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Mempertanyakan Pudarnya Jati Diri Bangsa ^
Akhir-akhir ini masyarakat 

Yogyakarta terganggu dengan 
berita “klithih” oleh sekelompok 
orang yang menyerang pihak 
lain menyebabkan korban luka 
hingga meninggal dunia. Banyak 
masyarakat mempertanyakan ke- 
mana hilangnya jati diri bangsa, 
Pancasila?

Kejadian ini seperti membuk
tikan perilaku masyarakat yang 
tidak mencerminkan nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancas
ila. “Lihat bagaimana kita saling 
menghina, menebar kebencian, 
provokasi. Masyarakat menjadi 
sensi dan mudah tersinggung, 
pasti ada penyebabnya,” tutur 
AbilaWa Ihsan, mahasiswa Ilmu 

j Filsafat UGM.
. Seakan menjawab, pertanyaan,

I Hilyah Maulidiyah, Vnahasiswa 
| EkonOmi SyariahUIN, meng- 

kritisi bagaimana masyarakat 
mencontoh perilaku para pe
mimpin dan tokoh elit, “Bisa saja 
mereka hanya meniru apa yang 
dilakukan pejabat negara. Saling 
berebut kekuasaan dengan segala 
cara. Kita sedang mengalami 
krisis keteladanan,” ucap Hilyah.

Lain lagi yang disampaikan 
Rita Wahyu Nurdayanti yang 
menganggap bahwa globalisasi 
khususnya di bidang informasi

dan teknologi sebagai salah satu 
sumber yang membuat masyara
kat seperti “kebablasan”. “Ma
syarakat menjadi lupa terhadap 
bhineka tunggal ika, persatuan, 
musyawarah, karena pengaruh- 
liberalisasi,” tambah mahasiswa 
PBSIUAD itu.

Sementara soal eksistensi diri 
dianggap sebagai faktor ker- 
apnya kaum muda melakukan 
tindakan-tindakan yang dapat 
dikategorikan melanggar hu
kum. Iqbal Dwiharyanto percaya 
bahwa ini hanya soal eksistensi 
diri, “Remaja dan kaum muda 
biasanya memang tengah men

cari identitas diri dengan cara- 
cara eksistensialisasi. Ingin selalu 
diakui keberadaannya atau ingin 
dianggap,” jelas Iqbal mahasiswa 
FisipUMY.

Berkait dengan Pancasila, 
Danu WiyotO (alumnus UIN) 
terang-terangan menyatakan 
banyaknya perilaku menyim
pang disebabkan hilangnya 
materi Pancasila dari kurikulum 
pelajaran di sekolah, “Dulu di 
sekolah ada mata pelajaran PMP 
dan saat kuliah ada pembekalan 
P4, tapi sekarang dihilangkan. 
Inilah akibatnya,” kritik Danu.

Anung Amin dan Andy

Ashar, mahasiswa UTY juga me
nyatakan dukungannya bila Pan
casila kembali diajarkan di seko
lah dan perguruan tinggi, “Saya 
setuju dan itu memang penting 
untuk mengingatkan arti dan 
falsafah Pancasila,” ujar Anung. 
“Pancasila adalah jati diri bangsa 
yang majemuk,” timpal Andy.

Pada pemerintahan pra re
formasi, materi Pancasila dalam 
kurikulum sekolah maupun per
guruan tinggi memang sempat 
diperdebatkan. Mata pelajaran 
ataupun mata kuliah Pancasila 
dipandang tidak efektif dan 
justru mengaburkan makna 
Pancasila itu sendiri, sehingga 
pemuatan materi ditinjau ulang.

Dr Cungki Kusdardjito me
nyampaikan pandangartnya 
bahwa materi Pancasila harus 
diberikan baik teori dan harus 
bisa dirasakan melalui pen
galaman riil, “Bekerja dalam 
kelompok dengan anggota yang 
heterogen, pola berpikif kritis 
(critical thinking). Dalam arti, 
sebagai calon ilmuwan muda 
harus mampu mempertanyakan 
kebenaran-suatu fakta tidak lang
sung menerima begitu saja, dan 
tidak berpikir dikotomis (aku vs" 
dia),” tambah Rektor Universitas 
Janabadra tersebut.

.......---------------------

Sedangkan Novi Candra 
PhD, staf pengajar Psikologi 
UGM menekankan praktiknya. 
“Sebenarnya kalau saya tidak 
harus khusus kurikulum tentang 
Pancasila. Nanti ujung-ujungnya 
hafalan lagi? Yang terpenting 
nilai-nilai Pancasila dimasukkan 
secara tematik dan dipraktikkan 
dengan model experiential learn- 
ing, jadi siswa dan mahasiswa 
dapat mengamalkan,” tutur Co 
Founding GSM ini.

Tidak kurang presiden Jokowi 
memberi catatan khusus. Dalam 
pandangannya, banyak negara di 
dunia, termasuk negara-negara 
maju sedang gelisah karena tol
eransi yang terkoyak, solidaritas 
sosial yang mulai terbelah, dan 
ketertiban sosial yang terganggu.

“Banyak negara goyah dalam 
mengelola keberagaman dan 
perbedaan. Dunia juga dihantui 
aksi terorisme, ekstremisme dan 
radikalisme. Berbagai negara di 
dunia sedang mencari referensi 
nilai-nilai dalam menghadapi 
tatanan dan tantangan itu. Ber
syukur Indonesia memiliki Pan
casila,” jelasnya kepada media 
saat membuka rapat terbatas 
di Istana Kepresidenan, Senin 
(19/12),

•  (linda/hastutik)


