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PENERAPAN SILA PERSATUAN INDONESIA DALAM
PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA
ABSTRAK
Secara detail pembahasan tentang penerapan nila Sila Persatuan
Indonesia dalam menyemarakkan acara Hari Sumpah Pemuda menjadi
sangat penting dalam membangun jiwa nasionalisme serta memelihara
budaya gotong royong yang sudah ada sejak puluhan tahun yang
lalu.Zaman yang semakin modern menjadikan pergaulan pemuda sekarang
jauh lebih modern,sehingga sebagian banyak pemuda melupakan nilainilai Pancasila sebagai pedoman hidup.
Rasa persatuan semakin padam dan serta kesadaran berangsur-angsur
berkurang ditandai dengan kurang maksimalnya persiapan peringatan Hari
Sumpah Pemuda di desa Parangtritis.Namun semangat nasionalisme masih
mendarah daging pada benak sebagian pemuda yang akan tetap
memeriahkan momentum bersejarah bagi pemuda-pemuda bangsa
Indonesia tercinta ini.
Dalam makalah ini memaparkan berbagai pendekatan untuk mengulas
dan menambah kesadaran serta rasa nasionalisme untuk mensukseskan
peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan kerjasama seluruh pemuda desa
Parangtritis.Sehingga pada akhirnya bisa menjadi agenda tiap tahun untuk
mengenang dan menghormati jasa pemuda-pemuda pejuang bangsa
Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Optimalisasi menuju perubahan ke arah kehidupan bermasyarakat
berkesatuan Indonesia

mensyaratkan adanya

rasa kesadaran dan

menjunjung tinggi nilai gotong royong.Akan tetapi kini nilai rasa
kesadaran dan gotong royong tersebut mulai luntur seiring dengan
perkembangan jaman yang mulai maju ini.Berawal dari kesibukan masingmasing

sampai karena tingginya sifat egois yang tinggi yang lebih

mementingkan
bersama.Mungkin

kepentingan

pribadi

disebabkan

minimalnya

daripada
rasa

kepentingan

nasionalisme

dan

melunturnya terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari.

Realita ini terjadi di daerah desa Parangtritis dalam persiapan
menyambut

Hari

Sumpah

Pemuda

tanggal

28

Oktober

2011

mendatang.Peringatan Hari Sumpah Pemuda selalu meriah karena ada
berbagai

pertunjukan

seperti

drama,band,tari-tari

anak,paduan

suara,pembacaan ikrar Sumpah Pemuda,dll.Namun kini perlahan-lahan
mulai terasa hampa.Walaupun sebenarnya acara tersebut sangatlah
penting,karena sebagai momentum kegagahan dan keberanian pemudapemuda

Indonesia.Selain

untuk

mengenang

jasa-jasa

pemuda

Indonesia,juga untuk tetap menjaga rasa nasionalisme di Indonesia dan
khususnya di desa kami.

Sekarang pemuda-pemuda di desa kami sebagian besar tidak peduli
dengan acara ini,apalagi mengingat sudah empat tahun acara ini tidak

diselenggarakan di desa kami.Beberapa kali di adakan rapat dari
pembentukan panitia sampai tahap-tahap pelaksanaan,pemuda ataupun
pemudi yang berperan aktif hanyalah sedikit sehingga sebagian pemuda
tersebut mengalami kesulitan karena minimalnya peran serta pemuda yang
lain.Tentunya acara ini tidak dapat sukses dan lancar tanpa kerjasama
seluruh pemuda,dari penggalangan dana serta perlengkapan-perlengkapan
lainnya.Bahkan siapa saja pemuda-pemuda yang akan ikut serta
memeriahkan acara pentas Sumpah Pemuda tersebut.Tetapi sampai
makalah ini saya tulis,belum ada kejelasan tentang kinerja masing-masing
tugas pemuda dan juga konsep yang akan disusun demi kelancaran acara
Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011 nanti.

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka secara umum dapat
dirumuskan inti permasalahan dalam karya tulis ini seperti berikut:
1. Apa pengertian gotong royong dan dampak positif apa yang timbul
dari adanya gotong royong?
2. Bagaimana jiwa nasionalisme pemuda Indonesia saat ini?
3. Apa yang menjadi faktor penyebab berkurangnya rasa nasionalisme
serta melunturnya penerapan Sila Persatuan Indonesia di desa
Parangtritis dalam memperingati acara Hari Sumpah Pemuda?
4. Bagaimana cara membangun jiwa nasionalisme dan penerapan Sila
Persatuan Indonesia untuk membangkitkan semangat para pemuda
desa Parangtritis agar tercipta kekompakan?

BAB II
PEMBAHASAN

A. PENDEKATAN PENDIDIKAN PANCASILA

1. Pendekatan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup
panjang sejak zaman Kutai,Sriwijaya,Majapahit sampai datangnya bangsa
lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia.Beratus-ratus tahun
bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan
jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka,mandiri serta memiliki
suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup
bangsa.Setelah melalui proses yang cukup panjang,bangsa Indonesia
menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpul ciri khas,sifat,dan
karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain,yang oleh para pendiri
negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun
mendalam,yang meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi
nama Pancasila.
Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila
sebelum dirumuskan dan disyahkan menjadi negara Indonesia secara
objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.Sehingga asal
nilai-nilai

Pancasila

tersebut

tidak

lain

dari

bangsa

Indonesia

sendiri.Berdasarkan fakta objektif,secara historis kehidupan bangsa
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila.Atas dasar
pengertian dan alasan historis inilah maka sangat penting bagi para
generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk
mengkaji,memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan
ilmiah,yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan
kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri.

2. Pendekatan Sosiologis
Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat,berbangsa dan
bernegara senantias memiliki suatu pandangan hidup,filsafat hidup serta
pegangan

hidup

agar

tidak

terombang-ambing

dalam

pergaulan

masyarakat Internasional.Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan
hidup yang berbeda dengan bangsa lain.Begitu pula dengan negara
komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada
suatu konsep idiologi tertentu.
Berbeda dengan bangsa lain,bangsa Indonesia mendasarkan pandangan
hidupnya dalam bermasyarakat,berbangsa dan bernegara pada suatu asas
kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri.Nilai-nilai
kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila
bukanlah hanya merupakan suatu hasil konsep seorang saja,melainkan
merupakan hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilainilai kultural yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri.
Karya besar bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa
lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa san negara yang
mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam
sila-sila Pancasila.Oleh karena itu para penerus generasi bangsa sudah
seharusnya

untuk

mendalami

secara

dinamis

dalam

arti

mengembangkannya sesuai dengan tuntutan zaman.
3. Pendekatan Yuridis
Secara terinci perkuliahan Pendidikan Pancasila diatur dalam Surat
Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia No.265/DIKTI/Kep/2000 yang merupakan
penyempurnaan lebih lanjut dari kurikulum Keputusan Dirjen Dikti
No.356/DIKTI/Kep/1995.Dalam

surat

Keputusan

Dirjen

Dikti

No.256/DIKTI/Kep/2000 tersebut dijelaskan pasal 1,bahwa mata kuliah
Pendidikan Pancasila mencakup unsur filsafat Pancasila yang merupakan

salah satu komponen yang tidak dapat dipisaghkan dari kelompok mata
kuliah umum dalam suatu susunan Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.Pasal
2,menjelaskan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila adalah mata
kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi
untuk program Diploma dan Program Sarjana.Pasal 3,menjelaskan bahwa
Pendidikan Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian kepada
mahasiswa ten tang Pancasila sebagai Filsafat/Tata Bangsa,sebagai Dasar
Negara dan Ideologi Nasional dengan segala implikasinya.
B. PEMBAHASAN MASALAH
Permasalahan yang telah dijabarkan pada BAB I menjelaskan bahwa
melunturnya rasa nasionalisme dan menipisnya akan kesadaran nilai-nilai
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Nilai gotong royong yang menjadi
fondasi penggerak setiap acara di desa kamipun mulai memudar.Padahal
gotong royong merupakan suatu bentuk saling menolong yang berlaku di
desa-desa

Indonesia.Potensi

dan

keterbatasannya

sebagai

roda

pembangunan masyarakat dapat dipahami secara baik dalam konteks
sosio-ekonomis dimana gotong royong itu terlaksana.Gotong royong juga
merupakan salah satu bentuk solidaritas khas masyarakat agraris
tradisional.Suatu unsur penting dalam gotong royong adalah prinsip sama
rata,pembagian tugas kewajiban yang merata tanpa pengecualian.Berbagai
dampak positif timbul dari adanya rasa gotong royong,diantaranya
mempererat tali persaudaraan dan rasa persatuan,memupuk rasa saling
menolong,meringankan berbagai macam pekerjaan,dan memperlancar
pembangunan.Jika timbul fungsi yang baru dan berbeda,bersamaan
dengan koordinasi yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk
berfungsi secara lebih baik sebagai kesatuan yang utuh.
Sehubungan dengan hal di atas,akhir-akhir ini bentuk solidaritas
gotong royong mulai hilang ditelan zaman baik di perkotaan maupun di
pedesaan.Sikap egois yang tinggi akan mendahulukan kepentingan pribadi

merupakan

faktor

utama

meruntuhnya

kekompakan

di

desa

Parangtritis.Sila Persatuan Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai
bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis,kini
sudah mulai hilang dalam aspek kehidupan sehari-hari.Contoh nyata desa
Parangtritis yang semulanya desa yang sangat aktif di setiap acara,kini
berbalik menjadi desa yang pasif.Bahkan beberapa tahun terakhir ini
semakin pasif.
Dari berbagai pertemuan pemuda guna membahas acara peringatan
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011,diperoleh data kehadiran sebagai
berikut:
No.

Tanggal Pertemuan

Rapat ke- (Rapat

Jumlah Undangan

Jumlah

Rapat

Khusus Untuk)

Keseluruhan

Kedatangan

1.

9 September 2011

Ke-1 (rapat inti)

32 orang

12 orang

2.

16 September 2011

Ke-2 (rapat umum I)

120 orang

38 orang

3.

28 September 2011

Ke-3 (rapat panitia I)

30 orang

9 orang

4.

8 Oktober 2011

Ke-4 (rapat panitia II)

30 orang

11 orang

5.

16 Oktober 2011

Ke-5 (rapat peserta)

64 orang

24 orang

6.

20 Oktober 2011

Ke-6 (rapat umum II)

120 orang

36 orang

Dapat dilihat bahwa jumlah kehadiran rapat pemuda di setiap
pertemuan tidak lebih dari 40%.Selain sikap egois dari pemuda,juga
dikarenakan

kebukan

individu

yang

seolah-olah

tidak

dapat

ditinggalkan,dalam artian kesibukan tersebut untuk kepentingan pribadi
dan tidak bermanfaat bagi orang-orang sekitar.Rasa acuh dan tidak peduli
juga sudah melekat pada pemuda desa Parangtritis yang disebabkan
sebagian banyak pemuda tidak ingin bersusah payah mempersiapkan
segala sesuatunya,akan tetapi ingin menikmati hasil tersebut yang
menjadikan kecemburuan sosial dan mogoknya kekompakan dalam
kerjasama.

Selanjutnya faktor ekonomi juga menimbulkan masalah pengangguran
dan pemuda tidak dapat melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi sehingga
Sumber Daya Manusia menjadi terbatas.Tingkat

intelektual juga

membatasi pola pikir pemuda sehingga menghambat wawasan dan
pengembangan dalam memecahkan suatu masalah.Selain Pendidikan
Pancasila di Perguruan Tinggi yang tidak bisa didapatkannya sampai pada
akhirnya terjadi penipisan jiwa nasionalisme pada diri pemuda Indonesia.
Tidak mudah mengatasi problem tersebut,karena menyangkut pribadi
orang banyak.Dibutuhkan niat tulus dan ikhlas untuk mencapai rasa
kesadaran yang tinggi dan juga toleransi antar pemuda supaya kesenjangan
sosial ini cepat berakhir.Karena apabila kesenjangan sosial ini hanya
dibiarkan,akan merusak Persatuan Indonesia yang sudah lama terbina.Sila
Persatuan Indonesia yang seharusnya menjadi pedoman pemersatu
bangsa,dapat terancam menjadi ajang perselisihan dan perpecahan.
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan Proklamasi Bangsa
Indonesia yang merupakan ikrar tentang eksistensi nasionalime Indonesia
yang telah tumbuh puluhan tahun dalam perjuangan melawan kolonialisme
Belanda.Perjuangan bangsa Indonesia tersebut pada tanggal 17 Agustus
1945 mencapai titik kulminasi dengan dikumandangkannya Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta.Hal itu membuktikan bahwa
nasionalisme Indonesia sudah merupakan faktor penentu perkembangan
sejarah berdirinya negara Republik Indonesia.
Substansi

Nasionalisme

Indonesia

mempunyai

dua

unsur:

Pertama,kesadaran mengenai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
yang terdiri atas banyak suku,entik,dan agama. Kedua,kesadaran bersama
bangsa Indonesia dalam menghapuskan segala bentuk penjajahan dan
penindasan dari bumi Indonesia.Semangat dari dua substansi tersebutlah
yang kemudian tercemin dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945 dan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kegagalan atas upaya tersebut akan mempercepat berlanjutnya proses
penipisan kesadaran nasionalisme Indonesia yang akan berakibat
semaraknya gerakan disintegrasi bangsa dan negara.Inilah tugas berat
pemerintah dewasa ini.Maka adalah tugas kita bersama untuk membantu
pemerintah dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan negara dewasa ini.
Jadi sudah sepantasnya kita sebagai pemuda bangsa yang taat dan
beragama harus mempunyai kesadaran dan jiwa nasionalisme untuk
mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya Sila Persatuan
Indonesia untuk menyongsong perdamaian negara Indonesia untuk
menjadi lebih baik.Karena apabila kesadaran dan jiwa nasionalisme itu
sudah tertanam pada diri setiap pemuda,semua masalah sosial maupun
ekonomi akan terselesaikan tepat sasaran tanpa terkecuali.

BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Rasa nasionalisme di Indonesia telah ada dari zaman perjuangan
melawan para penjajah,hanya tahun demi tahun mengalami penipisan
karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.Diantaranya faktor
perekonomian yang mana menimbulkan banyak masalah kemiskinan dan
tingkat pengangguran yang tinggi.Faktor lainnya adalah sifat egois juga
kesibukan masing-masing pemuda yang dominan lebih penting dan lebih
utama yang menyebabkan tidak ada waktu dalam berpartisipasi acara
kepemudaan.Juga merebaknya penyakit masyarakat yang mulai tidak
peduli dengan agenda-agenda penting negara Indonesia sehingga
menimbulkan merosotnya jiwa nasionalisme dan penerapan sila-sila
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi pedoman bangsa
Indonesia.
Rasa nasionalisme pemuda indodesia saat ini dalam kategori terancam
musnah,maka dari itu harus kita pupuk ulang agar tidak hilang ditelan
masa.Negara Indonesia sendiri menganut nasionalisme Pancasila yang
mana dalam nasionalisme ini kita tidak hanya mencintai Bangsa dan
Negara Inonesia saja,akan tetapi juga menghormati bangsa lain.

B. SARAN
Dari kasus yang diungkapkan di atas,saya dapat memberi saran sebagai
berikut:
1. Untuk dapat memupuk kembali semangat nasionalisme dan rasa
persatuan bangsa Indonesia,bisa juga dengan lebih menekankan pada
pembenahan

perekonomian

terlebih

dahulu

supaya

tingkat

pengangguran bisa berkurang dan sebagaimana bisa menjadi pemuda
yg memiliki intelektual tinggi dan berperan aktif dalam segala
kegiatan.

2. Pemuda seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan pengaruh dan
akibat apa saja yang akan timbul apabila memelihara sifat egois dan
lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan
bersama,serta memikirkan bahaya apa yang akan dihadapinya nanti.
3. Perlu

diadakanya

penyuluhan,pengetahuan

dan

pemahaman

Pendidikan Pancasila agar tercipta rasa peduli kokohnya kembali
semangat nasionalisme pemuda Indonesia.
4. Masyarakat seharusnya juga lebih bertindak tegas dalam menyikapi
dan memberi contoh kepada seluruh pemuda Indonesia pada
umunya,supaya lebih menjaga dan memelihara kegiatan gotong royong
serta membina Persatuan Indonesia untuk menuju pada kehidupan
yang lebih baik.Karena jika kita sudah menjadi bangsa yang adil dan
sejahtera niscaya rasa nasionalisme dan persatuan kitapun akan
tinggi.Tentunya masyarakat akan bangga dengan bangsa dan negara
Indonesia tercinta ini.
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