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IMPLEMENTASI NILAI PERSATUAN DALAM PANCASILA  

PADA TRADISI BERSIH DESA (PUNDEN) Studi Kasus di  

Desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari Kabupaten  

Sukoharjo 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai persatuan dalam 

Pancasila pada tradisi bersih desa (Punden) di Desa Tambakboyo Kecamatan 

Tawangsari Kabupaten Sukoharjo meliputi implementasi nilai persatuan, kendala 

yang dihadapi, dan upaya yang diberikan. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif, dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan triangulasi 

sumber data dan teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik 

interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengutamakan persatuan dan 

kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, mengembangkan rasa 

bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, dan mengembangkan persatuan 

berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika yaitu melakukan kegiatan gotong royong 

membersihkan lingkungan halaman tempat acara tradisi dilangsungkan, gotong 

royong dilakukan sebagai bentuk tindakan untuk mempererat persaudaraan tanpa 

memandang status sosial. Tindakan saling menolong dan bekerjasama yang 

menecerminkan masyarakat desa Tambakboyo bangga terhadap tradisi yang dimiliki, 

dan masyarakat mampu mengembangkan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal 

Ika melalui tradisi bersih desa (Punden). Kendala yang dihadapi ketika 

mengutamakan persatuan pada tradisi bersih desa (Punden) yaitu warga desa 

Tambakboyo keberatan menerima tanggung jawab sebagai panitia kebersihan 

lingkungan, kesadaran diri terkait pentingnya mengutamakan kepentingan bangsa di 

atas kepentingan pribadi masih rendah. Selain itu warga belum bisa menjaga 

keamanan saat tradisi bersih desa (Punden) dilangsungkan, dan adanya perbedaan 

cara pandang masyarakat terkait tradisi bersih desa (Punden). Upaya mengatasi 

kendala tersebut yang dilakukan adalah dengan mengadakan atau melakukan pendekatan 

rapat maupun sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerima tanggung jawab dengan 

baik, berpartisipasi melaksanakan kegiatan gotong royong, guna menjaga keharmonisan 

antar warga dan saling menghargai, mengakui, menghormati perbedaan yang ada dalam 

lingkungan desa Tambakboyo melalui tradisi bersih desa (Punden). 

Kata kunci: implementasi, persatuan, tradisi, bersih desa (Punden). 

Abstract 
 

This study aims to describe the implementation of the value of unity in Pancasila in 

the clean tradition of the village (Punden) in Tambakboyo Village, Tawangsari 

District, Sukoharjo Regency, including the implementation of the value of unity, the 

obstacles faced, and the effort given. This study uses qualitative research, with a case 
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study strategy. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, 

and documentation. Test the validity of the data by triangulating data sources and 

data collection techniques. Data analysis uses interactive techniques through data 

collection, data reduction, presentation and conclusion drawing. The results of the 

study show that prioritizing unity and unity as well as national interests above 

personal interests, developing a sense of pride in the nation and land of Indonesia, 

and developing unity based on Bhinneka Tunggal Ika, which is carrying out mutual 

cooperation to clean up the courtyard environment where traditional events take 

place, mutual cooperation is carried out as a form of action to strengthen brotherhood 

regardless of social status. Actions help each other and cooperate which reflects the 

Tambakboyo village community proud of the tradition they have, and the community 

is able to develop unity based on Bhinneka Tunggal Ika through the clean tradition of 

the village (Punden). Constraints faced when prioritizing unity in the clean tradition 

of the village (Punden) is that the villagers of Tambakboyo village object to accepting 

responsibility as an environmental hygiene committee, self awareness regarding the 

importance of prioritizing the interests of the nation above personal interests is still 

low. In addition, residents have not been able to maintain security when the village 

tradition is clean (Punden), and there are differences in community perspectives 

regarding the village's clean tradition (Punden). Efforts to overcome these obstacles 

are carried out by approaching or approaching meetings and socialization to the 

community so that they can accept responsibility properly, participate in mutual 

cooperation activities, in order to maintain harmony between citizens and respect 

each other, acknowledge, respect differences in the Tambakboyo village environment 

through the clean tradition of the village (Punden). 

Keywords: implementation, unity, tradition, clean village (Punden). 

 

1. PENDAHULUAN  

Pancasila sejak tahun 1945 sebagai dasar negara kemudian menjadi rujukan 

berjalannya Negara Indonesia. Sebagai ideologi,  Pancasila pada hakikatnya bukan 

merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi 

lain, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara 

(Kaelan, 2004). Secara kultural dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai tentang 

Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai persatuan yang dimiliki 

oleh bangsa Indonesia (Kaelan, 2010:8). Pancasila dirumuskan dari nilai budaya 

bangsa Indonesia yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

masyarakat dan keadilan sosial. Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan setiap orang 
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seharusnya memeluk agama sesuai keyakinannya, bertoleransi terhadap orang lain 

yang berbeda agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan dalam bentuk 

perilaku saling menghargai harkat dan martabat sesama, kesamaan dalam 

kemasyarakatan dan hukum, saling mengasihi, dan menyayangi. Persatuan Indonesia, 

diwujudkan dengan tiadanya diskriminasi individu dan antar golongan, kesediaan 

bekerja sama untuk kepentingan bersama, bergotong royong, rela berkorban, 

senantiasa berupaya untuk menciptakan kerukunan. Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan diwujudkan ke dalam 

bentuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi substansial, dan tidak 

memaksakan kehendak. Sedang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 

diwujudkan dalam bentuk perilaku menghargai hak orang lain, karya cipta orang lain, 

dan mengedepankan kewajiban kemudian hak yang dilaksanakan secara seimbang. 

Wilayah Indonesia yang sangat luas telah dihuni suku bangsa yang tersebar ke 

seluruh pelosok tanah air secara tidak merata, dari persebaran yang tidak merata 

tersebut pulau Jawa yang paling padat penduduknya, dibandingkan dengan jumlah 

penduduk di pulau lainnya, pada dasarnya masing-masing suku bangsa memiliki 

kebiasaan, tradisi, adat istiadat dan budaya yang saling mempengaruhi pertumbuhan 

dan perkembangannya. 

Menurut ilmu antropologi “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009:153). Kebiasaan dalam adat 

istiadat yang kemudian diwariskan turun-temurun itulah yang disebut tradisi 

(Mardimin, 1994:12). Upacara bersih desa mempunyai banyak sebutan, pemberian 

nama ini biasanya tergantung dari daerah masing-masing. Namun pada prinsipnya 

upacara bersih desa adalah upaya manusia untuk mencari keseimbangan atau 

hubungan dengan makhluk yang tidak kasat mata (gaib) dan diyakini sebagai penjaga 

atau pelindung desa (Sumardi, 1997:134).   
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Kebudayaan di wilayah Jawa, yaitu kegiatan ritual pada umumnya banyak 

dipengaruhi oleh tradisi kejawen. Salah satu tradisi kejawen yang biasanya masih 

banyak dilakukan pada masyarakat desa di Jawa adalah bersih desa, dengan nama dan 

cara yang berbeda-beda. Tradisi ini juga ditemukan di salah satu daerah di Jawa 

Tengah yakni Desa Tambakboyo Kabupaten Sukoharjo dengan nama bersih desa 

(Punden). Tradisi upacara bersih desa ini adalah suatu upacara masyarakat desa 

Tambakboyo untuk memohon doa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan 

keselamatan bagi masyarakat desa setempat, pada saat tradisi bersih Punden ada salah 

satu pertunjukan yang menarik dan menjadi sorotan yaitu pelaksanaan bersih desa 

yang dilakukan dengan mengadakan tayub atau tayuban. Keberadaan tayuban hingga 

kini masih hidup dan dijadikan sebuah pertunjukan di beberapa wilayah seperti Jawa 

Tengah. Tradisi bersih Punden dilakukan setiap satu tahun sekali, bersih desa 

merupakan tradisi selametan sebagai bentuk pelaksanaanya adalah tayub. Tayub 

adalah sebuah pertunjukan tari hiburan Jawa yang lekat dengan masyarakat pedesaan. 

Sebagai suatu tradisi bersih Punden memiliki nilai yang cukup berpengaruh dalam 

masyarakat Tambakboyo yakni nilai persatuan. Bersih desa dapat dengan mudah 

dipahami, karena hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan masyarakat desa 

untuk membersihkan rumah, halaman, jalan umum, dan membersihkan tempat-tempat 

umum. Selain itu juga sebagai pemersatu masyarakat dengan adanya kegiatan gotong 

royong.  

Nilai yang terkandung dalam sila persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan 

dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang 

bersifat sistematis. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia, oleh 

sebab itu penanaman nilai-nilai persatuan menjadi bagian penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, bukan hanya untuk menghormati perbedaan satu sama lain, 

namun realisasi pelaksanaanya memupuk rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan 

masyarakat serta menciptakan kehidupan yang tentram dan damai, dalam sila 

persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat 
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kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal 

tersebut sangat relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, 

persatuan bagi seluruh agama, golongan, ras, dan suku bangsa menjadi tuntutan untuk 

saling menjaga dan menghormati demi keutuhan negara republik Indonesia. Seperti 

halnya nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan 

kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat desa tambakboyo, hal ini dapat dilihat 

dari prilaku masyarakat setempat untuk saling tolong menolong, berbagi antar 

sesama, gotong royong, toleransi serta bekerja sama untuk tetap terus melestarikan 

budaya bersih desa (Punden) agar tidak luntur dengan adanya perkembangan zaman 

yang semakin modern. Tradisi kepercayaan tersebut sampai saat ini masih 

dilaksanakan dan terpelihara dengan baik.  

Hasil penelitian Handler (2003), berjudul Cultural Property and Culture 

Theory menunjukkan bahwa budaya telah berkembang di seluruh dunia dengan 

konsep antropolog yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, kebudayaan 

pada dasarnya ada karena muncul gagasan tentang kekayaan budaya yang dapat 

dilihat melalui sejarah.  

Hasil penelitian Masango (2013), berjudul Traditional knowledge and 

traditional cultural expressions protections:prospects in Cameroon  menunjukkan 

bahwa ilmu pengetahuan tentang budaya tradisional merupakan pengetahuan yang 

terkait dengan ekonomi, agama dan budaya yang disebut dengan komunitas. Hal 

tersebut dapat diperkuat adanya cerita rakyat yang dipertegas dengan ekonomi dan 

budaya masyarakat setempat. 

Hasil penelitian Endorgan (2017), berjudul Cultural Traditions and Domestic 

space: Agacbekler Home menunjukkan bahwa adanya budaya merupakan keterkaitan 

adanya wujud budaya dan unsur budaya sebuah realitas yang ada di masyarakat 

berhubungan antara tradisi sosial, budaya, agama dan model tradisi lainnya yang 

berkembang di masyarakat.  
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Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana nilai persatuan pada Tradisi Bersih Desa (Punden) di Desa Tambakboyo 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, berikut kendala serta upaya 

mempertahankannya. Tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana nilai persatuan pada 

Tradisi Bersih Desa (Punden) di Desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari 

Kabupaten Sukoharjo, kendala, serta upaya mempertahankannya.  

 

2. METODE  

Tempat penelitian ini adalah desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari Kabupaten 

Sukoharjo. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, 

yaitu sejak April 2018 sampai Juli 2018. Metode penelitian naturalistik atau kualitatif 

adalah metode yang digunakan untuk meneliti tempat yang alamiah dan peneliti tidak 

membuat perlakuan karena pengumpulan data bersifat emic yaitu berdasarkan pandangan 

dari sumber data, bukan pandangan peneliti (Sugiyono, 2010:9-12). Data kualitatif 

merupakan data yang menunjukan kualitas atau mutu dari suatu yang berupa keadaan, 

proses, dan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan (Nawawi dan Martini, 

1992:49). Dalam studi pendidikan, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk memahami 

berbagai fenomena perilaku pendidik, peserta didik dalam proses pendidikan dan 

pembelajaran (Tohirin, 2012:3). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena 

data penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan, perilaku dari orang-orang yang 

diamati, juga data tertulis dari dokumen. Kasus dalam penelitian ini adalah Implementasi 

nilai persatuan dalam Pancasila pada tradisi bersih desa (Punden) di Desa Tambakboyo 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Berikut kendala Implementasi nilai 

persatuan dalam Pancasila pada tradisi bersih desa (Punden) di Desa Tambakboyo 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo, dan upaya dari kendala Implementasi nilai 

persatuan dalam Pancasila pada tradisi bersih desa (Punden) di Desa Tambakboyo 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi atau arsip. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini yaitu teknik analisis data model interaktif. Proses analisis data dimulai 

dengan mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang 

dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses 

pengumpulan data berikutnya (Miles dan Huberman, 1992:15-19). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tradisi bersih desa (Punden) merupakan salah satu bagian kebudayaan Indonesia 

yang eksistensinya telah tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman. Pada pelaksanaan tradisi bersih desa (Punden) terdapat nilai persatuan dalam 

Pancasila, meliputi mengutamakan persatuan dan kesatuan, terlihat pada tradisi bersih 

Punden, sebagai rasa trimakasih masyarakat desa Tambakboyo kepada Tuhan Yang 

Maha Esa telah memberikan keselamatan dan ketentraman hidup,  saling 

menghormati, mengakui, menghargai dan menyatukan masyarakat dengan berbagai 

macam perbedaan yang ada, menyatukan perbedaan menjadi sebuah persatuan dan 

kesatuan yang utuh, serasi dan berjalan selaras.   mengutamakan kepentingan bangsa 

di atas kepentingan pribadi, ditunjukan melalui sikap mereka melaksanakan gotong 

royong membersihkan lingkungan dalam rangka melaksanakan tradisi bersih Punden, 

membersihkan tempat ritual, dan membersihkan halaman balai desa tempat acara 

dilangsungkan. Mengembangkan rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, 

ditunjukkan dengan prilaku memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal, 

salah satunya ialah melaksanakan tradisi bersih Punden setiap tahun sekali, selain itu 

ada pula hiburan yang menampilkan karya-karya seni budaya Jawa yang tentunya 

cukup membanggakan. Mengembangkan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal 

Ika. Ditunjukkan oleh masyarakat desa Tambakboyo untuk saling menghargai, 

menghormati, dan menjaga keharmonisan dalam hidup berdampingan. Persatuan 

berdasar Bhinneka Tunggal Ika tumbuh dan berkembang melalui kegiatan gotong 

royong dalam mempersiapkan tradisi bersih Punden tanpa memandang status sosial. 
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Kendala yang dihadapi ketika mengutamakan persatuan pada tradisi bersih desa 

(Punden) yaitu warga desa Tambakboyo keberatan menerima tanggung jawab sebagai 

panitia kebersihan lingkungan, kesadaran diri terkait pentingnya mengutamakan 

kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi masih rendah. Selain itu warga belum 

bisa menjaga keamanan saat tradisi bersih desa (Punden) dilangsungkan, dan adanya 

perbedaan cara pandang masyarakat terkait tradisi bersih desa (Punden). 

Upaya mengatasi kendala tersebut yang dilakukan adalah dengan mengadakan atau 

melakukan pendekatan rapat maupun sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerima 

tanggung jawab dengan baik, berpartisipasi melaksanakan kegiatan gotong royong. Selain 

itu upaya selanjutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya persatuan 

dan kesatuan guna menjaga keharmonisan antar warga dan saling menghargai, mengakui, 

menghormati perbedaan yang ada dalam lingkungan desa Tambakboyo melalui tradisi 

bersih desa (Punden). 

 

4. PENUTUP 

Tradisi bersih desa (Punden) di Desa Tambakboyo Kecamatan Tawangsari 

Kabupaten Sukoharjo merupakan suatu kebudayaan yang berkaitan dengan 

kepercayaan masyarakat, yang di dalamnya terdapat upacara ritual dilakukan oleh 

masyarakat desa Tambakboyo sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan YME. 

Pada pelaksanaan tradisi ini terdapat nilai persatuan Pancasila yang terkandung di 

dalamnya, meliputi mengutamakan persatuan dan kesatuan, mengutamakan 

kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengembangkan rasa bangga 

berbangsa dan bertanah air Indonesia, dan mengembangkan persatuan berdasarkan 

Bhinneka Tunggal Ika.  

Kendala yang dihadapi ketika mengutamakan persatuan pada tradisi bersih desa 

(Punden) yaitu warga desa Tambakboyo keberatan menerima tanggung jawab sebagai 

panitia kebersihan lingkungan, kesadaran diri terkait pentingnya mengutamakan 

kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi masih rendah. Selain itu warga belum 
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bisa menjaga keamanan saat tradisi bersih desa (Punden) dilangsungkan, dan adanya 

perbedaan cara pandang masyarakat terkait tradisi bersih desa (Punden). 

Upaya mengatasi kendala tersebut yang dilakukan adalah dengan mengadakan atau 

melakukan pendekatan rapat maupun sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menerima 

tanggung jawab dengan baik, berpartisipasi melaksanakan kegiatan gotong royong. Selain 

itu upaya selanjutnya memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya persatuan 

dan kesatuan guna menjaga keharmonisan antar warga dan saling menghargai, mengakui, 

menghormati perbedaan yang ada dalam lingkungan desa Tambakboyo melalui tradisi 

bersih desa (Punden). 
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