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PASTI SEMUA HAFAL KAN DENGAN BUNYI
PANCASILA…
1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan

5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

SALAH SATU FAKTA TENTANG “PANCASILA”..
 Pidato presiden Soekarno di muka umum

sidang PBB pada tahun 1960 yang
berjudul “Membangun Dunia Kembali
(To Build The World a New)” berhasil
menggemparkan dunia kala itu.

 Presiden Soekarno mengemukakan

konsep Pancasila yang merupakan
intisari dari peradaban Indonesia.
Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua
Nasionalisme, ketiga Internasionalisme,
ke-empat Demokrasi dan kelima
Keadilan Sosial. Soekarno menawarkan
pada sidang konsep itu untuk
memperkuat piagam Perserikatan
Bangsa-Bangsa dengan merujuk
keberhasilannya menggalang Konferensi
Asia-Afrika.

(Perpusnas, 2006)

Era New
Normal

• Definisi new normal menurut Pemerintah
Indonesia adalah tatanan baru untuk
beradaptasi dengan COVID-19 (Putsanra,
2020)

Pola hidup
baru

• tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada
adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan
sehat
• Pola hidup baru juga terjadi pada aspek pendidikan,
ekonomi, pariwisata, dan yang lainnya..

New Moral

• Moral baru yang lebih baik dapat
dibentuk pada era New Normal untuk
menunjang terlaksananya kehidupan
efektif sehari-hari (KES)
• Tentunya juga merujuk pada nilainilai luhur Pancasila

 Sila ke-1: “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Aplikasinya yaitu:
 Berprinsip TJS (Tiga Jadi Satu) yaitu ilmiah, amaliah,

dan imaniah dalam setiap tindakan yang kita ambil.

 Ilmiah : konsepnya ilmiah
 Amaliah : hal yang dikonsepkan dapat diamalkan

dengan kebermanfaatan yang tinggi

 Imaniah: segenap unsur yang ada diwarnai kaidah-

kaidah dan dapat dipertanggungjawabkan secara
imaniah, yaitu sesuai dan tidak menyimpang dari
ajaran dan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.

(Prayitno, 2018)

 Sebagai contoh, misalnya kita ingin membantu korban COVID-19 dengan

melakukan bakti sosial, maka kita gunakan prinsip TJS (ilmiah, amaliah, imaniah)

 Ilmiah : memang seharusnya kita berbagi pada orang yang kesusahan atau

membutuhkan, agar dapat meringankan beban mereka

 Amaliah : memberikan bantuan berupa sembako yang layak dan berkualitas

bagus

 Imaniah : melakukan kegiatan bakti sosial karena dilandasi niat yang tulus ikhlas

dan mengharap ridho dari Tuhan, bukan hanya sekedar untuk riya atau pamer di
media sosial

 Keterangan : Aksi “prank” bagi-bagi sembako yang pernah dilakukan FP

(sembako diganti batu dan sampah) merupakan salah satu contoh tindakan yang
tidak menggunakan prinsip TJS (ilmiah, amaliah, dan imaniah)

 Sila Ke-2: “Kemanusiaan yang adil

dan beradab”

 Aplikasinya yaitu:
 Mengembangkan sikap Altruisme,

yaitu (sifat) lebih memperhatikan
dan mengutamakan kepentingan
orang lain (kebalikan dari egoisme),
dan sikap yang ada pada manusia,
yang mungkin bersifat naluri berupa
dorongan untuk berbuat jasa kepada
manusia lain (KBBI, 2019)

 Sebagai contoh, misalnya petugas medis yang melakukan tugas mulia merawat

pasien yang sakit atau terkena COVID-19, yang dilandasi dengan sikap altruisme
yaitu rela mengorbankan waktu dan tenaga nya, bahkan berpisah sementara
dengan keluarganya demi menolong orang lain.

 Begitu juga dengan guru misalnya, dilandasi niat tulus ikhlas untuk mendidik

generasi penerus bangsa agar memiliki ilmu sebagai bekal kehidupan nantinya.
Guru yang bekerja dengan sikap altruisme menunjukkan cara mendidik yang
menginspirasi dan membuat peserta didiknya merasa nyaman saat belajar.

 Maka, dalam era New Normal ini saatnya kita mencoba melakukan sesuatu dengan

niat tulus ikhlas dan membantu orang lain, tidak hanya sekedar melakukan sesuatu
karena berdasarkan materi saja. Terdapat prinsip “keberkahan” saat kita mampu
melakukan sesuatu dengan sikap altruisme dan Tuhan akan memberi kita balasan
yang lebih baik, bahkan diluar perkiraan kita.

 Sila ke-3: “Persatuan Indonesia”

Aplikasinya yaitu:
 Lebih mencintai tanah air

(salah satunya mencintai produk
Indonesia)
 Menghargai perbedaan yang ada,

sesuai prinsip “Bhinneka Tunggal
Ika”

 Pada video yang diambil tanggal 23 November 1995 di Surabaya, Presiden RI ke-2

yaitu Bapak Soeharto pernah menyampaikan bahwa generasi yang ada pada saat
itu harus dipersiapkan menjadi generasi yang “Cinta Indonesia” dan berjiwa
nasionalisme untuk menjadi generasi yang kuat di Tahun 2020. Salah satu bentuk
“Cinta Indonesia” yaitu mencintai produk asli Indonesia dan mengurangi
penggunaan barang import.

 Pidato tersebut terbukti saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang

mempengaruhi perekonomian di Indonesia juga dunia. Oleh karena itu, dengan
kita cinta produk Indonesia, kita membantu roda perekonomian di Indonesia
tumbuh dengan lebih baik.

 Maka, di era New Normal ini kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih mencintai

dan menggunakan produk Indonesia.

 Sila ke-4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan
perwakilan

Aplikasinya yaitu:
 Lebih banyak menggunakan “musyawarah” dalam

memutuskan sesuatu, dan menggunakan prinsip
sinergi serta kolaborasi dalam melakukan
sesuatu..”

 Menggunakan prinsip BMB3
 Berpikir (cerdas)
 Merasa (terkemas)
 Bersikap (mawas)
 Bertindak (tangkas)
 Bertanggungjawab (tuntas)

(Prayitno, 2018)

 Salah satu softskill yang dibutuhkan pada abad 21 adalah kemampuan

“berkolaborasi”. Kita dapat menggunakan strategi BMB3 dalam berkolaborasi dan
bermusyawarah untuk mendapatkan hasil terbaik.

 Misalnya, kita akan bermusyawarah tentang kegiatan “wisuda virtual yang akan

dilakukan”, maka dengan strategi BMB3 yang digunakan yaitu:

 Berpikir : memikirkan tentang konsep atau susunan acara dalam wisuda virtual,

agar memberi kesan yang bermakna bagi peserta

 Merasa : kita bisa menempatkan diri kita sebagai peserta untuk mencoba konsep

wisuda virtual yang terbentuk, yaitu dengan bertanya pada diri sendiri, “apakah
kita juga merasa senang jika jadi peserta wisuda dan melaksanakan konsep
tersebut”

 Bersikap : memilih sikap yang tepat dalam melakukan kegiatan musyawarah agar

tercapai kata mufakat, dan juga nantinya dapat menentukan sikap mawas jika ada
peserta wisuda yang memiliki kendala atau hambatan dalam mengikuti acara
wisuda virtual.

 Bertindak : mampu melakukan pelaksanaan wisuda virtual dengan konsep yang

telah dibuat dan mengikuti aturan yang telah disepakatu bersama

 Bertanggungjawab : mampu berkomitmen untuk memikul tanggungjawab

melaksanakan kegiatan wisuda virtual sampai kegiatan selesai

 Sila ke-5: “Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia”

 Aplikasinya yaitu:
 Menghindari gaya hidup “hedonisme”, yaitu

pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya
untuk mencari kesenangan hidup dan
aktivitas tersebut berupa menghabiskan
waktu di luar rumah, lebih banyak bermain,
senang pada keramaian kota, senang
membeli barang yang kurang diperlukan
dan selalu ingin menjadi pusat perhatian
(Gemilang, 2016).

SIMPULAN..
 New Moral di dalam New Normal dapat diwujudkan melalui

pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Aplikasi tersebut yaitu penggunaan prinsip TJS (ilmiah, amaliah,
imaniah), pengembangan sikap “altruisme”, meningkatkan rasa cinta
terhadap tanah air, mengutamakan musyawarah dengan prinsip
BMB3 (Berpikir, Merasa, Bersikap, Bertindak, Bertanggungjawab),
dan menghindari gaya hidup “hedonisme”.

 Merujuk pada tujuan akhir yaitu terciptanya kehidupan efektif

sehari-hari (KES) dan mencapai kondisi DBMSB-DA (Damai,
Berkembang, Maju, Sejahtera, Bahagia Dunia Akhirat)

LIRIK LAGU GARUDA PANCASILA..
 Garuda Pancasila
 Akulah pendukungmu
 Patriot proklamasi
 Sedia berkorban untukmu
 Pancasila dasar negara
 Rakyat adil makmur sentosa
 Pribadi bangsaku
 Ayo maju, maju
 Ayo maju, maju
 Ayo maju, maju!
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