diikuti oleh proses Islamisasi, karena ia tidak diikuti oleh nisan lain yang
menunjukkan keberadaan komunitas Muslim pada saat yang bersamaan.

Bahkan Guillot dan Kalus menyatakan kelompok makam Leran yang
dahulu terdapat lima buah nisan dan sekarang hanya tinggal tiga nisan yang
sudah tidak utuh lagi kelihatannya sangat mungkin bahwa batu-batu tertulis itu
dulu dipakai sebagai tolak balak atau jangkar sebuah kapal yang datang
berdagang di pelabuhan yang terletak di muara Bengawan Solo. Data lain baru
ditemukan lagi hampir tiga setengah abad kemudian di daerah Gresik, yaitu
nisan Malik Ibrahim berangka tahun 1419. Kedua nisan dari abad ke-11 dan
ke-15 itu mewakili data epigrafi Islam dan keberadaan muslim asing, bukan
muslim Jawa dan berada di daerah pesisir.

Hal tersebut sangat berbeda dengan kompleks makam kuno di Troloyo
dan Trowulan di lingkungan situs Ibukota kerajaan Majapahit, disana terdapat
banyak makam kuno yang berinskripsi Islam, baik yang terurus dan yang tidak
terurus, bentang kurun nisan-nisan tersebut mulai tahun 1368 sampai 1611,
bahkan tiga buah diantaranya berasal dari zaman raja Hayam Wuruk (1350-
1389), masing-masing bertarikh Saka 1290, 1298, dan 1302 (1368, 1376, dan
1380 Masehi)

Situs Troloyo sendiri sesungguhnya sudah dikenal sejak abad ke-19
namun para ilmuwan meragukan kepentingan nisan-nisan itu sebagai salah satu
sumber primer yang penting berkaitan dengan Islamisasi di Jawa. L.W.C. Van
Den Berg pada laporannya tertanggal 1 Februari 1887, tentang data epigrafi
Arab di situs Troloyo meragukan keasliannya, karena tulisan Arabnya yang
kasar dan banyak salah tulis.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa inskripsi Arabnya sengaja
ditambahkan kemudian hari pada artefak yang berisi tahun Saka itu. Pendapat
lain dikemukakan oleh Veth yang memperkirakan bahwa nisan-nisan tersebut
berasal dari batu-batu candi. NJ. Krom menyatakan bahwa situs Troloyo tidak
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mempunyai nilai arkeologis. Sikap para sarjana terhadap temuan di Troloyo
tersebut mulai berubah sejak 1942. W.F. Stuterheirn yang menjabat kepala
Oudheidkundig Diens, menjelang pendudukan Jepang di Indonesia mengajak
L.C. Damais ke situs Troloyo.

Di Situs makam Troloyo, selain beberapa nisan yang memuat kalimat
Thayyibah, ada pula nisan-nisan lain yang memuat kutipan ayat-ayat Al-Quran,
doa ataupun Hadits yang dicantumkan sebagai prasasti kubur, diduga di dalam
komunitas Islam di kota Majapahit abad ke-14 hingga abad ke-15, terdapat
mubaligh atau ulama yang bertindak selaku penuntun umat yang mungkin
belum lama munculnya. Oleh karena itu, penulisan prasasti yang bercorak atau
berisi ajaran Islam tentang keimanan juga diperuntukkan, bagi para peziarah,
untuk mengingatkan mereka akan pokok-pokok ajaran agama yang harus
dipegang teguh.

Masalah yang berkaitan pahatan nisan dengan huruf Arab yang
berbentuk tebal dan kasar serta mengandung kesalahan tulis, Robson
menghubungkan dengan naskah Hikayat Raja-raja Pasai dalam naskah itu
memberitakan sejumlah tawanan dari Pasai, yang dibawa oleh pasukan
Majapahit setelah pasukan tersebut menyerang kesultanan Pasai. Makam tanpa
nama itu mungkin kuburan para tawanan tersebut.

Dengan demikian tampaknya memang nisan-nisan tersebut dibuat oleh
pengrajin lokal yang terdapat di Troloyo. Masih terdapat batu nisan yang
belum dikerjakan pada bagian bidang yang lazim untuk menuliskan inskripsi
(angka tahun atau tulisan lain) dibiarkan kosong. Pengrajinnya tinggal
memahatkan inskripsi jika digunakan sebagai nisan. Hal ini memberi
keterangan adanya pengrajin nisan untuk memenuhi keperluan makam di
Troloyo masa lalu.

Sikap Damais yang kritis terhadap beberapa karangan tentang makam
Troloyo yang pernah terbit, menghasilkan pandangan yang menarik bukan
hanya karena nilai studi epigrafinya, melainkan juga menyangkut proses
interaksi budayanya sebagai hasil pengajaran Islam. Data arkeologi Islam di
Troloyo itu merupakan bukti bahwa di sekitar keraton Majapahit telah terdapat
pemukiman muslimah pada saat Majapahit mencapai masa kejayaannya. Lebih
lanjut Damais menyimpulkan, dari gaya hiasan pada beberapa batu nisan itu
dan lokasinya yang dekat dengan situs Ibukota Majapahit, mensinyalir bahwa
adanya batu-batu itu barangkali adalah untuk menandai kuburan para
bangsawan Jawa, bahkan boleh jadi anggota-anggota keluarga raja.
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Kesimpulan lain dari para ahli terhadap situs Troloyo seperti Uka
Tjandrasasmita menyatakan, bahwa keberadaan nisan-nisan Islam di Troloyo
menandakan bahwa Islam berkembang bukan hanya di bandar, tetapi juga
masuk ke pusat kerajaan Majapahit pada saat kerajaan Majapahit tengah
mencapai puncak kejayaannya abad ke-14, dengan toleran Majapahit menerima
para pedagang muslim memasuki Ibukotanya dan membolehkan mereka
membentuk komunitasnya sendiri.

Selain itu, ciri khas hiasan dan penulisannya yang bertahun Saka dan
Hijriah (aksara Arab), mengisyaratkan pertemuan antara tradisi seni Jawa-
Hindu masa Majapahit dan Islam yang berkembang pesat saat itu. Dengan
bukti-bukti ini, sangat mungkin sebagian besar dari orang Islam dalam
komunitas di Troloyo dan Trowulan adalah orang Jawa yang sebelumnya telah
menganut agama Islam.

Sementara Ricklefs menyimpulkan, batu-batu itu menunjukkan makam
orang-orang Islam, semua tarikh (tahun) nya menggunakan tahun Saka India
bukannya tahun Hijriah Islam dan menggunakan angka-angka Jawa Kuno
bukannya angka-angka Arab. Tarikh Saka dipakai oleh istana-istana Jawa dari
zaman jawa kuno hingga tahun 1633. Digunakannya tarikh ini dan angka-
angka tahun Jawa Kuno pada batu-batu nisan itu menunjukkan bahwa makam-
makam itu, hampir dapat dipastikan, merupakan tempat di makamkannya
orang-orang muslim Jawa, bukan muslim non Jawa.

Dari gaya hiasan pada beberapa batu nisan itu dan lokasinya yang dekat
dengan situs Ibukota Majapahit, Ricklefs seperti juga Damais meyakini bahwa,
batu-batu itu untuk menandai kuburan para bangsawan Jawa, bahkan boleh jadi
anggota-anggota keluarga raja. Oleh karena itu, batu-batu nisan Trowulan dan
Troloyo membuat Ricklefs mengajak harus meragukan pendapat yang pernah
dikemukakan oleh para ilmuwan bahwa agama Islam berasal dari daerah
pesisir Jawa, dan pada mulanya merupakan suatu kekuatan agama dan politik
yang menentang Majapahit.

Dari berbagai keterangan dan data diatas dengan memperhatikan angka-
angka tahun pada makam-makam Troloyo, akhirnya dapat disimpulkan bahwa
waktu kehadiran masyarakat Muslim di Ibukota Pusat Majapahit berkisar pada
abad ke-14 sampai ke-17 Masehi. Suatu bentang waktu yang menunjuk pada
awal berdirinya kerajaan tersebut sampai surutnya dari zaman keemasannya.

Dengan demikian Islam telah masuk ke Majapahit pada saat kerajaan
itu berada dalam masa kejayaannya, meskipun Prapanca dalam kitab
Negarakertagama tidak menyebutkannya secara eksplisit, namun dari
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pemberitaannya mengenai hubungan persahabatan Majapahit dengan negara
lain, baik dengan kerajaan Hindu-Buddha maupun kerajaan Islam, dengan
tamu-tamu asing serta adanya komunitas asing di Majapahit yang sudah
memeluk Islam.

Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa tidak mustahil telah ada
kelompok Muslim di Ibukota Majapahit, bahkan sebagian anggota kerajaan
telah ada yang memeluk Islam, kemudian melakukan migrasi penyebaran Islam
ke kerajaan bawahannya seperti yang ditunjukkan oleh data arkeologis nisan
Islam di beberapa daerah Nusantara yang memiliki tipe seperti yang terdapat di
Troloyo.

Selain menunjukkan angka tahun keberadaan orang Jawa, keluarga raja,
dan kaum bangsawan di Ibu kota kerajaan yang telah memeluk Islam, situs
Troloyo juga membuktikan bahwa batu nisan berinskripsi Islam tersebut
merupakan produk lokal pertama yang dibuat oleh muslim Jawa yang sudah
bisa menulis huruf Arab. Hal tersebut bisa dibuktikan dari jenis bahan baku
yang dipergunakan yaitu batu andesit yang telah akrab dengan masyarakat
Majapahit dalam membuat patung, candi, dekorasi ataupun relief candi.

Bukti berikutnya adalah motif dan dekorasi batu nisan yang khas
Majapahit berupa angka tahun Jawa, Surya Majapahit, kalamekara dan
kalamerga, bunga bersulur dan lain-lain. Bukti yang menonjol adalah tulisan
Arab yang dipahatkan pada batu nisan. Melihat bentuk tulisannya sangat jelas
bahwa tulisan tersebut ditulis oleh orang yang bukan penutur Arab dan bukan
ahli kaligrafi Arab, maka sangat dimungkinkan penulisnya adalah Muslim
Jawa.

Selain bukti arkeologi, terdapat juga bukti tertulis, Kidung Sundayana
menyebut Masjid Agung adalah tempat persingggahan prajurit Sunda dalam
perkawinan Bubat. Keberadaan Masjid Agung ini tidak ditemui lagi bekasnya,
namun ada dugaan sementara, bahwa umpak batu atau fondasi masjid di
Troloyo menunjukkan ciri kekunoan masa Majapahit. Knebel menyebutkan
Troloyo adalah pusat peristirahatan kaum niagawan muslim ketika Majapahit
diperintah Prabu Brawijaya V. Para Saudagar muslim ini mengajarkan Islam
kepada Brawijaya beserta para pengikutnya.

H.J. De Graaf menyatakan bahwa utusan-utusan Cina dari Dinasti Ming
pada abad ke-15 yang berada di Majapahit adalah kebanyakan muslim.
Sebelum sampai di Majapahit, muslim Cina yang bermahzab Hanafi
membentuk masyarakat Cina muslim di Kukang (Palembang), barulah mereka
bermukim di tempat lain termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Mereka



95

mendirikan masjid di Cangki (Mojokerto), Lasem, Tuban, Gresik, dan Jaratan.
Etnis Cina mahzab Hanafi berkembang di Jawa yaitu di Tuban.

Adanya muslim di Ibukota kerajaan Majapahit juga terdapat dalam
Ying-Ya-Shing Lan yang ditulis oleh Ma-Huan pada tahun 1416. Dalam buku
ini Ma-Huan mengatakan bahwa komunitas di kerajaan Majapahit terdiri dari
orang-orang Islam yang datang dari barat dan telah menetap di Majapahit
dengan ciri-ciri pakaian dan makanan yang bersih, berperangai sopan. Etnis
Cina yang datang dari Canton, Chang-Coau, dan Ghu an Chou. Sedangkan
penduduk pribumi dengan kehidupan rambut tidak disisir, tidak beralas kaki,
hidup berkeliaran, dan menyembah berhala.

Karena batu-batu nisan Troloyo dan Trowulan menunjukkan adanya
orang-orang Jawa yang beragama Islam di Ibukota kerajaan kira-kira lima
puluh tahun sebelum masa itu, maka laporan Ma-Huan mengesankan bahwa
agama Islam memang sudah dianut oleh kalangan istana Majapahit walaupun
hanya sebagian, sebelum masyarakat pesisir Jawa mulai beralih kepada agama
ini.

6. Pesantren Masa Majapahit Sebagai Proses Islamisasi Yang Ber-Bhinneka
Tunggal Ika

Mendeskripsikan dan menganalisa seperti apa dan bagaimana Islam
diajarkan atau didakwahkan pada masa pemerintahan Majapahit, baik kepada
pihak istana atau masyarakat secara umum, paling tidak ada dua kajian pokok
yang dijadikan landasan berfikir untuk mengetahui secara lengkap mengenai
hal ini. Pertama, bukti arkeologi dan epigrafinya, kedua, kajian filologi.

Tentang bukti pertama, sejauh ini belum ditemukan benda-benda
arkeologis yang bersifat pendidikan seperti sisa-sisa bangunan pesantren atau
madrasah didaerah sekitar ibukota Majapahit, selain masjid berumpak kuno di
Troloyo dan serangkaian makam Islam, ditambah dengan petilasan Walisongo,
serta situs pemukiman Sentonorejo.

Namun yang menarik, disebelah selatan Troloyo, daerah Pakis, dilereng
gunung Penanggungan, ditemukan sejumlah umpak atau batu-batu fondasi
bekas bangunan yang tersusun serupa tempat tinggal dalam sebuah areal
(asrama), disinyalir daerah tersebut dahulu adalah Mandala atau Wanasrama
Hindu.

Jika diperhatikan peta sebaran bangunan suci yang tentunya juga
berfungsi sebagai tempat pendidikan peninggalan Kerajaan Majapahit, akan
terlihat bahwa bangunan Hindu, pendeta (Karsyan) maupun Buddha terletak



96

berdekatan dalam blok terpisah, maka jika Troloyo adalah Blok Muslim, ia
akan terletak di sebelah selatan bangunan Hindu-Buddha yang dipisahkan oleh
kompleks Keraton. Artinya istana raja dinaungi sebelah timurnya oleh
bangunan suci (candi) Hindu, sebelah baratnya oleh bangunan suci (candi)
Buddha dan pendeta (Karsyan), dan sebelah selatannya oleh bangunan suci
(Masigit Agung) Islam.

Pada situs Troloyo dan sekitarnya terdapat makam Syekh Jumadil
Kubro dan beberapa santrinya, petilasan Walisongo, dan lain-lain dan Masigit
Agung, serta sisa pemukiman Sentonorejo dan Candi Kedaton atau keraton.
Maka kesimpulan yang paling mungkin adalah bahwa pada masa Majapahit,
pendidikan dan dakwah Islam dilaksanakan di rumah guru, rumah bangsawan,
istana, Masigit Agung, Round stone Discussion seperti tempat petilasan
Walisongo.

Bukti-bukti historis pertama yang dianggap valid tentang Islamisasi di
Jawa berasal dari abad ke-14 M. Pada abad ini Jawa telah menjalin hubungan
perdagangan internasional dibawah Kerajaan Majapahit. Pelabuhan-pelabuhan
pesisir utara dan pedalaman banyak di singgahi pedagang-pedagang dari
berbagai manca negara, begitu pula sebaliknya, kapal-kapal dagang Majapahit
berlayar keluar Nusantara sampai ke Aden, termasuk pusat-pusat perdagangan
besar seperti Buana Keling (sebutan orang-orang Portugis untuk orang-orang
yang berasal dari sekitar pantai Koromandel India Selatan), Bengal, dan
Sumatera Utara. Jika kemudian para saudagar Muslim memperkenalkan Islam
pada penduduk Majapahati, maka peran mereka dimungkinkan hanya sebatas
memperkenalkan, menanamkan nilai-nilai Islam pada perilaku mereka sebagai
Muslim, bukan tataran intelektual dan dalam pendidikan yang intensif.

Pada tataran intelektual, menurut penilaian Nicholson, proses
pengenalan agama Islam hanya dapat diberikan oleh para intelektual atau
ulama yang turut serta dalam pelayaran perdagangan ke Jawa. Meskipun
sedikit sekali informasi yang menjelaskan hal ini melalui studi naskah asli,
namun kehadiran para ulama, sufi pengembara di Jawa merupakan satu kasus
yang tidak diragukan.

Banyak kasus menunjukkan, bahwa ketika Muslim berada dalam suatu
daerah dan membangun komunitasnya disana, maka hal pertama yang
dilakukan untuk kepentingan jamaahnya adalah membangun masjid. Seperti
halnya daerah-daerah lain, di Jawa pun pada permulaan pengenalan Islam,
masjid juga menjadi sarana dalam menempatkan posisi penting dalam
masyarakat yang baru terbentuk.
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Graaf dan Pigeaud menyatakan, dimana pun di kota-kota bandar bila
telah terbentuk masyarakat Islam, masjid niscaya segera dibangun. Itu
merupakan suatu keharusan. Masjid mempunyai posisi penting dalam
kehidupan masyarakat. Masjid adalah pusat pertemuan orang-orang beriman
dan menjadi lambang kesatuan umat. Namun tidak dapat diketahui secara pasti
dan tidak ada bukti sejak kapan masjid dibangun pertama kali oleh masyarakat
Islam di Jawa. Masjid-masjid tertua yang ada sampai sekarang dibangun
sekitar abad ke-15, seperti masjid Ampel dan masjid Demak. Padahal Islam
telah hadir di Jawa sejak abad ke-11.

Buku-buku yang ditulis pada masa kejayaan Majapahit, seperti
Negarakertagama, tidak satupun yang menyebut tentang masjid, juga tentang
keberadaan Islam atau Muslim. Pada abad ke-16, ketika Tome Pires
berkunjung ke Jawa, melaporkan bahwa masyarakat Muslim telah membangun
masjid, tetapi tidak ada yang bertahan, kurang lebih mulai dari pertengahan
abad 15, Kidung Sundayana hanya menyebut istilah Masigit Agung dalam
peristiwa Bubat tahun 1279 S atau 1357 M sebagai tempat transit, tidak
menyebut fungsi detailnya.

Peristiwa ini, menurut Robson, sepertinya tidak mungkin di tengah-
tengah Majapahit yang pada masa itu Hindu-Buddha sangat kuat telah berdiri
Masigit Agung. Tetapi, berdasarkan pengamatan pada makam-makam Muslim
di pusat kekuasaan Majapahit, Troloyo, menunjukkan bahwa di masa kejayaan
Majapahit telah terdapat Muslim di pusat Ibukota. Oleh karena itu, bukan tidak
mungkin di pusat kerajaan Majapahit telah dibangun masjid pula.

Dalam masyarakat Islam, masjid selain menjadi tempat ibadah yang
paling suci, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, sebelum tempat-tempat
lain seperti madrasah atau pesantren berdiri. Di masjid seorang ulama
menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kedalaman ilmunya menarik minat orang-
orang yang ingin mendalami agama Islam untuk datang dari tempat jauh.
Sulitnya bukti sejarag tentang kegiatan pengajaran di masjid pada masyarakat
Islam di bandar-bandar perdagangan membuat sejarawan merasa puas hanya
dengan memperkirakan di masjid pengajaran Islam diselenggarakan, yaitu
dengan bentuk halaqah atau lingkaran.

Pedagang-pedagang Muslim yang sudah menikah dengan penduduk
setempat dan mempunyai keturunan membutuhkan pengajaran dari seorang
ulama. Karena itu, mereka mendatangkan ulama-ulama yang ahli dari pusat-
pusat Islam. Mereka didatangkan ke koloni-koloni Muslim untuk mengajarkan
ilmunya kepada anak-anak mereka agar menguasai Islam, karena tidak
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mungkin para saudagar itu harus mengajar sementara mereka harus melakukan
perjalanan dagang selama berbulan-bulan.

Pelaksanaan pengajaran dan pendidikan pada waktu itu belum memiliki
lembaga pendidikan formal seperti madrasah. Maka yang paling mungkin
adalah masjid atau rumah. Untuk beberapa kalangan tertentu, mungkin
pengajaran dapat dilakukan di tempat-tempat lain di sekitar istana atau paviliun
kerajaan. Tetapi keberadaan masjid lebih dominan karena juga berfungsi
sebagai pusat aktivitas sosial keagamaan.

Demikian pula tidak ada bukti arkeologi dan filologi yang tegas
menyebutkan pendidikan dengan bentuk pesantren pada masa awal Islam di
pulau jawa ataupun Nusantara, hanya keterangan-keterangan sejarah yang
berkembang dari mulut ke mulut (oral history) memberikan indikasi yang kuat
bahwa pondok pesantren tertua, baik di Jawa maupun luar Jawa tidak dapat
dilepaskan dari inspirasi yang diperoleh melalui ajaran yang dibawa para
Walisongo.

Mayoritas peneliti bersepakat bahwa pesantren merupakan lembaga
pendidika tradisional asli Indonesia, tetapi mereka mempunyai pandangan yang
berbeda dalam melihat proses lahirnya pesantren tersebut. Perbedaan
pandangan ini terbagi dalam dua kelompok besar.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pesantren merupakan
hasil kreasi para pendidik Islam setelah mengalami asimilasi dengan budaya
pra-Islam. Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang memiliki
kesamaan dengan sistem pendidikan Hindu-Buddha, yaitu Mandala atau
Kadewaguruan, ia merupakan sekumpulan komunitas independen yang pada
awalnya mengisolasi diri di sebuah tempat yang jauh dari pusat perkotaan
(pegunungan). Pendapat ini didukung oleh Th. G. Th. Pigeaud dalam Java in
the Fourteeth Centuri; Clifford Geertz dalam Islam Observed dan The Religion
of Java; dan Nurcholis Madjid dalam Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret
Perjalanan.

Kedua, kelompok yang berpendapat, pesantren diadopsi dari lembaga
pendidikan Islam Timur Tengah. Kelompok ini meragukan kebenaran pendapat
yang menyatakan bahwa lembaga Mandala dan asrama yang sudah ada
semenjak zaman Hindu-Buddha merupakan tempat berlangsungnya praktik
pengajaran tekstual sebagaimana di pesantren. Pendukung pendapat ini adalah
Martin Van Bruinessen dalam Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat.

Martin menjelaskan bahwa pesantren cenderung lebih dekat dengan
salah satu model sistem pendidikan di Al-Azhar dengan sistem pendidikan
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riwaq yang didirikan pada akhir abad ke-18 H. Senada dengan Martin,
Zamakhsyari Dhofier, dalam Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Kyai,
menjelaskan pesantren, khususnya di Jawa, merupakan kombinasi antara
madrasah dan pusat kegiatan tarekat, bukan antara Islam dan Hindu-Buddha.

Jika secara umum lima unsur yang menjadi ciri khas pesatren, yaitu
kyai, santri, asrama, masjid dan sistem pendidikan dijadikan acuan keberadaan
pesantren, maka situs makam Troloyo yang berangka tahun dari 1368 sampai
1611 dengan makam homogen bertahun 1300-an dan 1400-an dimana terdapat
makam Syekh Jumadil Kubro, dan beberapa makam yang disebut sebagai para
santrinya yang terdapat dalam Kubur Telu dan makam belakang.

Bahkan lebih jauh mungkin dari beberapa Kubur Pitu atau kubur lain
yang berada di kompleks pekuburan Troloyo dan makam-makam lain yang
belum dikenali, mampu menunjukkan angka tahun lebih tua. Dari situs masjid
Pesucian bertahun 1389, nisan Malik Ibrahim bertahun 1419, masjid Ampel
bertahun 1440 ditambah keberadaan Masigit Agung Troloyo dan petilasan
Walisongo sebagai “tempat halaqah atau Round Stone Discussion” serta sisa
pemukiman Sentonorejo, lebih dimungkinkan disebut sebagai model
pendidikan pesantren yang paling awal dibandingkan Sunan Malik Ibrahim
ataupun Sunan Ampel.

Tentu saja bentuk pesantren tersebut masih sangat sederhana dan juga
dengan hanya beberapa orang santri yang ikut serta dalam proses pendidikan
yang dijalankan pada saat itu. Seperti halnya Sunan Ampel ketika masih di
Kembang Kuning Surabaya, hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo
Suroyo, Abu Hurairah, dan Kyai Bangkuning.

Berdasarkan keberadaan situs Troloyo yang berdekatan dengan
wanasrama Hindu situs Pakis (keduanya berada di selatan Candi Kedaton,
istana Majapahit dengan jarak antara 1 sampai 2 km) sangat mungkin
“pesantren” Troloyo menggunakan model Wanasrama atau Mandala Hindu
tersebut. Namun mengingat Syekh Jumadil Kubro merupakan Muslim non
Jawa yang telah mendapatkan pendidikan model Islam Timur Tengah, tentunya
bisa disimpulkan bahwa “pesantren” Troloyo memakai spirit sistem Mandala
Hindu dengan value pendidikan Riwaq ala Islam Timur Tengah.

Politik pemerintahan kerajaan Majapahit yang terbuka mempunyai
semboyan “Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” menjiwai tidak
saja pada bidang agama tetapi juga dalam pendidikan “Pesantren” Troloyo.
Pesantren ini mampu menampilkan dirinya sebagai pesantren multikultur, hal
ini tampak dari murid-murid Syekh Jumadil Kubro yang multi etnis, seperti
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Syekh Abdul Qodir Jaelani Shini adalah orang Cina bernama Tan Kin Han,
Syekh Maulana Sekhah dan Syekh Maulana Ibrahim adalah pengikut Syekh
Jumadil Kubro dari Negeri Campa, ada pula orang Jawa yang menjadi pejabat
kerajaan yaitu Tumenggung Satim dan santri-santri lain.

Persoalan, mengapa “pesantren” di daerah pedalaman tidak lebih
berkembang dibandingkan dengan daerah pesisir pada awal penyebaran Islam.
Hal ini diyakini tradisi keilmuan para wali Jawa (seperti Malik Ibrahim, Sunan
Ampel menyebut ajarannya) diperoleh dari Syekh Jumadil Kubro.

Dari sini maka bisa ditarik benang merah bahwa tradisi “pesantren”
dimulai dari pedalaman seperti lazimnya Kadewaguruan atau Mandala berada
di pedesaan atau lereng gunung kemudian ekspansi ke daerah pesisir atau
daerah niaga yang padat penduduknya, sesuai tingkat kebutuhan masyarakat
akan pendidikan atau juga karena terdapat misi khusus sang guru untuk “turun
gunung” mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dekat dengan pemukiman
mereka.

Sejumlah bukti menunjukkan pusat-pusat pendidikan Islam “pesantren”
periode awal berkembang di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti
Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Drajat (Lamongan),
Cirebon, dan sebagainya. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota
kosmopolitan yang menjadi jalur penghubungan perdagangan dunia, sekaligus
sebagai tempat persinggahan para pedagang dan mubaligh Islam yang datang
dari jazirah Arabia seperti Hadramaut, Persia, Irak, dan lain sebagainya.

Hasil survei pemerintah Belanda yang pertama (1819 M), juga
menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional terdapat di beberapa
kabupaten yang terletak di daerah pesisir, seperti Cirebon, Semarang, Kendal,
Demak, Jepara, Surabaya, Gresik, Bawean, Sumenep, Pamekasan, dan Besuki.

Keberadaan pesantren di daerah pesisir berbeda dengan pesantren di
pedalaman, ia cenderung menampilkan corak kosmopolit, adaptif, dan cepat
menerima nilai-nilai baru. Dalam kaitan ini, sublimasi terhadap tradisi lama
dan budaya lokal, seperti mengadopsi bentuk bangunan ibadah dan asrama, dan
atau menggunakan metode pembelajaran Mandala adalah beberapa hal yang
membuktikan akomodasi budaya yang dilakukan pesantren tampak kreatif dan
toleran. Akibat akomodasi inilah, tidak mengherankan jika di pusat-pusat
perdagangan itu juga tumbuh komunitas masyarakat yang menghargai
pluralisme serta toleran terhadap hadirnya para pendatang baru yang tidak
seiman misalnya.
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Dalam perkembangan selanjutnya, seiring memudarnya pengaruh
kerajaan Islam Demak akibat konflik internal dan keberhasilan bangsa-bangsa
Eropa (terutama Belanda) mengambil alih pusat-pusat perdagangan jalur pantai
utara telah memberikan pengaruh besar terhadap eksistensi pesantren. Akibat
dikuasainya pusat-pusat perdagangan dan kebudayaan telah memaksa para
guru Islam bergerak masuk ke daerah-daerah pedalaman membangun lembaga
pendidikan baru sebagai pusat pengajaran para santri dan menyiarkan Islam ke
seluruh pelosok negeri.

Periodesasi pesantren di pedalaman menampilkan corak yang berbeda
dengan milieu (lingkungan pergaulan) urban ketika berada di pesisir.
Komunitas pedalaman menuntut formula-formula yang berbeda dengan
masyarakat pesisir dalam pengembangan sistem kepercayaan maupun pada
praktek-praktek ritual peribadatan.

Eksistensi pesantren dihadapkan pada situasi maupun kondisi
lingkungan masyarakat baru yang mayoritas berbasis agraris dan sangat kuat
memegang ajaran tradisi. Akibatnya, jika masyarakat urban di kota-kota pesisir
lebih mudah mengadopsi agama yang universal dan abstrak, maka penduduk
pedalaman, sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra, lebih kukuh
mengikatkan diri kepada kepercayaan lama seperti kepercayaan terhadap arwah
dan kekuatan alam.

C. Sistem Kemasyarakatan Majapahit Yang Bernilai Pancasila
1. Kebijakan Keagamaan

Adanya kerajaan Hong-ling yang juga disebut Jawa pada pertengahan
abad ketujuh. Ungkapan itu dapat ditafsirkan bahwa kerajaan Ho-ling terletak
di Jawa. Jika toponim Ho-ling itu benar adalah transliterasi Cina dari toponim
asli Keling, maka kerajaan Ho-ling itu terletak di lembah sungai Brantas di
Jawa Timur, karena hingga sekarang lembah sungai Brantas itu masih disebut
daerah Keling. Kerajaan Ho-ling adalah kerajaan Hindu yang tertua di Jawa.
Kemudian menyusul kerajaan Hindu Kanjuruhan dekat kota Malang seperti
dinyatakan dalam prasasti Dinaya 760 Masehi. Demikianlah Hinduisme itu
telah masuk di Jawa Timur pada pertengahan abad ketujuh, namun pada waktu
itu Hinduisme di Jawa Timur tidak dapat berkembang, karena kerajaan
pendukungnya tidak mengalami umur panjang.

Di Jawa Timur Hinduisme mulai berakar kuat sejak pertengahan abad
kesepuluh berkat perpindahan pusat pemerintahan Mataram ke Watu Galuh di
Jawa Timur pada zaman pemerintahan raja Sindok. Sejak itu proses civilisasi
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di Jawa Timur meningkat sangat cepat. Pada mulanya Hinduisme hanya
dikenal dilingkungan keraton, tetapi lambat laun mulai memasuki wilayah
desa-desa, bertemu dengan masyarakat asli Jawa, yang memuja arwah leluhur.
Pertemuan itu mengakibatkan timbulnya proses akulturasi antara kebudayaan
Hindu dan kebudayaan Jawa asli di pedesaan. Terbukti bahwa dalam proses
akulturasi itu ada unsur-unsur kebudayaan asli yang dapat bertahan, bercampur
dengan unsur-unsur kebudayaan baru. Pembauran itu mengakibatkan
timbulnya kebudayaan Hindu-Jawa yakni sintetis antara unsur-unsur Jawa asli
dan unsur-unsur Hindu.

Kebalikannya masyarakat ibukota hampir seluruhnya dikuasai oleh
kebudayaan Hindu. Hinduisme menjiwai kebudayaan keraton, karena di
masyarakat ibukota unsur-unsur kebudayaan asli itu sangat lemah. Di tempat
mana unsur kebudayaan asli itu lemah, Hinduisme akan tumbuh subur dan
unsur asli akan lebur. Di tempat mana kebudayaan asli itu kuat, ia akan
bertahan atau berpadu dengan kebudayaan Hindu. Adanya unsur-unsur asli
dalam masyarakat desa ini membangkitkan gagasan pada sarjana-sarjana
sosiologi, diantaranya Dr. B.J.O Schrleke, bahwa masyarakat desa di Jawa
pada hakekatnya khalis dari pengaruh Hindu. Dikatakannya bahwa masyarakat
desa pada abad tujuh belas sama saja dengan masyarakat desa pada abad tujuh.
Pendapat ini tidak disepakati oleh beberapa sarjana sejarah kemudian, namun
sangkalanya tidak didasarkan atas hasil penelitian perbandingan yang riil.
Bagaimana wujud masyarakat di Majapahit dalam abad empat belas, akan
dibahas sekadarnya. Barangkali pembahasan itu sanggup memberikan
tanggapan kepada saran Dr. Shrieke, apakah akan menyangkal atau
memperkuatnya.

Hinduisme disebarkan oleh para pendeta Brahmana di Pulau Jawa.
Perkara agama dan sastra adalah monopoli para pendeta. Dengan sendirinya
Hinduisme terutama membawa ajaran agama dan sastra kepada masyarakat
Jawa. Berkat kedatangan Hinduisme orang Jawa dapat menulis dan membaca.
Hal ini menyebabkan Jawa Timur memasuki zaman sejarah. Lain daripada
agama dan sastra, unsur penting yang dibawa Hinduisme ialah pengetahuan
tentang organisasi. Pengetahuan ini mengakibatkan timbulnya beberapa negara
dan pemerintahannya. Suatu kenyataan adalah bahwa kerajaan-kerajaan lama
di Jawa khususnya dan Nusantara umumnya menunjukkan adanya pengaruh
Hindu dalam arti luas. Semua kerajaan di Jawa Timur mulai dari Kahuripan,
Jenggala, Daha, Singasari kemudian Majapahit berwatak Hindu. Timbulnya
kerajaan-kerajaan mengangkat derajat Jawa Timur di dalam sejarah. Itulah
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kiranya unsur-unsur terpenting yang diperoleh bangsa Jawa berkat
perkenalannya dengan Hinduisme.

Sampai zaman keemasan Majapahit dalam pertengahan abad empat
belas, Hinduisme telah berakar di Jawa Timur kira-kira selama empat ratus
tahun. Waktu selama itu, ditambah dengan kegiatan para pendeta untuk
menyebarkan agamanya, cukup panjang untuk menyebarluaskan agama di
wilayah Jawa sampai ke pelosok-pelosok di tepi hutan dan di kaki gunung,
Negarakertagama pupuh LXXIII – LXXVI mencatat candi pasareyan keluarga
raja, yang berjumlah 27, dan puluhan biara dan desa perdikan milik empat
aliran agama, Siwa, Brahma, Wisnu, Buddha, di Jawa Timur dan Bali.
Sebagian besar dari jumlah biara dan desa perdikan itu terletak di pedesaan.
Laporan itu jelas sekali menunjukkan bahwa pengaruh Hinduisme dalam
pertengahan abad empat belas telah menyusup ke desa-desa, menjajah
masyarakat desa. Serat Kekancingan Himad-Walandit menguraikan
perselisihan tentang kedudukan Sang Hyang Darma di Walandit yang
ditetapkan sebagai swatantra sejak zaman pemerintahan raja Sindok. Desa
Himad dan Walandit terletak di kaki gunung Tengger, di wilayah Wanareja
sekarang.

Negarakertagama pupuh XXXII – XXXIII menguraikan, keindahan
biara Sagara, terletak di tengah hutan, yang dikunjungi rombongan raja Hayam
Wuruk dalam perjalanan berkeliling pada tahun 1359. Tempat itu sampai
sekarang masih ada, namun namanya sedikit berubah yakni Ranu Segaran,
terletak di wilayah kabupaten Kraksaan. Negarakertagama pupuh LXXIX
menyebut bahwa segala adat dan aturan di Jawa dipatuhi di Bali. Sampai
zaman sekarang agama Hindu mempunyai pengaruh sangat besar kepada
masyarakat baik di kota-kota maupun di desa-desa di pulau Bali. Tafsiran
agama itu disebut secara resmi Agama Hindu-Bali. Pengaruh Hindu kepada
masyarakat baik di kota maupun di desa-desa wilayah Majapahit dalam abad
empat belas kiranya paling sedikit sama dengan pengaruhnya di pulau Bali.
Pengaruh itu kiranya juga dapat disamakan dengan pengaruh agama Islam pada
masyarakat kota dan desa di Jawa zaman sekarang, setelah berakar empat ratus
lima puluh tahun lamanya. Kehidupan masyarakat desa jelas terjajah oleh
pengaruh Hindu. Dalam proses akulturasi antara kebudayaan asli dan
kebudayaan Hindu ada beberapa unsur asli yang masih bertahan. Hal itu nyata
pula pada seni pahat, seni bangunan, seni sastra dan seni panggung.

Pengaruh Hinduisme maupun Islamisasi di desa-desa dan perkotaan ini
pada umumnya bukan merupakan paksaan dari penguasa tetapi pengaruh ini
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diterima oleh masyarakat itu sendiri. Menurut beberapa ahli sejarah yang
pernah kita baca hasil penelitiannya banyak dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan penguasa. Dalam hal ini penulis mengungkapkan berdasarkan
analisis bukti-bukti peninggalan sehingga pada masa Majapahit dapat
dikatakan bahwa pengaruh keagamaan di masyarakat mewarnai pemerintahan
Majapahit yang sejak lama luasnya hampir mencapai Asia Tenggara ini.
Menurut karya Herman Janung Sinutama fakta sejarah Majapahit merupakan
kesultanan, penulis memadukan fakta sejarah dan data. Beberapa fakta dan data
yang menguatkan keyakinan bahwa kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah
kerajaan yang berlatar belakang Pancasila adalah sebagai berikut ;

1) Pada batu nisan Syeh Maulana Malik Ibrahim yang selama ini dikenal
sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa terdapat
tulisan yang menyatakan bahwa beliau adalah Qadhi atau hakim agama
Islam kerajaan Majapahit.

2) Pada lambang Majapahit yang berupa delapan sinar matahari terdapat
beberapa tulisan Arab, yaitu Shifat, asma, ma’rifat, Adam, Muhammad,
Allah, tauhid, dan dzat. Kata-kata yang beraksara Arab ini terdapat
diantara sinar-sinar matahari yang ada pada lambang Majapahit ini.
Untuk lebih mendekatkan pemahaman mengenai lambang Majapahit ini,
maka dapat dilihat pada logo yang digunakan pada logo Universitas
Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta atau pada logo yang digunakan
Muhammadiyah.

3) Pendiri Majapahit, Raden Wijaya, adalah seorang muslim. Hal ini
karena Raden Wijaya merupakan cucu dari Raja Sunda, Prabu Guru
Dharmasiksa yang sekaligus juga ulama Islam Pasundan yang
mengajarkan hidup prihatin layaknya ajaran-ajaran sufi, sedangkan
neneknya adalah seorang muslimah, keturunan dari penguasa Sriwijaya.
Meskipun bergelar Kertarajasa Jayawardhana yang sangat bernuansa
Hindu karena menggunakan Bahasa Sanskerta, tetapi bukan lantas
menjadi justifikasi bahwa beliau adalah seorang raja penganut Hindu.
Bahasa Sanskerta di masa lalu lazim digunakan untuk memberi
penghormatan yang tinggi kepada seseorang, apalagi seorang raja
muslim Jawa, seperti Hamengku Buwono di Yogyakarta. Disamping itu
Gajah Mada yang menjadi Patih Majapahit yang sangat terkenal
terutama karena Sumpah Palapanya ternyata adalah seorang muslim.
Hal ini karena nama aslinya adalah Gajah Mada, seorang ulama Islam
yang mengabdikan kemampuannya dengan menjadi Patih di Kerajaan
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Majapahit. Hanya saja untuk memudahkan penyebutan yang biasanya
berlaku dalam masyarakat Jawa, maka digunakan Gajah Mada saja.
Dengan demikian penulisan Gajah Mada yang benar adalah Gajahmada
dan bukan ‘Gajah Mada’. Pada nisan Gajahmada di Mojokerto pun
terdapat tulisan ‘La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah’ yang
menunjukkan bahwa patih yang biasa dikenal masyarakat sebagai
Syeikh Mada setelah pengunduran dirinya sebagai Patih Majapahit ini
adalah seorang muslim.

4) Jika fakta-fakta di atas masih berkaitan dengan internal Majapahit,
maka fakta-fakta berikut berhubungan dengan sejarah dunia secara
global. Sebagaimana diketahui bahwa 1253 M, tentara Mongol dibawah
pimpinan Hulagu Khan menyerbu Baghdad. Akibatnya Timur Tengah
berada dalam situasi yang berkecamuk dan dalam kondisi konflik yang
tidak menentu. Dampak selanjutnya adalah terjadinya eksodus besar-
besaran kaum muslimin dari Timur Tengah, terutama para keturunan
Nabi yang biasa dikenal dengan ‘Allawiyah’. Kelompok ini sebagian
besar menuju kawasan Nusantara yang memang dikenal memiliki
tempat-tempat eksotis dan kaya akan sumber alam dan kemudian
menetap dan beranak pinak di tempat ini. Dari keturunan para
pendatang inilah sebagian penguasa beragam kerajaan Nusantara
berasal, tanpa terkecuali Majapahit.
Inilah beberapa bukti dari fakta dan data yang mengungkapkan bahwa
sesungguhnya Majapahit adalah kerajaan yang berkuasa disebagian
besar kawasan yang kini sebagai Asia Tenggara ini.

2. Pembinaan Rohani Masyarakat bernilai Ketuhanan
Sinuwun Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Nagara berusaha keras untuk

menyatukan dan mengukuhkan tiga aliran agama di wilayah Majapahit yang
disebut tripaksa: tiga sayap, yakni: agama Siwa, Buddha dan Brahma. Pupuh
itu juga menyebutkan bahwa para pendetanya, yang disebut caturdwija, tunduk
rungkup kepada ajaran tutur, istilah dwija dalam Hinduisme artinya: lahir dua
kali. Kelahiran yang pertama ialah kelahiran sebagai manusia, kelahiran yang
kedua berupa upacara pengalungan benang suci (upavita) sebagai tanda bahwa
seseorang telah diterima sebagai anggota masyarakat Arya. Upacara inisiasi ini
dilakukan bagi golongan brahmana pada umur delapan, bagi golongan ksatriya
sebelas dan bagi golongan waisya pada umur dua belas tahun. Hanya ketiga
golongan inilah yang dikatakan lahir dua kali. Golongan sudra hanya lahir satu



106

kali saja. Namun kemudian istilah dwija itu hanya semata-mata diperuntukkan
bagi golongan pendeta saja, yakni kaum brahmana. Dalam bahasa Jawa istilah
itu diberi arti : guru. Atas dasar pemberitaan Negarakertagama diatas dapat
diambil kesimpulan bahwa di Majapahit pada abad empat belas ada empat
golongan pendeta yakni: Siwa, Brahma, Wisnu dan Buddha. Jadi ada empat
aliran agama yakni agama Siwa, Brahma, Wisnu, dan Buddha. Oleh karena
jumlah pemeluk agama Brahma terlalu kecil, aliran itu tidak dimasukkan dalam
tripaksa.

Demikianlah tripaksa itu mencakup tiga aliran agama lainnya, yang
besar jumlah pengikutnya. Di antara tiga aliran ini agama Siwa mempunyai
pengikut yang paling banyak berkat kedudukannya sebagai agama resmi
kerajaan Majapahit. Agama Buddha menduduki tempat yang kedua,
perkembangan agama Buddha sengaja ditekan agar jangan menyaingi agama
Siwa. Dalam Negarakertagama, dinyatakan bahwa para pendeta Buddha yang
diutus ke daerah untuk mengumpulkan upeti, dilarang berkunjung dan
menyiarkan agama di daerah-daerah di sebelah barat Majapahit dengan alasan
bahwa di daerah itu agama Buddha tidak mempunyai pengikut. Mereka hanya
dibolehkan menyiarkan agamanya di daerah sebelah timur Majapahit, terutama
di pulau Bali dan Lombok. Kebalikannya para pendeta Siwa boleh berkunjung
dan menyiarkan agamanya dimana saja tanpa mengenal batasan. Pada waktu
itu belum ada agama Islam di Majapahit. Kedatangan Islam di Majapahit baru
pada pertengahan abad lima belas. Pada zaman pemerintahan Sinuwun Prabu
Hayam Wuruk pengikut agama Islam terbatas sampai kepada para pedagang
asing Arab dan Cina yang kebanyakan menetap di kota-kota pelabuhan.

Majapahit adalah kerajaan Hindu-Jawa. Tata masyarakat berdasarkan
Hinduisme. Ciri khusus penerapan konsep Hinduisme ialah pembagian anggota
masyarakat dalam empat golongan yang disebut warna, yakni: brahman,
ksatriya, waisya dan sudra. Tata masyarakat Majapahit disebut dalam Negara
Kertagama yang berbunyi : “Itulah sebabnya sang caturdwija memperhatikan
laku utama.” Para pendeta dari empat aliran agama menyampaikan dengan
bahasa yang indah. Para anggota caturasrama, terutama caturbasma, melakukan
tapa dan mematuhi tata tertib, taat menjalankan upacara. Semua anggota empat
keyakinan memenuhi kewajibannya masing-masing. Para Mahamantri Agung
dan para arya menjalankan tugas pemerintah dengan baik; golongan ksatriya,
baik pria maupun wanita, semuanya berhati teguh, bertindak sopan. Golongan
waisya dan sudra melakukan kewajibannya masing-masing. Demikian pula tiga
golongan terbawah, yakni: Candala, Mleccha dan Tuccha.
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Konsep tata masyarakat di atas sesuai dengan ajaran kitab undang-
undang Manawa yang berbunyi : “Demi kebaikan dunia Brahman melahirkan
golongan brahmana dari mulutnya, golongan ksatriya dari lengannya, golongan
waisya dari pahanya dan golongan sudra dari kakinya. Untuk melindungi dunia
ini Brahmana yang cemerlang menetapkan bidang-bidang kerja mereka itu
masing-masing. Segenap bangsa di dunia ini yang tidak termasuk golongan
brahmana, ksatriya, waisya, sudra disebut Dasyu. Tidak pandang bahasa yang
mereka ucapkan, apakah bahasa golongan Mleccha ataukah golongan Arya.”

Mereka itu diwajibkan teguh mematuhi undang-undang Manawa.
Penentuan bidang kerja itu tidak dapat ditawar lagi. Barangsiapa menyalahinya,
ia akan kehilangan kastanya. Amaran kitab undang-undang Manawa berbunyi :
“Lebih baik menjalankan kerja dalam bidang kewajiban yang telah ditentukan
menurut kastanya kurang sempurna, daripada mengerjakan dengan sempurna
kewajiban kasta lain, karena barangsiapa yang mengerjakan kewajiban kasta
lain ia akan dikeluarkan dari kastanya sendiri.” Demikianlah peraturan kasta
menurut undang-undang Manawa itu terlalu keras. Apa kewajiban kasta itu
masing-masing, dan bagaimana penerapannya dalam tata masyarakat
Majapahit, yang disentuh sepintas saja oleh Empu Prapanca, perlu dijelaskan.

Nilai ketuhanan sudah tercermin dalam kehidupan rakyat Majapahit.
Mereka telah menerima adanya kekuatan yang melebihi manusia dan tak
tertandingi. Berdasarkan hal tersebut kita sebagai warga negara haruslah
beragama. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Dengan mempelajari
agama tertentu maka kita mengetahui suatu hal baik ataupun buruk sehingga
dalam melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan
memikirkannya terlebih dahulu.

3. Penghormatan kepada Pendeta Bernilai Kemanusiaan
Kaum pendeta yang ingin mencapai kesempurnaan hidup pada akhirnya

bersatu padu dengan Brahman, harus menjalankan enam darma seperti berikut :
mengajar, belajar, melakukan persajian untuk dirinya sendiri, melakukan
persajian untuk orang lain, membagi dan menerima derma. Tiga diantaranya
adalah sarana hidup yakni, mengajar, melakukan persajian bagi orang lain dan
menerima derma dari orang-orang yang murni budinya.

Di Majapahit para pendeta teguh mematuhi peraturan-peraturan yang
telah ditetapkan. Dalam bidang keagamaan para pendeta mempunyai
wewenang sepenuhnya dan menjadi pemimpin masyarakat. Orang-orang dari
golongan lainnya bergantung sepenuhnya kepada para pendeta. Sebagian besar
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dari upacara agama yang dianggap penting sekali untuk berlangsungnya
kehidupan masyarakat, seperti penyucian air (tirtha), penyucian tanah untuk
mendirikan candi dan tempat pemujaan, upacara kelahiran, inisiasi dan
kematian (srada), menghilangkan pengaruh lelembut dan mengusir roh-roh
halus yang bersikap jahat, melakukan persajian dan menyanyikan pujaan-
pujaan, semuanya itu hanya boleh dilakukan para pendeta. Kaum awam hanya
datang, untuk menghadirinya dan memberikan sumbangan berupa kemenyan,
bunga dan makanan saja.

Contoh upacara penyucian atau pemberkahan tanah untuk mendirikan
candi, diuraikan dalam Negarakertagama dan beberapa Serat Kekancingan.
Pemberkahan tanah Prajnyaparamita puri di Bayalangu untuk pencandian
Rajapatni. Menurut Empu Prapanca, dilakukan oleh pendeta Jayanawidi,
sedangkan pemberkahan tanah Simping untuk bangunan candi pasareyan
Kertarajasa Jaya Wardana dilakukan oleh pendeta Raja parakarma. Serat
Kekancingan batu D.38 menguraikan upacara pembangunan candi Empu
Prapancasara pura yang dilakukan oleh pendeta Brahmaraja. Letaknya candi
dan batas-batas tanah candi yang dibebaskan dari cukal ditetapkan dan diteliti
untuk menghindarkan kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.
Hasil tanah candi diperuntukkan bagi pembinaan candi yang diawasi oleh
pendeta. Sampai tahun 1365 candi pasareyan keluarga raja berjumlah dua
puluh tujuh seperti diuraikan dalam Negarakertagama LXXIII yang pembinaan
dan pengawasannya diserahkan kepada kaum pendeta di bawah lindungan
Sang Wiradikara. Lain daripada itu masih banyak lagi biara, rumah pemujaan
dan tanah perdikan di desa-desa di Jawa Timur dan Bali yang dikuasai oleh
para pendeta. Pada hakekatnya kekuasaan kaum pendeta yang berupa tanah dan
bangunan suci di Majapahit rupanya tidak berbeda dengan kekuasaan kaum
pendeta Kristen di Eropa dalam abad pertengahan. Wewenang agama
mengakibatkan kekuasaan materi dan kehormatan.

Para pendeta menyampaikan tutur. Tutur ialah sastra naluri berupa uraian
tentang upacara dan ajaran agama, terutama agama Siwa dan Buddha.
Berdasarkan cukilan-cukilan teks Sansekerta. Hingga sekarang ditemukan
banyak sastra tutur tentang agama Siwa dan Buddha. Sebagian diantaranya
mungkin berasal dari zaman Mataram kuno menurut dugaan Dr. R. Goris
dalam thesisnya Birjdrage tot de kennis der Oud-Javaansche en Balineesche
Theologie (Sumbangan tentang pengetahuan teologi Jawa kuna dan Bali) 1926.
Di bawah ini berikut beberapa nama tutur agama Siwa : 7 Tutur Sapta Bawana,
Tutur Amreta Kandalini, Tutur Mula Dara. Beberapa tutur tentang agama
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Buddha misalnya : Sang Yoga Darana, Sang Hyang Pamutus, Panca Tathagata,
Kamahayanikan.

Kecuali tugas-tugas agama sejumlah pendeta diserahi tugas dalam
pemerintahan. Banyak diantara mereka yang menjadi petugas pengadilan baik
di pusat maupun di daerah, karena masyarakat Majapahit berdasarkan agama.
Kepala agama Siwa dan Buddha masing-masing diangkat sebagai darmadyaksa
yakni hakim tinggi, dan diberi gelar Dang Acarya. Mula-mula pembantunya
hanya berjumlah lima, kemudian menjadi tujuh, disebut upapati seperti yang
telah diuraikan dalam Aspek Tata hukum. Pengangkatannya sebagai
darmadyaksa mulai sejak awal pembangunan kerajaan Majapahit seperti
terbukti dari Serat Kekancingan Kudadu, 1294, yang menyebut darmadyaksa ri
Kasaiwan Dang Acarya Agraja, dan darmadyaksa ri Kasogatan Dang Acarya
Ginantaka. Pada zaman Singasari rupanya hanya ada seorang darmadyaksa saja,
karena Serat Kekancingan Panampihan, 1269, hanya menyebut darmadyaksa ri
Kasaiwan Dang Acarya Siwanata. Baru pada akhir zaman Singasari disebut
adanya darmadyaksa ri Kasogatan dang Acarya Nada, seperti dinyatakan pada
Serat Kekancingan Sansekerta di Wuware, 1289. Akan tetapi kedudukan
darmadyaksa ke-Siwaan seperti terbukti dari Serat Kekancingan Singasari,
1351, yang menyatakan mahabrahmana, yang mati terbunuh pada tahun 1292
bersama dengan Sinuwun prabu Kerta Negara, mengepalai agama Siwa dan
Buddha.

Kemungkinan besar ialah bahwa pengangkatan darmadyaksa ke-
Buddhaan itu bertalian dengan pemeluk agama Buddha oleh Sinuwun Prabu
Kerta Negara. Sinuwun Prabu Kerta Negara memeluk dua agama, Siwa dan
Buddha, karenanya bergelar Siwa-Buddha seperti dinyatakan dalam
Negarakertagama. Dengan jalan demikian ia berusaha mendekatkan kedua
agama Siwa dan Buddha. Pengangkatan kedua darmadyaksa itu dicontoh oleh
raja Kertarajasa Jaya Wardana pada awal pembangunan negara Majapahit dan
dipertahankan seterusnya oleh raja-raja penggantinya. Namun tak ada di antara
raja Majapahit yang secara resmi pernah memeluk agama Siwa dan Buddha
seperti Sinuwun Prabu Kerta Negara.

Prabu Hayam Wuruk juga memperhatikan kegiatan kebudayaan, hal ini
terbukti dengan banyaknya candi yang didirikan dan kemajuan dalam bidang
sastra. Candi-candi peninggalan Majapahit antara lain; Candi Sawentar, Candi
Sumberjati, Candi Surawana, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Pembuatan
candi-candi tersebut digunakan untuk kegiatan antar warga baik untuk kegiatan
musyawarah maupun kegiatan mengenang para raja-raja sebelumnya.
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Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sejak dahulu
masyarakat Indonesia sudah mengenal musyawarah. Mereka tidak
mementingkan egonya masing-masing untuk memutuskan sesuatu untuk
kepentingan sosial kemasyarakatan terutama membantu masyarakat yang
lemah.

4. Pengabdian Para Kesatria Sebagai Nilai Persatuan
Golongan kedua mencakup para petugas pemerintahan, biasa disebut

kaum ksatriya. Tugas utama kaum ksatriya ialah melindungi negara, digariskan
dalam kitab undang-undang Manawa yang berbunyi : “Kaum ksatriya, yang
telah dilantik sesuai dengan peraturan Weda, mempunyai kewajiban untuk
melindungi dunia (negara). Sebabnya ialah, ketika umat manusia itu tanpa raja,
hidup dalam ketakutan pecah tercerai-berai, maka Brahman menciptakan raja
yang diberi tugas untuk melindungi umat manusia. Oleh karena itu, meski
muda sekalipun, pada hakekatnya bukan sembarang orang, melainkan
pengejawantahan dewata mulia. Untuk membantu dalam menunaikan tugasnya,
Brahman memuja kemegahannya, yang menitis jadi undang-undang disebut
undang-undang Pidana, sebagai sarana untuk melindungi dan mengatur umat
manusia. Hanya undang-undang pidana yang menguasai segala makhluk hidup,
melindungi dan menjaga mereka baik waktu siang maupun malam: Pidana itu
adalah sarana Hukum, undang-undang.”

Demikianlah golongan ksatriya itu pada zaman Majapahit mencakup raja
dan para pegawai pemerintahannya, yang diberi gelar rakrian, arya dan dang
acarya seperti telah dinyatakan dalam pasal Tata Negara. Kutara Manawa
adalah nama kitab undang-undang Majapahit yang digunakan sebagai
pegangan untuk mengatur kehidupan negara dan masyarakat pada zaman
pemerintahan Sinuwun Prabu Hayam Wuruk seperti dinyatakan pada pasal
Tata Hukum.

Mukadimah perundang-undangan Kutara Manawa berbunyi, “Semoga
raja yang berkuasa teguh hatinya dalam menerapkan besar kecilnya denda,
jangan sampai salah mengambil keputusan. Jangan sampai orang yang bersalah,
lepas dari hukuman. Itulah kewajiban raja yang berkuasa, jika beliau
mengharapkan keamanan negaranya.” Oleh karena raja dan para pegawai
pemerintah dibahas dalam pasal Tatanegara, tidak perlu diuraikan disini. Raja
dalam bertindak selalu menjunjung tinggi nilai persatuan, walaupun pengaturan
lebih lanjut dalam hukum ketata negaraan Majapahit. Hal ini terbukti; kitab
Kutara Manawa adalah kitab perundang-undangan yang dipakai untuk



111

mengatur berbagai macam kehidupan bermasyarakat yang menekankan
susunan masyarakat yang terdiri dari empat warna demi kebaikan masyarakat.
Dalam kidung Sorandaka diuraikan bahwa Lembu Sora dikenakan tuntutan
hukuman mati berdasarkan Undang-undang Kutara Manawa akibat membunuh
Mahisa Anabang dalam masa pemberontakan Ranggalawe.

5. Posisi Kasta Waisya Bernilai Kerakyatan
Bidang kewajiban golongan waisya dapat digariskan seperti berikut:

dagang, meminjamkan uang, menggarap sawah dan memelihara ternak. Jadi
mereka dapat dirumuskan sebagai kaum dagang dan petani, yang menjadi pilar
penciptaan kemakmuran dalam masyarakat. Mereka penuh perhitungan, tekun,
terampil, hemat, cermat, kemampuan pengelolaan asset (kepemilikan),
sehingga kaum Weisya hampir identik dengan kaum pedagang dan pebisnis.

Sekarang kita teliti hasil pertanian dan ternak Majapahit, yang
diberitakan oleh Ma-Huan, “Di Majapahit udaranya terus-menerus panas
seperti musim panas kita (di Cina) dan panen padi dua kali setahun; padinya
kecil-kecil putih. Disana juga ada buah jarak dan kara podang (kuning), tetapi
tidak ada tanaman gandum. Negara itu menghasilkan kayu sapang, intan, kayu
candana putih, buah para, lombok (cili) panjang, baja dan tempurung penyu,
baik yang mentah maupun yang sudah dimasak. Burungnya aneh-aneh, nuri
sebesar ayam, dengan aneka warna: merah, hijau dan sebagainya, beo
semuanya dapat diajari berbicara seperti manusia: kakak tua, joan hijau, merak
dan sebagainya. Yang mengagumkan adalah kijang dan kera putih. Binatang
ternaknya ialah babi, kambing, sapi, kuda, ayam, itik, keledai, dan angsa.
Buah-buahannya: pisang-pisangan, kelapa, tebu, delima, teratai, manggis,
semangka, langsap, dan sebagainya.”

Sebagian besar dari rakyat Majapahit adalah petani dan hidup dari hasil
bumi. Pemerintahnya sangat memperhatikan pertanian seperti nyata dari usaha-
usaha para pembesar. Raja Kerta Wardana membuka hutan di Sagala. Raja
Wijayarajasa dari Wengker membuka hutan di Surabaya, Pasuruan dan Pajang
sedangkan Sinuwun Prabu Hayam Wuruk menebangi hutan di Watsari dekat
Tigawangi untuk dijadikan ladang dan sawah. Sehubungan dengan pertanian,
Serat Kekancingan Kandangan, 11 1350, memberitakan pembangunan
bendungan di daerah Kusmala oleh demung Martabun dan Rangga Sapu atas
perintah raja Wijayarajasa. Maksudnya ialah untuk menyediakan perairan demi
kepentingan pertanian. Kesibukan masyarakat dipusatkan pada pertanian dan
peternakan. Hasilnya diperuntukkan guna mencukupi makanan rakyat desa,
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sebagian dibawa ke kota dan sisanya dijual di pasar. Amanat Wijayarajasa
kepada para pembesar desa, yang berkumpul di Istana, seperti diberitakan
dalam Negara Kertagama menekankan pembinaan desa demi kemajuan dan
keselamatan masyarakat desa. Dianjurkannya agar jembatan dan jalan-jalan
dirawat sebaik mungkin, ladang dan sawah dijaga kesuburannya dan digarap
sebaik-baiknya.

Bahwa pertanian dan peternakan itu benar-benar diutamakan terbukti dari
undang-undang Kutara Manawa pasal 260-262 yang berbunyi, “Barangsiapa
membakar padi di ladang, tidak peduli seberapa besarnya, harus membayar
padi lima kali lipat kepada pemiliknya, ditambah denda sebesar dua puluh ribu.
Barangsiapa mengurangi penghasilan makanan misalnya dengan
mempersempit sawah atau membiarkan terbengkalai segala apa yang dapat
menghasilkan makanan, atau lalai merawat hewan ternaknya, kemudian hal
tersebut diketahui orang banyak, orang yang demikian itu diperlakukan sebagai
pencuri dan dikenakan pidana mati. Barangsiapa melarang saudaranya untuk
turut mengerjakan tanah, dikenakan denda seratus enam puluh ribu oleh Sang
Amawabumi. Orang itu disebut Atulak kadang warga.”

Penduduk pantai utara terutama yang berdekatan dengan kota-kota
pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Surabaya dan Canggu, kebanyakan menjadi
pedagang. Kota-kota pelabuhan ini banyak dikunjungi negara tersebut. Ma
Huan memberitakan bahwa di kota-kota pelabuhan itu banyak ditinggali
pedagang-pedagang Arab dan Cina. Orang-orang pribumi datang ke situ untuk
berdagang. Ada bermacam-macam barang dagangan. Batu bermutu dan
barang-barang buatan luar negeri dibeli dalam jumlah besar karena pedagang-
pedagang asli itu sangat kaya. Mereka suka sekali membeli barang pecah-belah
dari porselen Cina yang bergambar bunga-bungaan, berwarna hijau, minyak
wangi, kain sutera, dan katun, baik yang berbunga maupun polos. Mereka
bayar dengan uang tembaga. Uang tembaga Cina dari berbagai dinasti laku di
pelabuhan itu.

6. Pemuliaan Kaum Sudra Bernilai Keadilan
Sudra adalah golongan dalam masyarakat yang melaksanakan profesi

dengan mengandalkan kekuatan jasmani, kataatan, dan serta bakat
ketekunannya. Tugas utamanya adalah berkaitan langsung dengan tugas-tugas
kemakmuran masyarakat negara dan umat manusia atas petunjuk golongan
lainnya serta melayani mereka.
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Bidang kewajiban dan kerjanya menurut Kitab undang-undang Manawa
ialah mengabdi terutama kepada kaum brahmana.

Kaum brahmana adalah tempat
pengabdian utama bagi golongan
sudra, karena barangsiapa mengabdi
kepada kaum brahmana, ia akan
mencapai tujuannya, baik di dunia
maupun di akhirat. Pengabdian
kepada golongan ksatriya dan waisya
hanya memberikan manfaat bagi
kehidupannya di dunia. Di Majapahit
lapisan masyarakat yang terbawah
disebut kawula: hamba. Menurut
Kitab Kutara Manawa ada empat
macam hamba, yakni : 1. Grehaja, mereka adalah hamba berkat kelahirannya.
Dijelaskan bahwa barangsiapa lahir dalam masa penghambaan, dengan
sendirinya adalah hamba. 2. Dwajaherta, mereka adalah hamba akibat menjadi
tawanan saat perang. 3. Baktadasa, mereka menjadi hamba untuk memperoleh
makanan. 4. Dandadasa, mereka menjadi hamba, karena tidak mampu
membayar denda. Keempat golongan hamba ini tinggal di rumah tuannya dan
wajib menjalankan segala perintahnya. Anak-anaknya yang lahir dalam
penghambaan disebut anak besi dan menurut undang-undang dengan sendiriya
menjadi hamba di tempat yang sama seperti orangtuanya. Tuannya berhak
memperlakukan hamba-hambanya sesuka hati, namun tidak boleh menjualnya
tanpa persetujuan hamba tersebut. Dikatakan dalam undang-undang pasal 28,
bahwa barangsiapa dengan paksa menjual hamba yang tidak selayaknya dijual,
karena tidak mau dijual, dikenakan denda selaksa oleh Sang Amawabumi. Jika
seorang hamba atas perintah tuannya melakukan kerja yang berupah di tempat
lain, upah itu wajib diserahkan kepada tuannya, jika meninggal sebelum
menerima upah, pemberi kerja wajib membayar upah kepada tuannya.

Mengenai pernikahan hamba dengan orang bebas, ditetapkan sebagai
berikut: Jika seorang wanita bebas kawin dengan hamba, ia tetap bebas; namun
anak-anaknya menjadi hamba. Sepeninggal suaminya, ia berhak mendapat
seorang anak saja. Kebalikannya, jika seorang laki-laki bebas menikah dengan
hamba, ia akan kehilangan kebebasannya dan masuk dalam penghambaan
bersama isterinya. Barangsiapa menikah dengan hamba wanitanya, maka
anaknya yang lahir dari hamba itu tidak usah menanggung utang ibunya, tetapi

Gb. 3.7 Kaum sudra yang melaksanakan
profesi.

https://www.baabun.com/kerajaan-majapahit

https://www.baabun.com/kerajaan-majapahit
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ia juga tidak mempunyai hak waris atas harta bapaknya. Hanya jikalau tuannya
tidak mempunyai anak dari pernikahannya dengan wanita bebas (menak), anak
hamba itu akan mewarisi segala milik bapaknya, namun harus melunasi hutang
ibunya.

Keempat golongan hamba itu dapat memperoleh kebebasan dengan
tebusan uang, tidak peduli siapa yang membayar, dengan persetujuan tuannya.
Seorang baktadasa harus membayar hutang makanan sebanyak nilai makanan
yang dimakan selama ia tidak mampu bekerja. Utang makanan itu dihitung,
seperempat tahil setahunnya, dinilai seribu enam ratus. Seorang dwajaherta
yang ingin bebas, harus membayar delapan ribu, sedangkan seorang dandadasa
harus melunasi uang denda yang belum dibayarnya. Tebusan grehaja
ditetapkan oleh tuannya.



115

BAB IV

Membumikan Pancasila

A. Membangun Keluarga Pancasila
Dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, keluarga memiliki

peran yang sangat penting. Keluarga merupakan komunitas pertama yang
menjadi tempat bagi seseorang sejak dini untuk belajar konsep baik dan buruk,
pantas dan tidak pantas, benar dan salah. Di lingkungan keluarga anak belajar
tata nilai atau moral. Tata nilai yang diyakini seseorang akan tercermin dalam
karakternya. Di lingkungan keluargalah proses pendidikan karakter dimulai.
Oleh karena itu, lingkungan keluarga sangat menentukan terbentuknya karakter
seseorang. Nilai-nilai yang diajarkan di lingkungan keluarga akan tampak
dalam perwujudan sikap dan perilaku seseorang. Jika di lingkungan keluarga
anak dibiasakan untuk religius dan disiplin, maka anak juga akan memiliki
karakter religius dan disiplin dalam dirinya.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan
digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan
bertindak (Kemendiknas, 2010:3). Menurut Lickona (2016:12) karakter
merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat
alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang
baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia
lainnya.

1. Nilai-Nilai Pancasila Dasar Pendidikan Karakter
Bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai sebagai kepribadian bangsa.

Nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar negara kesatuan Republik
Indonesia dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Karakter bangsa
Indonesia adalah karakter yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
Dengan kata lain, karakter bangsa Indonesia dicerminkan oleh karakter yang
terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2)
Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan
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yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /
Perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena kedudukan dan fungsinya yang sangat fundamental bagi
negara dan bangsa Indonesia, maka dalam pembangunan karakter bangsa,
Pancasila merupakan landasan utama. Sebagai landasan, Pancasila merupakan
rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa.
Dalam konteks yang bersifat subtansial, pembangunan karakter bangsa
memiliki makna membangun manusia dan bangsa Indonesia yang berkarakter
Pancasila. Berkarakter Pancasila berarti manusia dan bangsa Indonesia
memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan
mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai fundamental ini menjadi
sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa.

Karakter yang berlandaskan falsafah Pancasila artinya setiap aspek
karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif
yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk kesadaran dan perilaku iman
dan takwa serta akhlak mulia sebagai karakteristik pribadi bangsa
Indonesia. Karakter Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa seseorang tercermin
antara lain hormat dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut
kepercayaan, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya itu; tidak memaksakan agama dan
kepercayaannya kepada orang lain.

2) Bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan beradab
Sikap dan perilaku menjunjung tinggi kemanusian yang adil dan beradab
diwujudkan dalam perilaku hormat menghormati antarwarga negara
sebagai karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter kemanusiaan
seseorang tercermin antara lain dalam pengakuan atas persamaan derajat,
hak, dan kewajiban; saling mencintai; tenggang rasa; tidak semena-mena
terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan;
merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia serta
mengembangkan sikap hormat-menghormati

3) Bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa komitmen
dan sikap yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan Indonesia di
atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan merupakan karakteristik
pribadi bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan seseorang tecermin dalam
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sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan; rela berkorban untuk
kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia yang
bertanah air Indonesia serta menunjung tinggi bahasa Indonesia;
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika.

4) Bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi
manusia
Sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan merupakan karakteristik pribadi warga negara
Indonesia. Karakter kerakyatan seseorang tecermin dalam perilaku yang
mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara; tidak memaksakan
kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat
dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; beritikad baik
dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keputusan bersama;
menggunakan akal sehat dan nurani luhur dalam melakukan musyawarah;
berani mengambil keputusan yang secara moral dapat
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai
kebenaran dan keadilan.

5) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan
Komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan
sosial seseorang tecermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan
sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil;
menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak
orang lain; suka menolong orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap
orang lain; tidak boros; tidak bergaya hidup mewah; suka bekerja keras;
menghargai karya orang lain.

2. Membangun Karakter di Lingkungan Keluarga
Bertolak ukur dari nilai-nilai dalam Pancasila di atas, maka internalisasi

nilai Pancasila pada setiap individu itu penting dalam rangka membangun
karakter bangsa. Salah satu strategi dalam menginternalisasikan nilai-nilai
Pancasila adalah melalui pendidikan di lingkungan keluarga. Keluarga
memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya membangun
karakter individu. Pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila sekarang
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ini sebagian besar hanya di sekolah, padahal lingkungan keluarga juga tidak
kalah penting dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai
luhur yang terdapat dalam Pancasila.

Karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang dimiliki warga negara
Indonesia berdasarkan tindakan-tindakan yang dinilai sebagai suatu kebajikan
berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia. Nilai yang
berlaku di masyarakat dan bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila yang
merupakan dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia.
Pada setiap sila Pancasila memuat nilai-nilai instrumental yang merupakan
penjabaran dari nilai dasar Pancasila. Pembiasaan perilaku berdasar nilai-nilai
Pancasila akan membentuk anak berkepribadian Pancasila. Anak akan
memiliki watak atau karakter yang didasari nilai-nilai Pancasila

Karakter bangsa Indonesia yang yang diturunkan dari sila-sila Pancasila
menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan
Karakter (PPK) terutama adalah karakter religius, jujur, toleran, disiplin,
bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan bertanggung jawab.
Karakter sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri di atas merupakan
perwujudan dari 5 (lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas,
nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas.

Karakter bangsa merupakan hal yang penting dalam rangka
membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Dari karakter bangsa ini harus dapat diturunkan untuk membangun
karakter individu yang diterapkan dalam berbagai kehidupan masyarakat.
Nilai-nilai yang ada pada Pancasila merupakan pedoman dalam bersikap dan
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kedudukan Pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini berarti Pancasila menjadi pegangan
dan acuan bagi manusia Indonesia dalam bertingkah laku dalam berhubungan
dengan Tuhan, sesama manusia maupun dengan lingkungan.

Membangun karakter di lingkungan keluarga melalui internalisasi nilai-
niai Pancasila dapat dilakukan dengan memberikan keteladanan dan
pembiasaan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Keluarga
merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia.
Sampai saat ini, masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa
keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlak
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dalam konteks masyarakat. Baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan
oleh pembentukan pribadi dalam keluarga.

Keluarga dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat penting
dan bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak. Pendidikan karakter
harus dimulai sejak dini dan pihak yang paling bertanggung jawab untuk
mendidik anak menjadi generasi yang tangguh adalah orang tua. Orang tua
adalah pihak yang paling dekat dengan anak sehingga kebiasaan dan perilaku
yang terbentuk dalam keluarga menjadi contoh dan dengan mudah ditiru anak.
Pembiasaan merupakan suatu keadaan dimana seorang anak menerapkan
perilaku yang belum pernah atau jarang dilaksanakan menjadi sering
dilaksanakan sehingga pada akhirnya akan menjadi kebisaan. Kebiasaan yang
baik seperti melaksanakan ibadah tepat waktu apabila biasa dilakukan dalam
keluarga, maka hal itu akan menjadi kebiasaan anak. Begitu juga orang tua
yang terbiasa mengucap salam saat masuk dan keluar rumah, maka anak juga
akan membiasakan perbuatan itu jika masuk dan keluar rumah.

Kebiasaan orang tua yang tidak menjalankan sholat, bagi orang muslim,
tentu berdampak pada anaknya. Anaknya akan malas sholat bahkan tidak mau
sholat. Begitu juga orang tua yang biasa merokok, maka besar kemungkinan
anaknya juga akan menjadi perokok. Anak perempuan yang memakai pakaian
minim, kebanyakan karena ibunya terbiasa memakai pakaian minim dalam
pergaulan sehari-hari di rumah. Itu artinya orang tua merupakan figur ideal
bagi anak. Maka segala kebiasaan, mulai dari ucapan, tindakan atau tingkah
laku orang tua selalu akan ditirunya menjadi kebiasaan mereka.

Orang tua adalah panutan
bagi anak, maka orang tua harus
konsisten pada nilai yang akan
ditanamkan. Keteladanan orang tua
merupakan hal penting dalam
membangun karakter pada anak.
Bagaimana orang tua bertindak
akan terefleksi pada sikap dan
perilaku anak. Demikian pula dalam
membangun karakter berdasarkan
pada nilai-nilai Pancasila, orang tua
juga harus bisa memberikan keteladanan melalui sikap dan perilaku yang
mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Orang tua bisa memberikan edukasi
mengenai Pancasila kepada anak-anaknya tidak sekedar memberikan

Sumber : http://tabloid-desa.com/
Gambar 4.1 Pentingnya membangun karakter

Pancasila dalam keluarga

http://tabloid-desa.com/
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pengetahuan pada anak, tetapi harus diwujudkan secara langsung dalam sikap
dan perilaku sehari-hari. Internalisasi nilai Pancasila di lingkungan keluarga
dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata yang
diwujudkan dalam sikap dan perbuatan.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling
berpengaruh bagi anak. Anak pertama kali melihat, mendengar dan
bersosialisasi dengan orang tuanya. Ini berarti bahwa ucapan dan perbuatan
orang tua akan dicontoh oleh anaknya. Dalam hal ini orang tua sebagai
pendidik pertama dan utama menjadi contoh terbaik dalam pandangan anak.
Apa yang menjadi perilaku orang tua akan ditirunya. Yang Jika orang tua
berperilaku jujur, dapat dipercaya, disiplin, maka anak juga akan tumbuh
dalam kejujuran dapat dipercaya dan disiplin. Sebaliknya jika orang tua suka
berbohong, kikir dan tidak amanah, maka anak akan tumbuh dengan karakter
suka berbohong, kikir dan tidak amanah jika diberi tugas tertentu.

Orang tua sebagai pendidik karakter di rumah perlu memberikan
motivasi pada anak agar menerapkan karakter baik agar semua potensi yang
dimilikinya bisa berkembang menjadi prestasi. Jika belum bisa menerapkan
atau menacontoh penerapan karakter, maka oang tua tidak bosan untuk
memotivasi dan mengingatkan agar anak berperilaku lebih baik. Sebaliknya
jika anak berperilaku menyimpang atau bertentangan dengan karakter baik,
maka orang tua berusaha sabar dan membimbing anak untuk tidak mengulangi
perilaku yang menyimpang. Makin sering orang tua memotivasi, maka akan
tinggi daya juang anak untuk berubah menjadi individu yang lebih baik dan
berkarakter tangguh.

3. Aplikasi Pendidikan Karakter di Lingkungan Keluarga
Nilai Pancasila harus dibiasakan untuk diterapkan dalam kehidupan

sehari-hari di rumah. Jangan harap anak akan tumbuh dengan karakter yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila jika orang tua tidak membiasakan penerapan
nilai Pancasila. Membentuk karakter anak memerlukan proses dan kesabaran
yang tinggi. Dalam pembentukan karakter, orang tua harus menjadikan
karakter sebagai prioritas utama dalam pendidikan keluarga, bukan pendidikan
yang hanya membangun kecerdasan akal saja. Orang tua harus bersikap mulia,
bijaksana dan sabar dalam membangun karakter anak. Gunakan pengajaran
langsung dalam membentuk kebiasaan anak. Ajari anak dan beri keteladanan
untuk berperilaku sesuai nilai Pancasila, beri motivasi untuk mempraktikkan
dan selanjutnya memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Berikut akan



121

diuraikan beberapa pembiasaan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila di lingkungan keluarga yang dapat dilaksanakan oleh seluruh
anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
1. Religius

Beriman dan bertakwa pada Tuhan merupakan aspek penting yang
harus dipupuk sejak dini oleh orang tua sebagai pendidik pertama bagi seorang
anak. Mengenalkan anak pada Tuhan Penciptanya bertujuan memupuk rasa
syukur atas apa yang diterimanya, bertindak hati-hati dan memikirkan secara
matang sebelum melakukan tindakan karena dia tidak hanya bertanggung
jawab pada sesama manusia tetapi juga akan mempertanggung jawabkan amal
perbuatannya pada Tuhan. Disamping itu, dengan keimanan yang kuat, anak
akan memiliki ketahanan diri jika menghadapi hal-hal buruk dalam hidupnya.

Orang tua wajib mengajarkan pada anaknya pendidikan keimanan
semenjak pertumbuhannya. Ketika orang tua melaksanakan amalan ibadah
dengan landasan keimanan, maka sebenarnya orang tua sudah mengajarkan
secara tidak langsung perihal keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Dalam
keseharian anak akan melihat, mencontoh atau akan mengikuti apa yang
dilakukan dalam keluarga dan akhirnya akan menjadi karakter yang melekat
pada diri anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi pribadi yang beriman
dan bertakwa karena menjadi teladan secara langsung maupun tidak langsung
bagi anak.

Sumber : https://nasional.okezone.com/read/
Gambar 4.2 Membiasakan karakter religius

di lingkungan keluarga

Membiasakan beribadah bersama di rumah mampu mengenalkan anak
pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan menyampaikan pesan spiritual pada anak
bahwa Tuhanlah pencipta dan sumber kekuatan manusia. Pembiasaan ini
membutuhkan kesabaran orang tua karena pada tahap awal anak seringkali
tidak mau secara sukarela mengikuti ajakan orang tua untuk beribadah bersama.
Orang tua perlu memberikan pemahaman secara logis bahwa kegiatan ibadah
itu penting dilakukan, disamping terus memberi motivasi pada anak untuk
tidak bosan melaksanakan ibadah.
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Melibatkan anak dalam ritual keagamaan merupakan salah satu cara
efektif untuk membiasakan anak melaksanakan ajaran agama. Misalnya,
mengajak anak ikut melaksanakan puasa ramadhan, bagi umat muslim,
menunaikan zakat, dapat menjadi langkah awal mengenalkan nilai spiritual ada
anak. Selain itu, mengajak anak memberikan uang atau barang yang
dimilikinya pada orang yang kurang mampu akan membiasakan anak untuk
bersedekah dan berempati pada penderitaan orang lain. Dengan kata lain,
mengajarkan nilai spiritual pada anak tidak bisa dengan ucapan dan penjelasan,
namun dimulai dengan memberikan contoh secara langsung dan melibatkan
anak dalam beragam ibadah yang sudah diajarkan agama masing-masing.

2. Toleransi
Toleransi menurut Kemendikbud (2018:2) adalah cara menghargai dan

menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama dan ras yang ada di
dunia ini. Dengan memiliki sikap toleransi, anak akan berpikiran terbuka
terhadap budaya yang berbeda, mau bekerja sama dengan orang lain, menerima
orang lain apa adanya dan menghargai orang lain tanpa harus menanggalkan
identitas diri dan budayanya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua
untuk menanamkan sikap toleransi pada anak yaitu:

a) Menumbuhkan rasa cinta kasih
Orang tua harus menunjukkan dan menanamkan pada anak bahwa
orang tua selalu mencintai anaknya dalam kondisi apapun, bahkan pada
saat anak berbuat nakal pada orang tua. Saat anak berperilaku
menyimpang atau melanggar aturan, orang tua menasehati agar
berperilaku baik, tidak langsung memarahi atau menghukum.

b) Menerima dan menghargai perbedaan setiap anggota keluarga di rumah
Orang tua berusaha memahami dan tidak memaksakan sifat, gaya
bicara dan kemampuan berpikir anak agar sama dengan saudara yang
lain.

c) Memberi contoh anak dalam menghargai orang lain
Dalam berhubungan dengan orang lain atau pembantu di rumah, beri
contoh anak bahwa orang tua memperlakukan dan berbicara dengan
baik pada mereka.

d) Menjawab pertanyaan anak dengan bijaksana dan jujur ketika anak
mempertanyakan perbedaan antara dirinya dan orang lain. Jika anak
bertanya tentang perbedaan anak dengan orang lain karena faktor fisik,
budaya, adat, gender, agama, maka orang tua memberikan jawaban
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yang bijak alasan yang menyebabkan perbedaan lalu menekankan pada
anak sikap untuk menghargai perbedaan.

e) Beri anak kesempatan untuk bermain dan bekerja sama dengan berbagai
tipe orang dan situasi. Orang tua memberi kesempatan anak untuk
bermain dengan teman bermain yang berbeda-beda baik di rumah
maupun di sekolah. Orang tua membiarkan anak bermain atau bekerja
sama dengan kelompok yang berbeda agar anak terbiasa bergaul dengan
berbagai kelompok yang beragam.

f) Membaca atau mempelajari tradisi atau budaya orang lain yang berbeda
Pada kesempatan tertentu orang tua mengajak anak membaca buku
yang memuat tentang bermacam-macam tradisi atau budaya yang
berbeda dengan tradisi dan budaya anak. Anak diberikan pemahaman
bahwa tradisi dan budaya yang berbeda itu, meski terlihat jelek di mata
kita, tapi tetap harus menghormati, tidak merendahkan atau mengolok-
olok.

g) Khusus terhadap perbedaan agama orang tua mengajarkan untuk
menghormati agama orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang
lain, menghormati kebebasan beribadah orang lain yang berbeda agama
serta tidak memandang rendah agama orang lain yang berbeda.

3. Disiplin
Disiplin dalam kamus bahasa Indonesia adalah tertib, patuh pada aturan.

Disiplin adalah latihan batin dan watak supaya menaati tata tertib. Disiplin
dapat melatih anak agar hidup teratur. Secara sederhana disiplin adalah taat
aturan atau melakukan sesuatu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau
aturan yang diberlakukan atau ketentuan yang telah disepakati bersama.

Di rumah pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh anak meski
aturan itu tidak tertulis. Aturan itu dibuat oleh orang tua untuk membentuk
sikap disiplin anak. Dalam pembuatan aturan, orang tua sebaiknya melibatkan
anak agar anak lebih bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Aturan yang
dibuat orang tua mengarahkan perilaku anak dalam banyak hal mulai bangun
tidur sampai malam menjelang tidur lagi. Mendisiplinkan anak tidak cukup
hanya dengan pembuatan aturan, tetapi dalam pelaksanaanya harus diawasi
secara konsisten agar aturan itu bisa dijalankan secara terus menerus.

Selain pengawasan
terhadap pelaksanaan aturan,
keteladanan orang tua dalam

Sumber : https://www.jurnal.id/
Gambar 4.3 Belajar tepat waktu membentuk

karakter disiplin
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melaksanakan kesepakatan yang
sudah dibuat bersama anak juga
sangat berpengaruh terhadap
konsistensi anak dalam
melaksanakan aturan. Misalnya,
jika di rumah disepakati
bahwa jam 7 sampai jam 9 malam adalah waktu belajar dan TV harus
dimatikan, maka orang tua harus tidak menyalakan TV pada jam itu. Jika pada
jam itu, anak disuruh belajar, tapi orang tua tetap menghidupkan TV, maka
anak akan menjalankan kesepakatan yang dibuat dengan berat hati karena
orang tuanya sendiri mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat. Dengan kata
lain orang tua tidak memberi teladan dalam menaati kesepakatan yang sudah
dibuat. Ada beberapa cara membentuk karakter disiplin pada anak yaitu:

a) Beritahu anak mengenai tujuan dan harapan menyuruh anak menaati
aturan yang sudah dibuat

b) Motivasi anak untuk menaati aturan
c) Buat kesepakatan sanksi yang harus diterima jika anak tidak menaati

aturan
d) Berikan sanksi yang tegas jika anak melanggar aturan
e) Berikan pujian jika anak taat pada aturan
f) Lakukan secara konsisten mekanisme pemberian pujian dan hukuman

4. Kerja Keras
Membiasakan anak bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya

akan membentuk pribadi anak menjadi seorang pekerja keras. Kerja keras di
sini bukan seperti orang dewasa bekerja. Kerja keras anak lebih pada kemauan
anak untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh baik di rumah
maupun di sekolah. Anak tidak malas mengerjakan tugasnya maupun
memenuhi target-target yang sudah ditetapkan. Karena itu, orang tua harus
berkomunikasi dengan anak mengenai tugas-tugas yang dikerjakan di rumah
serta target penyelesaiannya agar mengetahui dan bisa mengawasi anak dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya.

Pembiasaan yang perlu dilakukan untuk membentuk karakter kerja
keras antara lain;

a) Motivasi anak untuk menyelesaikan tugas sesuai target yang telah
ditentukan

b) Berikan pujian jika anak bisa menyelesaikan tugas dengan baik
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c) Hargai pekerjaan anak jika sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh
d) Bantulah anak untuk mencari aternatif penyelesaian tugas

5. Kreatif
Kreativitas merupakan salah satu hal yang harus dikembangkan sejak

dini di lingkungan keluarga. Ada banyak hal positif yang bisa didapatkan jika
anak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Mengembangkan kreativitas
anak berguna untuk mengembangkan kecerdasan dan mengembangkan
kemampuannya dalam mengekspresikan dan menghasilkan sesuatu yang baru.
Mengembangkan kreativitas dilakukan orang tua dengan berbagai cara.
Dorongan dan stimulasi orang tua juga tak kalah penting dalam pengembangan
kreativitas anak. Berikut beberapa cara untuk mengembangkan kreativitas anak.

a) Berikan kebebasan anak menjalani proses kreatif dan berikan sarana
yang dibutuhkan

b) Mulai dari orang tua untuk
kreatif agar diteladani anak

c) Berikan anak peralatan yang
berbeda dalam mengerjakan
tugas

d) Beri anak peluang untuk
menjadi kreatif tanpa
memedulikan hasilnya

e) Beri motivasi anak untuk
menikmati proses kreatifnya

6. Mandiri
Anak tidak selamanya dapat menggantungkan hidupnya pada orang tua

atau orang lain. Tidak ada yang abadi, termasuk orang tua. Oleh sebab itu, anak
hendaknya dididik agar memiliki karakter mandiri sejak usia dini. Sedari kecil
anak dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dapat dilakukannya
sendiri. Ketika beranjak remaja, anak diajarkan kecakapan atau keterampilan
hidup agar dapat menghidupi dirinya sendiri ataupun keluarganya.
Membiasaan sikap mandiri pada anak, bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa
dikerjakan anak.

Untuk membiasakan anak agar mandiri, maka orang tua bisa melatih
anak dengan cara sebagai berikut.

Sumber : http://smp4jambi.sch.id/berita/
Gambar 4.4 Membangun kreativitas

anak dengan memberi
kebebasan berkreasi
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a) Mulailah dengan memberi anak tugas kecil yang mampu di kerjakan,
seperti memberi tugas untuk membersihkan kamar, membereskan
tempat tidur, melipat pakaian.

b) Berikan kesempatan anak mengambil keputusan menyangkut dirinya
agar terbiasa dari kecil mengambil keputusan secara mandiri. Jika
keputusan yang diambil kurang baik, maka beri masukan agar bisa
mengambil putusan yang lebih baik.

c) Upayakan tidak selalu membantu pekerjaan, tugas ataupun kegiatan
sehari-hari di rumah, seperti mengambil makanan, menyiapkan buku
pelajaran, mengerjakan tugas sekolah.

d) Berikan pujian atas pekerjaannya, meski pekerjaan itu terlihat sepele.
Pujian akan meningkatkan semangat anak untuk terus maju dan
mengembangkan sikap mandirinya.

7. Demokratis
Banyaknya fenomena kemunduran moral berhubungan dengan etika

berdemokrasi yang gagal berkembang dan diwujudkan kalangan masyarakat
Indonesia. Banyak remaja yang tidak mengerti bagaimana bertindak dengan
mengamalkan nilai-nilai demokrasi. Problematika ini bisa diminimalisir
dengan membiasakan karakter demokratis di lingkungan keluarga agar anak
memiliki pondasi karakter demokratis yang kuat untuk berkiprah di lingkungan
sekolah ataupun masyarakat.

Membangun lingkungan demokratis di lingkungan keluarga dapat
dikembangkan dengan berbagai pendekatan, baik dengan mencontohkan secara
langsung ataupun melalui kegiatan yang secara tidak langsung mengajari anak
untuk bersikap demokratis. Paradigma kaku yang biasa berlaku di masyarakat,
dimana seorang anak harus memiliki ketaatan mutlak pada orang tua yang
cenderung takut dan segala geraknya harus diatur orang tua harus mulai diubah.
Orang tua harus memberi kesempatan anak untuk menyampaikan pendapat dan
mengambil keputusan.

Karakter demokratis dapat dilihat dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri
yaitu kebebasan berkreasi dan berinisiatif, bersikap plural dan toleransi, adanya
dialog atau musyawarah. Nilai-nilai ini dapat diajarkan pada anak dengan
membangun suasana keluarga yang harmonis, terbuka dan toleran. Adapun
membangun karakter demokratis di lingkungan keluarga dapat dilakukan
antara lain dengan cara:

a) Menghargai pendapat semua anggota keluarga
b) Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga
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c) Melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan terhadap
kepentingan bersama

d) Ikhlas dan bertanggung jawab melaksanakan kesepakatan keluarga
e) Saling menyayangi sesama anggota keluarga

8. Rasa Ingin Tahu

Sumber : https://www.djawapos.com/
Gambar 4.5 Aktivitas penelitian untuk

Menumbuhkan rasa ingin tahu

Rasa ingin tahu merupakan salah satu modal penting bagi kesuksesan
anak di masa depan. Rasa ingin tahu yang tinggi pada anak berpengaruh besar
pada motivasi belajar anak. Dengan motivasi belajar yang tinggi tentu akan
meningkatkan prestasi akademisnya.

Oleh karena itu peran orang tua dalam mengembangkan rasa ingin tahu
anak sangat penting. Ada beberapa stimulus yang dapat orang tua kembangkan
untuk merangsang tumbuhnya rasa ingin tahu anak. Beberapa cara yang bisa
digunakan orang tua dalam menumbuhkan karakter rasa ingin tahu anak adalah:

a) Hargai setiap pertanyaan anak karena pertanyaan anak menandakan
anak sedang menyalurkan rasa ingin tahunya. Terkadang orang tua
tidak senang jika anak sering bertanya, bahkan berusaha menghentikan
perilaku anak, dari pada menjawab pertanyaan anak. Jika anak
mempelajari sesuatu secara detail, anak akan bertanya banyak hal untuk
menjawab keingintahuannya.

b) Berikan jawaban terhadap petanyaan anak dengan cara bereksplorasi
atau mencari jawaban secara bersama, misalnya dengan mencari
jawaban di internet, membaca buku, mengunjungi tempat yang terkait
dengan pertanyaan atau hadir dalam komunitas tertentu yang terkait
dengan pertanyaan. Dengan begitu anak ikut aktif mencari jawaban atau
mengaktualkan rasa ingin tahunya.

c) Dukung anak melakukan eksperimen
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Untuk menjawab pertanyaan tertentu, terkadang anak butuh eksperimen.
Orang tua harus mendukung anak dalam bereksperimen, selama orang
tua mampu dalam mendukung keinginan anak. Jika untuk
bereksperimen membutuhkan biaya besar, maka orang tua perlu
berterus terang pada anak atas kondisi orang tua yang sebenarnya.
Orang tua melakukan pendampingan pada anak saat bereksperimen
serta membantu memberi penjelasan pada anak jika dibutuhkan.

9. Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan wawasan

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya. Sedang cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat
yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik
bangsanya (Kemendiknas, 2010:35). Untuk mengembangkan karakter cinta
tanah air di lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan keteladanan dari
orang tua tentang rasa cinta pada tanah air dan bangsa. Beberapa usaha yang
bisa dilakukan orang tua untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada anak
antara lain:

a) Bercerita tentang sejarah bangsa atau memberikan buku tentang sejarah
bangsa agar dibaca anak di waktu senggang

b) Orang tua mengajak anak mendengarkan lagu nasional atau lagu-lagu
perjuangan kepahlawanan

c) Berwisata ke tempat-tempat sejarah kejayaan bangsa di masa lalu

10. Menghargai Prestasi
Prestasi merupakan capaian atau hasil akhir yang dicapai seseorang

setelah melakukan proses belajar. Prestasi yang dicapai seseorang dipengaruhi
oleh dua faktor pendukung yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal
antara lain memiliki motivasi berprestasi, daya juang dan pantang menyerah.
Sedang faktor eksternal antara lain dukungan orang tua, ketersediaan sarana
dan dukungan lingkungan.

Menghargai prestasi atau hasil karya orang lain merupakan sikap yang
terpuji sebab hasil karya yang sudah dihasilkan merupakan cermin dari usaha
dan kerja kerasnya, yang nantinya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kerja keras
dan nilai manfaat itulah yang harus dihargai. Dengan menghargai hasil karya,
berarti sudah membina kerukunan dan keserasian hidup antar manusia
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sehingga akan terwujud masyarakat yang saling menghargai. Di lingkungan
keluarga, pembiasaan menghargai prestasi atau karya orang lain bisa dilakukan
dengan cara:

a) Memuji hasil karya atau prestasi anak, apapun prestasi atau karyanya.
Jika prestasi itu diperoleh dengan mengikuti berbagai tahap, maka
penghargaan untuk anak harus lebih tinggi.

b) tidak menjelekkan atau merendahkan prestasi atau hasil karya anak atau
saudara.

c) Melindungi hasil karya agar tidak rusak atau hilang
11. Komunikatif / Bersahabat

Karakter komunikatif adalah sikap atau tindakan yang berhubungan
dengan orang lain yang didalamnya terdapat komunikasi yang mudah
dimengerti sehingga terwujud suasana yang menyenangkan. Karakter
komunikatif menunjukkan kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide-
idenya atau gagasannya kepada orang lain dalam bergaul. Disamping itu, mau
mendengar pendapat orang lain, mengolahnya, lalu menyampaikan dengan cara
yang tepat. Orang tua di rumah dapat membiasakan karakter ini dengan cara:

a) Menciptakan suasana keluarga yang memungkinkan semua anggota
keluarga mudah melakukan interaksi

b) Berkomunikasi dengan bahasa yang santun, meski komunikasi orang
tua pada anak

c) Saling menghargai dan menjaga kehormatan
d) Saling mengasihi dan rela berkorban untuk saudara maupun orang tua
e) Tidak membeda-bedakan dalam berkomunikasi dengan anggota

keluarga

12. Cinta Damai
Karakter cinta damai adalah sikap, perkataan dan perbuatan yang

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Karakter
cinta damai termasuk dalam budaya perdamaian yang merupakan bagian dari
nilai dan cara hidup yang didasarkan pada penolakan kekerasan dan
menghormati hak asasi manusia, kebebasan, pemahaman, toleransi dan
solidaritas, saling berbagi. Dengan karakter cinta damai maka anak akan
terbiasa dengan suasana damai tanpa adanya pertengkaran dan pemaksaan.
Adapun wujud karakter cinta damai di lingkungan keluarga adalah:

a) Menyayangi anggota keluarga yang lain
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b) tidak memakai cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau
konflik

c) menciptakan suasana yang harmonis antar anggota keluarga.

13. Gemar Membaca
Membaca akan membuat anak lebih kaya perbendaharaan kosakata,

memperlancar kemampuan berbicara, menambah pengetahuan di luar yang
diajarkan orangtua dan lingkungan, menambah motivasi, meningkatkan
kreativitas dan satu lagi, dengan membaca akan mempengaruhi karakter anak.
Sebaliknya, anak-anak yang kesehariannya hanya diisi dengan menonton
televisi dan bermain game, mereka akan berpotensi besar tumbuh menjadi anak
yang manja, egois dan individualis. Menumbuhkan minat baca sejak dini akan
mempermudah mewujudkan budaya baca dan tradisi keberaksaraan pada anak
ke depannya. Membiasakan budaya baca pada anak bukan perkara mudah.
Selain karena lebih cenderung terpatron kesukaanya pada digitalisasi, anak
juga tidak bisa dipaksa begitu saja untuk membaca buku. Berikut beberapa cara
yang efektif membuat anak gemar membaca.

Pertama, sediakan banyak bahan bacaan berupa buku, majalah, komik,
koran dan lain sebagainya yang relevan untuk anak, atau buat semacam
perpustakan di rumah. Melalui hal tersebut anak telah terbiasa dekat dengan
bahan bacaan dan tentunya akan mempermudah anak dalam mengakses bacaan.

Sumber : http://www.pedulimembaca.com/
Gambar 4.6 Kebiasaan membaca buku membentuk karakter gemar membaca

Kedua, contohkan pada anak meluangkan waktu setiap harinya untuk
membaca. Hal ini dapat dilakukan ketika pagi hari sebelum berangkat kerja
atau sepulang kerja ketika anak sedang di rumah. Orang tua adalah figur
pertama kali yang diidolakan anak. Karena itu, apabila idolanya gemar
membaca anak otomatis akan menirunya.
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Ketiga, orangtua harus rajin membacakan buku terhadap anak setiap
harinya. Membacakan buku yang memuat hal-hal dunia anak, mulai dari
imajiner maupun pengetahuan lain, tentunya disesuaikan dengan umur anak.
Intinya hal-hal yang menghibur sekaligus mendidik buah hati. Membacakan
buku terhadap anak dapat dilakukan setelah anak selesai belajar, atau sebelum
ia tidur. Jadi, orang tua perlu menciptakan kesan bahwa membaca adalah
kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan.

Keempat, orang tua perlu menambah intensitas komunikasi dengan
anak dengan menceritakan hasil bacaannya. Selain bercerita, orang tua juga
meminta anak menceritakan hasil bacaannya, pengalaman menarik atau hal-hal
yang dapat diteladani. Komunikasi semacam itu akan menambah motivasi anak
untuk terus menambah bacaan setiap harinya.

Kelima, libatkan anak ketika orangtua hendak membeli buku. Ajarkan
padanya tentang lebih berharga membelanjakan hasil tabungan untuk membeli
buku, ketimbang untuk membeli barang-barang lain yang tidak terlalu penting.

Keenam, satu atau dua minggu sekali ajak anak untuk mengunjungi
perpustakaan umum atau perpustakaan keliling. Berilah kesempatan kepada
anak untuk melihat-lihat koleksi perpustakaan tersebut dan meminjamnya
untuk dibaca di rumah. Selain itu, orang tua juga dapat merekomendasikan
anak sering-sering mengunjungi perpustakaan sekolah, untuk membaca di
tempat atau meminjamnya dan dibaca ketika jam istirahat.

14. Peduli Lingkungan
Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan siswa yang mau

melestarikan, menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Peduli lingkungan
harus ditanamkan pada anak Indonesia bila tidak ingin kerusakan alam di masa
mendatang semakin parah. Peduli lingkungan bukanlah karakter yang dibawa
anak sejak lahir, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak itu
tinggal. Karena itu, lingkungan keluarga sebagai lingkungan anak yang
pertama dan utama perlu menanamkan karakter peduli lingkungan dengan cara:

a) Orang tua meneladani anak dalam membuat atau menyediakan tempat
sampah

b) Bersama anak merawat taman rumah
c) Mengajak anak untuk membuang sampah pada tempatnya
d) Memotivasi anak untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan

sekitarnya
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15. Kepedulian Sosial
Kepedulian sosial merupakan sikap dan tindakan memberikan bantuan

kepada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya,
kepedulian atau kepekaan sosial merupakan salah satu komponen penting yang
harus diajarkan anak sedari dini. Karena bukankah akan lebih baik jika
seseorang mempunyai kepedulian sosial sedari dini supaya seterusnya akan
menjadi kebiasaan. Kepekaan sosial, harus ditanamkan pada diri anak agar ia
dapat belajar dari apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan dari apa yang terjadi di
sekitarnya. Dan setelah itu, anak akan bisa memahami masalah dan bagaimana
cara mengatasinya. Anak dengan kepekaan sosial yang baik, biasanya memiliki
rasa kepedulian yang tinggi dengan lingkungannya. Sehingga, anak tidak akan
menjadi pribadi yang apatis, yakni keadaan psikologis dimana seorang individu
tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap sekitarnya. Anak juga cenderung
aktif dalam memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Misalnya
gemar membantu teman, guru dan orang lain yang membutuhkan. Maka dari
itu, kerapkali kepedulian sosial dianggap menjadi penyebab munculnya rasa
simpati serta empati.

Orang tua tentu mengharapkan sang anak mampu bersosialisasi dengan
baik serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu sifat peduli
sosial perlu ditanamkan sejak dini. Pengetahuan orang tua mengenai
pentingnya menanamkan kepedulian sosial pada anak dapat menentukan sifat
anak suatu saat nanti, apakah anak akan menjadi pribadi yang peduli terhadap
lingkungan sosial atau menjadi pribadi yang acuh terhadap lingkungan sosial.
Kepribadian anak setelah dewasa tidak bisa lepas dari bagaimana pola
pendidikan yang diterapkan orang tua kepada anak di usia dini

Dengan mengarahkannya semenjak usia dini, maka kemungkinan besar
anak menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua menjadi lebih besar, dan
tentunya setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi pribadi yang sebaik-
baiknya bahkan lebih dari orang tuanya. Kepedulian anak dapat ditanamkan
atau ditumbuhkan melalui lingkungan yang paling dekat dengan anak yaitu
keluarga. Dalam menumbuhkan sikap kepedulian anak diperlukan peran guru
dan orangtua yang berinteraksi dan berkomunikasi yang baik dengan
lingkungan yang melingkupinya. Ada beberapa langkah mengembangkan sikap
kepedulian sosial pada anak dalam aktivitasnya.

Pertama, berikan contoh dari kebiasaan baik. Biasanya anak akan
mencontoh orang tua dalam melakukan segala hal, terutama perilaku yang baik.
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Misalnya ibu hendak mengenalkan konsep berbagi pada anak, terlebih orang
tua
harus mencontohkan padanya bagaimana
cara berbagi agar ia mengerti. Bisa dimulai
dari saat anak melihat orangtua
membagikan makanan yang ibu masak
kepada tetangga. Anak-anak akan belajar
kebiasaan orangtua yang untuk dicontoh
lalu ia praktikan. Dan contoh yang
diberikan pun harus dilakukan secara
kompak oleh ibu dan juga ayah. Jangan
lupa saat ibu memberi contoh, orang tua
menjelaskan bahwa yang dilakukan adalah bentuk peduli yang harus dilakukan
oleh siapa saja termasuk anak.

Kedua, mulai mengajarkan anak menolong dan menawarkan bantuan
kepada orang lain. Konsep kepedulian bisa dikenalkan dengan mengajarkan
anak bagaimana tolong menolong. Kenalkan padanya bagaimana berempati
pada orang lain. Ajak ia untuk peka terhadap lingkungan sekitar sehingga
timbul kepedulian. Dan kepedulian akan menumbuhkan empati di dalam
dirinya dengan cara merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti saat
bertemu dengan orang yang sedang kehujanan tanpa menggunakan payung.
Beritahu anak untuk menolongnya dengan berbagi payung bersama agar orang
itu tidak kehujanan. Ajak ia untuk belajar berinteraksi dan menawarkan
bantuan.

Ketiga, biasakan anak senang memberi dan tidak egois saat momen
bersama keluarga. Kebiasaan berbagi juga bisa ditanamkan saat anak diajarkan
untuk tidak egois dan mudah memberi. Orangtua bisa mulai saat momen
makan bersama. Saat momen makan bersama dimulai, Ayah-Ibu bisa
memancingnya dengan meminta makanan yang ia makan sambil mengatakan
bahwa ia harus belajar memberi. Membagi makanan dan tidak egois dengan
apa yang ia punya. Dengan begitu, ia akan belajar untuk senang memberi
ketika bersama dengan teman-temannya dan tidak bersikap egois.

Keempat, ajak memberikan bantuan dan apresiasi usahanya lewat
kegiatan sosial. Selanjutnya, orang tua bisa mulai memperkenalkan anak dalam
kegiatan sosial. Katakan padanya bahwa ia bisa memberikan bantuan kepada
orang yang terkena musibah. Misalnya, Ayah-Ibu bisa mengajaknya untuk
menyumbangkan sebagian uang jajannya atau baju bekas layak pakai pada

Sumber : https://un2kmu.wordpress.com/
Gambar 4.7 Mengembangkan kepedulian

dengan membiasakan beramal
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badan amal atau yayasan. Mengajak anak ikut serta dalam kegiatan tersebut
bisa melatih kepeduliannya kepada sesama dan belajar memahami keadaan
orang yang tertimpa musibah. Ketika ia sudah melakukannya, jangan lupa
untuk mengapresiasi usahanya. Katakan padanya bahwa ia hebat sudah belajar
berbagi kepada sesamanya.

Kelima, ajari lewat sosialisasi dan bermain dengan teman seusianya.
Saat usia sekolah, penting bagi orangtua untuk mengajaknya sering
bersosialisasi dan bermain bersama teman seusianya. Ini bisa melatih
kepekaannya untuk bisa saling berbagi. Karena dengan bermain bersama, ia
akan belajar berbagi, saat berbagi mainan dan juga buku bacaan. Jika kemudian
anak rebutan bermain dengan orang lain, di sanalah kemudian orangtua
menjelaskan tentang konsep berbagi, agar ia bisa belajar kepemilikan dan
bermain bersama. Dari sinilah, anak-anak dapat mengenalkan lingkungan dari
aktivitas orangtua sehari-hari. Baik kegiatan sederhana maupun kegiatan berat.

16. Tanggung jawab
Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah

laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab
juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban
yang menjadi tanggung jawabnya. Timbulnya tanggung jawab itu karena
seseorang bermasyarakat dengan yang lainnya dan hidup bersama di
lingkungan alam. Manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya
terhadap sesama manusia. Manusia harus menciptakan keseimbangan,
keselarasan antara sesama manusia di lingkungan sekitar. Tanggung jawab
bersifat kodrati, artinya tanggung jawab itu sudah pasti secara alamiah ada
pada diri manusia. Tanggung jawab adalah ciri-ciri manusia yang beradab atau
berbudaya. Manusia bertanggung jawab karena adanya rasa sadar dan
menyadari akibat baik dan buruknya. Disamping itu menyadari bahwa pihak
lain pasti memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Dalam kehidupan
sosial setiap orang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap Tuhan.

Menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam diri harus dimulai sedini
mungkin agar sejak anak-anak terbiasa bersikap tanggung jawab di lingkungan
manapun dia berada. Berikut beberapa cara menumbuhkan sikap tanggung
jawab dalam diri Anak.

a) Memberikan tugas
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Memberikan tugas atau membebankan suatu pekerjaan kepada anak
agar bisa dia selesaikan merupakan salah satu cara melatih sikap
tanggung jawab dalam diri anak. Namun dalam memberikan tugas
harus proporsional yakni sesuai dengan tingkat kemampuan anak.
Orang tua bisa memberikan tugas dengan tingkat kesukaran yang
ringan atau mudah seiring berjalan waktu lalu bisa meningkatkan
sedikit demi sedikit tingkat kesukaran tugas atau pekerjaan yang
diberikan kepada anak tersebut. Hal ini bertujuan sikap tanggung jawab
dalam diri anak bisa semakin besar dan menjadi bagian dari
kepribadinnya.

b) Membiarkan anak mengambil keputusan sendiri
Sebagai orang tua sebaiknya jangan terlalu otoriter terhadap anak,
alangkah baiknya dalam mendidik anak, orang tua memberi keleluasan
anak dalam menentukan suatu pilihan. Keleluasan bukan berarti anak
bebas melakukan apa saja namun maksud dari keleluasan disini adalah
hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil anak masih
dalam ranah positif. Apa manfaat membiarkan anak mengambil
keputusan sendiri? yakni anak tidak bisa menyalahkan siapapun jika
apa yang ia pilih pada akhirnya tidak sesuai keinginanya atau justru
memberi dampak yang kurang baik terhadapnya karena anak tersebut
tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain akibat kesalahan
yang diperbuatnya maka anak tersebut akan belajar bertanggung jawab
untuk menerima konsekuensi dari pilihannya.

c) Biarkan anak melakukan kesalahan
Sebagian orang tua takut jika anaknya berbuat salah dan berharap
anaknya tak melakukan kesalahan. Padahal ada banyak pelajaran yang
bisa dipetik dari kesalahan yang diperbuat, seperti kata pepatah
"Pengalaman adalah guru terbaik". Kesalahan adalah pengalaman yang
akan mengajarkan anak untuk lebih berhati-hati dalam melakukan
sesuatu. Banyak kesalahan atau kegagalan yang timbul akibat
kurangnya sikap tanggung jawab dalam diri seseorang dan melalui
kesalahan tersebut seseorang akan belajar menjadi lebih bertanggung
jawab, hati-hati, disiplin dan lain-lain.

d) Memberikan kepercayaan pada anak
Cara menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam diri anak adalah anak
diberi kepercayaan untuk melakukan tugas tertentu. Anak dibiarkan
mengeluarkan segala kemampuan dan kretivitasnya untuk
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menyelesaikan tugas. Hasil dari tugas anak, orang tua memberikan
penghargaan dan jangan menyalahkan. Jika tugas yang dikerjakan
kurang berhasil, orang tua cukup memberikan pendapat, saran dan
motivasi.

e) Kerja kelompok
Sikap tanggung jawab seorang anak sangat bisa diketahui melalui
kegiatan kerja kelompok. Dalam proses pengerjaan tugas tersebut
biasanya masing-masing anggota kelompok akan mendapatkan
tugasnya masing-masing, anak yang tidak bertanggung jawab sudah
pasti tidak akan mau mengerjakan bagian yang telah menjadi tugasnya.

f) Mengajarkan anak untuk punya harga diri
Apa hubungan antara harga diri dan tanggung jawab? hubungannya
sudah pasti sangat erat. Sebagian orang kurang bertanggung dalam
terhadap sesuatu hal dikarenakan rasa malu atau penghargaan untuk
dirinya sendiri kurang. Orang yang memiliki harga diri tinggi sudah
pasti akan menjalankan amanah dan bertanggung jawab atas amanah
yang dipercayakan kepadanya.

g) Memberi contoh dan menjadi teladan bagi anak
Apa yang diajarkan atau dicontohkan kepada anak akan distimulasi
anak untuk ditiru dan diikuti. Jadi, usahakan menjadi contoh dihadapan
anak, perbanyak melakukan hal baik serta menampilkan perilaku terpuji,
meminimalisir sikap kasar dan lain-lain. Orang tua memberikan contoh
bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab baik dalam bentuk
perkataan dan perbuatan.

B. Penanaman nilai Pancasila di dunia Pendidikan.
Pancasila dalam fungsinya sebagai

pandangan hidup merupakan kristalisasi dari
nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa
Indonesia, yang berakar dari unsur-unsur
kebudayaan secara keseluruhan, terpadu menjadi
kebudayaan bangsa Indonesia. Proses terjadinya
Pancasila melalui suatu proses yang disebut kausa
materialism, karena nilai-nilai Pancasila sudah
ada dan merupakan suatu realita yang hidup sejak
jaman dulu, yang tercermin dalam kehidupan
sehari-hari.

Sumber:adex-
lambhuk.blogspot.com
Gambar 4.8 Pancasila
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Pandangan yang diyakini kebenarannya itulah yang menimbulkan tekad bangsa
Indonesia untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku serta
perbuatannya (Kaelan, 2007:13).

Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-
nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Itu agar nilai norma dan etika
yang terkandung di dalam Pancasila, benar-benar menjadi bagian yang utuh
dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia. Sehingga,
dapat membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak serta memberi arah
kepada manusia Indonesia.

Menurut Notonagoro dalam buku (Sunoto, 1991:50) berpendapat bahwa
Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi
alat pemersatu bangsa. Nilai yang tertera pada lima sila tersebut, merupakan
ideologi yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi,
mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Itu agar generasi
penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari
nilai-nilai yang luhur itu, tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia
sepanjang masa.

Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia
internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di
berbagai Negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan
akan melanda kehidupan nasional, sosial, dan politik, bahkan mental dan
bangsa maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara
Pancasila.

Sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era globalisasi yang
semakin berkembang pada saat ini. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi
peserta didik, di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam momentum-
momentum yang tepat. Seperti pada saat peringatan hari kebangkitan nasional,
sumpah pemuda, hari kemerdekaan, hari pahlawan dan hari besar nasional
lainnya.

Peserta didik berusaha mengukir prestasi yang gemilang, belajar dengan
sungguh-sungguh dengan segenap kemampuannya demi nama baik bangsa dan
Negara, cinta serta bangga tanpa malu-malu menggunakan produk-produk
dalam negeri demi kemajuan ekonomi Negara.

Dalam kenyataanya, sekarang ini banyak peserta didik dan generasi
muda yang moralnya rusak karena berbagai hal yang mempengaruhi mereka.
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Diantaranya karena dampak buruk globalisasi, teman bergaul, media elektronik
yang semain canggih, narkoba, minuman keras, dan hal-hal negatif lainnya.
Keadaan yang demikian sangat memprihatinkan dan perlu perhatian khusus,
karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan
perjuangan-perjuangan generasi tua membangun bangsa Indonesia.

Namun jika sebelum tiba waktu mereka untuk turut serta dalam
pembangunan bangsa ini, akhlak dan moral mereka sudah rusak. Tentu tidak
akan maju Negara ini, jika dibangun oleh generasi yang tidak bermoral. Untuk
itu, perlu pembenahan-pembenahan agar generasi penerus yang mendatang
memiliki akhlak dan moral yang baik.

Dalam rangka pembenahan akhlak dan moral generasi penerus di era
globalisasi ini, mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai
Pancasila di sekolah, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap
dapat menghayati dan mengamalkannya. Dan, nilai-nilai yang luhur itu tetap
menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

Nilai-nilai karakter yang diterapkan tersebut diambil dari nilai-nilai
karakter bangsa Indonesia yang tercermin pada pancasila. Menurut Suko
Wiyono (2013, 95-96) Pancasila memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia
yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:
1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa:

Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan
kepada Tuhn Yang Maha Esa; (2) kebebasan beragama dan
berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi
bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk
ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.

2. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama
manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2)
Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.

3. Nilai-nilai Persatuan Indonesia:
Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3)
Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhinneka
Tunggal Ika.

4. Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan:
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Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kerakyatan; (2) Musyawarah
mufakat; (3) Demokrasi; (4) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan).

5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:
Terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Keadilan; (2) Keadilan sosial; (3)
Kesejahteraan lahir dan batin; (4) Kekeluargaan dan kegotongroyongan; (5)
Etos kerja
Selain diberikan pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, saat

ini nilai-nilai pancasila tersebut mulai diterapkan pada keseluruhan mata
pembelajaran yang lain (kurikulum 2013 revisi). Hal ini diwujudkan dengan
penanaman nilai-nilai karakter pada setiap kegiatan pembelajaran di kelas.
Bahkan, nilai-nilai karakter yang akan diterapkan dalam setiap pembelajaran
ini sudah harus dirumuskan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang
disusun sebelumnya.

Nilai karakter yang diterapkan disesuaikan dengan kompetensi dasar
yang akan dicapai dalam setiap pembelajaran. Selain itu, nilai karakter ini juga
digunakan untuk mendiskusikan berbagai isu-isu terbaru yang berkembang di
masyarakat dari sudut pandang pancasila. Sehingga peserta didik akan terbiasa
memandang, menganalisis, menyikapi, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai
karakter dalam pancasila terhadap suatu isu atau fenomena di sekitarnya.

Sekolah sebagai jalur formal pendidikan diharapkan mampu melakukan
pembinaan secara optimal melalui pembelajaran, peserta didik yang ke
depannya akan menjadi pemimpin bangsa akan mampu memperoleh
pengalaman yang orisinil dan maka dari itu profesionalisme guru sangat
penting sekali karena jika tidak sama saja dengan menjerumuskan kader-kader
masa depan bangsa kearah yang tidak baik. Bentuk pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan di Sekolah dapat berwujud antara lain:
1. melaksanakan Upacara Bendera

Setiap hari Senin.
Kegiatan upacara hari Senin
mempunyai tujuan memupuk jiwa
nasionalisme di kalangan peserta didik.
Pelaksanaan Upacara Bendera
dilakukan dengan melibatkan pengurus
OSIS dan Kelas yang mendapatkan
jadwal sebagai petugas upacara.

Di dalam upacara tersebut, peserta didik diberikan pemahaman bahwa
upacara bendera tersebut bukanlah rutinitas setiap hari Senin, melainkan

Sumber. WWW.SMPN1Pacet.sch.id
Gambar 4.9 Upacara Bendera

http://www.smpn
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sebagai wahana untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik supaya
mengamalkan nilai-nilai patriotisme ataupun nilai-nilai kejuangan. Pelaksana
dari upacara dilakukan secara bergantian, dengan tujuan tidak ada kelas
ataupun peserta didik yang tidak mempunyai kesempatan untuk
mengembangkan potensinya.
2. Melaksanakan Apel yang dilaksanakan setiap pagi.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengecek kehadiran dan kesiapan
peserta didik sebelum proses pembelajaran dilakukan. Selain itu dengan
melakukan Apel pagi peserta didik akan terbangun sikap disiplin, sikap
semangat pantang menyerah karena harus bangun pagi dan belajar demi meraih
prestasi. Terkait dengan kesadaran berkonstitusi, kegiatan apel yang
dilaksanakan setiap pagi yaitu menumbuhkembangkan semangat kedisiplinan
dan ketaatan terhadap hukum yang dalam hal ini adalah peraturan sekolah,
sehingga ke depannya jika peserta didik di kemudian hari menjadi pejabat atau
bekerja pada suatu instansi akan terbangun sikap patuh terhadap hukum dan
melaksanakan perintah dengan benar sesuai peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan apel pagi berlangsung selama 10 - 15 menit.

3. Membiasakan 4S (Senyum, Salam, Sapa dan Santun).
Dalam pergaulan setiap hari ada kewajiban menerapkan 4S bila berjumpa

dengan sesama warga sekolah sebagai wujud kebersamaan sebagai satu
keluarga, melalui kebiasaan tersebut diharapkan akan tertanam jiwa solidaritas
dan empati antar sesama warga sekolah. Dengan begitu nilai-nilai Pancasila
secara tidak langsung akan tertanam dan terpatri kuat dalam setiap pribadi serta
akan menjadi karakter.
4. Pelaksanaan kegiatan Sholat Jum’at

di masjid sekolah yang dirangkai
dengan pembacaan surat Yasin
Salah satu kegiatan dalam rangka

memupuk semangat religiusitas yang
include di dalamnya adalah kesadaran untuk
mengingat kepada Sang Pencipta. Kesadaran
berkonstitusi akan terlaksana dengan baik
jika generasi penerus bangsanya adalah
kaum

Sumber. WWW.SMPN1Pacet.sch.id
Gambar 4.10 Khotbah Jumat

http://www.smpn
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terdidik yang meyakini Ke Esaan Tuhannya. Dengan mengadakan Yasinan
peserta didik akan semakin tertanam jiwa kesalehannya dan toleran terhadap
teman-temannya.
5. Melaksanakan kegiatan mengumpulkan sedekah

Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik yang dikoordinir oleh
pengurus OSIS dan MPK dengan tujuan sedikit meringankan beban saudara
atau teman yang tertimpa musibah sebagai wujud empat sesama warga sekolah.
6. Melaksanakan Kegiatan kepramukaan.

Kegiatan Pramuka bertujuan untuk
menumbuhkan rasa tanggung jawab antar
sesama peserta didik, menumbuhkan jiwa
nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta
tanah air dan mengikuti perkembangan
kekinian. Bentuk kegiatannya salah
satunya dengan melaksanakan
perkemahan yang dilaksanakan di sekolah
dengan dipandu kakak-kakak Pembina. Di
dalam pelaksanaan Pramuka peserta didik
dilatih

jiwa kekompakan, toleran dan solid antar masing-masing kelompok.
Hal ini berguna jika ke depannya mereka menjadi pemimpin mereka

akan selalu ingat dengan temannya, ataupun lingkungan sekelilingnya.
Pelaksanaan kepramukaan tidak hanya melakukan perkemahan di sekolah saja
namun juga melaksanakan kegiatan di luar sekolah, dengan tujuan peserta
didik akan memiliki pengalaman yang banyak dan memperoleh perluasan
jaringan pertemanan dalam rangka eksistensi dari peserta didik dalam
mengikuti kegiatan pramuka.

Selain kegiatan-kegiatan diatas untuk menanamkan jiwa dan nilai-nilai
Pancasila kepada anak didik, yang lebih penting lagi adalah menanamkan
sebuah pembiasaan yang nantinya akan menjadi karakter peserta didik,
Contohnya adalah:
a) Membiasakan peserta mengucapkan Pancasila setiap kali bertemu sesama

warga sekolah
Hal pertama ini sepintas terlihat berlebihan, akan tetapi tidak ada

salahnya kita coba agar tidak terjadi lagi anak sekolah, mahasiswa, bahkan
(maaf) pejabat negara yang lupa melafalkan Pancasila. Minimal dengan cara
ini peserta didik mulai mengenal apa itu Pancasila dan diharapkan akan

Sumber.
WWW.SMPN1Pacet.sch.id
Gambar 4.11 Senam Pramuka

http://www.smpn
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membekas dalam memori mereka sampai mereka kelak menjadi penerima
estafet pembangunan bangsa kita.

b) Pasang butir nilai-nilai Pancasila di dalam kelas dengan kemasan yang
menarik;

Cara kedua ini memerlukan kreativitas guru untuk mengemas butir-
butir Pancasila dalam bentuk tulisan maupun gambar yang menarik dan
dipajang di dalam kelas ataupun di tempat strategis lain di sekolah agar
menarik perhatian peserta didik. Misalnya guru membuat tulisan untuk anak
SD dengan kalimat sederhana dan mudah dicerna seperti “Anak Hebat Suka
Bersahabat”. Kalimat sederhana tersebut jika didalami memiliki keterkaitan
dengan sila ketiga dari Pancasila. Atau untuk tingkatan usia SMP bisa
dimasukkan kata-kata yang lebih komunikatif seperti “Arogansi No,
Toleransi Yes”, Menghujat No, Memuji Yes. Meskipun secara tata bahasa
kurang mengenakkan akan tetapi bahasa seperti itulah yang pada
kenyataannya lebih mengena kepada anak yang menginjak remaja.

c) Tanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini;
Tips berikutnya adalah menanamkan nilai luhur Pancasila sejak usia

dini, minimal sejak anak memasuki jenjang pendidikan dasar (SD). Cara
yang bisa dilakukan misalnya dengan cara membiasakan anak didik
bersalaman dengan teman-temannya setiap bertemu di sekolah atau
membiasakan anak didik untuk bermain dan bergaul tanpa memandang
perbedaan suku ataupun agama.

d) Mengadakan waktu ekstra untuk mempelajari nilai-nilai Pancasila;
Hilangnya pendidikan Pancasila secara eksplisit di sekolah dapat

diatasi dengan mengadakan kegiatan penanaman nilai Pancasila di luar jam
pelajaran formal. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang kegiatan sesuai
dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan tujuan menanamkan
satu per satu nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai ilustrasi sederhana, apabila
setiap 2 minggu sekali diadakan kegiatan semacam ini, bayangkan berapa
nilai Pancasila yang telah kita semaikan selama satu tahun pelajaran.

e) Mengintergrasikan nilai-nilai Pancasila pada pelajaran lain.
Hal ini sudah dilaksanakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai

Pancasila ke dalam mata pelajaran yang lain. Akan tetapi guru hendaknya
lebih berani menambahkan muatan Pancasila pada mata pelajaran yang
relevan meskipun tidak tertulis dalam program pembelajaran maupun buku
sumber yang tersedia.
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C. Strategi Baru Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Peserta Didik
Tantangan Pendidikan di Abad ke-21

Perkembangan abad ke-21 merupakan awal milenium ketiga dalam
sejarah umat manusia yang telah banyak melakukan perubahan kebijakan
hubungan antar negara. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa setiap kepala
negara sudah sangat menyadari bahwa negaranya tidak akan sanggup
mengatasi kebutuhan dan permintaan warganya, dan setiap negara harus
bersama-sama mengelola dunia untuk warga dunia. Tidak semua negara
memiliki semua yang dibutuhkan warganya.

Ada negara yang kuat di sektor pertanian, namun lemah di cadangan
mineral. Ada negara yang kuat dalam cadangan mineral, namun sebaliknya
lemah dalam pertanian. Bahkan ada yang kuat dalam cadangan kekayaan alam,
kuat dalam pertanian, tapi lemah dalam penguasaan teknologi. Kondisi
demikian menyebabkan negara-negara berada dalam kondisi saling
membutuhkan satu sama lain, khususnya untuk memenuhi kebutuhan
rakyatnya. Sehubungan dengan itu semua, Indonesia sendiri sudah ikut dalam
berbagai kesepakatan, antara lain kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) yang ditandatangani sepuluh negara di Bali tahun 2003. Dan bahkan
jauh sebelumnya, Indonesia sudah ikut dalam kesepakatan Asia-Pacific
Economic Cooperation (APEC), yang melibatkan negara-negara, termasuk
Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Rusia, Papua New Guinea,
Meksiko, Chili dan Peru. Selebihnya adalah negara-negara Asia Jepang, Korea
selatan, China (RRC), Taiwan (RRC), Hongkong (RRC). Sementara dari
negara-negara ASEAN yang sudah ikut dalam kesepakatan adalah Indonesia,
Singapore, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam dan Vietnam.

Disepakati dalam pertemuan Bogor 1994, bahwa selambat-lambatnya
tahun 2010 seluruh negara APEC yang sudah dalam kategori sebagai negara
maju, terbuka untuk investasi sektor industri, sehingga bisa mendorong
peningkatan dan pemajuan ekonomi lokal dan regional. Dan selambat-
lambatnya pada tahun 2020, seluruh negara APEC akan terbuka bagi seluruh
negara anggota untuk investasi dalam industri semua skala. Keterbukaan
tersebut akan berimplikasi pada dinamika keluar masuknya sumber daya
manusia, karena setiap investasi akan berimplikasi dengan perekrutan tenaga
ahli, operator dan bahkan juga manajer pada semua level. Dengan demikian,
semakin tinggi dinamika perekonomian global tersebut, maka akan semakin
besar tagihan pada sektor pendidikan untuk mempersiapkan para siswa dan
mahasiswa untuk bisa memasuki pasar lokal, regional dan bahkan juga
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memasuki pasar global. Untuk itu, pendidikan harus dirancang dengan sebuah
perencanaan pengajaran yang menggunakan multiliterasi dan mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki berbagai kompetensi sebagai berikut.

a) Memiliki kompetensi untuk kolaborasi lintas negara, lintas budaya,
agama dan bahasa, dan memiliki kompetensi diversity dengan baik,
pengetahuan, sikap dan tindakan, sehingga bisa berkolaborasi dengan
siapa saja di dunia.

b) Memiliki kompetensi dalam komunikasi global, bisa menggunakan
bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat dunia, baik komunikasi
verbal, maupun tulisan, baik dalam aspek reading, maupun writing,
sehingga bisa menjadi bagian penting dalam sebuah perusahaan industri,
jasa atau lainnya.

c) Menguasai teknologi informasi dengan baik, untuk akses informasi,
komunikasi, penyampaian informasi pada publik dan bahkan juga untuk
menyimpan data yang diperlukan untuk dibuka setiap saat, dan bisa
diakses kapan saja, di mana saja, sehingga sangat membantu dalam
proses pengambilan keputusan.

d) Memiliki kemampuan critical thinking yang baik, mampu mengubah
masalah menjadi kesempatan untuk maju, berfikir kreatif inovatif dan
bahkan memiliki kemampuan problem solving baik, yang semua ini
bisa dikembangkan dengan pelatihan dalam proses pembelajaran, atau
pelatihan khusus di luar jadwal rutin mata pelajaran yang biasanya
berbasis disiplin ilmu pengetahuan.
Tantangan regional ASEAN sudah dimulai dengan pasar tunggal

ASEAN. Sebab tidak hanya barang produk industri atau hasil-hasil pertanian,
tapi pasar tunggal ini memungkinkan sektor jasa, dimulai dari profesi dokter,
dokter gigi, teknik arsitektur, teknik sipil, pariwisata dan bahkan jasa akuntansi,
ke depan akan bebas keluar masuk di semua negara ASEAN. Dan, tiga tahun
lagi duapuluh satu negara APEC sudah merupakan pasar terbuka untuk
investasi dalam industri apa saja, pertanian, otomotif, manufaktur, dan tidak
menutup kemungkinan juga dalam sektor jasa. Dengan demikian, Indonesia
sebagai salah satu negara dengan penduduk besar, harus serius mempersiapkan
sumber daya manusianya, agar tidak kalah bersaing di dalam negeri, dan
bahkan bisa memasuki pasar regional tersebut, apakah ASEAN atau bahkan
mungkin di negara-negara APEC.

Baik buruknya dan berdaya saing atau tidaknya sumberdaya manusia,
termasuk di Indonesia, sangat tergantung pada keseriusan penyelenggaraan
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pendidikan mereka, sejak jenjang pendidikan dasar, menengah sampai
pendidikan tinggi. Mereka harus dipersiapkan untuk hidup dan berkolaborasi
dengan mitra-mitra kerja mereka dari lintas negara, bangsa, etnik, budaya,
bahasa dan agama. Mereka harus bisa diterima dan menerima keragaman, bisa
berkomunikasi dalam bahasa yang bisa saling memahami, dengan tetap
menjaga komitmen dan konsistensi dalam agama, beragama, serta tetap
menjaga patriotisme sebagai orang Indonesia yang memegang teguh Pancasila
sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mereka harus dipersiapkan
untuk menjadi orang-orang yang mampu mendorong martabat bangsa,
kepercayaan dan respon mitra mereka dari berbagai bangsa dan negara yang
berbeda, sehingga karir atau bisnis mereka bisa terus berkembang, dan bahkan
bisa menjadi orang hebat dalam karir atau bisnis mereka.

Arus globalisasi sudah berjalan dan tidak bisa dihindari oleh siapapun
di dunia, karena jumlah penduduk yang kian membesar dan kini sudah
mencapai jumlah yang jauh melampaui batas tertinggi penghuni dunia. Oleh
sebab itu, sudah sangat biasa di abad ke-21 ini, bahwa sebuah negara
membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya,
sementara negara tersebut, pada saat yang sama mengalami kelebihan jumlah
produksi untuk aspek lainnya. Ketergantungan sebuah negara pada negara
lainnya, tidak terhenti dengan saling membeli dan menjual, tetapi juga akan
berkembang memasuki wilayah investasi untuk mengembangkan sebuah
industri. Dan ketika memasuki investasi, ada dua faktor yang akan mereka
bawa, yakni modal keuangan dan modal alat teknologi. Untuk kedua faktor
tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk bisa
mengoperasikan teknologi tersebut serta yang bisa mengelola uang dengan
baik. Tidak mungkin semua sumber daya manusia akan dibawa dari negara
investor, dan mereka akan menggunakan sumberdaya manusia yang ada di
negara tujuan investasi. Untuk kepentingan inilah, maka sumber daya manusia
Indonesia harus dipersiapkan, sehingga mereka cocok dengan kekuatan sumber
daya manusia negara lainnya, terutama negara investor yang membawa modal
uang dan teknologi.

Untuk bisa melahirkan sumber daya manusia cerdas berdaya saing dan
mampu beradaptasi dengan berbagai kemajuan di abad ke-21, maka pendidikan
harus melakukan berbagai perbaikan dalam berbagai aspek. Setidaknya ada dua
aspek yang bisa dilihat untuk merumuskan model pembelajaran di abad ke-21,
yaitu dari aspek pekerjaan yang akan diburu oleh para alumni, dan juga aspek
siswanya sendiri yang mengalami banyak perubahan psikologis dan
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sosiokultural akibat kemajuan teknologi. Dalam aspek pasar kerja, setidaknya
ada tiga argumentasi kenapa kebijakan pendidikan dan pembelajaran kini harus
dievaluasi dan kemudian diubah.
Beberapa aspek pekerjaan yang diburu para alumni dapat kita cermati sebagai
berikut ini :
a) Pada abad ke-20 yang baru lalu, isu pendidikan masih di sekitar akses,

mutu dan relevansi, sehingga kebijakannya adalah penambahan ruang kelas,
guru, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung
pembiayaan, agar merata antara negeri dan swasta. Kemudian, kebijakan
mutu dikembangkan untuk bisa memperbaiki outcome pendidikan sehingga
prestasinya meningkat, bisa diapresiasi oleh para pengguna lulusan, dan
mereka bisa diterima oleh pasar kerja dengan baik. Sejalan dengan itu,
maka kebijakan ketiga adalah relevansi antara program pendidikan dengan
kebutuhan pasar. Dengan demikian, semakin besar program vokasi maka
akan semakin baik bagi sebuah bangsa. Kini, persaingan pendidikan bukan
hanya dalam negeri tetapi sudah regional dan bahkan global. Dan Indonesia
masih belum membanggakan dalam konteks ini, walaupun mungkin ada
perbaikan. Keikutsertaan Indonesia dalam Programme for International
Student Assessment (PISA) sejak tahun 2000 yang lalu umpamanya, masih
belum memperlihatkan peningkatan kualitas yang membanggakan. Hasil
penilaian dalam tes matematika dan sains untuk anak usia 15 tahun dari 72
negara OECD yang dilakukan tahun 2015 yang lalu, Indonesia berada pada
posisi 62, jauh ditinggalkan oleh Vietnam yang sudah menembus angka 10
besar bersama dengan Singapore yang berada pada peringkat pertama.
Hasil penelitian Stanford University yang dilaksanakan tahun 2008,
menyimpulkan bahwa tes PISA ini bisa dijadikan sebagai acuan, karena
peningkatan peringkat dalam tes PISA dengan peningkatan rata-rata skor
akhir sebuah negara, berkorelasi posisitf dengan peningkatan GDP (Gross
Domestic Product) negara tersebut. Sebagai sebuah sistem penilaian, PISA
mengembangkan instrumen penilaian sains dan matematika, untuk
sebahagiannya mengukur critical thinking dan Problem solving. Dengan
demikian, dalam soal-soal tersebut ada beberapa indikator yang mengukur
kemampuan dua kompetensi penting tersebut untuk kemajuan sebuah
bangsa. Teori bahwa pendidikan berkorelasi dengan ekonomi semakin
memperoleh pembenaran. Untuk itulah, maka perbaikan sektor pendidikan
menjadi semakin signifikan untuk kemajuan sebuah bangsa.
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b) Perubahan fundamental dalam ekonomi, pekerjaan dan aktifitas bisnis telah
mengubah pola kerja dan juga tempat kerja. Dalam beberapa dekade
terakhir ekonomi berbasis manufaktur dengan berbagai upaya modernisasi
manajemennya, kini telah berubah lagi dan diganti dengan ekonomi yang
didorong oleh informasi, sains dan teknologi, serta inovasi dan Kreativitas.
Proporsi aktifitas di wilayah pengelolaan, pemasaran, networking dan juga
pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung utama bisnis, baik
pemasaran, negosiasi, rapat dan pengambilan keputusan, serta data center
dan sistem kontrol, kini sudah melebihi proporsi pekerjaan manufakturnya
sendiri, yang sudah diubah dengan mekanisasi dan komputerisasi. Dengan
demikian, tidak berlebihan kalau di negara-negara maju, proporsi jasa
dalam bisnis sudah mencapai 80 %, dibanding dengan proses
manufakturnya sendiri. Dengan demikian, sektor jasa berkembang sangat
cepat, penghasilannya sangat tinggi, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang
membutuhkan skill, ketrampilan dan keahlian di berbagai industri baru,
karena hampir seluruh pekerjaan berdimensi interkoneksi global, baik
dalam proses pengadaan maupun penjualan dan purna jual. Dalam konteks
perekonomian interkoneksi global ini, perusahaan sudah berubah
bagaimana mengorganisasikan seluruh sumber daya bisnisnya dan
bagaimana melakukan bisnisnya. Seluruh kegiatan bisnis memerlukan
dukungan teknologi, baik pada aspek manajemen, desentralisasi
kewenangan pengambilan keputusan, sharing informasi dan optimalisasi
tim satuan tugas, jejaring lintas organisasi, dan penyusunan prioritas kerja.
Oleh sebab itu, seluruh sumber daya manusia hasil pendidikan menengah
atau tinggi, vokasi atau akademik, harus menguasai teknologi, bersahabat
dengan teknologi dan memiliki budaya teknologi, sehingga bisa beradaptasi
dengan pasar global.

c) Perubahan fundamental dalam ekonomi, pekerjaan dan bisnis, kini telah
mendorong berkembangnya berbagai permintaan pasar tenaga kerja dengan
keragaman ketrampilan dan keahlian dari sumber daya manusia yang akan
memasuki pasar tenaga kerja. Saat ini, dan ini benar-benar tidak pernah
terjadi sebelumnya, setiap orang harus mampu menampilkan kemampuan
menyelesaikan pekerjaan non rutin, yang memerlukan Kreativitas, jika dia
memiliki keinginan untuk sukses. Sementara ketrampilan, Kreativitas dan
kemampuan melakukan critical thinking untuk kemajuan perusahaan,
sebenarnya tidak semuanya baru. Ketrampilan tersebut juga sudah mulai
dikembangkan di akhir abad ke-20. Akan tetapi, kompetensi tersebut,
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Kreativitas, inovasi dan kemauan melakukan hal baru di era abad ke-21 ini,
bukan sesuatu yang harus berimplikasi hadiah, tetapi itu harus menjadi
kriteria dasar yang semua pekerja harus mampu melakukan inovasi-inovasi
tersebut. Seseorang tamatan sekolah menengah umpamanya, apakah akan
langsung memasuki pasar kerja, dia akan menjadi tenaga kerja yang benar-
benar menjadi tenaga operator pelaksana pekerjaan. Akan tetapi, jika dia
memasuki program vocational, community college atau universitas, maka
dia harus melatih diri untuk kemudian menjadi orang kreatif, inovatif, bisa
menyelesaikan masalah, bisa berkomunikasi dengan pegawai lainnya,
bukan saja soal kemampuan berbahasa tetapi penguasaan teknologi yang
mereka gunakan dalam bisnis, bisa bekerjasama dan bisa memperoleh
informasi secara cepat, sehingga perkembangan apapun di luar
perusahaannya bisa diikuti dengan baik. Inilah tuntutan hari ini, tidak saja
untuk kemajuan perusahaan tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari.

Sementara dalam aspek siswa, banyak perubahan yang terjadi pada mereka
karena perubahan teknologi yang selalu disuguhkan pada mereka setiap hari,
dan bahkan setiap saat. Perubahan-perubahan tersebut, antara lain adalah
sebagai berikut:
a) Mereka menyukai ada kontrol. Para siswa generasi abad ke-21 tidak

menyukai terikat oleh jadwal-jadwal tradisional, dan juga tidak menyukai
duduk di dalam kelas untuk belajar, atau duduk di dalam kantor untuk
bekerja. Sebaliknya mereka lebih menyukai untuk belajar sendiri dengan
menggunakan alat komunikasi yang bisa menjangkau dunia yang tak
terbatas. Dengan caranya sendiri, mereka akan memperoleh informasi dari
berbagai sumber di dunia. Dengan demikian, mereka harus dikontrol target
pencapaian pengetahuannya, proses belajarnya dan hasil yang mereka
dapatkan.

b) Mereka juga menyukai banyak pilihan. Untuk mata pelajaran project, yakni
tugas melakukan mini riset, mereka akan menggunakan teknologi untuk
memperoleh banyak informasi. Mereka harus diberi kebebasan untuk
memilih metode dan teknik-tekniknya, untuk mereka jalani dan pada
akhirnya akan mampu menyiapkan laporan, sebagaimana para siswa atau
mahasiswa yang melakukannya secara tradisional.

c) Mereka adalah orang-orang yang menyukai ikatan kelompok dan ikatan
sosial, hanya saja mereka membangun group melalui media sosial mereka,
dan oleh karenanya kelompok mereka lintas bangsa, negara, budaya dan
bahkan agama. Mereka memiliki jejaring internasional yang dinamis, dan
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jika mereka manfaatkan untuk menjadikan jejaringnya sebagai kelompok
belajarnya, maka mereka akan memiliki pengalaman keilmuan yang jauh
lebih baik, daripada tutorial atau mentoring dalam satu kelas di sekolah
tradisional.

d) Mereka adalah orang-orang terbuka, melalui tradisi jejaringnya mereka
terbelajarkan untuk menjadi terbuka, karena dalam jaringannya semua
penganut agama ada dan terkelompokkan, ada yang Kristen, Katholik,
Hindu, Buddha dan juga Kong Hu Chu, atau bahkan mungkin ada yang
atheis, tapi komunikasi mereka tetap berjalan dan tidak terganggu oleh
perbedaan-perbedaan tersebut.

e) Mereka terbiasa dengan teknologi digital. Mereka adalah orang-orang yang
sudah sangat terbiasa dengan teknologi digital. Mereka adalah kelompok
sosial yang mampu memperbesar fungsi-fungsi teknologi digital dengan
fungsi yang lebih besar, dari sekedar komunikasi, sumber informasi, atau
publikasi produk dan layanan jasa. Dan karena kebiasaan-kebiasaannya
yang selalu lekat dengan alat komunikasi tersebut, mereka akan memiliki
Kreativitas untuk optimalisasi penggunaan teknologi tersebut untuk
kebaikan hidup masyarakat.

f) Mereka berfikir berbeda tentang teknologi. Generasi sebelumnya, memiliki
kebiasaan kalau ada teknologi baru, mereka pelajari, pertimbangkan baru
kemudian mereka pakai. Generasi milenial sekarang tidak mempedulikan
itu, ketika ada teknologi baru, mereka langsung gunakan, dan mereka
jadikan mitra hidupnya. Oleh sebab itu, ketika ada google, mereka tidak
pelajari apa itu google atau yahoo, tapi mereka langsung manfaatkan
sebagai sumber informasi, sumber belajar, dan berbagai manfaat lain untuk
mereka belajar atau lainnya.

g) Mereka lebih menyukai eksperimen-eksperimen dalam pemanfaatan
teknologi, jika gagal dalam satu kali penggunaan, mereka akan coba lagi,
dan terus mencoba sampai mereka berhasil. Mereka termasuk generasi
pemberani dengan risiko, sehingga menyukai ujicoba tersebut, sampai
mereka berhasil. Kebiasaan tersebut mereka lakukan, karena anak-anak
sekarang melihat hidup dalam ketidak pastian. Orang tua mereka kerja
keras untuk membiayai hidup mereka, karena khawatir dengan hari esok
yang belum pasti, dan belum diketahui apa yang akan terjadi. Oleh sebab
itu, kalau mereka punya waktu, mereka akan habiskan untuk bersenang-
senang. Inilah karakter generasi milenial, yang mulai mengenal kehidupan
dunia di abad ke-21 ini.
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Bagaimana mendidik mereka, mempersiapkan mereka untuk penerus
peradaban dunia, mereka harus memiliki responsibility terhadap sustainabilitas
peradaban dunia, harus mampu bekerjasama lintas bangsa, negara, budaya dan
agama. Pada saat yang sama, mereka juga sudah sangat dimudahkan dengan
teknologi yang rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 5.5 jam perhari
untuk membuka dan membaca smartphone-nya. Akan tetapi, hasil survey
McKinsey, memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia masih di bawah
Singapura, Filipina dan Thailand dalam penggunaan internet, dengan hanya
34% dari total penduduk, sementara Amerika Serikat sudah mencapai 87%.
Akan tetapi pengguna media sosial seperti facebook, twiter dan instagram,
penetrasi masyarakat Indonesia melampaui Amerika Serikat. Kemudian,
mereka juga harus mampu mengembangkan jejaring kerjasama antar bangsa,
harus menjadi orang kreatif dan inovatif, memiliki rasa percaya diri yang baik,
mampu berkomunikasi dan meyakinkan mitra kerjanya dengan baik, serta tetap
memiliki patriotisme yang kuat di tengah arus globalisme yang mempengaruhi
cara berfikir masyarakat dunia kini dan esok.

1. Bagaimana Menjadi Guru yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila di
Tengah perubahan yang Sangat Cepat

Sukses menjadi guru di era perubahan ini tidak cukup hanya dengan
peningkatan profesionalisme yang ditandai dengan sertifikasi dan tunjangan
profesi, kehadiran dan jumlah jam mengajar guru di kelas, tetapi harus
dilakukan mengubah sudut pandang (reframing) rancangan pendidikan dan
pembelajaran yang komprehensif, baik dari aspek lingkungan belajar, yakni
ruang kelas yang mendukung proses pembelajaran, memiliki perpustakaan
kelas, kursi dan meja belajar yang mudah diubah formasinya, perpustakaan
utama, laboratorium serta sarana lain yang mendukung untuk siswa melakukan
aktifitas, baik olah raga, bermain, istirahat dan juga tempat untuk para siswa
makan dan minum. Kemudian, sekolah juga harus memiliki konsep yang jelas
tentang pengembangan profesi para guru, baik sistem peningkatan karir,
insentif yang sesuai dengan produktifitas para guru, Sistem penugasan guru
sebagai sebuah profesi, baik untuk mengajar, medampingi siswa belajar,
mengevaluasi pencapaian belajar siswa, dan juga perlindungan para guru dalam
melaksanakan tugas profesinya sebagai guru. Kurikulum dan pembelajaran,
standar dan penilaian.

Dalam konteks kurikulum, sekolah harus memfasilitasi para siswanya
belajar sains, ekonomi, sosial, sejarah dan kewarganegaraan berdasarkan nilai-
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nilai Pancasila, di samping bahasa internasional. Kemudian sekolah juga harus
melakukan perubahan desain kurikulumnya untuk membina para siswanya agar
memiliki kesadaran global, mengetahui dan sadar akan pentingnya manajemen
keuangan, prosedur melakukan bisnis dan juga harus menjadi kelompok sosial
yang tidak buta entrepreneurship, kesadaran tentang perlunya hidup sehat, dan
juga kesadaran akan perlunya menjaga dan memelihara lingkungan, menjaga
dan mengkonservasi hutan sebagai sumber mata air, memproduksi oksigen,
memelihara dan menjaga kebersihan udara dari polusi, yang semuanya itu tidak
mungkin akan menjadi tambahan materi pelajaran baru, tetapi bisa dimasukkan
dalam kegiatan ekstra kurikuler, atau menjadi pokok bahasan dalam mata
pelajaran yang relevan, atau ilustrasi dalam proses belajar mata pelajaran sains,
matematika dan PPKn. Kesadaran globalisme menjadi bagian penting dalam
redesain kurikulum dan pembelajaran yang harus dikembangkan untuk
generasi milenium ke-3 ini, karena penduduk dunia yang semakin besar,
sumber daya alam yang semakin terbatas untuk memenuhi hajat hidup umat
manusia, mobilitas penduduk dunia yang semakin dinamis, dan kompetisi yang
semakin ketat.

Perancangan ulang program pendidikan tersebut dikembangkan dalam
rangka menghasilkan para alumni yang memiliki kriteria utama untuk bisa
sukses dalam karir dan profesi. Pendidikan harus bisa menghasilkan para
alumni yang menguasai core subjects sains, matematika, sosial, sejarah, dan
kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta berbagai skil, pola
fikir, pola pandang dan sikap yang sesuai dengan perkembangan abad ke-21.
Kemudian mereka juga harus memiliki kompetensi untuk bisa akses informasi,
dan media, ketrampilan yang bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja,
serta memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, serta
menjadi orang kreatif dan inovatif dalam bidang apapun mereka berkarya.
Inilah kompetensi-kompetensi utama yang harus dimiliki setiap pelajar dan
mahasiswa yang akan memasuki pasar kerja di era milenium ketiga, era
globalisme, dan kolaborasi internasional, serta dalam era digital dan
pemanfaatan teknologi yang jauh lebih besar dari zaman era milenium ke-2
yang baru lalu.

Akan tetapi, tidak semua kompetensi tersebut menjadi bagian program
pembelajaran sebagai inti dalam kurikulum sekolah, karena di samping harus
ramping, kurikulum juga selalu menggunakan pendekatan cabang keilmuan,
karena pendidikan adalah mengubah cara berfikir, bersikap, bertindak serta
membina keahlian yang semuanya hanya bisa dilakukan dengan pendekatan
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ilmu dan teknologi. Oleh sebab itu, banyak kompetensi yang dimandatkan pada
proses pembelajaran, yakni proses pembelajaran, ilustrasi penjelasan konsep
keilmuan, serta proses pemahaman ilmu, pelatihan penguasaan teknologi,
bahkan buku teks yang memerlukan penjelasan ilustratif, bukan sesuatu yang
bebas nilai, semuanya harus menjadi bagian dalam proses mengubah perilaku
siswa, yang harus dikontrol oleh guru, sebagaimana lingkungan dan budaya
sekolah, harus didasarkan pada kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kontrol. Dengan demikian, proses
pembelajaran memiliki dua sisi mata pisau, yakni peningkatan kompetensi
berbasis ilmu dan teknologi, serta peningkatan kompetensi berbasis aktifitas
belajar. Ketika guru memerintahkan siswa untuk melakukan belajar kelompok
dengan teman sekelas, pada hakikatnya dia sedang mendorong para siswanya
untuk memahami secara mendalam bahan ajar yang mereka pelajari,
menerimanya sebagai kebenaran baru dan membiasakannya dalam kehidupan
profesi serta sosial mereka, dan pada saat yang sama, dia juga melatih
interpersonal mereka, melatih berkomunikasi, melatih sikap terbuka dan
bahkan dilatih untuk bisa menerima orang lain.

Demikian pula, ketika mereka melakukan praktik di laboratorium,
apakah praktik pembuktian atau pelatihan penggunaan sebuah alat, maka pada
hakikatnya mereka sedang melatih skil dan ketrampilan dengan alat teknologi
tersebut yang dalam taksonomi Bloom berada pada level 14 dan 15 practicing
dan adapting, tapi pada saat yang sama juga dilatih untuk menjadi orang yang
selalu berfikir persisting, listening to other, striving for accuracy, dan bahkan
melatih kecerdasan interpersonal dengan melatih komunikasi yang saling
menghargai dengan para tutor, laboran dan kelompok belajarnya. Dengan
demikian, beberapa bagian dalam teori behaviorisme, bahwa guru harus
mengontrol lingkungan sebagai bagian penting dalam proses yang terjadi
dalam cara kerja, tetap harus menjadi bagian penting sehingga tidak ada satu
detik pun yang tidak berguna bagi anak, sejak mereka masuk pintu gerbang
sekolah. Persiapan masuk kelas, di dalam kelas, waktu istirahat dan juga waktu
mereka di rumah ibadah, bahkan waktu mereka sedang berada di kantin
sekolah, adalah waktu-waktu produktif untuk mengubah behaviour mereka,
baik cara berfikir, bersikap dan bertinda berdasarkan nilai-nilai Pancasila, atau
bahkan meningkatkan skil dan ketrampilan mereka.

Sebagaimana sudah dikemukakan dalam bahasan tentang optimalisasi
proses pedagogi dengan pedagogi multiliteracy, dengan mencoba menginsersi
empat (4) aspek dalam proses pembelajaran sains, sosial, dan bahasa, yakni
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taxonomy of thinking, Taxonomy Bloom, Multiple Intelligence dan habit of
mind. Kendati mungkin masih tumpang tindih antara satu dengan lain, karena
dikembangkan secara parsial, namun setidaknya pendidikan terus berupaya
merespon kemajuan peradaban dunia, dan tidak hanya terpaku dengan satu
Taxonomy Bloom, yang fokus pada perubahan perilaku melalui sains, sosial,
teknologi dan juga bahasa yang dipelajari siswa di sekolah. Multiliteracy
pedagogi mencoba menawarkan kompetensi-kompetensi yang nyata diperlukan
untuk pengembangan profesi di abad milenia, yang lebih flexible, responsif dan
juga sesuai dengan keperluan bekerja dalam dunia yang lintas budaya dan
bahasa.

Begitu banyak kompetensi dan ketrampilan yang diidentifikasi
merupakan kompetensi yang paling urgen di abad milenia ini, baik kompetensi
berpikir, multiple intelligence, maupun habit of mind, selain taxonomy bloom
yang selama ini menjadi acuan dalam pengembangan proses pembelajaran di
dalam kelas. Berikut akan kita bahas mengenai empat kemampuan dasar yang
harus dimiliki memasuki Abad ke-21
a. Critical Thinking

Critical thinking di Indonesia sering dipadankan berfikir kritis. Akan
tetapi, secara pragmatis berfikir kritis sering juga dipahami berbeda oleh para
pemakainya. Ada yang dengan sangat mudah untuk mendefinisikan berfikir
kritis adalah berfikir untuk selalu berbeda dengan kebijakan dari pejabat publik.
Kalau seseorang mampu selalu berfikir berbeda dengan keputusan kebijakan
pejabat publik, sering dikatakan bahwa dia itu kritis. Padahal belum tentu
kebijakannya itu melenceng dari visi dan misi institusi, sehingga kritiknya
tidak memperoleh respon publik. Gaya berfikir kritis seperti ini, tidak bisa
dijadikan acuan untuk para siswa, karena tidak produktif. Kemudian, ada juga
yang mampu memilih dari berbagai kebijakan, keadaan, atau perkembangan
yang terlihat keluar dari regulasi, kebijakan, atau arah pengembangan institusi,
sehingga diasumsikan akan menjadi sebuah petaka atau bencana besar atau
kecil. Akan tetapi, dia hanya bertendensi untuk mempertanyakan yang
berujung pada menyalahkan para pengambil kebijakan atau keputusan,
sehingga berakhir dengan chaos karena mampu mempengaruhi kelompok-
kelompok lain untuk melakukan perlawanan. Gaya seperti ini, juga kurang
produktif karena tidak memberikan jalan keluar untuk melakukan perbaikan ke
depan untuk kemajuan institusi.

Sejalan dengan itu, maka Emily R. Lai menncoba menawarkan sebuah
pengertian yang dipengaruhi oleh dua cara pandang philosofi dan psikologi.
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Menurut cara pertama, berfikir kritis diartikan sebagai cara berfikir yang
bertujuan, berbasis regulasi, teori, konsep, dan hasil analisis terhadap data,
serta menggunakan berbagai kriteria yang jelas dan terukur. Inilah pendekatan
philosofis untuk mengidentifikasi critical thinking, yang sedikitpun tidak
menyinggung soal perasaan orang, justru dalam pendekatan filosofis menuntut
tagihan-tagihan teori, konsep dan regulasi, serta prosedur analisis yang
metodologis berbasis data empirik. Pendekatan filosofis melihat pada
kebenaran proses dan prosedur, serta integritas berfikir yang didasarkan pada
teori dan regulasi. Sementara dalam pandangan psikologi, critical thinking
sering dimaknai dengan penggunaan ketrampilan atau strategi kognitif untuk
meningkatkan probabililitas pencapaian outcome yang diharapkan. Definisi
yang dikemukakan oleh aliran psikologi tidak mengabaikan urgensinya teori,
regulasi, data dan metodologi, karena diikat dengan kata-kata ketrampilan
kognitif, yang mewakili semuanya, tetapi kelebihan psikologi adalah fokus
pada desirable outcome, yakni peningkatan hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, untuk berfikir kritis tidak cukup hanya mampu
berfikir berbeda dengan kebijakan publik, keputusan pimpinan institusi, tetapi
justru adalah berfikir konstruktif untuk membawa perubahan terhadap keadaan
yang diasumsikan akan merugikan institusi karena pelambatan atau karena
jalannya yang keliru berdasarkan regulasi, teori atau konsep. Kemudian,
critical thinking juga memerlukan metodologi berfikir yang sainstifik, berbasis
data, teori, regulasi dan konsep, serta analisis obyektif dengan teknik dan
metode yang bisa dipertanggung jawabkan. Ketrampilan itulah yang harus
diajarkan pada para siswa dan mahasiswa, yang untuk ini, tidak ada mata
pelajarannya, tidak ada waktu khusus untuk melatih mereka, tapi menjadi kunci
sukses mereka sebagai profesional, dan kunci sukses dunia untuk merajut
peradaban di masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, dalam tulisan ini,
critical thinking dimasukkan dalam salah satu agenda strategis melatih para
siswa dan mahasiswa melalui proses pembelajaran, dan menyatu pada mata
pelajaran, matematika, sains, sosial/ kewarganegaraan dan bahasa.

Sejalan dengan itu, untuk para guru setidaknya harus menanamkan
empat kompetensi dasar yang harus dimiliki para siswa dan mahasiswa agar
memiliki kompetensi critical thinking dengan baik yakni, mampu
menyampaikan argumentasi logis secara efektif, mampu berfikir sistematis,
mampu merumuskan kesimpulan, dan mampu melakukan pemecahan masalah
secara efektif.
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a) Kemampuan memformulasi pemikiran secara rasional baik logika deduktif
ataupun induktif yang sesuai dengan kebutuhan formulasi penyelesaian
masalah ataupun sebuah usulan. Analisis dimulai dengan teori, atau
regulasi, atau idealitas, dan dielaborasikan secara lebih detail, baru
kemudian mengemukakan data, fakta atau kenyataan empirik, dan
kemudian analisis kesenjangan antara regulasi dengan implementasi, antara
idealitas dengan realitas dan seterusnya, sehingga bisa diformulasikan
masalahnya. Itulah cara berfikir deduktif. Akan tetapi, jika berfikir induktif,
dimulai dengan berbagai kenyataan, lalu disandingkan dengan regulasi,
teori atau harapan, dan kemudian dianalisis kesenjangannya sehingga bisa
diformulasikan permasalahannya.

b) Mampu menjaga koherensi fakta antara satu dengan yang lain, dan mampu
mensinergikan fakta-fakta tersebut, sehingga menjadi satu kesatuan, untuk
dianalisis langkah-langkah pernyelesaian masalahnya, atau langkah-
langkah pembaharuan yang akan dikembangkan atau apapun idenya.
Dengan demikian, dia mampu menjaga hubungan dialektika antara satu
fakta dengan lainnya, dan antara fakta dengan masalah, dan antara masalah
dengan solusinya.

c) Mampu merumuskan kesimpulan yang diawali dengan pengumpulan data
yang sesuai, menganalisis data, lalu merumuskan kesimpulan berbasis data
dan didukung dengan teori, serta menyesuaikan kesimpulan tersebut pada
regulasi, teori atau konsep, dan menjaga konsistensi analisis masalah
dengan argumentasi yang melatarbelakangi masalah tersebut.

d) Setiap siswa dan mahasiswa harus dilatih untuk mampu menyelesaikan
masalah, yakni bahwa kesimpulan tersebut mampu menjawab
permasalahan yang sedang dihadapi institusi, dan pemikiran tersebut
merupakan salah satu solusi menyelesaikan permasalahan institusinya, baik
dalam aspek sumber daya manusia, keuangan, infra struktur, maupun
kemajuan perusahaan, institusi atau perkumpulan agar bisa jauh lebih baik
lagi dari yang sudah berkembang saat itu.

Kompetensi tersebut harus diperoleh oleh setiap siswa dan mahasiswa
agar mereka bisa memasuki pasar kerja global, baik pada tingkat ASEAN,
APEC, maupun pada tingkat global yang akan terus bergerak seiring dengan
perkembangan teknologi informasi yang cepat, sehingga dunia menjadi luas,
dan mobilitas manusia di dunia bukan antar kota dalam sebuah negara, tapi
antar negara di dunia. Akan tetapi, kompetensi ini tidak ada mata pelajaran atau
mata kuliahnya, tidak ada paket trainingnya, dan kini menjadi mandat guru
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yang harus dilatihkan pada para siswa dalam proses pembelajaran sains,
matematika, kewarganegaraan dan bahasa di dalam kelas. Oleh sebab itu, maka
kini dikembangkan multiliteracy pedagogy, agar para guru memiliki integritas
untuk menjadikan mata pelajarannya sebagai wahana berlatih critical thinking.

b. Komunikasi
Komunikasi adalah kunci sukses dalam posisi apapun. Jika komunikasi

seseorang itu baik, menggunakan bahasa yang dipahami oleh semua orang, bisa
meyakinkan para penerima, pesannya singkat, jelas dan sesuai dengan target
outcome yang diharapkan, maka semua pesan akan tersampaikan dan akan
mempengaruhi penerima untuk mengikuti atau setidaknya tidak melakukan
penolakan terhadap informasi tersebut. Dalam bisnis apapun, dalam profesi
apapun, komunikasi merupakan salah satu bagian yang sangat vital.
Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau sebuah pemahaman
umum dari seseorang terhadap orang lain. Proses komunikasi akan melibatkan
pengirim pesan, penerima pesan, konten pesan, dan media atau channel. Media
komunikasi bisa berbentuk face to face conversation, telephone call, e-mail or
written report. Komunikasi akan terganggu jika bahasa yang digunakan tidak
atau kurang dipahami oleh kedua belah pihak yang berkomunikasi, atau
suasana bising, atau sikap penerima yang kurang respek pada pengirim, atau
penerima dalam keadaan emosi sehingga pesan-pesannya tidak bisa diterima
secara utuh.

Sekolah harus melatih ketrampilan komunikasi para siswanya, agar
mampu berkomunikasi dengan baik, bisa diterima di pasar kerja, dan mampu
mendorong serta meningkatkan bisnis perusahaan atau institusi tempat mereka
berkarir. Akan tetapi, kompetensi komunikasi ini juga tidak ada mata
pelajarannya dan juga tidak ada mata kuliahnya selain pada program studi ilmu
komunikasi. Dan ketrampilan ini menjadi sangat penting bagi semua siswa dan
mahasiswa dari program studi apapun, karena mereka semua akan berkarya
dan memiliki kompetensi komunikasi yang akan mereka gunakan secara
profesional. Oleh sebab itu, pembinaan kompetensi komunikasi juga menjadi
tugas dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran. Ketrampilan
yang harus dilatihkan pada para siswa dalam proses pembelajaran tersebut
adalah sebagai berikut.
a) Mengartikulasikan pemikiran dan gagasan dengan jelas, simpel dan mudah

dipahami, baik dalam bahasa lisan, tulisan atau komunikasi nonverbal
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lainnya, dengan menggunakan berbagai bentuk saluran yang efektif
menyampaikan pesan.

b) Mendengarkan uraian yang disampaikan penyampai pesan, apapun isi
pesan tersebut, apakah pengetahuan baru, nilai-nilai baru, sikap-sikap baru,
atau pesan-pesan lain untuk dikerjakan bersama. Komunikasi di sekolah
atau perguruan tinggi masih didominasi oleh komunikasi guru dengan
siswanya, dosen dengan mahasiswanya, tata usaha dengan para siswa
dan/atau mahasiswa, serta antar siswa serta mahasiswa sendiri. Ketrampilan
tersebut, baik sebagai pengirim maupun penerima pesan, akan mereka
gunakan kelak ketika sudah memasuki dunia profesi kekaryaan.

c) Menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, apakah untuk
penyampaian kabar, instruksi, memotivasi, meyakinkan seseorang untuk
mengikuti pemikirannya, atau mempengaruhi seseorang untuk beralih
mengikuti cara pandang dan kecenderungannya.

d) Melatih penggunaan berbagai media komunikasi berbasis teknologi sesuai
kemajuan teknologi informasi, dengan memahami berbagai keuntungan dan
kerugiannya. Ketika seorang guru atau dosen menyampaikan pesan
pembelajarannya di internet, pada saat yang sama dia sedang melatih para
siswa atau mahasiswanya menggunakan media internet sebagai channel
komunikasinya. Demikian pula ketika para guru atau dosen ketika meminta
para siswa atau mahasiswanya, menyampaikan tugasnya juga melalui
channel dunia maya tersebut.

e) Melatih komunikasi dalam konteks sosial berbeda dengan menggunakan
pendekatan budaya dan bahasa yang berbeda. Para siswa dan mahasiswa
harus dilatih untuk komunikasi dengan channel multilingual, serta
pendekatan multi budaya dengan attitude multikultural.

Sebagaimana melatih kemahiran critical thinking yang diintegrasikan
dalam mata pelajaran, demikian pula pelatihan ketrampilan komunikasi yang
harus dikontrol oleh guru dalam proses pembelajaran mata pelajaran. Dengan
demikian sumber belajar utama adalah ruang kelas dalam waktu belajar, dan
program pelatihan ketrampilan komunikasi ada dalam proses pembelajaran
tersebut. Akan tetapi, ada potensi lain untuk pembelajaran dan pelatihan
ketrampilan komunikasi di luar kelas, yang bisa dan harus dikontrol oleh guru,
yakni penugasan dan pelaporan tugas. Penugasan bisa menggunakan channel
internet dan bisa diakses dengan android, demikian pula dengan pelaporannya.
Dengan demikian, guru sudah melatih dua ketrampilan sekaligus, ketrampilan
komunikasi tulis, dan ketrampilan penggunaan media elektronik untuk sebagai
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saluran informasinya. Bahkan bisa berkembang menjadi tiga atau empat
keuntungan, dengan penggunaan multilingual jika mitra komunikasinya berasal
dari komunitas multilingual, dan juga pendekatan multikultural jika mitra
komunikasinya berasal dari masyarakat lintas budaya.

i. Kolaborasi
Berbagai perusahaan seringkali melakukan kerjasama, apakah dengan

membentuk konsorsium untuk melakukan proyek yang sangat besar, atau
hanya mengembangkan kerjasama dengan saling membantu satu sama lainnya
dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, atau melakukan kerjasama untuk
mengembangkan sebuah bisnis antara produsen, distributor dan pemasaran.
Semuanya itu sangat dimungkinkan untuk terjadi saat ini, apalagi dalam dunia
modern yang sudah sangat didukung oleh infra struktur komunikasi yang
memudahkan proses pembicaraan, negosiasi dan pembicaraan sharing antara
satu dengan lainnya. Kerjasama, tidak hanya di korporasi swasta tapi juga di
institusi pemerintah, satu kementerian, tidak bisa melaksanakan tugas dan
fungsinya dengan baik tanpa didukung oleh kementerian lainnya. Kementerian
Agama yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan ibadah haji, harus
bekerjasama dengan kementerian perhubungan, kementerian kesehatan serta
lembaga-lembaga lain, bahkan dengan korporasi swasta untuk penyediaan
berbagai kepentingan teknis dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji bagi
masyarakat. Kolaborasi adalah ketrampilan yang harus dimiliki setiap orang,
baik untuk menjadi pengusaha, entreprenuer, maupun sebagai pegawai negeri
sipil.

Kolaborasi tiada lain adalah kerjasama dengan melakukan pertukaran
informasi, mengembangkan berbagai pilihan kegiatan dan pekerjaan bersama,
melakukan sharing sumber daya, meningkatkan kapasitas dari masing-masing
organisasi untuk mencapai tujuan bersama, dan dikembangkan melalui jejaring
kerja, koordinasi dan kooperasi antar institusi, organisasi dan korporasi dalam
melaksanakan sebuah pekerjaan. Tiga komponen penting dalam kolaborasi
adalah jejaring kerja, koordinasi dan kerjasama (cooperation).

Jejaring kerja adalah mengembangkan jejaring dengan sesama mitra
kerja untuk bertukar informasi, dan untuk melakukan kerjasama yang saling
menguntungkan. Jejaring kerja itu bisa dilakukan antar instansi dalam satu kota
yang sama, antar kota, provinsi dan bahkan antar negara dan bangsa, yang
dilakukan untuk bisa saling memahami satu sama lain, serta dapat melakukan
langkah-langkah kongkrit untuk mengembangkan kolaborasi di antara mereka,
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dalam rangka melaksanakan sebuah proyek, pekerjaan dan kegiatan bisnis
untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama.

Bersamaan dengan pengembangan jejaring kerja adalah koordinasi,
yakni melakukan pertukaran informasi, mengembangkan alternatif kegiatan
yang akan dikerjakan bersama, apakah dimulai dari pembicaraan penyamaan
persepsi, menentukan langkah dan tindakan dan baru menentukan tindakan
atau aksi-aksi bisnis yang dapat membawa keuntungan bersama antar seluruh
pihak yang melakukan kerjasama, dan tetap dalam langkah-langkah untuk
mencapai tujuan bersama. Koordinasi memerlukan keterlibatan organisasional
yang lebih dalam dari sekedar jejaring, karena sudah harus melibatkan banyak
sumber daya yang diperlukan dalam bekerja. Oleh sebab itu, dalam koordinasi
hubungan organisasi sudah jauh lebih bersahabat satu sama lain, dan seluruh
penghalang komunikasi dieliminasi dan bahkan dikurangi, sudah banyak waktu
dialokasikan dan sudah lebih saling percaya antara satu dengan lain.

Sementara cooperation adalah pertukaran informasi, mengembangkan
pilihan-pilihan aksi dalam kegiatan bisnis organisasi, melakukan sharing
sumber daya yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama.
Keterlibatan masing-masing organisasi dalam cooperation sudah semakin besar,
masing-masing harus share sumber daya manusia, keuangan, teknologi, staf,
property, akses pada sumber daya orang dalam organisasi, dan bahkan alat-alat
dari masing-masing organisasi. Pada level ini, sebaiknya kolaborasi sudah
dilengkapi dengan perjanjian teknis tertulis sehingga masing-masing memiliki
dasar legal dalam pemanfaatan semua sumber daya organisasi. Dalam
cooperation dedikasi waktu dari masing-masing organisasi sudah semakin
besar, kepercayaan harus sudah meningkat bahkan diikat dengan legal base
kerjasama teknis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan bahkan akses
informasi, orang dan property harus dibuka sesuai perjanjian.

Inilah hakikat kolaborasi yang merupakan model bisnis di abad milenia,
bahkan dalam kolaborasi diharapkan masing-masing organisasi memberikan
dedikasinya yang terbaik, mengalokasikan waktu yang banyak sesuai
keperluan proyek, saling percaya satu sama lain dan mengembangkan bisnis
yang saling menguntungkan agar bisa sustainable. Dalam kolaborasi, masing-
masing organisasi ikut bertanggung jawab kemajuan, kemunduran dan risiko
dalam setiap pekerjaan, semua dilakukan bersama untuk mencapai tujuan
bersama, sebagaimana mereka juga share dalam penghasilan, pendapatan dan
bahkan bonus pekerjaan secara fair.
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Berbeda dengan dua kompetensi critical thinking dan komunikasi,
kompetensi kolaborasi memerlukan bantuan kurikulum tertulis dalam
pembelajaran, dan bisa masuk disisipkan pada mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bahasa
Inggris, dilakukan secara interseksional, yakni semuanya menyatu dalam
kesatuan program, tapi menyebar dalam beberapa mata pelajaran. Dalam IPS
sendiri menyebar pada geografi, ekonomi dan bahkan mungkin sejarah.
Sementara dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bahasa
Ingris, lebih pada penekanan kesadaran akan pentingnya menjaga patriotisme
di tengah-tengah dorongan penyebaran WNI ke luar negeri, sementara bahasa
Inggris lebih pada ketrampilan bagaimana bernegosiasi dan mempengaruhi
orang lain. Akan tetapi, insersi tersebut akan lebih mudah pada ilustrasi bukan
coe content of learning, karena agak sulit menjaga konsistensi keilmuannya.
Kendati demikian, kolaborasi juga bisa dilatihkan dalam proses pembelajaran
melalui teknik Problem Based Learning (PBL) dalam IPS, umpamanya ketika
memasuki pokok bahasan yang relevan.

ii. Kreativitas and Inovasi
Ada yang berpendapat bahwa kreativitas adalah bawaan dari lahir, dengan
demikian hanya sedikit saja orang kreatif di dunia ini. Akan tetapi para ahli
pendidikan tidak mempercayai itu, sehingga masih dirancang bagaimana
mempersiapkan anak-anak bangsa kreatif melalui proses pendidikan. Kreatif
sendiri bermakna kemampuan untuk melahirkan sebuah gagasan, konsep baru
untuk menyelesaikan sebuah masalah, atau kemampuan melahirkan prototype
baru untuk melahirkan sebuah produk baru yang akan dihasilkan. Pengertian di
atas, setidaknya menyiratkan empat kriteria untuk seseorang dikatakan orang
kreatif, yakni sebagai berikut:

a) Kemampuan berfikir divergen yang bisa memberikan solusi berbeda
dari yang lain tentang sebuah masalah.

b) Memiliki ilmu yang cukup dan memiliki pengalaman masa lalu yang
relevan

c) Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi sehingga bisa bertukar
informasi dengan koleganya.

d) Memiliki kapasitas dalam berfikir kritis dan memiliki kemampuan
analis yang baik.
Untuk melahirkan anak kreatif diperlukan lingkungan yang mendukung,

pelatih yang memiliki kompetensi, pelatihan yang cukup, dan individual yang
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pekerja keras. Dengan demikian, kini sudah tidak diperdebatkan lagi, bahwa
kreativitas itu dibentuk bukan dilahirkan.

Kreativitas selalu berdampingan dengan inovasi, karena keduanya
hampir sama, bahwa kreativitas menuntut ada pemikiran baru, gagasan baru
untuk penyelesaian masalah. Dan kreativitas juga terkait dengan prototype baru,
dan produk baru sebagai alternatif untuk memperbaiki produk yang sudah ada.
Dengan demikian dalam proses berfikir kreatif ada fase melahirkan sebuah
formula baru, dan ada proses implementasi formula tersebut untuk bisa dipakai
dalam penyelesaian masalah. Dengan demikian orang kreatif bukan orang yang
hanya berfikir imajinatif, tetapi orang yang menggunakan hasil pemikirannya
untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk melahirkan masalah. Demikian
pula halnya dengan inovasi, sebagaimana diartikan Mark Rogers bahwa inovasi
adalah sesuatu yang benar-benar baru dan benar-benar ada pengembangan
yang signifikan dikerjakan oleh perusahaan untuk melahirkan nilai tambah baik
bagi perusahaan maupun bagi pengguna dan pemakai produk. Dalam inovasi
selalu dituntut ada proses kreatif, hanya fokusnya adalah nilai tambah, baik
bagi perusahaan atau institusi maupun bagi para pemakai. Sementara proses
kreativitas biasanya diorientasikan untuk melahirkan formula baru dalam
rangka menyelesaikan masalah. Akan tetapi, Akbar Fadaee and Haitham Obaid
Abd Alzahrh dengan mudah membedakan, bahwa kreativitas itu adalah proses
melahirkan ide baru, gagasan baru, formula baru dan model baru, sementara
inovasi adalah cara baru dalam mengoperasikan formula baru tersebut. Dengan
demikian, inovasi selalu datang setelah lahir karya-karya kreatif. Hanya saja,
kreativitas tidak akan diakui sebagai sebuah karya kreatif kalau belum ada
bukti produk baru dan model baru yang benar-benar distingtif dan membawa
perubahan, sehingga ada juga definisi kreativitas itu adalah bringing
imagination in to being. Kesimpulan tersebut sejalan dengan teori yang
dikembangkan Dennis Van Roekel, yang menurutnya hubungan antara
kreativitas dan inovasi terdiri dari tiga tahap, berfikir kreatif, bekerja kreatif
dan melaksanakan pekerjaan dengan inovasi baru. Penjelasan Ketiga tahap
tersebut adalah sebagai berikut:
a) Berfikir kreatif, yakni melatih para siswa untuk brainstorming supaya

memperoleh ide dan masukan yang sangat luas. Kemudian merumuskan ide,
baik ide incremental, yakni ide kreatif mengikuti arus, maupun radikal,
yakni ide kreatif melawan arus, dan terakhir mengelaborasi, menganalisis
dan mengevaluasi ide-ide yang sudah dirumuskan untuk dikembangkan
secara lebih luas dengan upaya yang maksimal.
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b) Bekerja kreatif, yakni melatih para siswa untuk mengembangkan,
melaksanakan, mengkomunikasikan ide-ide baru pada orang lain.
Kemudian terbuka dengan masukan-masukan, mendemonstrasikan ide-ide
baru dalam pelaksanaan pekerjaan, dan memperhatikan kekurangan-
kekurangannya untuk diperbaiki kemudian.

c) Melaksanakan inovasi, yakni mengimplementasikan ide-ide baru dengan
cara baru dan pastikan bahwa cara-cara baru tersebut akan membawa
kebaikan bagi institusi atau bagi para pelanggan atau pengguna jasa.

Sebagaimana kompetensi critical thinking dan komunikasi, kompetensi
Kreativitas dan inovasi juga harus dilatihkan pada para siswa dalam kelas dan
di luar kelas. Pelatihan kedua kompetensi dasar tersebut dapat dilakukan
dengan Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran yang relevan
apakah dalam IPA, IPS, matematika, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan atau bahkan mungkin pada mata pelajaran Pendidikan
Agama, atau bahkan olah raga. Pelatihan kedua kompetensi dasar tersebut tidak
difasilitasi dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tertentu. Maksimal
masuk dalam konten pembelajaran lewat cara-cara pelaksanaan tugas, baik
mencari data, menganalisis data, menyimpulkan, dan mempresentasikan
kesimpulan hasil belajar mereka.

3. Sepuluh Ide Reformasi Pengajaran Nilai-Nilai Pancasila Memasuki
Abad ke-21

Reformasi pedagogi ditulis sebagai sebuah gagasan menghadapi era
milenia yang karakteristik generasinya berbeda jauh dengan generasi abad ke-
20 yang baru lalu. Proses pendidikan di masa sebelum ini, sangat terikat oleh
kelas, dibatasi oleh empat bidang dinding, diatur waktu masuk, belajar,
istirahat dan pulang, serta diatur jadwal pelajaran, frekuensi belajar pada setiap
mata pelajaran. Siswa terikat dengan buku teks yang dianjurkan dalam
kurikulum dan guru, terikat pada perencanaan yang dikembangkan guru dan
sekolah, dan siswa harus belajar apa saja yang disajikan guru walaupun sudah
menguasainya. Kini dikembangkan ide-ide baru yang mungkin bisa relevan
dengan kebutuhan abad ke-21, ketika sumber belajar sudah sangat beragam,
mudah diakses, murah dan memungkinkan sisa mempelajari bahan-bahan ajar
melampaui batas-batas yang direncanakan oleh kurikulum dan guru. Ide-ide
tersebut adalah sebagai berikut:
a) Open up lesson (Pembelajaran yang terbuka). Kebiasaan di banyak kelas di

banyak sekolah, proses pembelajaran siswa diatur dan dikuasai oleh guru.
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Guru menyampaikan topik bahasan, materi pelajaran, kadang mereka
menjelaskan materinya itu lalu memberikan tes. Padahal belum tentu sajian
tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa, sehingga motivasi
mereka menurun, siswa menjadi tidak bergairah belajar, waktu terbuang
sia-sia, hanya karena guru kurang memahami kebutuhan siswanya belajar.
Sebaiknya biarkan para siswa menetapkan sendiri, apa yang mau mereka
pelajari dalam rangka mencapai tujuan yang sudah dirumuskan oleh guru,
dan guru cukup memberikan dukungan serta pendampingan dengan lebih
dekat, sehingga mereka merasa memperoleh perhatian serius dari gurunya.
Siswa harus dihargai kebebasannya untuk mempelajari apa dengan cara
bagaimana, tapi dibebani tanggung jawab pencapaian standar kompetensi
(learning objectives) sesuai nilai-nilai Pancasila yang sudah ditetapkan
dalam program pembelajaran yang dirancang guru. Sebaliknya guru hanya
mendampingi mereka belajar, dan interaksi antara siswa dengan guru bisa
lebih dekat dan lebih bermakna.

b) Think outside the Classroom box. Kelas tradisional biasanya disusun secara
rapi, para siswa duduk di bangku atau kursi dengan meja-meja kecil
menghadap pada guru, dan guru berperan untuk menyampaikan pelajaran
pada mereka. Kini paradigmanya sudah berubah, perkembangan ekonomi,
sains dan teknologi dan bahkan peradaban dunia bergerak sangat cepat.
Sementara para siswa dilingkari oleh sumber-sumber informasi sains dan
teknologi yang mudah diakses. Dengan demikian, sangat besar
kemungkinan siswa masuk kelas sudah membawa banyak informasi yang
mereka akses di dunia maya, dan bahkan kelas menjadi arena untuk
mengejar informasi sains dan teknologi untuk mereka pelajari, bukan
sebagai arena untuk memaparkan informasi sains dan teknologi. Dengan
demikian, tidak boleh berpresentasi dan bahkan mendesain kelas untuk
tempat guru presentasi, tetapi biarkan kelas sebagai arena bagi para siswa
mencari ilmunya sendiri sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk
mereka pelajari. Guru hanya memfasilitasi dengan perpustakaan kelas,
modul, buku teks, serta buku-buku pendukung, dan yang terpenting akses
internet, serta menyediakan beberapa PC untuk para siswa yang tidak
membawa laptop atau ipad.

c) Get Personal. Biasanya dalam dunia pendidikan ada klasifikasi siswa
berkebutuhan khusus, dan mereka dilayani secara khusus oleh guru. Kini
semua anak berkebutuhan khusus, dan memerlukan pelayanan yang khusus
pula. Tidak bisa semua anak dalam satu kelas yang sama, dan dalam waktu
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yang sama, dalam mata pelajaran yang sama belajar materi yang sama dari
satu orang guru, karena bisa saja apa yang dipresentasikan guru sudah
dipahami dengan baik oleh sebagian siswa, dan masih dibutuhkan oleh
sebagian yang lain, sehingga pada hari itu siswa tertentu akan merugi,
karena tidak memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dan tidak akan
cukup waktu jika guru harus mempresentasikan semua yang ingin diketahui
oleh para siswa, karena masing-masing siswa memiliki kebutuhan berbeda.
Oleh karena itu, layanan pada siswa di dalam kelas harus lebih personal,
biarkan mereka mempelajari apa yang mereka ingin pelajari dari program
yang dipersiapkan guru, dan guru harus melayaninya dengan
pendampingan serta membantu memvalidasi kesimpulan yang mereka
sudah rumuskan.

d) Tap in to Students digital expertise. Siswa harus dibiasakan penggunaan
internet sebagai sumber belajar, interaksi siswa dengan guru bisa
menggunakan media-media komunikasi digital, guru bisa memberikan
tugasnya lewat internet, dan para siswa menyampaikan tugas-tugasnya juga
lewat media yang sama. Mereka bisa sharing informasi sesama temannya
melalui media sosial, facebook, WA, Twitter, Instagram atau lainnya. Dan
banyak sekolah mengizinkan para siswanya menggunakan android untuk
akses bahan-bahan ajarannya selagi laptop yang mungkin harganya lebih
mahal.

e) Get Real With The Project. Kini para siswa sekolah menengah sudah
dibiasakan dengan tugas-tugas penelitian dalam skema mini research.
Kegiatan tersebut biasa disebut sebagai proyek. Proyek dalam tradisi
akademik merupakan kebijakan yang sangat baik, karena para siswa dilatih
untuk melakukan kajian dan analisis satu fokus secara komprehensif multi
disiplin dan melampaui batas-batas keilmuan dari masing-masing disiplin.
Project semacam ini, di samping mampu meningkatkan kematangan
keilmuan para siswa, juga mereka terlatih untuk bekerja teamwork, berlatih
mengelola waktu untuk bekerja, dan pada tahap akhir mempresentasikan
hasil karyanya dalam forum sekolah dengan ragam pendengar dan
pemerhati. Ketrampilan dan semua kompetensi tersebut akan sangat
diperlukan untuk bisa sukses dalam karir dan profesi kelak setelah mereka
meninggalkan sekolah.

f) Expect students to be Teachers. Memberi kepercayaan pada para siswa agar
berperan sebagai guru terhadap teman-teman sebayanya dalam proses
pembelajaran di dalam kelas. Tugas guru adalah memberikan
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pendampingan, bimbingan dan bantuan serta pelatihan pada para siswa
mencakup tugas transformasi pengetahuan yang sangat luas, serta melatih
ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan profesi mereka. Akan tetapi, di
antara siswa juga ada sebagian kecil atau bahkan mungkin sebagian besar
sudah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang sangat luas dan variatif
dengan usahanya sendiri akses pada berbagai sumber belajar, training atau
lainnya. Dalam konteks seperti inilah, maka guru dapat memerankan para
siswa untuk menjadi guru dalam kelompoknya atau tutor sebaya,
khususnya terhadap teman sekelas mereka, dan bahkan mungkin menjadi
guru untuk gurunya sendiri. Cara seperti ini akan sangat memungkinkan
para siswa membentuk dan mengembangkan pendidikannya sendiri, tanpa
dibatasi hanya oleh kurikulum yang disiapkan sekolah.

g) Help Teachers to be Students, yakni membantu atau mengingatkan guru
untuk menjadi siswa, atau untuk menjadi pembelajar dan terus tak henti
belajar kendati sudah menjadi seorang guru. Abad ke-21 menantang anak
muda untuk menjadi pembelajar yang baik, mereka dituntut untuk
senantiasa menjadi pembelajar dan bisa belajar dari kesalahan yang pernah
dilakukannya. Mereka harus menjadi pembelajar independent, bukan
karena atas perintah guru, bukan karena tugas sekolah, tetapi belajar atas
dorongan dirinya sendiri, dan proses pembelajaran adalah milik mereka,
bukan milik sekolah atau guru. Mereka harus terbiasa dengan proses
pembelajaran yang fleksibel, menggunakan strategi yang berbeda-beda, dan
terus mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat. Jika para siswa mampu
mencapai perubahan-perubahan secara cepat dan independent, maka guru
harus mampu mengimbangi perubahan tersebut. Hanya satu jalan terbaik
bagi guru adalah menjadi pembelajar terus menerus, dalam istilah yang
lebih ekstrim, guru harus siap sesekali menjadi siswa.

h) Measure What Matters (Pengukuran hasil Belajar). Pengukuran, apa yang
hendak kita ukur pasti adalah bahan-bahan yang sudah diajarkan, dan
bagaimana melakukan pengukuran, akan sangat mempengaruhi cara
mengajar. Oleh sebab itu, wajar dipertanyakan apakah pengukuran itu
dilakukan untuk memastikan apakah para siswa sudah menjadi sesuatu
yang diinginkan. Padahal, perkembangan di luar sekolah sedemikian maju
dan para siswa secara individual dituntut untuk bisa mengikuti kemajuan di
luar sekolah agar bisa masuk dunia profesi dengan baik. Dengan demikian
untuk apa penilaian dan pengukuran hasil belajar, karena target mereka
adalah profesi di luar sekolah, dan terus berkembang setiap saat. Dengan
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demikian, pengukuran dan penilaian hasil belajar menjadi tidak signifikan,
karena perkembangannya dinamis sekali dan kurikulum belum mampu
mengikuti perubahan tersebut. Kendati demikian, tulisan ini tidak sedang
menafikan penilaian, tetapi sedang mengilustrasikan bahwa pendidikan itu
sangat dinamis, dan siswa bisa lebih maju dari pada kurikulum dan juga
bisa lebih maju daripada gurunya sendiri. Oleh sebab penilaian dan
pengukuran harus dilakukan setiap saat, terus menerus, dan tidak
tergantung pada kurikulum kelas atau sekolah, tetapi justru mereka lakukan
sendiri dalam proses pembelajaran.

i) Works with Families not Just Children. Bekerja dengan keluarga tidak
hanya dengan anak-anak. Sudah diakui secara luas, bahwa keterlibatan
orang tua dalam pendidikan anak, berkorelasi positif yang sangat kuat
dengan prestasi siswa. Beberapa sekolah melakukan kerjasama dengan
orang melalui berbagai cara agar anak mereka menjadi yang terbaik sesuai
kemampuan mereka. Dan bahkan beberapa sekolah melakukan kerjasama
dengan keluarga untuk kepentingan yang jauh lebih besar, bukan sekedar
pencapaian prestasi akademik anak-anaknya, tapi justru berdiskusi untuk
mendesain kurikulum yang dapat memenuhi tantangan eksternal sekolah
untuk profesi mereka kelak.

j) Power to the Student, yakni sharing kekuatan untuk para siswa, suara siswa,
yakni mereka dapat mengatakan apa saja yang ingin mereka katakan
sebagai wujud pemahamannya terhadap isue atau situasi yang dialami atau
dihadapinya. Bahkan, para siswa boleh diberi kesempatan untuk ikut
melakukan kontrol terhadap sekolah, agar terus melakukan perbaikan
dalam peningkatan kontribusinya terhadap para siswa yang belajar di
sekolah tersebut. Tradisi pedagogik tersebut akan mampu menghantarkan
para siswa pada kedewasaan, sehingga tidak gagal penyesuaian diri di
masyarakat, dengan bekal pengetahuan-pengetahuan praktis dalam
kehidupan sekolah.

Sepuluh pemikiran tersebut benar-benar hasil refleksi dengan mencoba
melihat praktik-praktik yang dilakukan di beberapa sekolah yang mengusung
pendidikan humanis dalam paradigma pendidikan demokratis. Semua ide di
atas ini masih memerlukan kajian formulasi teknologi dan instrumennya, serta
pengujian teknologi dan instrumen tersebut dalam pelaksanaannya di sekolah.
Memang, sangat rasional, seperti untuk apa tes, kalau hanya akan
mempersempit pengetahuan para siswa, karena para siswa bisa belajar dari
berbagai sumber yang mereka miliki, laptop, ipad, android atau lainnya yang
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bisa akses pada internet, yang di dalamnya tersaji sangat banyak informasi ilmu
dan teknologi yang dibutuhkan banyak siswa untuk menjadi profesional.

Demikian pula siswa yang bisa menjadi guru atau tutor sebaya di
kelasnya. Model belajar ini memberi peluang siswa mempelajari bahan ajar
jauh dari yang ditargetkan guru, dan bahkan mungkin menjangkau bahasan-
bahasan yang relevan tetapi tidak diprogramkan. Dengan demikian, guru bisa
menugasi mereka untuk sharing sesama kelompoknya di dalam kelas, atau di
luar kelas, atau bahkan mungkin menjadi guru untuk gurunya sendiri.
Hubungan di dalam kelas bukan lagi guru dan siswa, tapi pembelajar senior
dengan pembelajar yunior, yang satu sama lain bisa sharing. Semua formulasi
tersebut merupakan ide-ide reformis yang menarik untuk dicoba
diinstrumentasi dan divalidasi secara empirik, sehingga benar-benar bisa
dimanfaatkan untuk menghasilkan model pedagogi baru dan mampu
melahirkan para siswa cerdas berdaya saing.

1. Model-Model Reformasi Pembelajaran di abad 21
Model pembelajaran yang kita uraikan berikut merupakan ilustrasi dari
pemikiran sebelumnya agar pembaca lebih mengetahui bagaimana
pembelajaran di abad 21 ini kita terapkan di sekolah-sekolah.

1. Open up lesson (Pembelajaran yang terbuka), langkah-langkahnya adalah

Gb. 4.12 Open up lesson
(Pembelajaran yang terbuka)
https://www.hmetro.com

a. Guru merumuskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada KBM.
b. Siswa harus dihargai kebebasannya untuk mempelajari apa dengan cara
bagaimana

c. Siswa dibebani tanggung jawab pencapaian standar kompetensi
(learning objectives) sesuai nilai-nilai Pancasila yang sudah ditetapkan
dalam program pembelajaran yang dirancang guru.

d. Guru hanya mendampingi mereka belajar, dan interaksi antara siswa
dengan guru bisa lebih dekat dan lebih bermakna.
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2. Think outside the Classroom box.
a. Guru hanya memfasilitasi dengan
perpustakaan kelas, modul, buku
teks, serta buku-buku pendukung,
dan yang terpenting akses
internet, serta menyediakan
beberapa PC untuk para siswa
yang tidak membawa laptop atau
ipad.

b. siswa masuk kelas sudah membawa banyak informasi yang mereka
akses di dunia maya, dan bahkan kelas menjadi arena untuk mengejar
informasi sains dan teknologi untuk mereka pelajari,

c. mendesain kelas bukan untuk tempat guru presentasi, tetapi biarkan
kelas sebagai arena bagi para siswa mencari ilmunya sendiri sesuai
dengan apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari.

3. Get Personal.
a. Guru mempersiapkan KBM pada
siswa di dalam kelas harus lebih
memperhatikan perbedaan
individual (personal),

b. Guru memberikan kebebasan
kepada siswa untuk mempelajari
apa yang mereka ingin pelajari
dari program yang dipersiapkan
guru,

c. Guru harus melayaninya dengan
pendampingan serta membantu
memvalidasi kesimpulan yang
mereka sudah rumuskan.

4. Tap in to Students digital expertise.
a. Siswa harus dibiasakan penggunaan internet sebagai sumber belajar,
b. interaksi siswa dengan guru bisa menggunakan media-media
komunikasi digital,

c. guru bisa memberikan tugasnya lewat internet, dan para siswa
menyampaikan tugas-tugasnya juga lewat media yang sama.

Gb. 4.13 arena bagi para siswa mencari
ilmunya sendiri

https://www.hmetro.com.my/bestari/

Gb. 4.14 Get Personal. Guru
mempersiapkan KBM
memperhatikan perbedaan
individual

https://www.hmetro.com.my/bestari/2
019/09/492376/belajar-lebih-
menyeronokkan

https://www.hmetro.com.my/bestari/2019/09/492376/belajar-lebih-menyeronokkan
https://www.hmetro.com.my/bestari/2019/09/492376/belajar-lebih-menyeronokkan
https://www.hmetro.com.my/bestari/2019/09/492376/belajar-lebih-menyeronokkan
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d. Mereka bisa sharing informasi sesama temannya melalui media sosial,
facebook, WA, Twitter, Instagram atau lainnya. Dan banyak sekolah
mengizinkan para siswanya menggunakan android untuk akses bahan-
bahan ajarnya selagi laptop yang mungkin harganya lebih mahal.

5. Get Real With The Project.
a. Guru merancang tugas proyek yang sudah dibiasakan dengan tugas-
tugas penelitian dalam skema mini research.

b. Para siswa dilatih untuk melakukan kajian dan analisis satu fokus secara
komprehensif multi disiplin dan melampaui batas-batas keilmuan dari
masing-masing disiplin.

c. Para siswa terlatih untuk bekerja teamwork, berlatih mengelola waktu
untuk bekerja,

d. Tahap akhir mempresentasikan hasil karyanya dalam forum sekolah
dengan ragam pendengar dan pemerhati.

6. Expect students to be Teachers.

Gb. 4.15 dibiasakan penggunaan
internet sebagai sumber belajar

https://www.hmetro.com.my/bestari

a. Siswa diberi kepercayaan agar berperan sebagai guru terhadap teman-
teman sebayanya dalam proses pembelajaran di dalam kelas.

b. Tugas guru adalah memberikan pendampingan, bimbingan dan bantuan
serta pelatihan pada para siswa mencakup tugas transformasi
pengetahuan yang sangat luas, serta melatih ketrampilan yang sesuai
dengan kebutuhan profesi mereka.

7. Help Teachers to be Students,
a. Guru harus membiasakan siswa untuk menjadi pembelajar independent,
bukan karena atas perintah guru, bukan karena tugas sekolah, tetapi
belajar atas dorongan dirinya sendiri, dengan proses pembelajaran yang
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fleksibel, menggunakan strategi yang berbeda-beda, dan terus
mengikuti perubahan dunia yang sangat cepat.

b. guru harus mampu mengimbangi perubahan dan menjadi pembelajar
terus menerus, dalam istilah yang lebih ekstrim, guru harus siap sesekali
menjadi siswa.

8. Measure What Matters (Pengukuran hasil Belajar).
a. Pengukuran, apa yang hendak kita ukur pasti adalah bahan-bahan yang
sudah diajarkan, dan bagaimana melakukan pengukuran, akan sangat
mempengaruhi cara mengajar.

b. pengukuran itu dilakukan untuk memastikan apakah para siswa sudah
menjadi sesuatu yang diinginkan sesuai perkembangan di luar sekolah
sedemikian maju dan para siswa secara individual dituntut untuk bisa
mengikuti kemajuan di luar sekolah agar bisa masuk dunia profesi
dengan baik.

c. penilaian dan pengukuran harus dilakukan setiap saat, terus menerus,
dan tidak tergantung pada kurikulum kelas atau sekolah, tetapi justru
mereka lakukan sendiri dalam proses pembelajaran.

9. Works with Families not Just Children.
a. Bekerja dengan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak,

berkorelasi positif yang sangat kuat dengan prestasi siswa.
b. sekolah melakukan kerjasama dengan keluarga untuk kepentingan yang

jauh lebih besar, bukan sekedar pencapaian prestasi akademik anak-
anaknya, tapi justru berdiskusi untuk mendesain kurikulum yang dapat
memenuhi tantangan eksternal sekolah untuk profesi mereka kelak.

10. Power to the Student,
a. Para siswa boleh diberi kesempatan untuk ikut melakukan kontrol

terhadap sekolah, agar terus melakukan perbaikan dalam peningkatan
kontribusinya terhadap para siswa yang belajar di sekolah tersebut.

b. Tradisi pedagogik tersebut akan mampu menghantarkan para siswa
pada kedewasaan, sehingga tidak gagal penyesuaian diri di masyarakat,
dengan bekal pengetahuan-pengetahuan praktis dalam kehidupan
sekolah.
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2. Terapan Model Pembelajaran Bauran (Blendid Learning)
Seorang pembelajar di abad 21 tentunya akan mereformasi sistem
pembelajaran di kelas dengan model pembelajaran terapan. Penulis dapat
memberikan contoh pembelajaran model bauran (Blendid Learning).
Adapun sintaksnya adalah sebagai berikut.

Gb. 4.16 membiasakan siswa untuk menjadi pembelajar independent
https://www.hmetro.com.my/bestari

SINTAKS PENERAPAN BLENDID LEARNING
• Tahap 1: Pencarian informasi (Seeking of information)
• Tahap 2: Perolehan informasi (Acquisition of information)
• Tahap 3: Sintesa pengetahuan (Synthesizing of knowledge)

TAHAPAN (1) KEGIATAN GURU (2) KEGIATAN SISWA (3)
PENCARIAN
INFORMASI

Pencarian informasi
dari berbagai sumber
informasi yang
tersedia baik melalui
internet maupun
buku dengan
penyampaian/
pendemonstrasian
fenomena melalui
tatap muka (face to
face) di kelas

Guru menyampaikan
kompetensi dan tujuan
pembelajaran untuk
menginisiasi kesiapan belajar
siswa sekaligus mempersiapkan
siswa dalam proses eksplorasi
konsep materi yang relevan
melalui kegiatan pembelajaran
tatap muka (face to face) di
kelas maupun pembelajaran
dengan suplemen TIK (online).
Kegiatan eksplorasi konsep
dapat dilakukan secara
individual maupun kelompok

Siswa dalam kondisi siap
belajar dan menyiapkan
alat/bahan untuk eksplorasi
topik yang disampaikan
oleh guru/fasilitator.
Eksplorasi materi melalui
buku pendamping (offline)
maupun internet (online).
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Guru memfasilitasi, membantu,
dan mengawasi siswa dalam
proses eksplorasi konsep &
teori sehingga informasi yang
diperoleh tetap relevan dengan
yang sedang dibahas, serta
diyakini validitas/ reliabilitas
dan akuntabilitas akademiknya.

Siswa dapat membentuk
kelompok 2-4 orang untuk
bersama-sama melakukan
proses eksplorasi topik
yang disampaikan guru
atau fasilitator dan dapat
bertanya kepada guru atau
fasilitator apabila menemui
masalah.

PEROLEHAN
INFORMASI
(ACQUISITION OF
INFORMATION)
Menginterpretasi dan
mengelaborasi
informasi secara
personal maupun
kelompok

Guru mengkonfrontasi ide atau
gagasan yang telah ada dalam
pikiran siswa dengan hasil
interpretasi informasi/
pengetahuan dari berbagai
sumber yang tersedia (baik
offline maupun online)

Siswa menuliskan hasil
elaborasi tentang topik
yang dipelajari secara
individu atau kelompok.

Guru mendorong dan
memfasilitasi siswa untuk
mengkomunikasikan hasil
interpretasi dan elaborasi ide-
ide mengenai topik atau materi
yang dipelajari secara tatap
muka (face to face) maupun
menggunakan fasilitas TIK
(online), secara personal
maupun kelompok.

Siswa mempresentasikan
hasil elaborasi dan
eksplorasi topik yang
sedang dipelajari secara
individu atau kelompok
atau melakukan diskusi dan
tanya jawab secara tatap
muka di depan kelas atau
melalui fasilitas TIK milik
guru (web, blog, email,
chat, discussion forum, dll.)

Guru menugaskan siswa untuk
mengelaborasi penguasaan
konsep materi melalui
pemberian soal-soal yang
bersifat terbuka dan kaya
(open-rich problem) baik secara
konvensional maupun
menggunakan fasilitas TIK.

Siswa mengerjakan tugas-
tugas secara tertulis atau
secara online melalui
fasilitas TIK milik guru.
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PEMBUATAN
SIMPULAN
PENGETAHUAN
(SYNTHESIZING
OF KNOWLEDGE)
Merekonstruksi
pengetahuan melalui
proses asimilasi dan
akomodasi bertolak
dari hasil analisis,
diskusi dan
perumusan
kesimpulan dari
informasi yang
diperoleh.

Guru menjustifikasi hasil
eksplorasi dan akuisisi konsep
sains secara akademik, dan
bersama-sama siswa
menyimpulkan konsep materi
yang dibelajarkan.
Guru membantu siswa
mensintesis pengetahuan dalam
struktur kognitifnya.
Guru mendampingi siswa
dalam
mengkonstruksi/merekonstruksi
konsep materi melalui
perumusan kesimpulan
terhadap informasi yang
dipelajari.

Siswa menyusun
rangkuman atau
kesimpulan terhadap topik
yang dipelajari.

Sumber : adaptasi dari Grand Ramsay (2001). Teaching and learning with information
and communication Technology:Success through a whole school (Pustekom
Kemendikbud)
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SKEMA PEMBELAJARAN BLENDID LEARNING

BLENDID
LEARNING

MEDIA

BLOG
GURU

Pembelajaran
Tatap Muka

Pembelajaran
Mandiri

Kolaborasi Evaluasi

• Apersepsi
(deskripsi/
asosiasi/
relevansi)

• Penyampaian
kompetensi
dan tujuan
pembelajaran

• Eksplorasi
konsep/
materi

• Individu,
secara online:
buku sekolah,
modul
• Individu
secara online:
materi dalam
blog, ebook/
digital book,
link interaktif

• Offline:
membentuk
kelompok2
diskusi tatap
muka

• Tes online
(Bank Soal)
• Unggah

• Refleksi
siswa
(memberikan
kesempatan
kepada siswa
dengan cara
merepresenta
sikan atau
mengunggah
ke dalam
blog)

• Kelompok,
secara
offline: buku
sekolah,
modul

• Kelompok,
secara
online:
materi dalam
blog, ebook/
digital book,
link terkait

• Online:
• Diskusi
online
(chat
forum)

• Posting
komentar

• Presentasi
Kelompok
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Contoh Skema Rancangan Blog

Start

Topik Keseimbangan
Lingkungan Topik 2 Topik 3 Refleksi Siswa

Mind Mapping Materi

Kompetensi/Indikator

Pendahuluan

End
Kolom Up Load

Tugas

Forum Diskusi/
Komentar

Perusakan Lingkungan

Pencemaran Lingkungan

Pelestarian Lingkungan

Tugas/ Latihan

Materi

Contoh: RENCANA KERJA
NO. Waktu Pihak Yang Terlibat Keterangan
1. Januari Minggu ke 1 Guru Pelatihan pembuatan Blog
2. Januari Minggu ke 2 Guru Menyiapkan materi dan

membuat Blog
3. Januari Minggu ke 3 Guru dan Siswa Uji coba penggunaan Blog di

kelas
4. Januari Minggu ke 4

– Februari Minggu
ke 4

Guru dan Siswa Pembelajaran Blended
Learning menggunakan Blog
sesuai jadwal yang telah
dibuat

5. Maret Minggu ke 1 Guru Evaluasi hasil pembelajaran
menggunakan Blog



176

KRITERIA KEBERHASILAN PENERAPAN BLENDED LEARNING

SEKOLAH

Interaksi Guru
Dengan Blog Guru

Blog

Materi

Unggah
tugas

Komentar

Diskusi

Tes
Online

Akti
vitas
Blog

Interaksi Siswa
Dengan Siswa

Siswa Siswa

Refleksi

Interaksiguru
dengan

sisw
a

Interaksisisw
a
dengan

guru

Interaksi Siswa Dengan
Blog
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Lampiran 1
Permainan Beberan Simulasi Model 1

1. Tema :
Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial

2. Tujuan :
1) Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial

sesuai karakteristik dan kecenderungan yang ada pada generasi milenial
2) Memberi penahaman tentang Pancasila pada siswa dan masyarakat

pada umumnya
3. Sasaran : siswa dan masyarakat luas :
4. Judul Simulasi : Reaktualisasi Pancasila
5. Bahan/Alat Permainan :

a. Beberan simulasi sebagaimana terlampir
b. Alat penentu langkah, misalnya dadu atau kubus bernomor
c. Tanda bermain atau Gaco sebagai alat yang menunjukkan dimana

langkah yang telah dicapai oleh pemain. Alat ini bisa berupa kotak,
lingkaran atau apa saja yang bisa dipakai sebagai penanda bermain

d. Kartu materi, berisi materi kasus yang berkaitan dengan pengamalan
Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

e. Kartu pesan, berisi pesan edukatif sesuai tema yang yang harus dibaca
pemain

f. Kartu hiburan, berisi aktivitas menghibur peserta yang harus
dilaksanakan pemain sebagaimana yang ada pada kartu hiburan

6. Peserta :
a. Fasilitator, berperan sebagai orang yang memimpin jalannya simulasi
b. Penulis, berperan sebagai penulis pendapat, saran, usulan dan

kesimpulan simulasi
c. Pemain, berperan sebagai orang yang memainkan permainan simulasi.

Jumlah pemain sesuai kesepakatan peserta simulasi, biasanya 3 atau 4
orang.

d. Narasumber, berperan sebagai pemberi pendapat akhir setiap
pertanyaan ataupun pendapat yang muncul dalam permainan simulasi.
Narasumber bisa berasal dari orang yang ahli sesuai tema simulasi.

e. Penonton, yaitu orang yang menonton jalannya simulasi
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7. Aturan/Cara Bermain :
a. Fasilitator membuka acara simulasi
b. Fasilitator membuka acara simulasi dengan berdoa sesuai agama dan

keyakinan masing-masing
c. Fasilitator membacakan aturan permainan simulasi
d. Fasilitator bersama pemain menyepakati aturan main dan waktu yang

disediakan untuk setiap satu putaran
e. Fasilitator mengundi urutan pemain yang akan bermain
f. Pemain urutan undian ke-1 melempar dadu. Sesuai dengan angka yang

muncul di dadu bagian atas, maka gaco digerakkan dari kotak “Start”
sesuai arah anak panah sesuai jumlah langkah yang ada pada dadu.

g. Jika langkah gaco berhenti pada kotak nomor 1 – 12, maka pemain
mengambil kartu materi sesuai dengan nomor pada kotak, pemain lalu
membaca materi pada kartu, lalu menjawab. Setelah pemain menjawab,
fasilitator mempersilahkan pemain, atau penonton yang mau ikut
berpendapat terhadap materi yang sudah dibaca pemain ke-1. Setelah
semua berpendapat, fasilitator meminta narasumber untuk memberikan
pendapat akhir berdasar kartu yang berisi kunci jawaban dari kartu yang
dibaca pemain ke-1

h. Jika gaco yang digerakkan pemain masuk pada kotak hiburan, maka
pemain menampilkan hiburan sesuai yang ada pada kartu hiburan.
Selanjutnya pemain mengulangi melempar dadu dan menggerakkan
dadu sesuai jumlah langkah yang muncul pada dadu.

i. Jika gaco pemain masuk pada kotak kosong, maka dilewati dan
melangkah pada kotak berikutnya.

j. Jika gaco yang digerakkan pemain masuk pada kotak pesan, maka
pemain mengambil kartu pesan dan membacanya pesan yang ada di
kartu pesan. Selanjutnya pemain mengulangi melempar dadu dan
menggerakkan dadu sesuai jumlah langkah yang muncul pada dadu.

k. Setelah pemain uruan ke-1 selesai, selanjutnya pemain urutan ke-2
melempar dadu, lalu menggerakkan gaco sesuai jumlah langkah pada
mata dadu.

l. Demikian seterusnya sampai pemain urutan ke-4 selesai menjalankan
permainan.

m. Jika pemain urutan ke-4 atau pemain urutan terakhir sudah selesai
bermain, maka satu putaran selesai. Jumlah putaran bermain sesuai
dengan kesepakatan awal sebelum permainan dimulai.



179

n. Setelah putaran selesai sesuai jumlah putaran yang disepakati,
selanjutnya fasilitator membacakan kesimpulan dari seluruh pendapat
yang berkembang selama permainan simulasi berlangsung.

o. Fasilitatator mengumumkan skor tiap pemain
p. Seluruh peserta memberi ucapan selamat pada pemain dengan skor

tertinggi atau memberi penghargaan lain yang sudah disepakati
sebelumnya.

q. Fasilitator menutup permainan simulasi

8. Cara Memberi Skor :
a. Pemain yang bisa menjawab benar sesuai kartu jawaban, maka

mendapat skor 100. Jika pemain menjawab pertanyaan lemparan dari
pemain lain yang tidak bisa menjawab, jika menjawab benar, maka
mendapat nilai 50

b. Narasumber memberi skor, setelah memberikan pendapat akhir atas
materi pertanyaan yang dijawab pemain.

c. Jika penonton menjawab, maka tidak mendapat skor.

9. Materi / Pertanyaan ( Contoh )
a. Kartu Materi (Misal kartu berwarna kuning) Contoh Pertanyaan kotak

nomor 1-12:
1) Letak Masjid An Nur berdekatan dengan gereja. Pada saat

peringatan Hari Natal Gereja banyak didatangi jamaah. Pada saat
seperti itu, remaja masjid An Nur sering membantu mengatur lalu
lintas jamaah serta parkir mobil jamaah gereja. Apakah yang
dilakukan remaja masjid ini adalah hal yang baik?

2) Pada saat jam pelajaran Pendidikan Agama Islam, Elizabeth
meminta ijin guru agama untuk keluar karena dia tidak beragama
Islam. Pak Ahmad tidak mengizinkan dia keluar. Dia harus
mengikuti pelajaran di dalam kelas. Bagaimanakah pendapatmu
terhadap kasus tersebut? Apakah yang harus dilakukan Elizabet?

3) Pak Doni memiliki sawah yang dekat dengan rumahnya. Ia sering
menanami sawahnya dengan berbagai jenis sayuran karena Pak
Doni senang berkebun. Suatu saat Pak Lurah datang ke rumah Pak
Doni untuk menyampaikan kabar bahwa sawah Pak Doni akan
dipakai Pemerintah untuk pembuatan jalan tol. Pak lurah
memberitahu Pak Doni bahwa sawahnya akan dibeli dengan harga
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Rp. 250.000 per meter. Padahal harga umum sawah disekitar sawah
Pak Doni adalah 1 juta per meter. Pak Doni menolak karena murah
sekali. Pak Doni dipanggil ke kantor kelurahan untuk
membicarakan sawahnya. Sesampainya di balai desa, Pak Lurah
bilang pada Pak Doni bahwa Pak Doni harus mau menjual
sawahnya dengan ganti rugi yang Rp. 250.000. Pak Lurah memaksa
Pak Doni menjual swahnya untuk pembuatan jalan tol. Mau atau
tidak mau, sawahnya akan diambil Pemerintah untuk pembangunan
jalan tol karena jalan tol untuk kepentingan umum.
Bagaimana sikap Pak lurah dan sikap Pak Doni jika dihubungkan
dengan sila II Pancasila?

4) Terjadinya wabah corona atau covid 19 di Indonesia menyebabkan
rumah sakit kekurangan alat-alat medis untuk menangani pasien
yang terkena covid 19 seperti masker, alat pelindung diri, ventilator
dll. Apakah yang bisa dilakukan masyarakat melihat keadaan
seperti itu?

5) Bonar merupakan siswa baru di SMP Jaya Makmur Surabaya.
Bonar berasal dari Medan. Dia berusaha berbaur dengan teman
barunya. Namun setiap kali dia berkumpul dengan dengan teman-
temannya, mereka menggunakan bahasa jawa agar Bonar tidak
mengerti maksud percakapan mereka. Bagaimana menurut kamu,
perilaku teman-teman Bonar?

6) Tiap kali upacara bendera Ardiansyah berusaha baris dengan tertib
dan khidmat, meski teman di sampingnya berusaha mengajak
ngomong dan bergurau. Bagaimana pendapatmu mengenai sikap
Ardiansyah?

7) Di Desa Sukamaju, Kelompok D adalah kelompok mayoritas atau
jumlahnya paling banyak. Suatu saat Desa Sukamaju mau
menyelenggarakan peringatan hari besar nasional. Pada pelaksanaan
musyawarah yang mengundang semua warga, kelompok D
berpendapat bahwa keputusan yang terkait dengan penyelenggaraan
hari besar nasional harus mengikuti pendapat kelompok D karena
kelompok D adalah kelompok mayoritas di Desa Sukamaju.
Bagaimanakah pendapatmu terhadap sikap kelompok D tersebut?

8) Pemilihan Bupati di Kabupaten Sukajaya akan diselenggarakan
sebentar lagi. Semua warga desa yang memenuhi syarat memilih
sudah didaftar sebagai pemilih. Suwarno adalah penyandang
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disabilitas. Dia tidak bisa berjalan secara normal. Melihat kondisi
Suwarno, Panitia pemilihan Bupati tidak memberinya hak untuk
memilih dengan pertimbangan Suwarno akan kesulitan datang ke
tempat pemilihan. Apakah benar keputusan yang diambil panitia
pemilihan bupati tersebut?

9) Pak Madun senantiasa aktif dalam melaksanakan setiap kegiatan
yang dilaksanakan di kampung tanpa mengharap imbalan apapun
dan pujian dari manapun.
Bagaimana sikap Pak Madun jika dihubungkan dengan sila ke lima
Pancasila

10) Peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak
harus diperhatikan. Tidak jarang terdapat berbagai perlawanan
dari masyarakat terhadap pungutan pajak. Hal ini terjadi karena
pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh wajib
pajak tanpa kompensasi secara langsung yang didapatkan oleh
wajib pajak.
Bagaimana pernyataan tersebut dikaitkan dengan Pancasila sila
ke 5

11)Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap
orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang
hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan
UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan
makmur.
Bagaimana upaya kita sebagai warga negara dalam menciptakan
keadilan sosial dalam bidang hukum

12) Pak Harun adalah seorang guru, dalam setiap kesempatan Pak Harun
selalu mengajak dan menghimbau agar setiap orang aktif dalam
kegiatan amal atau sosial kemanusiaan. Pak Harun sendiri adalah
donatur tetap sebuah panti asuhan di desanya. Bagaimana sikap Pak
Harun jika dikaitkan dengan penerapan sila ke-5 Pancasila?

b. Kunci Jawaban Kartu Materi (misal kartu orange)
1) Remaja Masjid An Nur membantu mengatur jamaah gereja maupun

membantu parkir mobil jamaah gereja adalah tindakan yang baik
dalam rangka saling bekerja sama antar umat beragama. Kerjasama
antar umat beragama sangat dianjurkan dalam berbagai bidang
selama tidak menyangkut aspek ritual
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2) Elizabet pada saat itu tetep diam saja dulu di dalam kelas. Dia tidak
perlu ngotot memaksa keluar agar tidak terjadi pertengkaran dengan
guru. Setelah pelajaran oleh usai, Elizabet bisa ngomong sama wali
kelas tentang permasalahan itu agar bisa dimusyawarahkan.
Seharusnya Pak Ahmad mengizinkan Elizabet keluar. Pak Ahmad
tidak boleh memaksakan Elizabet mempelajari pelajaran agama
yang tidak sesuai dengan agamanya.

3) Meskipun sebagai pejabat pemerintah, Pak Lurah tidak boleh
semena-mena memaksakan kehendaknya pada Pak Doni agar mau
menjual sawahnya dengan harga yang ditetapkan Pak Lurah. Pak
Lurah dan Pak Doni harus bermusyawarah untuk mencapai
keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pak Doni juga
harus berpikir bahwa Jalan tol adalah kepentingan umum, maka dia
harus mau berkorban untuk kepentingan umum sehingga kalau
memasang harga jual sawahnya jangan terlalu mahal.

4) Menggalang bantuan untuk membantu tenaga medis atau membantu
sesuai kemampuan lewat organisasi penghimpun bantuan. Memberi
semangat pada tenaga medis agar sabar, tabah dan kuat melayani
pasien yang terkena covid 19. Selain membantu tenaga medis,
masyarakat yang mampu juga diajurkan membantu orang yang
terkena dampak corona, seperti pekerja harian atau pekerja pabrik
yang tidak bisa bekerja.

5) Seharusnya teman-teman Bonar menggunakan bahasa Indonesia
agar Bonar mengerti maksud percakapannya. Dengan menggunakan
bahasa Indonesia berarti menjaga persatuan, memajukan pergaulan
yang berbhineka tunggal ika. Menggunakan bahasa jawa untuk
berkomunikasi dengan Bonar yang berasal dari Medan adalah
perilaku yang bertentangan dengan sila III Pancasila karena mereka
tidak menghargai kebhinekaan bangsa Indonesia.

6) Perilaku Ardiansyah bagus. Dia tidak tergoda untuk bergurau meski
teman-temannya mengajak bergurau. Perilaku Ardiansyah
merupakan pengamalan sila III Pancasila yaitu mencintai tanah air

7) Kelompok D tidak boleh memaksakan pendapat atas dasar
mayoritas atau karena jumlahnya banyak. Seharusnya keputusan
yang menyangkut kepentingan orang banyak dimusyawarahkan
terlebih dahulu. Dalam musyawarah itu diputuskan mana pendapat
yang terbaik yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Putusan
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musyawarah tidak boleh berdasar jumlah kelompok atau kelompok
mayoritas, tapi berdasar mufakat atau disetujui bersama.

8) Tiap warga negara Indonesia berhak memilih sesuai dengan asas
Pemilu yaitu LUBERJURDIL, meskipun orang disabilitas. Orang
itu difasilitasi oleh undang-undang Pemilu agar bisa melaksanakan
hak pilihnya. Peraturan Pemilu sudah mengatur cara melaksanakan
hak pilih bagi warga disabilitas. Karena itu tidak boleh memvonis
orang pasti kesulitan melaksnakan hak pilih karena disabilitas. Ini
berarti menghalangi warga melaksanakan hak pilihnya.

9) Sikap Pak Madun mencerminkan pelaksanaan sila keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu “Suka melakukan kegiatan
dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan
sosial yang ditunjukkan dengan gemar melakukan kegiatan
membangun seperti bela negara, kerja bakti, gotong royong tanpa
mengharap imbalan apapun

10)Nilai dari Sila ini mengandung nilai-nilai keadilan berhubungan
dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi
pajak
Sebagai warga negara Indonesia hendaknya kita sama-sama
membangun bangsa ini dengan hal-hal sederhana, misalnya
dengan menaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah, salah satunya melaksanakan kewajiban membayar
pajak, karena pada hakikatnya pajak merupakan sarana untuk
menyejahterakan masyarakat, termasuk kita sendiri.

11) Untuk menciptakan keadilan sosial dalam bidang hukum adalah
dengan memperlakukan orang, apapun latar belakangnya, dengan
perlakuan sama. Di depan hukum tiap orang memiliki kedudukan
sama. Hukum tidak boleh membeda-bedakan orang yang berurusan
dengan hukum.

12) Sikap Pak Harun mencerminkan pelaksanaan sila keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia yaitu Suka memberi pertolongan kepada
orang lain agar dapat berdiri sendiri Yang dicontohkan dengan
sikap memberi bantuan modal usaha tanpa meminta bunga dan
membantu meringankan beban orang lain.

c. Kartu Pesan (Kartu warna hijau), Misalnya:
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a. Pancasila adalah dasar negara. Pemerintah dalam
menyelenggarakan negara di semua tingkatan harus berdasar pada
nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dalam mengambil kebijakan
apapun harus berdasar Pancasila. Mari kita ingatkan dengan cara
baik jika Pemerintah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila

b. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Setiap warga negara
Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara harus berdasar Pancasila. Sudahkah kita dalam
beraktivitas sehari-hari di sekolah, memakai Pancasila sebagai
pedoman berperilaku? Tentu kita sendiri yang bisa menjawabnya.

c. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa. Jika tiap warga
negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai petunjuk dan
pedoman dalam berperilaku, maka Pancasila akan menjadi
kepribadian bangsa. Marilah kita berbudaya dan berkepribadian
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita

d. Kartu Hiburan (kartu warna merah), Misalnya:
a. Menyanyi
b. Stand up comedy
c. Berjoged
d. Pidato
e. Membaca Puisi
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10. Gambar Simulasi ( terlampir )

REAKTUALISASI
PANCASILA

Pesan

Lampiran 2
Permainan Beberan Simulasi Model 2

1. Tema : Pancasila Kepribadian Bangsa
2. Tujuan :

1) Mengembangkan pribadi sesuai nilai-nilai Pancasila
2) Membiasakan perilaku sehari-hari sesuai nilai-nilai Pancasila

3. Sasaran : siswa dan masyarakat luas :
4. Judul Simulasi : Pancasila kepribadian bangsa
5. Bahan/Alat Permainan :

a. Beberan simulasi berupa lingkaran rolet yang didalamnya terdapat
kotak segitiga yang berisi materi nilai Pancasila, kotak pesan dan kotak
hiburan

b. Kartu materi, berisi materi kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan
dan penyimpangan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

c. Kartu pesan, berisi pesan edukatif sesuai tema yang harus dibaca
pemain
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d. Kartu hiburan, berisi aktivitas menghibur peserta yang harus
dilaksanakan pemain sebagaimana yang ada pada kartu hiburan

6. Peserta :
a. Fasilitator, berperan sebagai orang yang memimpin jalannya simulasi
b. Penulis, berperan sebagai penulis pendapat, saran, usulan dan

kesimpulan simulasi
c. Pemain, berperan sebagai orang yang memainkan permainan simulasi.

Jumlah pemain sesuai kesepakatan peserta simulasi, biasanya 3 atau 4
orang.

d. Narasumber, berperan sebagai pemberi pendapat akhir setiap
pertanyaan ataupun pendapat yang muncul dalam permainan simulasi.
Narasumber bisa berasal dari orang yang ahli sesuai tema simulasi.

e. Penonton, yaitu orang yang menonton jalannya simulasi
7. Aturan / Cara Bermain :

a. Fasilitator membuka acara simulasi
b. Fasilitator membuka acara simulasi dengan berdoa sesuai agama dan

keyakinan masing-masing
c. Fasilitator membacakan aturan permainan simulasi
d. Fasilitator bersama pemain menyepakati aturan main dan waktu yang

disediakan untuk setiap satu putaran
e. Fasilitator mengundi urutan pemain yang akan bermain
f. Pemain urutan undian ke-1 memutar papan lingkaran rolet, lingkaran

berjalan sampai berhenti sendiri.
g. Saat papan lingkaran berhenti, maka jarum rolet akan menunjuk salah

satu kotak yang ada pada lingkaran.
h. Jika jarum rolet berhenti pada kotak sila Pancasila sila 1 – sila V, maka

pemain mengambil kartu materi sesuai dengan nama sila pada kotak,
pemain lalu membaca materi pada kartu, lalu menjawab. Setelah
pemain menjawab, fasilitator mempersilahkan pemain, atau penonton
yang mau ikut berpendapat terhadap materi yang sudah dibaca pemain
ke-1. Setelah semua berpendapat, fasilitator meminta Narasumber
untuk memberikan pendapat akhir berdasar kartu yang berisi kunci
jawaban dari kartu yang dibaca pemain ke-1

i. Jika jarum rolet menunjuk pada kotak hiburan, maka pemain
menampilkan hiburan sesuai yang ada pada kartu hiburan. Selanjutnya
pemain mengulangi memutar jarum rolet.



187

j. Jika jarum rolet menunjuk pada kotak pesan, maka pemain mengambil
kartu pesan dan membacanya pesan yang ada di kartu pesan.
Selanjutnya pemain mengulangi memutar papan lingkaran.

k. Setelah pemain urutan ke-1 selesai, selanjutnya pemain urutan ke-2
memutar lingkaran.

l. Demikian seterusnya sampai pemain urutan ke-4 selesai menjalankan
permainan.

m. Jika pemain urutan ke-4 atau pemain urutan terakhir sudah selesai
bermain, maka satu putaran selesai. Jumlah putaran bermain sesuai
dengan kesepakatan awal sebelum permainan dimulai.

n. Setelah putaran selesai sesuai jumlah putaran yang disepakati,
selanjutnya fasilitator membacakan kesimpulan dari seluruh pendapat
yang berkembang selama permainan simulasi berlangsung.

o. Fasilitator mengumumkan skor tiap pemain
p. Seluruh peserta memberi ucapan selamat pada pemain dengan skor

tertinggi atau memberi penghargaan lain yang sudah disepakati
sebelumnya

q. Fasilitator menutup permainan simulasi

8. Cara Memberi Skor :
a. Pemain yang bisa menjawab benar sesuai kartu jawaban, maka

mendapat skor 100. Jika pemain menjawab pertanyaan lemparan dari
pemain lain yang tidak bisa menjawab, jika menjawab benar, maka
mendapat nilai 50

b. Narasumber memberi skor, setelah memberikan pendapat akhir atas
materi pertanyaan yang dijawab pemain.

9. Materi / Pertanyaan ( Contoh )
a. Kartu Materi Pertanyann kotak sila 1 – sila V, misalnya:

1) Di Desa Wonojaya kelompok pemeluk agama X minoritas, sedang
kelompok pemeluk agama Y mayoritas. Kelompok pemeluk agama
minoritas ini setiap minggu satu kali mengadakan pertemuan untuk
melaksanakan pembinaan ilmu dan ketakwaan pemeluknya.
Kelompok agama Y memperingatkan agar kelompok agama X tidak
melakukan pertemuan, bahkan mengancam akan merusak tempat
pertemuan jika masih terus mengadakan pertemuan. Bagaimanakah
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pendapat kalian dengan kasus yang terjadi di Desa Wonojaya
tersebut?

2) Haji Badrun seorang pemeluk agama yang sangat taat. Dia aktif
melaksanakan ibadah, juga aktif ikut kajian-kajian agama. Setelah
lama ikut kajian agama, Haji Badrun memiliki pendapat bahwa
kelompok agamanya yang paling baik sedang kelompok yang tidak
sepaham dengan kelompok Haji Badrun adalah jelek karena itu
harus dimusuhi.

3) Perusahaan sepatu di kota Huluraya memiliki karyawan yang sangat
banyak. Diantara karyawannya adalah anak-anak lulusan Sekolah
Dasar. Dengan mempekerjakan anak ongkos kerja yang diberikan
pada karyawan anak-anak murah sehingga dapat menghemat
pengeluaran perusahaan. Bolehkah Perusahaan mempekerjakan
anak jadi karyawan?

4) Ibu Yanti merupakan pengusaha konfeksi yang terkenal dan sering
mengadakan pameran desain baju yang dirancangannya di berbagai
kota besar. Di luar kegiatan sebagai pengusaha konfeksi, Bu Yanti
memiliki anak asuh yang berjumlah 20 orang. Anak asuhnya berasal
dari kelompok orang yang tidak mampu. Bu Yanti menyekolahkan
anak asuhnya sampai perguruan tinggi. Apakah tindakan Bu Yanti
sesuai dengan Pancasila? Jelaskan

5) Banyak orang di Desa Sumbermaju jika mengadakan resepsi
pernikahan anaknya menyelenggarakan pertunjukan wayang
semalam suntuk. Penggemar wayang di desa itu sebagian besar
adalah orang tua, sedang anak mudanya tidak begitu suka dengan
wayang. Tindakan orang yang menyelenggarakan pertunjukan
wayang apakah sesuai dengan sila Pancasila?

6) Kelompok pencinta lingkungan secara bergotong royong menanam
pohon bakau di pantai agar tidak terjadi abrasi. Kelompok ini
melakukan kegiatan penanaman tanpa pamrih. Dana didapat dari
gotong royong anggota kelompok. Tindakan kelompok ini apakah
sesuai dengan Pancasila, Jelaskan!

7) Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pak Amir sering
terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang. Namun,
seringkali saat rapat-rapat Pak Amir sering tidak masuk atau bahkan
tidur. Apakah tindakan Pak Amir ini bertentangan dengan
pancasila?
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8) Pak Edy pada pemilu anggota DPR mendaftar untuk menjadi calon
anggota DPR dari Partai X. Pak Edy punya keinginan yang kuat
untuk menjadi anggota DPR. Dia juga sudah menyiapkan dana yang
cukup untuk kampanye dan lain-lain. Bahkan untuk melancarkan
langkahnya Pak Edy sudah menghubungi petugas panitia Pemilu
agar mau bekerja sama memanipulasi hasil penghitungan suara.
Bagaimanakah menurut pendapat kalian, apakah tindakan Pak Edy
dibenarkan?

9) Sebagai kepala instansi Pemerintah, Pak Hartawan memiliki
kewenangan untuk mengatur anggaran negara pada instansi yang
dipimpinnya. Pak Hartawan memliki relasi bisnis yang sangat luas.
Karena itu seringkali secara tidak sengaja, Pak Hartawan memakai
uang negara untuk kepentingan pribadi dan bisnisnya.
Bagaimanakah perilaku Pak Hartawan menurut pendapatmu?

10) Sebagai anak pejabat, Doni memiliki berbagai fasilitas untuk
melakukan aktivitas belajar, bermain, berkumpul bersama
temannya. Orang tua memberi Doni uang yang berlebih untuk
keperluan sekolah maupun keperluan lain-lain. Akibatnya Doni
sering menggunakan uang yang diberi orang tuanya untuk
bersenang-senang bersama temannya, sering bolos sekolah serta
sering tidak mengerjakan tugas. Bagaimanakah pendapat kalian
tentang Doni?

Kunci Jawaban Materi Pertanyaan sila 1 - V
1) Kelompok pemeluk agama Y seharusnya menghormati kelompok

pemeluk agama X meski jumlahnya minoritas. Kelompok agama Y
harus menghargai kegiatan ibadah kelompok agama X dengan cara
membiarkan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah kelompok
agama X. Perusakan tempat pertemuan kelompok agama X
merupakan tindakan intoleransi yang bertentangan dengan sila
pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Haji Badrun boleh merasa paling benar keyakinan agamanya. Haji
Badrun harus taat beribadah sesuai agamanya. Namun, Haji Badrun
tidak boleh merasa bahwa kelompok agama lain yang berbeda
adalah jelek sehingga harus dimusuhi. Haji Badrun harus mau
menghormati dan menghargai pemeluk agama lain yang berbeda
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dengan Haji Badrun. Sikap Haji Badrun bertentangan dengan sila I
Pancasila

3) Perusahaan sepatu itu telah bertindak semena-mena dengan
mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja dan dibayar
dengan bayaran yang murah. Ini bertentangan dengan sila II
Pancasila

4) Ibu Yanti merawat anak asuh dan menyekolahkan hingga perguruan
tinggi merupakan perilaku mulia yang sesuai dengan sila II
Pancasila. Dia telah mengembangkan perilaku saling mencintai
antara sesama manusia

5) Orang Desa Sumbermaju melestarikan wayang yang merupakan
seni tradisional merupakan penerapan sila III Pancasila

6) Kelompok pencinta lingkungan menanam pohon bakau merupakan
bukti rasa cinta tanah air. Hal itu sesuai dengan sila III Pancasila

7) Pak Amir yang sering tidak masuk saat rapat maupun sering tidur,
adalah perilaku yang bertentangan dengan sila IV Pancasila karena
Pak Amir tidak mengutamakan rakyat yang sudah memilihnya. Pak
Amir menyia-nyiakan amanat rakyat yang sudah memilihnya

8) Pak Edy yang ingin menjadi anggota DPR dengan cara
memanipulasi suara pemilih adalah tindakan yang tidak demokratis.
Tindakan Pak Edy bertentangan dengan sila IV Pancasila. Tiap
orang di Indonesia memiliki hak dan kedudukan sama

9) Pak Hartawan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi
menunjukkan Pak Hartawan merugikan kepentingan umum,
bertentangan dengan sila V Pancasila

10) Doni yang senang bersenang-senang dengan uang lebih dari orang
tuanya, sering bolos, merupakan perilaku penyimpangan sila V
karena perilakunya malas, tidak mau belajar

b. Kartu Pesan, Misalnya:
a. Untuk menjadikan Indonesia negara maju, maka siswa Indonesia

harus belajar dengan sungguh-sungguh agar terwujud sumber daya
manusia yang berkualitas yang mampu bersaing dengan SDM
Negara lain yang maju.

b. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya daerah. Melestarikan
budaya daerah merupakan upaya melestarikan budaya nasional
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c. Warga negara harus aktif dalam penyelenggaraan negara. Cara
sederhana aktif dalam penyelenggaraan negara adalah mendukung
program Pemerintah dan memberi kritik serta masukan jika
program Pemerintah itu tidak baik

c. Kartu Hiburan, Misalnya:
a. Menyanyi
b. Stand up comedy
c. Berjoged
d. Pidato
e. Membaca Puisi

10. Gambar Simulasi ( terlampir )
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Lampiran 3
Permainan Beberan Simulasi Model 3

1. Tema :
Implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

2. Tujuan :
1) Menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial

sesuai karakteristik dan kecenderungan yang ada pada generasi milenial
2) Memberi penahaman tentang Pancasila pada siswa dan masyarakat

pada umumnya
3. Sasaran : siswa dan masyarakat luas :
4. Judul Simulasi : Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
5. Bahan/Alat Permainan :

a. Beberan simulasi sebagaimana terlampir
b. Tanda bermain atau Gaco sebagai alat yang menunjukkan dimana

langkah yang telah dicapai oleh pemain. Alat ini bisa berupa kotak,
lingkaran atau apa saja yang bisa dipakai sebagai penanda bermain

c. Kartu materi, berisi materi pertanyaan yang berkaitan dengan
pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bernegara

d. Kartu jawaban atas materi pertanyaan
e. Kartu langkah bermain yaitu kartu yang berjumlah 18, diberi tulisan

nomor 1 sampai nomor 18.
6. Peserta :

a. Fasilitator, berperan sebagai orang yang memimpin jalannya simulasi
b. Penulis, berperan sebagai penulis pendapat, saran, usulan dan

kesimpulan simulasi
c. Pemain, berperan sebagai orang yang memainkan permainan simulasi.

Jumlah pemain sesuai kesepakatan peserta simulasi, biasanya 3 atau 4
orang. Pemain bisa individu maupun kelompok

d. Narasumber, berperan sebagai pemberi pendapat akhir setiap
pertanyaan ataupun pendapat yang muncul dalam permainan simulasi.
Narasumber bisa berasal dari orang yang ahli sesuai tema simulasi.

e. Penonton, yaitu orang yang menonton jalannya simulasi
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7. Aturan/Cara Bermain :
a. Fasilitator membuka acara simulasi
b. Fasilitator membuka acara simulasi dengan berdoa sesuai agama dan

keyakinan masing-masing
c. Fasilitator membacakan aturan permainan simulasi
d. Fasilitator bersama pemain menyepakati aturan main dan waktu yang

disediakan untuk setiap satu putaran
e. Fasilitator mengundi urutan pemain yang akan bermain
f. Fasilitator mempersilahkan pemain mengambil kartu langkah. Jika pada

kartu langkah tertera no 5, maka pemain akan menggerakkan gaco
setelah kotak ”START” sebanyak 5 langkah

g. Pemain urutan undian ke-1 menggerakkan gaco sebanyak langkah yang
tertera pada kartu langkah yang sudah diambil.

h. Jika langkah gaco berhenti pada kotak nomor 1 – 16, maka pemain
mendeskripsikan gambar kemudian menjelaskan kaitan gambar dengan
sila-sila Pancasila. Setelah pemain menjawab, fasilitator
mempersilahkan pemain, atau penonton yang mau ikut berpendapat
terhadap materi yang sudah dibaca pemain ke-1. Setelah semua
berpendapat, fasilitator meminta Narasumber untuk memberikan
pendapat akhir berdasar kartu yang berisi kunci jawaban dari kartu yang
dibaca pemain ke-1

i. Jika gaco yang digerakkan pemain masuk pada kotak “Mari Nyanyi”,
maka pemain dipersilahkan menyanyi lagu bebas yang disukai pemain.
Selanjutnya pemain mengambil lagi satu kartu langkah dan
menggerakkan gaco sesuai jumlah langkah pada kartu.

j. Jika gaco pemain masuk pada kotak ‘STOP”, maka pemain
dipersilahkan menyanyi lagu bebas yang disukai pemain. Selanjutnya
pemain mengambil lagi satu kartu langkah dan menggerakkan gaco
sesuai jumlah langkah pada kartu.

k. Setelah pemain uruan ke-1 selesai, selanjutnya pemain urutan ke-2
menjalankan gaco sesuai jumlah langkah pada kartu yang sudah di
ambil.

l. Demikian seterusnya sampai pemain urutan ke-4 selesai menjalankan
permainan.
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m. Jika pemain urutan ke-4 atau pemain urutan terakhir sudah selesai
bermain, maka satu putaran selesai. Jumlah putaran bermain sesuai
dengan kesepakatan awal sebelum permainan dimulai.

n. Setelah putaran selesai sesuai jumlah putaran yang disepakati,
selanjutnya fasilitator membacakan kesimpulan dari seluruh pendapat
yang berkembang selama permainan simulasi berlangsung.

o. Fasilitatator mengumumkan skor tiap pemain
p. Seluruh peserta memberi ucapan selamat pada pemain dengan skor

tertinggi atau memberi penghargaan lain yang sudah disepakati
sebelumnya

q. Fasilitator menutup permainan simulasi
8. Cara Memberi Skor :

a. Pemain yang bisa menjawab benar sesuai kartu jawaban, maka
mendapat skor 100. Jika pemain menjawab pertanyaan lemparan dari
pemain lain yang tidak bisa menjawab, jika menjawab benar, maka
mendapat nilai 50

b. Narasumber memberi skor, setelah memberikan pendapat akhir atas
materi pertanyaan yang dijawab pemain.

c. Penonton yang menjawab, tidak mendapat skor
9. Kartu Materi Pertanyaan

1) Berdasarkan gambar, bagaimana kegiatan tersebut jika di hubungkan
dengan nilai-nilai Pancasila

2) Bagaimana pendapat anda tentang gambar tersebut
3) Gambar tersebut menunjukkan kegiatan apa? Bolehkah kegiatan

tersebut dilakukan? Uraikan pendapat anda
4) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegahnya?
5) Apakah kegiatan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiataan

melestarikan budaya? Bagaimana jika dikaitkan dengan pengamalan
sila Pancasila?

6) Perilaku apa yang ditunjukkan gambar tersebut? Apa manfaat dari
kegiatan pada gambar tersebut?

7) Apakah kegiatan pada gambar tersebut boleh dilakukan oleh generasi
muda? Beri penjelasan!

8) Berdasarkan gambar, bagaimana kegiatan tersebut jika di hubungkan
dengan nilai-nilai Pancasila

9) Apakah kegiatan pada gambar tersebut termasuk implementasi nilai-
nilai Pancasila? Jelaskan !
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10) Berdasarkan gambar, bagaimana kegiatan tersebut jika dihubungkan
dengan nilai-nilai Pancasila?

11) Beri tanggapan tentang gambar tersebut?
12) Bagaimana pendapat anda tentang gambar tersebut bila dihubungkan

dengan pembinaan generasi muda?
13)Gambar tersebut menjelaskan tentang apa? berikan pendapat anda!
14) Berdasarkan gambar, bagaimana kegiatan tersebut jika di hubungkan

dengan nilai-nilai Pancasila
15) Berprestasi dibidang akademik yang mengharumkan nama almamater

sebagaimana dalam gambar merupakan salah satu bentuk implementasi
nilai-nilai Pancasila? Jelaskan pendapat anda

16) Berprestasi dibidang olah raga yang mengharumkan nama bangsa dan
negara sebagaimana dalam gambar merupakan salah satu bentuk
implementasi nilai-nilai Pancasila, uraikan pendapat anda!

10. Deskripsi gambar dan penjelasan materi pada kotak
1) Gambar tersebut menjelaskan kegiatan peribadatan dalam agama Islam

yang dilakukan secara berjamaah, kalau dihubungkan dengan nilai-nilai
Pancasila maka kegiatan tersebut merupakan implementasi dari sila
Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu “Manusia Indonesia percaya dan
takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.

2) Kegiatan tersebut merupakan kegiatan positif yang merupakan wujud
pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila terutama sila ke 3 yaitu persatuan
Indonesia yang menunjukkan bahwa adanya suatu sikap bertoleransi
dan saling menghargai satu sama lain dengan bersatu dalam
menyelesaikan suatu permasalahan, membela tanah air, dan menjaga
keselamatan satu sama lain. Seperti hal nya kerja bakti, yang
merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan secara bersama - sama
tanpa ada rasa keterpaksaan satu sama lain. Dan sila ke-5 keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu mengembangkan perbuatan
luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-
royong.

3) Gambar tersebut menunjukkan suatu kegiatan mengungkapkan
pendapat di muka umum atau yang sering disebut unjuk rasa
(Demonstrasi).
Kegiatan itu boleh dilakukan
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Kegiatan Unjuk rasa atau demontrasi boleh dilakukan asalkan tidak
anarkis, Unjuk rasa juga merupakan salah satu bentuk cara
mengungkapkan pendapat di muka umum yang di jamin oleh UUD
1945 terutama Pasal 28 dan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat di muka umum.

4) Cara mencegah penyalahgunaan Narkoba adalah dengan cara :
a) Menjalin komunikasi yang inten sejak dini soal bahaya narkoba

pada generasi muda
b) Mencontohkan atau memberi teladan dan kebiasaan hidup yang

baik
c) Memfokuskan generasi pada kegiatan atau pada hal positif
d) Ciptakan keharmonisan keluarga
e) Memperkuat Pertahanan Spiritual (Keimanan dan ketaqwaan

Kepada Tuhan Yang Maha Esa)
f) Mengenali pergaulan anak-anak yang sedang dijalani.

5) Kegiatan tersebut termasuk salah satu kegiatan dalam rangka
melestarikan budaya daerah agar tetap lestari dan tidak punah digerus
arus perubahan yang semakin cepat.
Bila dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, kegiatan tersebut
merupakan salah satu implementasi dari Pancasila terutama sila
Persatuan Indonesia yaitu Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air
dan bangsa.

6) Perilaku yang ditunjukkan pada gambar adalah potret generasi yang
giat belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Manfaatnya antara lain :
a. Menghilangkan kebodohan
b. Mensejajarkan dengan bangsa lain
c. Sebagai jalan dalam menggapai cita-cita
d. Akan memiliki wawasan yang luas dan dapat berfikir kritis

7) Kegiatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh gerenasi muda.
Kegiatan pada gambar menunjukkan aktualisasi bakat yang tidak pada
porsi yang tepat yaitu melakukan balapan dijalan umum, yang kegiatan
itu akan mengganggu ketertiban umum bahkan akan dapat
membahayakan orang lain.

8) Gambar tersebut menjelaskan salah satu kegiatan keagamaan dalam
agama Buddha, kalau dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila maka
kegiatan tersebut merupakan implementasi dari sila Ketuhanan Yang
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Maha Esa terutama nilai Pancasila bahwa “Manusia Indonesia percaya
dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.

9) Kegiatan pada gambar dapat termasuk dalam salah satu cara
mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila terutama sila kelima yaitu
nilai Suka bekerja keras dalam meningkatkan kualitas diri.

10) Kegiatan pada gambar tersebut menjelaskan salah satu kegiatan
keagamaan dalam agama Kristen, kalau dihubungkan dengan nilai-nilai
Pancasila maka kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk
implementasi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa terutama nilai
Pancasila bahwa “Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya
masing-masing.

11)Gambar tersebut menunjukkan beberapa anak sekolah yang sedang
bermain game online dan terkena razia Satpol PP.
Kegiatan yang dilakukan anak sekolah tersebut adalah bentuk kegiatan
negatif yaitu menyalahgunakan kepercayaan orang tua yaitu waktunya
belajar malah bermain Game online. Dan tindakan yang dilakukan
Satpol PP adalah tindakan yang tepat untuk lakukan dengan tujuan
menertibkan perilaku anak sekolah agar sesuai dengan tujuan awal
yaitu belajar.

12)Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang positif bagi generasi muda,
dimana dalam kegiatan merupakan wadah pengembangan talenta dan
bakat generasi muda terutama dalam bidang kebudayaan, serta dapat
menjadi salah satu cara melestarikan budaya daerah.

13)Gambar tersebut menunjukkan toleransi antarumat beragama.
Toleransi antarumat beragama merupakan hal yang sangat penting
dilaksanakan di Indonesia karena ada banyak agama yang dijamin oleh
UU. Dan dengan Adanya toleransi agama akan menimbulkan sikap
saling menghormati masing – masing pemeluk agama. Atau dengan
kata lain bahwa sikap toleransi sangat penting karena dengan
toleransilah kita dapat menciptakan sikap saling menghargai antar satu
dengan yang lain.

14)Kegiatan pada gambar tersebut menjelaskan salah satu kegiatan ritual
dalam agama Hindu, kalau dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila
maka kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari
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sila Ketuhanan Yang Maha Esa terutama nilai Pancasila bahwa
“Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

15) Berprestasi dibidang akademik untu mengharumkan nama almamater
sebagaimana dalam gambar merupakan salah satu bentuk implementasi
nilai-nilai Pancasila yaitu senantiasa mengembangkan kualitas diri demi
nama baik bangsa dan negara dan sebagai wujud rasa cinta tanah air.

16) Berprestasi dibidang olah raga sebagaimana dalam gambar merupakan
salah satu bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila yaitu senantiasa
mengembangkan kualitas diri demi harumnya nama bangsa dan negara,
hal itu sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia” yaitu Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara
dan bangsa dan mengembangkan rasa cinta tanah air.

11. Gambar Simulasi ( terlampir )



199

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
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Lampiran 4
Bermain Peran ( Role Playing

1. Langkah-langkah untuk bermain peran dalam pembelajaran :
a. Guru menyusun serta menyiapkan skenario
b. Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario beberapa

hari sebelum kegiatan berlangsung
c. Guru membuat kelompok yang berisikan 5 orang siswa
d. Menjelaskan kompetensi yang hendak dicapai
e. Memanggil peserta didik untuk menjalankan skenario
f. Setiap peserta didik berada di kelompoknya sambil melihat peragaan

kelompok lain.
g. Setelah semua sudah selesai dilakukan, setiap peserta didik diberi

lembar kerja untuk melakukan penilaian atas penampilan tiap-tiap
kelompok.

h. Setiap kelompok menyampaikan kesimpulan
i. Guru memberikan kesimpulan secara umum
j. Siswa dan guru melakukan refleksi

2. Contoh Skenario Bermain Peran
Naskah Bermain Peran Dengan Judul : Aktualisasi Pancasila

 Tokoh-tokoh:
1) Pak Imam : Sebagai warga
2) Pak Teguh : Sebagai warga
3) Pak Bambang : Sebagai warga
4) Isteri Pak Bambang : Sebagai warga
5) Pak Fauzi : Sebagai Kepala Desa

 Naskah
Narator mengantarkan cerita (Narator bisa diambilkan dari salah satu
pemeran atau ada tokohnya tersendiri)
Suatu hari di sebuah jalan desa terlihat beberapa warga desa sedang
berkumpul. Warga tersebut membicarakan tentang Ani anak Pak Halim
yang terkena demam berdarah.
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Pak Imam : Pak Teguh, Anak Pak Halim, Ani, masuk rumah
sakit kemarin, kata orang-orang sakit demam
berdarah

Pak Teguh : Benarkah? Memang di desa sebelah sudah banyak
yang terkena serangan nyamuk demam berdarah dan
korbannya sebagian besar adalah anak-anak

Pak Imam : Iya. Musim hujan seperti ini kita harus ekstra hati-
hati terhadap nyamuk demam berdarah. Pak Teguh,
gimana jika nanti sore kita menjenguk anak Pak
Halim di rumah sakit?

Pak Teguh : Dak Usah Pak, Pak Halim kan sudah banyak
saudaranya. Meski kita tidak menjenguk, Saudaranya
sudah banyak yang menjenguk. Lagi pula saya
banyak pekerjaan.

Pak Imam : Ya sudah Pak jika gitu. Saya akan menjenguk sendiri
nanti

Narator: Setelah lama berbincang dengan Pak Teguh, Pak Imam mau
pergi ke Balai Desa untuk menghadap Kepala Desa, Pak Fauzi, untuk
melaporkan kasus anak Pak Halim yang terkena demam berdarah. Pak
Imam memasuki Balai Desa dan menuju ruang Kepala Desa
Pak Imam : Assalamu' Alaikum..
Pak Fauzi : Waalaikum Salam, oh Pak Imam Mari Pak, masuk!..
Pak Imam : ya Pak Lurah, Permisi
Pak Fauzi : silahkan duduk Pak! Pak Imam datang ke sini tentu

ada kepentingan? ada kepentingan apa, Pak.
Pak Imam : ya Pak, saya mau melaporkan kasus anak Pak Halim

yang terkena demam berdarah dan sekarang dirawat
di rumah sakit

Pak Fauzi : Ya .. ya.. makasih Pak Imam informasinya. Saya
akan tindak lanjuti laporan Pak Halim ini.

Pak Imam : Saya kira cukup Pak, saya pamit dulu,
Pak Fauzi : Monggo Pak Imam, sekali lagi makasih info nya ya.

Narator: Setelah mendapat laporan Pak Halim, Kepala Desa
mengumpulkan Perangkat Desa untuk rapat. Dalam rapat disepakati
untuk melakukan kerja bakti dan pengasapan. Kepala Desa
memerintahkan seluruh warga melakukan kerja bakti untuk
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membersihkan lingkungan masing-masing. Tiap Ketua RT
mengkoordinasikan warganya untuk kerja bakti. Atas perintah Kepala
Desa, Ketua RT berkeliling memberitahu warga untuk kerja bakti.
Sesuai hari yang ditentukan, semua warga melaksanakan kerja bakti.
Namun ada satu orang yang tidak ikut, yaitu Pak Bambang. Pak
Bambang, pagi-pagi sudah siap-siap berangkat rekreasi bersama istri
dan anaknya sebelum pelaksanaan kerja bakti dimulai.
Isteri Pak Bambang : Pak, gak ikut kerja bakti dulu?
Pak Bambang : Dak usah, kan sudah banyak yang kerja bakti.

Lagi pula yang kena demam berdarah bukan
keluarga kita.

Isteri Pak Bambang : Bapak dak boleh gitu, kerja bakti itu kan demi
kebersihan lingkungan kita semua, agar kita
semua sehat dan terhindar dari penyakit

Pak Bambang : Dah, kamu dak usah banyak ngomong, rekreasi
juga penting agar pikiran fresh dan jika pikiran
sudah fresh kita bisa melaksanakan tugas dengan
baik. Lagi pula sudah lama kita dak rekreasi
bersama keluarga.
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 Materi Pertanyaan kelompok di Lembar Kerja Kelompok
1) Dari skenario di atas, perilaku dari tokoh siapakah yang

menerapkan sila-sila Pancasila? Sila Berapa? Berikan penjelasan !
2) Dari skenario di atas, perilaku dari tokoh siapakah yang

bertentangan dengan sila-sila Pancasila? Sila Berapa? Berikan
penjelasan !

No Nama / Peran Perilaku sesuai
Pancasila Alasan

1 Pak Imam / Warga

2 Pak Teguh/Warga

3 Pak Fauzi

4 Pak Bambang

5 Isteri Pak Bambang
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GLOSARIUM

Abstrak : tidak berwujud; tidak berbentuk; mujarad; niskala
Arkeologis : suatu studi yang sistematik tentang benda-benda kuno

sebagai suatu alat untuk merekonstruksi masa lampau
Artefak : benda arkeologi atau peninggalan benda-benda

bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau
dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan

Cinta damai : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,
dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang
lain.

Cinta tanah air : cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang
menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan diri dan kelompoknya

Demokratis : cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

Destruktif : bersifat merusak atau menghancurkan
Disintegrasi : keadaan tidak bersatu yang menghilangkan persatuan

serta menyebabkan perpecahan
Disiplin : tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh

pada berbagai ketentuan dan peraturan
Epigrafi : ilmu yang mempelajari sejarah berdasarkan bahan-bahan

tertulis, yaitu tulisan kuno. Karena itu ada yang
menyamakan epigrafi dengan paleografi (ilmu tentang
tulisan kuno).

Era Digital : era atau masa yang mana manusia menjalankan sebagian
besar aktivitas kehidupan menggunakan teknologi
komputer dan internet

Etnis : kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya,
bahasa, pakaian adat dan kebiasaan hidup

Filologi : Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philologia
artinya: kegemaran berbincang-bincang. Perbincangan
sebagai seni oleh bangsa Yunani sangat dibina, karena
itu filologi dimuliakan artinya menjadi “cinta kepada
kata” sebagai pengejawantahan pikiran, kemudian
menjadi “perhatian kepada sastra”, dan akhirnya menjadi

https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
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“studi ilmu sastra”. Dalam arti terbatas filologi adalah
ilmu bantu studi sastra.

Filosofi : studi mengenai kebijaksanaan, dasar dasar pengetahuan,
dan proses yang digunakan untuk mengembangkan dan
merancang pandangan mengenai suatu kehidupan;. Atau
kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas
segala permasalahan.

Fitrah : asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal.
Gemar membaca : kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya
Generasi Milenial : mereka yang lahir dalam rentang tahun 1980 sampai

tahun 2000 ke atas
Hegemoni : bentuk penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan

menggunakan kepemimpinan intelektual dan moral
Hoaks : berita palsu atau berita bohong
Indoktrinasi : proses pemberian ajaran secara mendalam, tanpa kritik

dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja
Intoleransi : sikap dan perilaku seseorang atau kelompok yang tidak

bersedia menerima perbedaan dalam diri atau kelompok
lain

Jujur : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan pekerjaan

Karakter : hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan
digunakan sebagai landasan untuk cara pandang,
berpikir, bersikap dan bertindak

Kausa Prima : sebab pertama yang menimbulkan suatu kejadian,
keadaan/ Penyaban utama dari segala yang ada di dunia.

Kearifan Lokal : Merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang
tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu
sendiri. Dan biasanya diwariskan secara turun temurun
dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut
ke mulut

Keluarga : unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala
keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan
tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam
keadaan saling ketergantungan
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Kerja Keras : tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh
pada berbagai ketentuan dan peraturan

Keropak : daun lontar bertulis (naskah kuno di Jawa dan Bali)
Kognitif : Dalam pengertian yang luasnya cognition (kognisi)

adalah perolehan, penataan, dan penggunaan
pengetahuan. Atau juga kognitif adalah proses yang
terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf
pada waktu manusia sedang berpikir.

Komunikatif : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,
dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang
lain

Konflik Sosial : proses sosial dimana salah satu pihak berusaha
menyingkirkan atau mengalahkan pihak yang lain

Konsekuensi : akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan
sebagainya); atau persesuaian dengan yang dahulu

Kreatif : berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan
cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki

Kristalisasi : suatu cara untuk memisahkan zat padat dari sebuah
komponen lain penyusun campuran ( dalam hal ini arti
diartikan sebagai endapan atau sari dari berbagai macam
nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia)

local wisdom : (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-
gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh
kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh
anggota masyarakatnya

Loyalitas : kualitas kesetiaan/kepatuhan seseorang pada orang lain
ataupun sesuatu semisal organisasi (negara) yang
ditunjukkan melalui sikap serta tindakannya.

Mandiri : Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada
orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

Media Sosial : media daring untuk saling berpartisipasi, berbagi dan
menciptakan isi

Membumikan : menanam atau menyimpan dalam tanah
Menghargai prestasi : sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat,

https://contohsoal.co.id/campuran/
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dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang
lain

Narkoba : bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh
manusia secara oral maupun dihirup atau disuntikkan
dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perilaku
seseorang

Normatif : berpegang teguh pada norma; menurut norma atau
kaidah yang berlaku

Obyektif : mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi
pendapat atau pandangan pribadi

Optimal : (ter)baik. Optimal juga berarti tertinggi. Optimal juga
berarti paling menguntungkan

Peduli lingkungan : sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah
kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki
kerusakan alam yang sudah terjadi

Peduli sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan
pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

Pelecehan Seksual : perilaku pendekatan yang terkait dengan seks
Pendidikan formal : kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai

dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan
yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah
kegiatan studi yang berorientasi akademis dan
umum, program spesialisasi, dan latihan professional,
yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Periodesasi : suatu pembabakan dalam sejarah/ suatu pembabakan
waktu yang dipergunakan untuk segala macam peristiwa

Pluralistik : Keadaan masyarakat yang beraneka ragam atau
majemuk

Pornografi : gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak
tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi yang memuat kecabulan atau
eksploitasi seksual

Prasasti : piagam atau dokumen yang sengaja ditulis pada bahan
yang keras dan tahan lama
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Prioritas : segala sesuatu yang harus didahulukan dan diutamakan
daripada yang lain

Radikalisme : suatu ideologi, gagasan atau paham yang ingin
melakukan perubahan pada sistem sosial politik dengan
menggunakan cara-cara kekerasan

Ras : kelompok manusia yang memiliki kesamaan warna kulit,
mata, warna rambut

Rasa ingin tahu : sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu
yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Realitas : kenyataan, dalam bahasa sehari-hari berarti "hal yang
nyata; yang benar-benar ada sesuai kenyataan

Reaktualisasi : mengaktualisasikan kembali
Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap
pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan
pemeluk agama lain

Revitalisai : peninjauan ulang mengenai suatu hal untuk ditata,
digarap, dan disesuaikan agar lebih bermanfaat dalam
arti luas

Sistematis : Segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan
sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga
membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh,
menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian
sebab akibat menyangkut obyeknya. Pengetahuan yang
tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat
merupakan syarat ilmu yang ketiga.

Smartphone : telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat
tinggi

Subyektif : mengenai atau menurut pandangan (perasaan) sendiri,
tidak langsung mengenai pokok atau halnya

Sumpah Palapa : Pernyataan/sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada
pada upacara pengangkatannya menjadi Patih
Amangkubhumi Majapahit

Tanggung jawab : sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas
dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan,

https://id.wikipedia.org/wiki/Gajah_Mada
https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit
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terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,
sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa

Terminologi : Peristilahan atau ilmu mengenai batasan atau definisi
istilah

Terorisme : perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa
takut secara meluas yang dapat menimbulkn korban
yang bersifat masal

Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain
yang berbeda dari dirinya

Universal : berlaku untuk semua orang di dunia
Urban : wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan

pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Urgensi : keadaan yang mendesak atau penting
Valid : cara yang semestinya; berlaku; sahih
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