
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



2 
 

Judul 

PENDIDIKAN, PENGAJARAN, DAN KEBUDAYAAN DI ERA GLOBAL 

“Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam 

Menghadapi Globalisasi” 

 

Tim Penyunting: 

 Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum. 

 Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum. 

 Ir. Cungki Kusdarjito, M.P., Ph.D. 

 Drs. Slamet Sutrisno, M.Si. 

 Dra. Sonjoruri Budiani Trisakti, M.A. 

 Dra. MD. Susilowati, M.Hum. 

 Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU., Apt. 

 Dr. Paidi, M.Si. 

Editor: 

Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum. 

 

Desain Layout: 

Moh  Rifai 

 

 

 

 

Penerbit 

Pusat Studi Pancasila UGM 

Jl. Podocarpus II, Blok D-22 Bulaksumur 

Yogyakarta 55281 

Telp./Faks. (0274) 553149 

email: psp.ugm@gmail.com 

website: http://psp.ugm.ac.id 

  



6 
 

Daftar Isi 
 

Kata Pengantar ................................................................................................................................... 2 

Daftar Isi ............................................................................................................................................ 6 

 

BAGIAN I 

MAKALAH NARASUMBER 

1. Humanisme Sebagai Prinsip Pendidikan Menurut Driyarkara 

Prof. Dr. Sastrapratedja, SJ ................................................................................................... 10  

2. Spiritualisasi Watak Kebangsaan (Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa) 

Prof. Dr. Malik Fadjar ........................................................................................................... 18 

3. Institusi Pendidikan Formal Yang Bertindak Sebagai Agen Sosial Pembaharu Kebudayaan 

Dengan Menghasilkan Warga Negara Indonesia Yang Berintegritas 

Prof. Dr. Afrizal .................................................................................................................... 21 

4. Pendidikan Karakter “Maritim” Mahasiswa Unhas Dalam Pembangunan Peradaban Dan 

Kebudayaan 

Prof. Dr. Rahmat Muhammad ............................................................................................... 37 

 

BAGIAN II 

MAKALAH PENDAMPING 

1. Pendidikan sebagai Sarana Peneguhan Karakter Bangsa di Era Global Oleh Ariefa Efianingrum 

2. Penerapan Pendidikan Pluridisipliner Di Universitas Untuk Membangun Masa Depan Ideal Oleh 

Dani Aufar 

3. Pendidikan Dalam Formasi Budaya Globalisasi; Rekonstruksi Menuju Pendidikan Berbasis 

Budaya Oleh Fathul Mujib 

4. Urgensi, Tereduksi, Dan Rejuvenasi Pendidikan Nasional Dalam Membangun Jati Diri Bangsa 

Oleh  Dwi Siswoyo 

5. “Home Schooling” Sedulur Sikep: Tradisi dan Visi Kemanusiaan dalam Pendidikan Karakter 

dalam Pondok Pasinaon Komunitas Samin di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah Oleh Munawir Aziz 

6. Ancaman Pendidikan Indonesia di Era Globalisasi (Kebijakan dan Strategi Pendidikan) Oleh 

Rafif Pamenang Imawan  

7. Pendidikan Karakter dalam Konteks Masyarakat Multikultur  Oleh Jozef Mepibozef Nelsun 

Hehanussa 

8. Revitalisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Guna Menghadapi Tantangan Globalisasi Oleh 

Hartanto 

9. Bahaya Homogenisasi Pendidikan via Sekolah Oleh Grendi Hendrastomo 

10. Prejudice Reduction dalam Pendidikan Multikultural sebagai Peranti Membangun Karakter Anak 

Bangsa Oleh Agustina Reni Suwandari 

11. Penggunaan Subject Specific Pedagogy (SSP) berbasis Domain Aplikasi dalam Pembelajaran 

Sains untuk Menanamkan Karakter Siswa SMP Oleh Widodo Setiyo Wibowo 

1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Ariefa%20Efianingrum.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Dani%20Aufar.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Fathul%20Mujib.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Fathul%20Mujib.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Dwi%20Siswoyo.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Munawir%20Aziz.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Munawir%20Aziz.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Rafif%20Pamenang%20Imawan%20&%20Satria%20Aji%20Imawan.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Jozef%20M.N.%20Hehanussa.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Hartanto.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/1%20-%20Pendidikan/Grendi%20Hendrastomo.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/2%20-%20Pengajaran/Agustina%20Reni%20Suwandari.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/2%20-%20Pengajaran/Agustina%20Reni%20Suwandari.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/2%20-%20Pengajaran/Widodo%20Setiyo%20Wibowo.pdf
1%20Makalah%20Pendamping/2%20-%20Pengajaran/Widodo%20Setiyo%20Wibowo.pdf


1 

 

URGENSI, TEREDUKSI, DAN REJUVENASI PENDIDIKAN NASIONAL  

DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA 
Dwi Siswoyo 

 

Abstrak 

          Pada dekade-dekade akhir-akhir ini nampak ada fenomena  dalam berbagai bidang 

kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, yaitu bahwa pemikiran-pemikiran yang mendasar 

dan komprehensif terpinggirkan dan direduksi sehingga yang mengemuka cenderung lebih 

menunjukkan pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis-teknis. Pemikiran-pemikiran yang 

bersifat ekonomis-teknis lebih dipandang dapat menjawab semua permasalahanan kehidupan 

(pendidikan) padahal akar permasalahannya jauh lebih bersifat filosofis yang perlu dijawab 

secara filosofis pula. Dalam pendidikan nasional Indonesia, berbagai upaya pembaharuan 

pendidikan nampak lebih cenderung bersifat ”borrowing”, tambal sulam, parsial-disintegratif 

tanpa bingkai yang jelas dan kokoh, padahal tujuan atau muara penyelenggaraan pendidikan 

nasional tidak boleh menyimpang dari dasar filosofi pendidikan nasional, teori pendidikan 

nasional, praksiologi (ajaran) pendidikan nasional dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Tulisan ini mengkaji apa urgensi pendidikan nasional dalam membangun jati diri bangsa, 

dan apa akibat akibat tereduksinya pendidikan nasional Inonesia yang selama ini lebih 

mengedepankan hal-hal yang bersifat ekonomis-teknis, yang pembaharuan pendidikannya 

”borrowing” dari konsepsi pendidikan asing yang tidak berakar dari filosofi dan budaya 

Indonesia sendiri. Bagaimana membangun konstruk filosofi pendidikan nasional dan bagaimana 

konsep dan implementasi Manusia Indonesia Seutuhnya? Di samping bagaimana merejuvenasi 

pendidikan nasional agar dapat menjawab tantangan zaman sehingga kulitas pendidikan kita 

tidak tertinggal dari pendidikan negara lain? Kenyataan di lapangan, praktik pendidikan 

nasional belum ada equilibrium dalam membangun Manusia Indonesia Seutuhnya, antara 

pengembangan kemampuan/keahlian di satu sisi dan pengembangan kepribadian (karakter) atau 

jati diri bangsa di sisi lain. Kenyataan ini menghasilkan orang yang pinter tetapi tidak 

berkarakter baik (terpadunya ”moral knowing”, ”moral feeling” dan ”moral action” dalam 

pribadi seseorang). Padahal jati diri bangsa harus diubangun melalui pendidikan nasional.  

Agar penyelenggaraan dan pembaharuan pendidikan nasional dalam membangun jati diri 

bangsa dapat menjawab tantangan zaman ada dasar acuan yang jelas dan komprehensif, sangat 

mendesak perlu dimiliki pedoman rujukan filosofis, yaitu  Filosofi Pendidikan Nasional dalam 

membingkai secara organis, harmonis, dinamis konsepsi dan praksis pendidikan nasional. 

Filosofi Pendidikan Nasional akan sebagai acuan Teori Pendidikan Nasional, dan Teori 

Pendidikan Nasional akan sebagai acuan Ajaran (Praksis) Pendidikan Nasional, dan Ajaran 

Pendidikan Nasional akan sebagai acuan Praktik Pendidikan Nasional.  

 

Kata Kunci: pendidikan, praksis, ajaran, pancasila, filosofi 

 

 

A. Urgensi Pengembangan Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila 

Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang lebih cenderung bersifat ekonomis teknis 

dan berbagai upaya inovasi pendidikan yang bersifat tambal sulam, parsial- disintegratif  tanpa 
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bingkai filosofi pendidikan yang jelas, maka pendidikan nasional perlu dasar bingkai acuan 

tunggal yang bersifat filosofis. Acuan ini dimaksudkan sebagai pedoman yang dijadikan rujukan 

dalam menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan nasional Indonesia. 

Dalam suatu kuliah, yang penulis ikuti dalam tahun 1973, Notonagoro menegaskan 

bahwa sifat dwi tunggal pendidikan nasional ialah pengembangan kepribadian dan 

kemampuan/keahlian, dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis. Dengan demikian, 

pendidikan nasional kita perlu senantiasa mengelorakan pengembangan ”Indonesian spirit” 

(nasionalisme), ilmu dan teknologi yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa 

Indonesia yang dalam proses pembentukan, sehinggga kita menjadi bangsa yang maju, 

bermartabat, dan memiliki jati diri yang kokoh dan dinamis, dan dapat menjawab tantangan 

nasional dan global. Keprihatinan dalam pendidikan nasional kita sekarang adalah banyak orang 

(anak) ”pinter” tetapi tidak ”berkarakter”.  

Pendidikan merupakan fenomena insani (Driyarkara, 1980), sehingga pendidikan 

nasional merupakan fenomena insani bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan, adalah ”to improve 

man as a man” M. Hutchins (1953), sehingga menjadikan manusia yang dapat melaksanakan 

hidupnya dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam 

hubungannya dengan Tuhan. Pendidikan nasional dalam konteks global berperan dalam 

membangun identitas atau jati diri bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dan Pendidikan 

Pancasila memiliki peranan penting dalam membangun jati diri bangsa Indonesia. 

Agar pendidikan nasional memiliki dasar acuan filosofis yang menjadi pedoman dalam 

membingkai secara organis, harmonis, dinamis dalam pengembangan konsepsi teori dan praksis 

pendidikan nasional, maka sangat mendesak perlu dirumuskannya   konstruk Filosofi Pendidikan 

Nasional Indonesia yaitu konstruk Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila. 

Prof. Dr. Notonagoro menggambarkan secara hierarkhis model  penyusunan Filosofi 

Pendidikan Nasional Pancasila sebagai berikut.  
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Pendekatan dedukti, berangkat dari filosofi Pancasila yang diterapkan dalam 

pengembangan filosofi pendidikan nasional Pancasila. Pendekatan induktif, berangkat dari 

permasalahan dalam praktik pendidikan direfleksikan dalam pengembangan teori pendidikan 

nasional Pancasila, dan selanjutnya dari teori pendidikan nasional Pancasila direfleksikan dan 

dikembangkan menjadi filosof pendidikan naional Pancasila.    

 

FILOSOFI PENDIDIKAN 

NASIONAL PANCASILA 

 

TEORI PENDIDIKAN 

NASIONAL PANCASILA 

 

TEORI PENDIDIKAN PRAKTIS 

(AJARAN PENDIDIKAN 

NASIONAL PANCASILA)  

 

PRAKTIK PENDIDIKAN 

NASIONAL PANCASILA 

Deduktif 

Induktif 
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Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila adalah penerapan analisis filosofi Pancasila 

dalam pendidikan nasional untuk menjawab masalah-masalah pendidikan nasional yang bersifat 

filosofis. Sedangkan kata teori, memiliki status sebutan honorifik. Ia merupakan kata yang sering 

digunakan tetapi jarang didefinisikan dalam literatur pendidikan. Demikian pula dengan kata 

praktik. Teori, pada hakikatnya terdiri atas konsep-konsep yang tersusun secara logis (Imam 

Barnadib & Sutari Imam Barnadib, 1996). Secara etimologis, kata teori berarti sesuatu yang 

”dijumpai” dalam pikiran, rencana, maksud yang baik, usulan atau pandangan yang sistematik 

tentang suatu bidang studi (kajian). George F. Kneller (1971) mengemukakan bahwa Teori 

Pendidikan, di satu pihak dapat diartikan sebagai sebuah atau serangkaian hipotesis yang telah 

diverifikasi dengan observasi atau eksperimen. Di lain fihak, teori dapat diartikan sebagai sebuah 

atau serangkaian pemikiran yang sistematik atau koheren tentang pendidikan. Teori pendidikan 

atau pedagogik atau ilmu pendidikan  adalah ilmu yang berdiri sendiri atau ilmu yang otonom 

(Sutedjo Brodjonagoro, 1966; Endang Soekarlan, 2007).  

Teori Pendidikan Nasional Pancasila adalah sebuah pemikiran yang sistematis atau 

koheren tentang pendidikan nasional. Sedangkan Ajaran Pendidikan Nasional Pancasila dapat 

diartikan sebagai serangkaian ketentuan tentang pendidikan nasional yang disusun atau dibuat 

oleh orang atau badan yang berwenang, dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi 

penyelenggaraan pendidikan nasional. Notonagoro, memberi contoh Ajaran Pendidikan yaitu  

dengan adanya perundangan-undangan dalam pendidikan nasional, seperti yang termuat dalam 

UUD 1945, ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) 

yang memuat tentang pendidikan, undang-undang sistem pendidikan nasional, keputusan presiden 

tentang pendidikan, keputusan menteri tentang pendidikan dan lain-lain peraturan pemerintah 

yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia.  
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Kata praktik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara melaksanakan 

secara nyata apa yang disebut dalam teori (KBBI,1988: 698), atau dalam Oxford American 

Dictionary kata praktik diartikan: ”to do something repeatedly in order to become skillful”, ”to 

carry out in action, to do something  habitually” (Eugene Ehrlich et.al, 1986: 700). Praktik selalu 

jatuh dibelakang teori. Praktik umumnya menunjuk pada suatu kinerja, tindakan atau perbuatan 

yang didasarkan pada kebiasaan, seni, atau strategi.  

Praktik Pendidikan Nasional Pancasila adalah suatu sistem kinerja, tindakan atau 

aktivitas dalam sistem penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan nasional Indonesia yang 

senantiasa dilandasi dan dijiwai oleh filosofi pendidikan nasional Pancasila, teori pendidikan 

nasional Pancasila dan ajaran pendidikan nasional Pancasila dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Filosofi pendidikan nasional Pancasila dilandasi oleh filosofi Pancasila.     

Pengembangan Filosofi Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Filosofi Pendidikan 

Nasional Pancasila, diharapkan dapat sebagai sebuah filosofi yang benar-benar dapat berperan 

sebagai sebuah sumber pangkal bingkai yang kontekstual dan dinamis bagi pengembangan 

teori dan praksis pendidikan nasional Indonesia. Filosofi pendidikan nasional yang objek 

meterialnya adalah pendidikan nasional, dan objek formalnya adalah menelaah secara radikal 

fenomena-fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan 

nasional  dalam perspektif yang komprehensif dan integratif, bermuatan konsep dan prinsip 

dasar dalam upaya pengembangan kemampuan/keahlian dan kepribadian atau karakter yang 

baik (“good personality” atau “good character”) dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis, 

dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.   

 

B. Pendidikan Nasional Jangan Direduksi 
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Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan harus senantiasa dalam dinamika bingkai 

moral, karena pendidikan (termasuk pengajaran) adalah ”moral enterprise”. “Culture is more 

than ways of doing, it also involves beliefs or interpretations… Teachers need time and 

‘permission’ to talk and listen to their students and collegues and to attend to their needs” 

(George W. Noblit, Dwight L. Rogers & Brian M. McCadden, 1995) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gambar di atas penulis adaptasi dari E.S. Maccia (1967) yang dikutip oleh Ronald 

Hyman (ed, 1971).  

                 ”Teaching, characteristically, is moral enterprise. The teacher, wether he admit it or 

not, is out to make the world a better people” (Philip W. Jackson, 1971). “Instruction is 

teaching-learning viewed as influence toward rule-governed behavior” (Ronald Hyman, 

1971). Sedangkan John Dewey (1950) mengingatkan bahwa “instruction as the means of 

education”. Learning is a continuous process that shapes each of us all our lives in 

school and out, with or without  formal instruction (Joseph F. Callahan & Leonard H. 

Clark, 1983: 181). Dewasa ini sering pendidikan (education) direduksi hanya sebagai 

pembelajaran (instruction). Frederick Mayer (1963) menegaskan bahwa “ Education, I 

believe, demands  a qualitative concept of experience. Thus, we should regard education 

as a process leading to the enlightenment of mankind” .  

TEACHING LEARNING INSTRUCTION 

OF EDUCATION 

EDUCATION 

          PHILOSOPHY  

CULTURE 



7 

 

                  Proses pendidikan, menurut John Dewey (1950) adalah sebuah proses reorganisasi, 

rekonstruksi, transformasi pengalaman yang tiada henti. Dalam hal ini ditekankan 

kualitas pengalaman yang bermakna bagi kehidupan.John Dewey memandang 

pendidikan bukan sebuah persiapan untuk hidup, melainkan bagian dari hidup itu sendiri. 

Ini yang perlu ditekankan dalam dunia pendidikan kita, sehingga misi pendidikan 

dimuarakan untuk mencapai kebahagiaan sempurna dalam kesatuan organis harmonis 

dinamis (Notonagoro, 1973), atau keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi 

peserta didik (Ki Hadjar Dewantara, 1977). Manusia sebagai persona tidak sempurna, 

tetapi ia dapat dan harus menjadi sempurna (Driyarkara, 2006).    

        Misi pendidikan di atas, di dukung oleh fungsi pendidikan, yang menurut Noeng 

Muhadjir (2000) meliputi tiga fungsi, yaitu : (1) Menumbuhkan kreativitas subjek-didik, 

(2) Memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya nilai-nilai insani, dan nilai-nilai 

ilahi, dan (3) Menyiapkan tenaga kerja produktif. Dalam konteks pendidikan nasional, 

fungsi pendidikan adalah “mengemabangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Undang-Undang No. 20 tahun 2003, pasal 3).  

           Upaya membangun karakter yang baik, diperlukan adanya pendekatan dialogis 

atau resiprokal secara transformatif juga mengembangkan terbangunnya masyarakat 

belajar (“learning community”). “Only in a learning community can adults and children 

together explore and practice the mutuality and reciprocity essential to sustaining human 

life and democratic society”. ((Joan Lippsitz, 1995) 

        Regenerasi bangsa tidak cukup hanya lewat beranak cucu, tetapi juga lewat 

penerusan nilai dan visi. Sebuah bangsa bertahan melebihi satu generasi karena identitas 

diri yang ditopang kontinuitas nilai dan visinya. Sejauh ini perkembang biakan nilai 

belum menjadi fokus pendidikan nasional. (Yonky Karman, Kompas 12 Mei 2007). 

Secara prospektif pengembangan nilai-nilai adalah semakin sangat esensial dalam 

pendidikan di masa kini dan masa depan. 

                  Dunia pendidikan perlu dipandang secara prospektif, yaitu sebagai sebuah utilisasi 

masa lampau sebagai sebuah sumber dalam sebuah pengembangan masa depan (John 

Dewey, 1950). Masa depan yang dirindukan adalah berhasilnya pengembangan dua sisi 
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mata uang sifat pendidikan nasional kita, yaitu pengembangan kepribadian dan 

kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis (Notonagoro, 1974).  

                  Soedjatmoko (1985) pernah mengingatkan bahwa universitas, haruslah mampu lebih 

efektif mengaitkan studi ilmu manusia dan budaya kepada masalah-masalah moral baik 

yang yang kecil atau mikro maupun yang besar atau makro, yaitu perihal tujuan-tujuan 

social dan nasional, termasuk keadilan social dalam konteks nasional, regional dan 

global; juga masalah-masalah pembangunan yang menyangkut usaha mencari bentuk 

masyarakat yang lebih insani di dalam lingkungan yang juga di dunia Ketiga semakindi 

kuasai oleh teknologi. Pendeknya hal ini berarti perlunya memperkukuh kemampuan 

bangsa untuk menjalankan “moral reasoning” sehubungan denagn usaha-usaha 

pembangunan. 

                  Keahlian, kepandaian, dan ilmu pengetahuan, semua tidak mungkin diabaikan, tetapi 

yang lebih tidak mungkin diabaikan ialah “manusia susila dan sempurna”. Tanpa 

manusia susila tidak mungkin ada demokrasi, ada Negara teratur, ada ekonomi sehat, 

tidak mungkin ada teknik tinggi yang digunakan untuk kemakmuran bersama. “Pintar” 

tanpa kesusilaan hanya akan menjadi “minteri” (menyalah-gunakan kepandaiannya) 

(Driyarkara, 2006). Banyak orang “pinter” yang tidak “berkarakter”. 

                “Memanusiakan manusia muda”, itulah yang merupakan gambaran dasar dari setiap 

perbuatan mendidik. Arti dan perbuatan mendidik ialah bahwa dengan tindakannya itu 

pendidikan (hendak) memannusiakan manusia muda. Pengangkatan manusia ke taraf 

insani, itulah yang menjelma dalam semua perbuatan mendidik, yang jumlah dan 

macamnya tak terhitung. Dengan istilah yang sangat singkat, tetapi agak aneh, kita bisa 

berkata bahwa inti sari atau eidos dari pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda. 

Pendek kata, itulah inti sari mendidik. Ilmu pendidikan, tidak hanya dalam arti praktis, 

tetapi juga teorisasi dan universalisasi (Driyarkara, 2006) 

                  Sistem pendidikan yang bertujuan memanusiakan manusia agar menjadi sebenar-

benar manusia . Humanisasi penting karena sebagian kita masih pada tingkat peradaban 

yang rendah, yang dapat dilihat dalam sikap perikemusiaan. Teknologi, penjejalan 

demografis serta perubahan-perubahan alam yang besar dan tiba-tiba dapat menimbulkan 

dehumanisasi, sehingga usaha rehumanisasi tak dapat diabaikan. Kita harus berusaha pula 

agar manusia makin sempurna, lebih baik daripada manusia kemarin (T. Jacob, 2007).  
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                  Kita memang gandrung untuk membangun, untuk tumbuh dan berubah, tetapi bukan 

mereduksi pendidikan, atau bahkan dengan harga setinggi penghancuran eksistensi dan 

nilai-nilai insani. Kita ingin mengenyam dan menyumbang untuk kemajuan ilmu dan 

teknologi, tetapi bukan kemajuan semu yang secara “built-in” mengandung kemuduran 

total dilihat dari nilai-nilai insani (“human values”). Persoalan yang dihadapi sampai 

sekarang kita belum memiliki ”blueprint” yang menjadi acuan kebijakan dan strategi 

implementasinya bagi pejabat dan praktisi pendidikan, sehingga gerakan pendidikan 

nasional bersifat tambal sulam, parsial-disintegratif, yang masih jauh dan tidak terarah 

dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka (di segala bidang), 

bersatu (kokoh dan kuat), berdaulat (tidak mudah diintervensi negara lain), adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila. 

 

C. Rejuvenasi Pendidikan Nasional 

           Pengembangan pendidikan nasional yang didahului dengan pengembangan filosofi 

pendidikan nasional yang bersifat rejuvenatif. Amanat presiden Sukarno pada tanggal 1 

Februari 1964 tentang ”Api Islam, Motor Terbesar Umat Islam, di Istana Negara Jakarta 

menyatakan bahwa ”rejuvenation” adalah muda kembali (Sukarno, 1990: 125).  Bung 

Karno menegaskan kembali ketika menerima gelar Pengayom Agung Muhamadiyah di 

Istana Bogor, 25 September 1965, dalam amanatnya yang tentang Negara Amanat Tuhan 

kepada Kita, ”rejuvenation” diartikan sebagai“ pemudaan kembali” (Sukarno, 1990: 187-

188). Rejuvenasi dalam kajian ini dapat diartikan bahwa pendidikan nasional perlu 

menggelorakan spirit baru, wawasan baru, kreasi baru, visi baru yang inovatif (partisipasi 

dan antisipasi) yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang sudah direjuvenasi pula.  

                  Poros atau sentral dalam pendidikan nasional yang didasari dan dijiwai nilai-nilai 

Pancasila adalah citra ideal manusia Indonesia yang perlu dibangun dan direjuvenasi,  

sehingga menjadi manusia Pancasilais sejati yang menjadi identitas atau jati diri bangsa, 

yang memiliki ciri-ciri: (1) “well informed” (serba tahu), (2) “life-long learning” (belajar 
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sepanjang hayat), (3) berpikir secara integratif dan konseptual, (4) bereaksi cepat, dengan 

“response-time” pendek, (5) menalar secara rasional, dan (6) bersikap kreatif-antisipatif-

inovatif, (7) berani bertanggung jawab, (8) peka terhadap keadilan sosial, (9) peka 

terhadap batas-batas toleransi masyarakat, (10) memiliki harga diri dan kepercayaan pada 

diri sendiri berdasarkan iman yang kuat, (11) berorganisasi dan bekerja sama dengan 

orang atau pihak lain, (12) menalar secara moral (moral reasoning atau ijtihad, (13) 

memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan agama sehingga 

terungkap relevansinya untuk masalah dan perkembangan-perkembangan baru 

(Soedjatmoko, 1991), (14) jujur, (15) sabar, (16) rendah hati Muhammad Musa asy-

Syarif, 2005), (17) berpikir jernih dan positif, dan (18) terbuka terhadap kritik, (19) 

menyejarah, (20) visioner, (21) sikap respek, (22) cinta bangsa dan cinta tanah air, (23) 

memiliki integritas, (24) memiliki keteguhan hati, dan (25) ikhlas dalam berbuat 

kebajikan, sudah semestinya sebagai pribadi yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai 

Pancasila dalam kesatuan organis, harmonis, dinamis. Ini menuntut warga bangsa 

memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang konsisten dalam mengamalkan dan 

mengamankan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri ini diharapkan menjadi kepribadian manusia 

Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. 

                   Kepribadian sesuatu bangsa untuk sebagian diwujudkan oleh pengalaman-

pengalamannya, yaitu sejarahnya dan sebagian ditentukan oleh cita-cita bangsa itu. 

Sarinya manusia hidup ialah memilih. Dalam pilihan kelampauan dan keakanan 

dipadukan, dan di dalam pilihan, kepribadian terwujud dan berkembang  (Soedjatmoko, 

1986: 31). 
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                    Secara konkrit kepribadian nasional kita tidak saja ditentukan oleh sejarah kita, 

melainkan juga dan untuk sebagian penting oleh jawaban-jawaban yang akan kita 

berikan atas soal-soal yang timbul dalam hubungan pembangunan kita. Maka tiga hal 

menjadi terang dari pendekatan ini. Pertama, Sifat dinamis dari paham kepribadian 

nasional, dan kedua, pentingnya unsur kemauan di dalam suatu bangsa memahami 

dirinya, dan ketiga, membangkitkan dan mengembangkan sebesar-besarnya daya kreatif 

kita sebagai bangsa (Soedjatmoko, 1986: 31).  

         Sedangkan Notonagoro, menyatakan bahwa kepribadian nasional, yakni 

kepribadian Indonesia ialah jumlah kesatuan sifat-sifat yang tetap terlekat pada bangsa dan 

orang Indonesia, yang tetap terlekat pada bangsa dan orang Indonesia, yang tetap tidak 

berubah terdiri atas sifat-sifat hakikat kemanusiaan dan sifat-sifat hakikat yang khusus, yang 

menyebabkan bangsa Indonesia dan orang Indonesia sebagai diri, sebagai pribadi terpisah 

dari bangsa lain dan orang bangsa lain serta berbeda dari bangsa lain (Notonagoro, 1980: 84). 

Penegasan kepribadian nasional di dalam usaha   membina masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila, pada hakikatnya merupakan refleksi dan tekad bangsa untuk 

mencari jalan sendiri, dan mencerminkan penolakan subjektif atas pola pembanunan negara-

negara dan sistem politik dan ekonomi lain yang telah ada di dunia (Soedjatmoko, 1986: 31-

32).  

 Maka dari itu kalau kita menyebut kepribadian Indonesia adalah kepribadian Pancasila, 

itu sebenarnya berati, bahwa kita tetap dalam hakikat pribadi kita, akan tetapi di dalam 

perwujudan konkretonya kita harus dinamis, kita sebenarnya harus membentuk 

perwujudan baru dari kepribadian kita yang sesuai dengan permintaan keadaan, 

kemungkinan dan jaman, dengan tetap sadar dan setia kepada hakikat pribadi kita 

(Notonagoro, 1980: 95).   

 

 Pada diri manusia termuat dua kutub, oleh Driyarkara disebut sebagai satria dan sebagai 

denawa. Yang merupakan kepribadian adalah manusia yang sebagai satria mengalahkan dirinya 
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sebagai denawa. Yang merupakan kepribadian nasional atau kepribadian bangsa ialah manusia 

sebagai putra dari suatu bangsa yang mengalahkan sifat-sifat nasional yang jelek. Akan tetapi, 

sang denawa tidak pernah kalah sama sekali. Tantangannya adalah sifat nasional yang jelek tidak 

akan musnah sampai habis-habisan. Kepribadian Bangsa sebagai keseluruhan ditentukan oleh 

kepribadian nasional dari para warganya, tetapi kepribadian nasional dari warga juga ditentukan 

oleh kepribadian Bangsa (Driyarkara, 2006).  

  Pendeknya yang dinamakan kepribadian bangsa itu bukanlah sesuatu yang statis atau 

tidak saja diwujudkan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, melainkan dalam 

kontinuitas sejarah yang bersfat dinamis, yaitu juga ditentukan oleh cita-cita hari depannya serta 

kesanggupannya memberi jawaban baru, yang tidak terdapat dalam endapan lama  atas 

persoalan-persoalan  yang baru. Maka berkat sesanggupan inilah kebudayaan suatu bangsa dapat 

berkembang dan memperbaiki diri (Soedjatmoko, 2001). Oleh karena itu, kepribadian bangsa 

yang merupakan jati diri bangsa Indonesia selalu dinamis, direjuvenasi dengan tetap berpegang 

pada nilai-nilai dasar Pancasila, harus selalu diperjuangkan aktualisasinya dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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