BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam
sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya
tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual, karena kajian ideologi
tidak pernah usang dan ketinggalan jaman. Harus disadari bahwa tanpa ideologi
yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan
mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Menurut Syafiie (2001:61),
ideologi adalah “sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh
sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara
sadar oleh tokoh pemikir negara serta kemudian menyebarluaskannya dengan
resmi”.
Menurut Sutrisno (2006:24), istilah “ideologi pertama diciptakan oleh
Desstutt de Tracy tahun 1976 di Perancis, telah terjadi pergeseran arti begitu rupa
sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah dengan pengertian yang
kompleks”. Menurut Syamsudin (2009:98), ideologi adalah
Ideologi secara etimologis ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea
berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari
bahasa Yunani ideos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat,
sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian ideologi berarti ilmu
pengertian-pengertian dasar ide-ide (the scince of ideas) atau ajaran tentang
pengertian-pengertian dasar. Ide dapat di artikan cita-cita yang bersifat tetap
dan yang harus dicapai”.
Berarti cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau faham yang
diyakini kebenarannya. Ideologi diharapkan dapat memberikan tuntunan atau
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pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan bernegara dan
berbangsa. Inilah arti pentingnya sebuah ideologi bagi bangsa dan negara.
Menurut Syamsudin (2009:98), ideologi adalah “keseluruhan prinsip atau
norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti
sosial politik, ekonomi, budaya, dan hankam”. Menurut W.White sebagaimana
dikutip Kansil (2005:27),
Ideologi ialah soal cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan
ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang
sistematis tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau lapisan
masyarakat.
Dengan demikian ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan
pada pemikiran yang menyatakan bahwa jika persatuan sudah terwujud maka alat
pengikat sudah tidak diperlukan.
Kenyataan menunjukkan bahwa kebersamaan masyarakat sebenarnya
dibangun diatas keanekaragamaan (budaya, etnis, bahasa, agama dan sebagainya),
sehingga perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap saat.
Mengingat pentingnya ideologi bagi sebuah negara, maka pembinaan secara terus
menerus agar ideologi yang diterimanya semakin mengakar dan pada gilirannya
mampu membimbing masyarakat menuju pemikiran yang relatif sama. Upaya
memahami ideologi bagi suatu bangsa juga dapat dilakukan melalui pemahaman
tentang fungsi ideologi yang dianut oleh suatu negara.
Negara Indonesia telah memiliki suatu ideologi negara bernama Pancasila.
Pancasila menurut Darmodhiharjo (1991:230), yaitu:
Pancasila merupakan “lima dasar atau lima asas adalah nama dari Dasar
Negara Republik Indonesia”. Istilah pancasila sudah dikenal sejak jaman
Majapahit pada abad XIV, yaitu terdapat dalam buku Negarakertagama
karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular.
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Ditinjau dari sejarahnya istilah “Pancasila” pertama kali disampaikan oleh
Ir.Soekarno pada saat mengusulkan dasar Negara Indonesia. Selanjutnya,
pancasila dikenal saat ini adalah ideologi Negara Indonesia yang tertuang di
dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.
Hakikat pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara
Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki status
yang resmi yaitu tercantum pada alinea IV dalam Undang-Undang 1945. Menurut
Widjaja (1995:72), “pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berisikan
konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan pikiran-pikiran serta
gagasan-gagasan yang dianggap baik oleh bangsa”.
Pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenaran,
ketepatan, dan kemanfaatannya. Itulah yang menimbulkan tekad untuk
mewujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Nilai sebagai hasil
pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kehidupan yang dianggap paling baik
bagi bangsa Indonesia adalah pancasila, baik sebagai falsafah maupun pandangan
hidup. Nilai-nilai pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap,
tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara
untuk mencapai tujuan nasional. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat
dan utuh dari kelima sila lainnya
Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam berbagai bidang dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, seluruh tatanan
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menggunakan pancasila
sebagai dasar moral atau norma dan tolak ukur tentang baik buruk dan benar
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salahnya sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pancasila
merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia,
pandangan hidup bangsa Indonesia dan pancasila menjadi tujuan hidup bangsa
Indonesia.
Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup kesadaran dan
cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat akar dalam
kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah mengakar dalam kepribadian
bangsa, maka dapat diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup
ketatanegaraan. Menurut Kaelan (2009: 46), pancasila yaitu
Mempunyai peranan dan fungsi dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, seperti pancasila sebagai jati diri bangsa, pancasila sebagai
ideologi bangsa dan negara Indonesia, pancasila sebagai dasar filsafat
negara, pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Untuk melaksanakan masyarakat pancasila perlu usaha dilakukan secara
berencana dan terarah. Tujuanya agar pancasila sungguh-sungguh dihayati dan
diamalkan segenap warga negara yang diharapkan pembinaan masyarakat
Indonesia agar menjadi insan pancasila dan pembangunan bangsa untuk
mewujudkan masyarakat pancasila. Pembinaan insan pancasila dapat melalui jalur
pendidikan maupun masyarakat atau sebuah organisasi masyarakat.
Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan
pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat impreatif dan memaksa, artinya
setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Artinya siapa
saja yang melanggar hukum harus ditindak menurut hukum yang berlaku di
negara Indonesia. Sedangkan menurut Kansil (2005: 28), pengamalan pancasila
adalah
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Pengalaman pancasila sebagai welltaunschuang yaitu pelaksanaan pancasila
dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi
mempunyai sifat mengikat, artinya setiap masyarakat Indonesia terikat
dengan cita-cita yang terkandung didalamnya sepanjang tidak melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dapat disimpulkan bahwa pancasila harus menjadi pedoman dan arah hidup
manusia Indonesia termasuk partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan
organisasi masyarakat.
Organisasi masyarakat telah

diatur dalam UUD No.17 tahun 2013, di

jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila. Bahwa ormas berasaskan tidak bertentangan dengan
pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan citacita ormas tidak bertentangan dengan pancasila dan Undang-undang Dasar negara.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan
memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Thionghoa merupakan salah satu etnis yang ada di Indonesia, berbagai
organisasi masyarakat yang didirikan oleh etnis thionghoa, yang dilakukan dalam
kegiatan sosial. Tujuan ormas dalam Undang-undang Dasar No.17 Tahun 2013
pasal 5 yaitu,
Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan
pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai,
moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan
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sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,
menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan
mewujudkan tujuan negara.
Sesuai tujuan ormas yang telah disebutkan di atas, berbagai ormas thionghoa yang
ada seperti PITI, PMS, Himpunan Fuqing, dan sebagainya selaras dengan yang
telah ditentukan. Dalam pergerakan organisasi masyarakat thionghoa di Surakarta
merupakan sebuah wadah yang melakukan kegiatan dalam kemasyarakatan untuk
membantu sesama.
Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) merupakan salah satu organisasi
etnis thionghoa yang ada di Surakarta, bertujuan untuk mengemban misi sosial
yaitu sembilan misi diantaranya memberikan bantuan terhadap penyelenggaraan
pernikahan, memberi pertolongan bantuan kesusahan, sosial, menyemarakkan
kesenian tonil, musik dan olah raga. Kemudian kesehatan dengan membuat
poliklinik, kantor buruh, kantor akuntan hingga penerangan untuk segala urusan
serta pendidikan.
Ada banyak ormas di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan. Namun tidak
sedikit melakukan penyimpangan yang terjadi didalam sebuah organisasi atau
dapat diletakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Realita yang terjadi
adanya organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Hal
tersebut muncul dalam media online yaitu pada Kabar Tribun.news.com
(Nopember 2013), misalnya FPI terlibat bentrok dengan warga terjadi di Dusun
Gowah, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Sebelumnya warga di Kendal, Jawa Tengah, juga terlibat bentrok dengan FPI
yang melakukan razia dalam bulan puasa lalu. Akibat bentrok ini, seorang warga
pengendara sepeda motor tewas ditabrak mobil anggota FPI yang panik saat
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dikejar penduduk. Kejadian tersebut disebabkan karena para anggota FPI main
hakim sendiri tanpa memperdulikan dan menghormati hak-hak orang lain.
Penanaman nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia dirasa
perlu untuk dilakukan bukan hanya sekedar teori dan formalitas tetapi
pelaksanaannya dalam kegiatan-kegiatan pada organisasi. Hal ini selaras dengan
PPKn yang menjadi mata pelajaran wajib bagi peserta didik. PPKn mempunyai
peranan penting dalam membentuk karakter dan menjadikan manusia yang
memiliki rasa kebangsaan. Sesuai dengan visi dan misi PPKn yaitu
Menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan
semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan
bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
guna memberikan pemahaman mendalam tentang Negara Kesatuan
RepublikIndonesia. Misi PKn ialah menghindarkan Indonesia dari sistem
pemerintah otoriter yang memasung hak-hak warga Negara untuk
menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (BSNP, 2006:155)
Hal tersebut bertujuan untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila. Adanya arah untuk mendukung persatuan bangsa dan
bersikap atau bertindak adil dalam mengatasi segmentasi atau promodialisme
sempit dengan jiwa dan semangat “Bhineka Tunggal Ika” yaitu bersatu dalam
perbedaan dan berbeda-beda dalam satu jiwa.
Muatan-muatan PPKn diharapkan memahami dan menghayati pelaksanaan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berjiwa Pancasila. Menguasai
pemahaman tentang beragram masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan yang berlandaskan
Pancasila.
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kepada masyarakat, menjaga nilai agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, melestarikan, memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Selain itu tujuan ormas untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong
royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan negara.
Berdasarkan fenomena dan hasil pengamatan menegaskan masih adanya
organisasi masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila khususnya
nilai persatuan Indonesia. Hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan
penelitian “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Khususnya Nilai Persatuan
Indonesia pada Etnis Thionghoa (Studi Kasus Organisasi Perkumpulan
Masyarakat Surakarta Tahun 2014).

B. Rumusan Masalah
Setiap mengadakan penelitian tentunya harus ada perumusan masalah.
Perumusan ini mempermudah penulis dalam meneliti masalah yang akan diteliti.
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah penanaman nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan
Indonesia dalam organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta bagi para
anggota tahun 2014?
2. Bagaimanakah pelaksanaan nilai-nilai pancasila Indonesia khususnya nilai
persatuan Indonesia yang dilakukan oleh organisasi Perkumpulan Masyarakat
Surakarta tahun 2014?
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3. Kendala pelaksanaan nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia
yang dilakukan oleh organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta tahun
2014?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka dapat
dirumuskan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mendiskripsikan penanaman nilai-nilai pancasila khususnya nilai
persatuan Indonesia dalam organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta bagi
para anggota tahun 2014.
2. Untuk mendiskripsikan

pelaksanaan nilai-nilai pancasila khususnya nilai

persatuan Indonesia yang dilakukan oleh organisasi Perkumpulan Masyarakat
Surakarta tahun 2014.
3. Untuk mendiskripsikan kendala pelaksanaan nilai-nilai pancasila khususnya
nilai persatuan Indonesia yang dilakukan oleh

organisasi Perkumpulan

Masyarakat Surakarta tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah khazanah teori nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan
Indonesia sebagai realitas yang dimiliki bangsa Indonesia.
b. Pengembangan konsep mengenai penanaman nilai-nilai pancasila khususnya
nilai persatuan Indonesia yang berkembang dalam organisasi.
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c. Memberikan tambahan teori mengenai penanaman nilai-nilai pancasila
khususnya nilai persatuan Indonesia bagi organisasi.
d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan
penelitian berikutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
a. Mengetahuai cara maupun strategi bagi organisasi masyarakat dalam
penanaman nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia.
b. Untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai pancasila khususnya nilai persatuan
Indonesia dalam keseharian organisasi masyarakat yang selaras dengan visi
misi PPKn.
c. Mahasiswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai pancasila khususnya nilai
persatuan Indonesia dalam kehidupannya.
d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanaman nilainilai pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia.
e. Memberikan pengetahuan kepada peneliti tentang penanaman nilai-nilai
pancasila khususnya nilai persatuan Indonesia pada organisasi Perkumpulan
Masyarakat Surakarta.

E. Daftar Istilah
Istilah menjabarkan kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep
atau makna dari judul, yaitu sebagai berikut:
1. Nilai. Prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama yang dijadikan tolak ukur
untuk menentukan baik atau buruk, salah atau benar, berguna atau tidak
berguna, dan indah atau tidak indah. (Kansil, Christine.S.T. 2005: 23)
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2. Penanaman. Penanaman dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan
menanam, menanam atau menanamkan. (KBBI, edisi dua: 1002).
3. Pancasila. Lima dasar atau lima asas adalah nama dari Dasar Negara republik
Indonesia. (Darmodhiharjo, 1991: 230)
4. Organisasi masyarakat. Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila. (Undang-undang Republik Indonesia No.17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyakaratan. Bandung: Penerbit Fokus
Media).
5. Etnis thionghoa. Pada umumnya, istilah “Etnik Tionghoa” mengacu pada
orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di Asia Tenggara, apapun
kebangsaannya, tingkat akulturasinya dan identifikasi sosialnya. (Hoon,
Chang-You, 2012: IX)

