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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dasar Negara Indonesia, sekaligus 

sebagai jati diri Bangsa Indonesia (Max, 2019: 14) atau pandangan hidup bangsa 

Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrument utama dalam 

menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan Indonesia (Widayanti dkk, 2018). 

Pancasila sebagai instrumen akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan 

keberadaan dan gerak pasang naik dan pasang turunnya kehidupan bangsa dan 

negara Indonesia.  

Pembahasan tentang wawasan kebangsaan merupakan suatu hal yang penting 

dan mutlak harus selalu dilakukan secara terus menerus sejalan dengan dinamika 

proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan dapat dianggap 

sebagai ruh atau jiwa atau semangat dari kehidupan berbangsa yang tentu saja akan 

mewarnai dan bahkan ikut menentukan eksistensi dan maju mundurnya suatu 

negara. Negara yang antara lain ditandai oleh kesatuan teritori boleh susut atau 

hancur tetapi dengan jiwa dan semangat kebangsaan yang tetap berkobar dengan 

daya juang tinggi maka eksistensi suatu bangsa tetap dapat dipertahankan dan 

diakui oleh bangsa-bangsa lain. Sebaliknya jika jiwa dan semangat kebangsaan dari 

suatu bangsa telah luntur atau apalagi telah hilang, maka pada hakikatnya eksistensi 

dari bangsa dan negara yang bersangkutan telah tidak ada lagi, walaupun barangkali 

secara fisik administratif bangsa dan negara tersebut masih berdiri. 

Kehidupan masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari keberagaman 

suku, ras, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan warna kulit. Hal tersebut tidak 

menjadi sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan di lingkungan masyarakat. 

Keberagaman tersebut mendominasi masyarakat dan berlangsung begitu lama, 

sehingga terjalin sebuah komunikasi dalam kehidupan sehari-hari diantara anggota 

masyarakat, sebuah interaksi antara individu dengan individu, kelompok dengan 

individu, dan kelompok dengan kelompok juga berlangsung dalam keseharian 

mereka. Interaksi tersebut menumbuhkan rasa simpati dan empati, rasa saling 
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menghormati, dan menghargai kepentingan yang dimiliki setiap anggota 

masyarakat. Terjalinnya berbagai bentuk hubungan antara anggota masyarakat 

menumbuhkan nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri setiap masing-masing 

individu.  

Wujud implementasi nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kegiatan sambatan 

yang merupakan istilah lain dari gotong royong berasal dari kata “sambat” berarti 

meminta tolong, yaitu pertolongan untuk mengerjakan sesuatu, tolong menolong, 

dan orang yang menolong mengerjakan sesuatu (Wiranoto, 2018: 28). Dampak 

globalisasi dan perkembangan zaman bentuk karakter nilai-nilai Pancasila semakin 

memudar, seperti dilansir oleh Irvan (2013) bahwa:  

Masyarakat ibu kota memiliki banyak aktivitas yang dilakukan, karena hal itu 
mereka memiliki masalah sosial yang bervariasi, salah satunya adalah gotong 
royong. Masyarakat ibu kota khususnya masyarakat yang berekonomi tinggi, 
jarang sekali untuk bersosialisasi dengan tetangga, bahkan sampai ada yang 
tidak kenal satu sama lain dengan tetangganya sendiri.  

 

Angkatan muda atau yang dikenal dengan generasi milenial saat ini adalah 

generasi yang masih tergolong sebagai seseorang yang berusia muda. Dalam 

Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pasal 1 poin 1 

menyebutkan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki 

periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) 

sampai 30 (tiga puluh) tahun. Generasi milenial sebutan untuk generasi yang lahir 

pada tahun 2000 keatas atau disebut juga generasi muda di era industri 4.0 sebagai 

generasi muda tentu mereka adalah calon penerus yang diharapkan dapat menjadi 

generasi yang tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang 

menjadi falsafah hidup dan jati diri bangsa Indonesia. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersesbut tentu nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan sejak dini kepada 

generasi muda.  

Secara khusus, dalam perkembangannya globalisasi menimbulkan berbagai 

problematika pada generasi muda yakni rusaknya karakter seperti terkikisnya rasa 

cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda, menurunnya rasa solidaritas dan 

kesetiakawanan. Padahal, bukan rahasia umum generasi muda adalah generasi 
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penerus bangsa ini yang diharapkan mampu menjadi tulang punggung bangsa. Hasil 

penelitian dari Muhamadi & Hasanah (2019) menyatakan: 

Di era globalisasi ini nilai-nilai luhur Pancasila terus mengalami degradasi 
khususnya di kalangan generasi muda atau kalangan pelajar. Nilai-nilai luhur 
Pancasila yang saat ini mulai luntur contohnya sikap acuh tak acuh, sikap ingin 
menang sendiri, tidak setia kawan dan lain sebagainya. Penyebab lunturnya 
nilai-nilai tersebut sangat beragam, diantaranya karena kesenjangan sosial atau 
status sosial, karena sikap egois masing-masing individu, kurangnya 
pemahaman atau penanaman tentang nilai-nilai peduli sosial, kurangnya sikap 
toleransi, simpati dan empati. 

 

Fenomena di atas menggambarkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila 

terhadap lingkungan semakin luntur dan terkikis terutama di kalangan anak muda. 

Menghadapi masalah ini presiden Jokowi mengeluarkan instruksi penguatan 

pendidikan karakter, dengan harapan generasi Indonesia di masa depan menjadi 

generasi yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik (Muhamadi & 

Hasanah, 2019). Selain itu, dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara,  

Pemerintah Indonesia memandang perlu dilakukan pembinaan ideologi 
Pancasila terhadap seluruh penyelenggara negara yang terencana, sistematis, 
dan terpadu. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, 
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 
2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP, 2020).  

 

Penetapan Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tersebut merevitalisasi yang 

sebelumnya bentuk unit kerja menjadi bentuk badan dan diharapkan BPIP akan 

tetap existing walaupun pemerintahannya terus berganti. Berdasarkan Perpres itu, 

tugas dan fungsi dari BPIP ialah menyusun kebijakan dan memberikan masukan 

terhadap pelaksanaan tugas pembinaan ideologi Pancasila kepada Presiden. 

Salah satu tantangan utama BPIP ialah bagaimana mengarusutamakan atau 
membumikan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan 
bermasyarakat. Apalagi hampir dua dekade tidak ada pembelajaran pendidikan 
Pancasila atau ideologi Pancasila di ruang-ruang publik. Pemahaman Pancasila 
khususnya di generasi muda masih kurang. Sehingga banyak pihak yang 
mencoba memasukkan ideologi baru ke Indonesia (Naibaho, 2019). 
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Tugas penguatan nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah saja. Organisasi masyarakat perlu ikut membantu dalam menanamkan 

nilai-nilai tersebut kepada masyarakat terutama pada kalangan anak muda. Hal ini 

karena anak muda masih perlu arahan dan bimbingan dalam menanamkan karakter 

mereka. 

Partai Golkar sebagai salah satu organisasi ikut berperan dalam pendidikan 

politik menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Partai Golkar kembali menggelar 

pendidikan politik dengan melibatkan kader serta masyarakat. Dalam pendidikan 

politik kali ini, Golkar punya misi sebagai partai politik besar untuk aktif berperan 

dalam pendidikan ideologi Pancasila demi membantu menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini seperti diberitakan oleh Triyoga 

(2019) dalam situs viva.co.id dengan kutipan sebagai berikut. 

“Pendidikan politik kali ini kita susun dengan tema berkaitan dengan 
pembangunan dan Pancasila agar pembangunan yang kita rencanakan dan 
laksanakan  berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila,” kata ketua 
penyelenggara Pendidikan Politik, Yahya Zaini, seperti disampaikan dalam 
keterangannya, Kamis, 28 November 2019. Maka itu, ia menekankan sebagai 
partai modern dan besar, Golkar harus ikut menjadi benteng menjaga Pancasila. 
Kata dia, Golkar harus aktif berperan mendorong pendidikan Pancasila agar bisa 
dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Peran parpol harus ditingkatkan 
dalam persoalan bangsa.“Jangan sampai pula, kita kehilangan pegangan dalam 
melakukan pengambilan kebijakan," jelasnya. 

 
Organisasi sayap Golkar yang turut hadir dalam rangka penanaman nilai-nilai 

Pancasila dan kepedulian sosial ini adalah Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). 

Posisi AMPG yang lahir pada tanggal 11 Februari 2002 merupakan tuntutan 

kebutuhan partai tentang perlunya sayap pemuda partai Golkar. AMPG sebagai 

organisasi sayap Golkar menjadi wadah untuk mensinergikan seluruh gerakan dan 

potensi pemuda dengan mengintegrasikan seluruh organisasi kepemudaan 

(Pasaribu, 2014). 

Salah satu wujud implementasi nilai-nilai Pancasila oleh AMPG pada masa 

Pandemi Covid-19 adalah ikut peduli pencegahan Covid-19, hal ini seperti yang 

diberitakan Wartabromo.com (2020) bahwa:  

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Pasuruan ikut peduli dalam 
pencegahan Covid-19. Ratusan pemuda AMPG blusukan ke desa-desa dan 
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kecamatan. Mereka ikut mendistribusikan bantuan dari DPD Partai Golkar. 
Bantuan itu berupa ribuan hand sanitizer, ribuan masker, dan ratusan tempat 
cuci tangan. Para AMPG juga ikut menyalurkan sembilan bahan pokok 
(sembako) kepada masyarakat tak mampu, yakni kaum duafa, fakir-miskin, dan 
janda tua. 

 
AMPG Kabupaten Karanganyar juga turut peduli dengan penanggulangan 

pandemi Covid-19 tersebut, seperti yang disampaikan Zamzami (2020) dalam 

kutipan di bawah ini: 

AMPG melakukan penyemprotan disinfektan dan pemberian paket sembako ke 
duafa. Untuk penyemprotan Disinfektan, AMPG sudah melakukan dengan 
menggunakan truk tangki. Penyemprotan dilakukan di jalan utama di perdesaan 
yakni di Kecamatan Karanganyar Kota, Mojogedang, Tasikmadu, dan 
Kebakkramat. Selanjutnya, AMPG juga sudah merencanakan lokasi selanjutnya 
di Kecamatan Colomadu dan Gondangrejo. Diharapkan dengan penyemprotan 
itu akan membantu mencegah virus corona. 

 

Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial betul-

betul sedang diuji dalam situasi pandemi Covid-19 ini. Apakah masayrakat hanya 

sebatas memahami secara normatif nilai-nilai Pancasila tersebut? Atau apakah 

nilai-nilai tersebut sudah aktual dipraktikkan dalam keseharian baik dalam hidup 

bermasyarakat atau berbangsa? Situasi krisis ini sedang menguji apakah Pancasila 

telah menjadi pedoman hidup bagi setiap elemen bangsa di negeri ini. 

Situasi pandemi Covid-19 ini menunjukan bahwa bersatu padu untuk 

berhadapan dengan situasi krisis menjadi sangat penting agar negeri ini tetap kokoh. 

Solidaritas warga di masa pandemi COVID-19 menguat dalam beragam bentuk 

partisipasi publik untuk membantu tenaga medis maupun warga yang terdampak 

(Agustina, 2020). Nilai-nilai Pancasila terejawantahkan secara aktual di masa 

pandemi ketika masyarakat secara sukarela bergotong royong untuk meringankan 

beban saudara-saudaranya yang kesulitan. 

Berdasarkan fenomena dan informasi yang telah disampaikan di atas, maka 

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian atas permasalahan yang telah 

disebutkan di atas. Peneliti menganalisis permasalahan tersebut dengan judul 

“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA MASA PANDEMI 
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COVID 19 (Studi Kasus Pada Angkatan Muda Partai Golkar di Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, permasalahan 

yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi Covid 19 oleh 

Angkatan Muda Partai Golkar di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar? 

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi 

Covid 19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar? 

3. Bagaimana penyelesaian atas kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila 

pada masa pandemi Covid 19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan, antara 

lain: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa pandemi Covid 

19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar Kecamatan Gondangrejo Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa 

pandemi Covid 19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar Kecamatan Gondangrejo 

Kabupaten Karanganyar. 

3. Mendeskripsikan penyelesaian atas kendala dalam pelaksanaan nilai-nilai 

Pancasila pada masa pandemi Covid 19 oleh Angkatan Muda Partai Golkar 

Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi program studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan referensi dalam pengkajian 

implementasi nilai-nilai Pancasila. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam 

berorganisasi dan bermasyarakat, meningkatkan hubungan sosial dengan 

teman dan lingkungannya. 

b. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dengan terjun langsung ke lapangan dan memberikan pengalaman belajar 

yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti serta 

pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengadakan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

 


