
Prof. Dr. Wasino, M. Hum.

Guru Besar Sejarah Sosial

Universitas Negeri Semarang

Meneguhkan

Pancasila 

Dalam

Menyongsong

Era Baru

Menghadapi

Wabah

Covid-19



Meminjam Paradigma Hegel, Pancasila dapat

dipahami dari perspektif dialektika berbasis “ideal”.  

Dialektika itu berawal dari Thesa Sukarno pada 

tanggal 1Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai

“Hari Lahir Pancasila”.

Thesa Pancasila Sukarno tersebut mendapat anti 

thesa melalui Piagam Jakarta dan Rumusan dalam

Pembukaan UUD 1945.

Antitesa Dalam Piagam Jakarta tersebut melahirkna

“Thesa baru”, yakni Pancasila yang terncantum

dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke 4.

Pancasila 
sebuah
Proses 

Dialektis



Pancasila Mana yang Diacu

Pancasila dijadikan

dasar bagi

penyelenggaraan

kehidupan berbangsa

dan bernegara hingga

tingkatan

pemerintahan yg

paling bawah

Yurisdis

Pancasila harus

dipahami makna

dibalik teks dan 

proses-proses historis

tersebut.

Pendekatan Filosofis

Pancasila harus

dipahami sebagai

proses berkelanjutan

dialog berfikir dari

sejak kelahirannya

hingga “legalisasi”, 18 

Agustsus 1945

Pendekatan Historis Pendekatan SOSBUD

Pancasila menjadi

bagian dari tradisi

kehidupan

masyarakat.



• Pancasila lahir berkaitan dengan lahirnya “bangsa

Indonesia”

• Lahirnya bangsa Indonesia karena ada “musuh

bersama” (common enemy), yakni kolonialisme, 

kapitalisme, dan feudalisme.

• Sukarno menerjemahkan meempatkan “Persatuan

Indonesia” dalam urutan pertama dalam rumusan

yang diusulkanya karena situasional waktu itu.

• Sukarno mengangkat nilai “Gotong Royong” 

sebagai titik sentral dalam menegakkan kehidupan

bernbangsa dan bernegara.

Pancasila 
Lahir dari
Ancaman
Bangsa



Ancaman Bersama Pada Saat Ini

Radikalisme

Intoleransi

Primordialisme

Perbedaan

Kepentingan

Politik

Kapitalisme Global

Fokus Pada COVID 19 dan 

mewaspadai:



ANCAMAN 

BERSAMA COVID-

19

a new type of coronavirus, a 

common family of viruses, which 

outbreak in Wuhan, China at the 

end of 2019. Like MERS and SARS, 

this coronavirus likely jumped from 

an animal (probably a bat, although 

scientist are not completely certain) 

to a human, perhaps via some other 

species.



KEBIJAKAN PEMERINTAH
• Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan

yang diterbitkan Kementerian Kesehatan

(Kemenkes) dalam rangka Percepatan

Penanganan COVID-19 agar bisa segera

dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB 

tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 9 Tahun 2020. 

• Pembatasan tersebut meliputi peliburan sekolah

dan tempat kerja, pembatasan kegiatan

keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau

fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial

budaya, pembatasan moda transportasi, dan 

pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek

pertahanan dan keamanan.



PROBLEMATIKA

MOBILITAS PENDUDUK

KOMUNIALITAS

SELEBRASI

AKTIVITAS KEAGAMAAN



Indonesia 
vs. 

The World
(Confirmed Case 
and Confirmed 
Death)

The World’sIndonesia’s



“New Normal"
Tatanan baru dalam kehidupan

bernegara dan bermasyarakat.01
Tatanan baru tersebut menghendaki

tradisi baru dalam beinteraksi antar

umat manusia, termasuk di Indonesia. 

Tradisi baru tersebut sering berbeda

jauh dengan tradisi lama.
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Tatatanan “new normal” menghadapi

kendala terkait dengan sikap anggota

masyarakat yang menganggap “new 

normal” sebagai kebebasan baru.
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NEW NORMAL 

INDONESIA
• Sejumlah wilayah Indonesia memang masih banyak

terjadi peningkatan kasus Covid-19. (Read area), tetapi

sebagian besar sudah menunjukkan gelaja penurunan

(Green Area). Sehubungan dengan hal itu pemerintah

menetapkan “New Normal”.

• Pemerintah tergesa-gesa menetapkan “New Normal” 

karena desakan para pengusaha

• Meskipun demikian tidak semua bisa berjalan dengan

baik: Seakolah-sekolah dan universitas masih menunda

kuliah dalam kelas, masih menggunakan daring. 

• “konsep new normal” masih banyak belum dipahami

oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga

perlu ada edukasi yang berkelanjutan. Jika tidak,  

gelombang ke dua Covid-19 akan muncul kembali.



PERSATUAN MENJADI CAWAN DALAM NEW NORMAL

New Normal Gotong Royong

Tri sila: 1. Sosio Kebangsaan/nasioalisme

2. sosio-kerakyatan/demokrasi

3. yang ber-Ketuhanan

Ekasila: Gotong Royong

Refleksi Pemikiran Bung Karno Bahwa Pancasila 

Secara Filosofi Dapat Diperas Menjadi Trisila, Dan 

Eka Sila. 

Semua elemen bangsa harus bersatu untuk

menghadapi ancaman bersama yang masih

berlangsung.

Prinsip tersebut tidak perlu menjadi rumusan dalam

Undang-undang HIP, tetapi menjadi wacana publik

yang logis untuk menghadapi situasi “New Normal”.

Dalam menghadapi “new normal”, nilai gotong 

royong bisa menjadi cawan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.



JAGA 

TANGGA 

DAN 

GOTONG 

ROYONG

SEBAGAI STRATEGI BUDAYA MENGHADAPI 

NORBAL BARU

Dalam budaya Indonesia  terdapat tradisi yang sangat

baik untuk implementasi Pancasila dalam tatanaman

normal baru pasca Covod-19, yakni Gotong Royong dan 

Rukun.

Tradisi ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam

unit pemerintahan yang paling kecil (RT dan RW) untuk

saling menolong satu sama lain dalam mengarungi

kehidupan normal baru.

Nilai budaya tersebut dapat menciptakan ketahanan baru

dalam memperkuat daya tahan masyarakat dalam bidang

kesehatan, ekonomi, politik, dan pertahanan dan 

keamanan.

Lumbung Pangan merupakan salah satu contoh

implementasi Pancasila, sila ke lima dalam memperkuat

ekonomi masyarakat dan membantu kelompok rentan

akibat krisis ekonomi pasca Covid-19



NILAI-NILAI 

KEMANUSIAN 

MENJADI 

DASAR 

PENTING 

DALAM NEW 

NORMAL

• Berdasarkan data jumlah yang terkena Covid-19 dan

yang meninggal akIbat Covid, maka nilai-nilai

kemanusiaan harus menjadi perhatian utama dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Kebijakan pemerintah fokus pada penyelematan

keberlangsungan umat manusia, tanpa memandang

suku, agama, ras dan golongan.

• Alokasi anggaran untuk kepentingan kemanusiaan

diutamakan seperti pembangunan sarana kesehatan,

penguatan pelayanan kesehatan, kampanye

kesehatan, dan lain sebagainya.

• Menempatkan aspek imunitas dan ketahanan fisik dan

non fisik harus menjadi perhatian pemerintah dan

masyarakat.

• Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam

merevitalisasi nilai-nilai kemanusiaan dengan

membantu kelompok rentan terdampak sosial, eknomi,

dan psikologis dari wabah Covid-19.



PERUBAHAN PERILAKU

Keindahan dan 

Kesejukan Alam

Kembali

Karena pengurangan

aktivitas kendaraan

bermotor dan pabrik

2m

Komunikasi Daring 

& Hubungan

Internasional

• Komunikasi daring digunakan

untuk webinar, belanja online, 

perkuliahan, bisnis, dll.

• Munculnya kesadaran antar

negara dalam membantu sesama

Pengaruh Flu 

Spanyol

Hal ini telah mengubah

perilaku sehat

mesyarakat yang 

sesungguhnya telah

berubah pasca Flu 

Spanyol, tetapi

dilupakan setelah satu

abad, dan adanya

perbedaan generasi

Covid-19 

memberikan

pelajaran hidup

sehat

Cuci tangan, pakai

masker, jaga jarak



BERKETUHA

NAN DENGAN 

TRADISI 

BARU

• Persoalan yang sangat sensitif dalam konsepsi

dan implementasi Pancasila adalah persoalan

“agama” Sejarah menunjukkan bahwa Sukarno 

dan para pemimpin bangsa menyadari agar 

persoalan sensitif tidak memecah persatuan

bangsa. Tesa pemikiran Sukaro, anti-tesa Piagam

Jakarta, dan Tesa baru Pembukaan UUD 1945 

menunjukkan persoalan tersebut.

• New Normal menghendaki tatanan yang berbe

dalam praktek keagamaan, untuk itu perlu

dialog terus menerus dengan tokoh-tokoh agama 

dalam penerapan new normal. Tokoh tokoh

agama juga dapat melahirkan fatwa-fatwa baru

dalam menghadapi new normal tersebut.



Kepemimpinan yang Demokratis

dan Rukun

• Kepemimpinan Pancasila sesuai dengan Sila ke 4, “Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

perwakilan” perlu direvitalisasi dalam praktek kenegaraan.

• Mentalitas pergerakan yang “altruist” harus ditumbuhkan dalam

kepemimpinan Indonesia.

• Prinsip-prinsip kepemimpinan Pancasila yang bertumpu pada “ing

ngarsa sung tuladha, ing madyo mangun karsa, dan tut wuri

handayani” perlu di revitalisasi.

• Kerukunan antar pemimpin bangsa dalam penyelenggaraan negara 

harus ditampilkan agar menimbulkan “trust” bagi masyarakat.

• Setiap penyelenggara negara dan pemimpin masyarakat harus

mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi dan golongan.



KEPEMIMPIN

AN DALAM 

LAYANAN 

DIGITAL

• Dalam Era “new normal” diperlukan

kepemimpinan digital. Kemampuan pemimpin

menggerakkan staf menggunakan layanan

digital mulai dari rapat hingga pelayanan

administrasi publik menjadi tradisi baru dalam era

new normal. Dalam hal ini telah dimulai dari

dunia Perguruan Tinggi hingga lembaga

pendidikan yang lebih rendah.

• Dengan tradisi digital akan mendorong

percepatan adaptasi teknologi, dan penghematan

anggaran negara yang bisa dialihkan untuk

kepentingan kemanusiaan dan keadilan sosial.
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