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Abstrak 

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sebagai hasil kesepakatan 

para pendiri bangsa untuk kebaikan Indonesia sebagai bangsa sangat 

majemuk.Penelitian ini menelaah lebih dalam soal wacana isu Pancasilapasangan 

Capres-Cawapres Joko Widodo-KH Maruf Amin dan Prabowo Subiyanto-

Sandiaga Shalahuddin Unopada masa kampanye Pilpres 2019.Obyek riset 

dilakukan pada portal berita online Kompas.com pada alamat situs 

www.kompas.com.Jenis penelitian ini adalah penelitian komunikasi kualitatif. 

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan interactive model Miles dan 

Huberman yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian 

kesimpulan.  

Temuan penelitian ini yakni, Pertama, wacana isu Pancasila pada 

kampanye pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf pada Pilpres 2019 

yakni Pancasila sebagai ideologi final dan harga mati bagi bangsa Indonesia, 

Siapapun yang ingin mengganti Pancasila akan dilawan, ideologi Pancasila harus 

dikuatkan, sistem Khilafah bertentangan dengan Pancasila, isu Capres Jokowi 

dituduh PKI. Kedua, wacana isu Pancasila pada kampanye pasangan Capres-

Cawapres Prabowo-Sandipada Pilpres 2019 yakni Pancasila adalah ideologi final 

bagi Indonesia, Ideologi Pancasila harus dikuatkan melalui pendidikan sejak dini, 

isu Prabowo dituduh mendukung khilafah. 

Ketiga, persamaan wacana isu Pancasila kedua pasangan Capres/Cawapres 

itu adalah sama-sama menekankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 

final bangsa Indonesia dan mereka siap menghadapi siapapun yang hendak 

mengganggu Pancasila tersebut, agar ideologi Pancasila diperkuat melalui 

kurikulum pendidikan sejak dini mulai pra TK hingga Perguruan Tinggi yang 

bersifat edukatif, kekinian serta tidak bersifat indoktrinasi. Kedua pasangan 

Capres/Cawapres juga sama-sama menolak paham khilafah di Indonesia.Keempat, 

perbedaan wacana isu Pancasila pasangan Capres/Cawapres itu adalah Capres 

Jokowi dituduh sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) sementara Capres 

Prabowo dituduh mendukung paham khilafah.Capres Jokowi cenderung 

membantah dengan pendekatan logika/akal sehat dan verifikatif, sementara 

Capres Prabowo cenderung membantah dengan pendekatan fakta sosiologis. 

Kata Kunci: Wacana, Isu Pancasila, Pilpres 2019, portal berita online 

http://www.kompas.com/


 

 

Pendahuluan 

Pilpres 2019 merupakan salah satu Pilpres yang diselenggarakan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia.Selain sebagai pembuktian diri sebagai 

negara yang menganut asas demokrasi, Pilpres juga menjadi ajang bagi rakyat 

untuk menentukan presiden dan wakil presiden pilihannya. Posisi Pilpres sangat 

menentukan arah perjalanan bangsa lima tahun ke depan di berbagai lini 

kehidupan bangsa. Dalam Pilpres 2019 ini diikuti dua pasangan kandidat capres-

cawapres yakni Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subiyanto.Joko Widodo 

(Jokowi) adalah petahana sekaligus Presiden RI periode 2014-2019.Maruf Amin 

adalah mantan Rais Am Ormas Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan mantan Ketua 

Majelis Indonesia (MUI).Prabowo Subiyanto merupakan mantan Danjen 

Kopassus RI dan mantan competitor Jokowi pada Pilpres 2014.Sandiaga Uno 

adalah pengusaha dari Saratoga Group dan pengurus DPP Partai Gerindra. 

Pandangan para kandidat pada Pilpres 2019 tentang Pancasila sangatlah 

penting.Selain sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah hasil kompromi para 

pendiri bangsa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Dengan mengetahui pandangan para kandidat maka akan diketahui sejaumana 

persepsinya, komitmennya serta implementasinya melalui rencana kebijakannya. 

Terlebih lagi mengingat saat ini Pancasila menghadapi tantangan yang tidak 

mudah di tengah globalisasi serta munculnya berbagai ideologi-ideologi lain yang 

bisa menggerus kedudukan dan peran Pancasila sebagai ideologi bangsa.Di satu 

sisi penerapan nilai-nilai Pancasila belum optimal seperti yang diharapkan.Masih 

banyaknya korupsi, hoaks, ujaran kebencian dan intoleransi menunjukkan 

penerapan Pancasila masih belum maksimal. 

Mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, Yudi Latif, pengamat 

kebangsaan menilai sejauh ini nilai-nilai Pancasila itu belum sepenuhnya 

terbumikan dalam kenyataan terutama karena krisis keteladanan para 

penyelenggara Negara.Membumikan Pancasila sebagai pantulan dalam realita, 

tidak hanya jati retorika atau verbalisme di pentas politik. Karena itu reduvenasi 

Pancasila harus dilakukan dengan cara mengukuhkan kembali posisinya sebagai 

dasar falsafah Negara, mengembangkannya ke dalam wacana ilmiah, 



 

 

mengupayakan konsistensinya dengan produk-produk perundang-undangan, 

koherensi antarsila dan korespondensi dengan realitas social dan menjadikannya 

sebagai karya, kebanggaan dan komitmen bersama.
1
 

Dalam kerangka itulah, penggalian kembali nilai-nilai luhur Pancasila 

dengan mempertimbangkan rasionalitas dan aktualisasinya dalam mengatasi 

masalah kekinian adalah cara tepat untuk mentransformasikan ketakutan menjadi 

harapan.
2
 Sebagaimana dikatakan Frans Magnis Suseno bahwa Pancasila sebagai 

janji dan komitmen tegas seluruh bangsa kepada segenap warganya bahwa tak ada 

diskriminasi dan pembedaan apapun atas nama suku, agama, ras, kedudukan 

sosial dan nuansa budaya mereka. Pancasila sebagai perjanjian solidaritas bangsa 

Indonesia lintas kelompok, golongan dan umat.
3

Azyumardi Azra juga 

berpandangan bahwa prinsip Indonesia sebagai negara “bhinneka tunggal ika” 

mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural tetapi tetap 

terintegrasi dalam keikaan, kesatuan.
4
 

Padahal sebenarnya jika dilihat dari pandangan terhadap Pancasila, secara 

umum publik Indonesia masih meyakini bahwa Pancasila adalah terbaik bagi 

bangsa Indonesia. Hal ini seperti yang tercermin dari Survei Litbang Kompas 

pada 30 September 2008 tentang Pancasila mengatakan bahwa 96% responden 

menyatakan Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar Negara; 92,1% 

responden menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik bangsa; dan 

55% responden meragukan keseriusan pemerintah dalam menerapkan Pancasila 

dalam kehidupan bermasyarakat terutama untuk menjawab kondisi social 

ekonomi.
5
 Pandangan serupa juga disampaikan survei Universitas Negeri (UIN) 

Syarif  Hidayatullah Jakarta yang diungkap oleh Rektornya Komaruddin Hidayat 

bahwa komitmen umat Islam terhadap nilai-nilai ke Indonesiaan masih sangat 

tinggi. Rata-rata kaum Muslim Indonesia tidak ingin  bentuk Negara Kesatuan 
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Republik Indonesia (NKRI) ini berubah menjadi Negara Teokrasi ataupun 

misalnya khilafah Islamiah. Selain itu kaum muslim juga menolak Pancasila 

diganti dengan Syariah Islam sebagai dasar negara.
6
 

Penelitian ini mencoba menelaah lebih dalam soal wacana Pancasila oleh 

para kandidat selama masa kampanye Pilpres 2019. Peneliti melihat belum ada 

penelitian yang khusus membahas mengenai Pancasila sebagai sebuah wacana 

dalam kampanye Pilpres 2019. Padahal Pancasila diyakini sebagai ideologi 

terbaik bangsa di tengah kemerosotan di berbagai bidang kehidupan pada bangsa 

Indonesia dewasa ini. Terlebih lagi jika wacana revitalisasi Pancasila digaungkan 

oleh media massa berskala nasional sehingga diharapkan efek positifnya juga 

bersifat massif dan menyeluruh. 

Riset ini ingin melihat lebih mendalam mengenai sejauhmana wacana 

yang disampaikan para kandidat Pilpres 2019 ini tentang Pancasila pada masa 

kampanye Pilpres 2019 yakni 23 September-13 April 2019. Sri Herwindya BW, 

dkk (2015) dalam risetnya tentang wacana revitalisasi Pancasila di pers (studi 

pada Koran Kompas) menemukan fakta bahwa Pancasila belum diterapkan secara 

sungguh-sungguh oleh berbagai elemen bangsa terutama kalangan elit nasional. 

Pancasila hanya muncul di jargon-jargon namun nilai-nilainya belum diterapkan 

secara lebih nyata dan membumi. 

 

Perumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana wacana isu Pancasila yang disampaikan pasangan Joko Widodo-

Maruf Amin dan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno pada kampanye Pilpres 2019 

pada situs portal berita www.kompas.com?” 

 

Tinjauan Pustaka 

a. Pancasila 

Ideologi Pancasila merupakan pengutaraan sesuatu yang terumus dalam 

pikiran yang berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah mendasar dalam 
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mengatur kehidupan bernegara, yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan bagi 

seluruh rakyat Indonesia.
7
 

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri 

dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. 

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara 

bagi seluruh rakyat Indonesia.
8
 

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 

Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
9
 

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila 

yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada 

tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
10

 

Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia 

dimulai dengan dibacakannya sebuah pidato yang waktu itu masih belum 

memiliki judul oleh Soekarno pada sidang Dokuritsu Junbi Cosakai (BPUPK, atau 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang nantinya diubah menjadi 

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang jatuh pada 

tanggal 1 Juni 1945. Hingga hari ini, hari lahirnya Pancasila masih sering 

diperingati oleh masyarakat-masyarakat Indonesia meskipun tidak ada perayaan 

yang megah seperti yang layaknya terjadi setiap tanggal 17 Agustus.
11
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b. Pers 

Dalam UU pers no 40 tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana 

komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik 

dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik 

maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media 

elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. 

Fungsi pers menurut Harold D.Laswell (Nurudin, 2007, hal. 78-88) yaitu:  

1. Fungsi Pengawasan (Surveillance of the Environment).Artinya, menunjuk 

pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian 

yang ada di sekitar kita. Fungsi pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni 

warning or beware surveillance atau pengawasan peringatan dan instrumental 

surveillance atau pengawasan instrumental.  

2. Fungsi Korelasi (Correlation of the Part of Society in Responding to the 

Environment).Fungsi korelasi yang dimaksud adalah fungsi yang 

menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan 

lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media 15 massa 

sebagai penghubung antara berbagai komponen masyarakat. Antarunsur dalam 

masyarakat ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain melalui media massa.  

3. Fungsi Pewarisan Sosial (Transmission of the Social Heritage from one 

Generation to the Next). Dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang 

pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang 

mencoba meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, 

pranata, dan etika dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 

c. Berita 

Berita dapat dipahami sebagai laporan mengenai suatu peristiwa tertentu 

secara terstruktur sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang dipublikasikan 

secara periodik melalui media massa (cetak, elektronik, online). Berita adalah 

produk jurnalistik yang dibuat oleh para jurnalis berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu seperti pertimbangan nilai berita (news value) (seperti nilai 

penting, aktualitas, besaran, kedekatan, popularitas, nilai kemanusiaan, nilai 



 

 

keuangan, keanehan, pertentangan dan ain-lain), pertimbangan etika pemberitaan 

(news ethic) (seperti faktualitas, impartialitas, keberimbangan, akurasi, cover both 

side, non partisan dan lain-lain), pertimbangan ekonomi, politik, ideologi, hukum, 

dan lain-lain.  

Soal etika produksi berita oleh jurnalis, Sembilan Elemen Jurnalisme Bill 

Kovach sangat terkenal di dunia jurnalistik (memberikan panduan). Wartawan 

Amerika kelahiran Tennessee 1932 ini mengemukakan sembilan elemen 

jurnalisme dalam bukun yang ditulisnya bersama Tom Rosenstiel, The Elements 

of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect. 

Kedua wartawan veteran Amerika ini menggambarkan sembilan prinsip 

jurnalisme (jurnalistik) sebagai tanggung jawab mendasar para jurnalis, standar 

kerja jurnalis, dan peran pers bebas dalam demokrasi.
12

 Sembilan Elemen 

Jurnalisme itu antara lain:
13

 

1. Kewajiban jurnalisme pertama adalah (berpihak) pada kebenaran. 

2. Loyalitas (kesetiaan) pertamanya kepada warga (publik) 

3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi 

4. Para praktisinya (jurnalis/wartawan) harus menjaga independensi dari objek 

liputannya. 

5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen kekuasaan. 

6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling-kritik dan menemukan 

kompromi. 

7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. 

8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. 

9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya.  

 

Metodologi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian komunikasi kualitatif yakni untuk 

memberikan gambaran mengenai gejala-gejala atau realitas-realitas agar dapat 

memberikan pemahaman (understanding, verstehen) mengenai gejala atau 
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realita.
14

Dipilihnya jenis penelitian ini mengingat riset yang dilakukan adalah riset 

wacana dimana termasuk dalam studi kualitatif.Dipilihnya portal online 

www.kompas.com, selain sebagai portal berita online level nasional, juga 

mengingat media ini dipandang independen dalam konteks politik praktis. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis isi (Content Analysis) Miles dan Hubberman yang terdiri atas reduksi 

data, analisis data, penarikan kesimpulan.Sumber data penelitian ini adalah berita-

berita tentang wacana isu Pancasila oleh pasangan Jokowi-Maruf Amin dan 

Prabowo-Sandiaga Uno pada kampanye Pilpres 2019 di portal berita online 

www.kompas.com. Indikator pemilihan berita yaitu : (1) Materi berita hanya 

persoalan isu Pancasila, (2) Dilakukan hanya pada masa kampanye Pilpres 2019 

yakni 23 September 2018-16 April 2019; (3) Disampaikan hanya oleh pasangan 

Capres/Cawapres terkait. Dari koding berita terkait untuk pasangan Jokowi-Maruf 

Amin, ditemukan sebanyak 21 berita terpilih, sementara pasangan Prabowo-

Sandiaga ditemukan sebanyak 7 berita. 

 

Sajian Data 

Berdasarkan hasil koding data berita tentang isu Pancasila pada kampanye 

pasangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 pada situs portal berita online 

www.kompas.com, maka didapat hasil data sebanyak 21 berita, yaitu : 

Tabel 1.Koding Berita Isu Pancasila Pasangan Jokowi-Maruf Amin 

No. Judul Edisi 

1 Ma'ruf Amin: Yang Anti-Pancasila Harus Kita 

Hentikan  
28/03/2019 

2 Anggap Sudah Final, Ma'ruf Sebut Perdebatan 

antara Pancasila dan Khilafah Tak Perlu Ada  
06/04/2019 

3 Soal Membumikan Pancasila, Jokowi Sebut Sudah 

Dirikan BPIP yang Kekinian  
30/03/2019 

4 Jokowi: Jangan Sekali-kali Coba Ganggu Pancasila 04/03/2019 
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5 Jokowi: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, 

UUD 1945 Harga Mati  
13/04/2019 

6 Jokowi dan Prabowo Ingin Pancasila Diajarkan 

Sejak Pendidikan Dini  
13/04/2019 

7 Terkait Pemahaman Pancasila, Jokowi Sebut 

Toleransi Harus Diajarkan Sejak Dini  
30/03/2019 

8 Cerita Jokowi Diinterogasi Seorang Kiai soal 

Tuduhan PKI  
25/05/2018 

9 Jokowi: Saya Dibilang PKI, Astagfirullahaladzim...  10/10/2018 

10 Ini yang Bikin Jokowi Buka-bukaan Tanggapi Isu 

PKI 
2018/11/05 

11 Curhat Jokowi kepada Para Ulama soal Tudingan 

PKI...  
22/11/2018 

12 Presiden: Akhir-akhir Ini Banyak Spanduk Jokowi 

PKI  
07/12/2018 

13 Ma'ruf Amin: Ulama Sudah Banyak yang Sadar Isu 

Jokowi PKI Adalah Hoaks  
21/12/2018 

24 Ma'ruf Amin: Yang Bikin Isu Jokowi PKI Sudah 

Tobat, Masak yang Menyebarkan Belum Tobat?  
10/01/2019 

15 Saat Jokowi Curhat soal Tudingan PKI, Jemaah 

Teriak Tuduhan Itu "Bohong" dan "Hoaks"  
25/01/2019 

16 Jokowi Jawab Fitnah Antek Asing, PKI, dan 

Kriminalisasi Ulama  
15/02/2019 

17 Di Hadapan Ulama Persis, Jokowi Blak-blakan 

soal Tudingan PKI  
18/10/2017 

18 Jengkelnya Jokowi Sampai Hari Ini Masih Dituduh 

PKI...  
06/03/2018 

19 Saat Jokowi Bicara Foto Seseorang Mirip Dirinya 

bersama DN Aidit...  
25/04/2018 

20 Jokowi Ancam "Gebuk" Orang yang Sebarkan Isu 

Dirinya PKI  
14/03/2018 

21 Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak Prabowo 30/03/2019 

Sumber: www.kompas.com diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil koding berita tentang isu Pancasila pada kampanye 

pasangan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 pada situs portal berita online 

www.kompas.com, maka didapat hasil data sebanyak 7 berita, yaitu : 

 

Tabel 2.Koding Berita Isu Pancasila Pasangan Prabowo-Sandiaga Uno 

No. Judul Edisi 

1 Prabowo Sebut Kejam Tuduhan Dirinya Bela 

Khilafah dan Akan Ubah Pancasila  

30/03/2019 
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2 Jokowi dan Prabowo Ingin Pancasila 

Diajarkan Sejak Pendidikan Dini 

31/03/2019 

3 Prabowo Ingin Tanamkan Nilai Pancasila 

Lewat Pendidikan 

30/03/2019 

4 Prabowo: Para Kiai Besar Tidak Ada yang 

Nitip Khilafah kepada Saya  

12/04/2019 

5 Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak 

Prabowo  

30/03/2019 

6 Prabowo: Ada yang Menuduh Prabowo 

Dukung Khilafah, Mau Saya Sebut 

Namanya? 

1 April 2019 

7 Prabowo Siap Hadapi Siapapun yang Ingin 

Ganti Ideologi Pancasila 

30 Maret 2019 

Sumber: www.kompas.com diolah penulis 

 

Analisis Data 

1. Analisis Berita Jokowi-Maruf Amin pada Kampanye Pilpres 2019 

a. Pancasila sebagai Ideologi Final dan Harga Mati bagi Bangsa Indonesia 

 Salah satu isu topik pada kampanye Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Maruf 

Amin mengenai isu Pancasila adalah wacana Pancasila sebagai ideologi final 

bangsa Indonesia. Hal ini setidaknya muncul pada pemberitaan Kompas.com edisi 

13/04/2019 berjudul “Jokowi: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 

1945 Harga Mati”.  

Calon presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila, NKRI, 

Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 sudah final.Hal tersebut 

disampaikan Jokowi dalam pidatonya di Rapat Umum Rakyat di Gelora 

Bung Karno, Jakarta, Sabtu (13/4/2019) sore. "Perlu kita ingat bahwa 

dasar negara kita Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 

sudah final, harga mati dan tidak bisa diganggu gugat," kata Jokowi. 

 

 Dari kutipan berita di atas dapat dilihat secara eksplisit bahwa Capres 

Jokowi menganggap Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara (Pancasila, UUD 

1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) 

sebagai final bagi bangsa Indonesia. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara itu 

juga sebagai harga mati bagi bangsa Indonesia. Empat Pilar Berbangsa dan 

Bernegara itu juga sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini berarti empat pilar itu 

tidak boleh digantikan dengan pilar/ideologi lain apapun. 

http://www.kompas.com/


 

 

b. Yang Ingin Mengganti Pancasila akan Dilawan 

 Mengingat Pancasila sebagai ideologi final bangsa Indonesia maka 

diingatkan kepada siapapun untuk tidak mengganti Pancasila dengan ideologi lain 

apapun. Hal ini seperti yang disampaikan Capres Jokowi pada saat kampanye 

menghadiri Deklarasi Relawan Pemuda Pancasila (PP) Untuk Jokowi-Ma'ruf di 

Istora Senayan Jakarta, Minggu (3/3/2019).Mengenai perihal ini maka dapat pada 

berita Kompas.com edisi 04/03/2019 berjudul Jokowi: Jangan Sekali-kali Coba 

Ganggu Pancasila.  

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo memperingatkan kepada 

semua pihak untuk tidak coba-coba mengganti ideologi Pancasila dengan 

ideologi apapun."Jangan sekali-kali, jangan ada yang coba mengganggu 

ideologi kita Pancasila.Jangan sampai ada yang berani mengganti ideologi 

kita Pancasila. Saya yakin, yang berani akan berhadapan dengan Pemuda 

Pancasila. Sekali layar berkembang, jangan main-main," kata Jokowi 

ketika menghadiri Deklarasi Relawan PP Untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora 

Senayan Jakarta, Minggu (3/3/2019)” . 

 

 Kutipan berita di atas secara tegas menyebutkan agar siapapun tidak 

mencoba-coba mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Bukan 

hanya akan berdampak negatif bagi bangsa yang majemuk ini, namun upaya itu 

juga bisa mendatangkan perlawanan dari berbagai pihak yang kontra seperti 

Pemuda Pancasila (PP) sebagaimana disebutkan pada penggalan berita di atas. 

Capres Jokowi juga menggunakan istilah „sekali layar terkembang‟. Istilah ini 

diambil dari istilah dalam peribahasa „sekali layar terkembang, pantang surut ke 

belakang‟.Peribahasa ini kurang lebih memiliki makna ketika suatu keputusan 

telah diambil, maka seharusnya tidak ada lagi keragu-raguan. Jadi keputusan itu 

harus dijalani/dilaksanakan walaupun itu harus menghadapi segala kendala yang 

menghadang‟ (http://id.wikiquote.org) . 

3. Ideologi Pancasila harus Dikuatkan 

 Isu lain yang mengemuka mengenai Pancasila saat kampanye pasangan 

Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres 2019 adalah isu penguatan ideologi Pancasila. 

Isu ini mengemuka mengingat akhir-akhir ini ada pihak-pihak tertentu yang dirasa 

mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara, bahkan terkesan secara tidak 

langsung ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal sebagaimana 

http://id.wikiquote.org/


 

 

diketahui bersama, Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan juga 

bangsa Indonesia secara umum serta dikuatkan melalui berbagai regulasi sebagai 

dasar negara Indonesia. 

 Penguatan Pancasila salah satunya adalah melalui jalur struktural yakni 

melalui pendirian Badan Penguatan Ideologi Pancasila (BPIP) pada masa 

pemerintahan Presiden Jokowi yang kebetulan juga menjadi Capres 2019-

2024.BPIP menurut Capres Jokowi sebagai bukti nyata bahwa dirinya 

memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa. Mengenai hal ini sebagaimana 

diberitakan oleh Kompas.com edisi 30 Maret 2019 berjudul “Soal Membumikan 

Pancasila, Jokowi Sebut Sudah Dirikan BPIP yang Kekinian” : 

“Kita sudah membentuk yang namanya, BPIP.Namun, kerja BPIP harus 

kekinian.Bukan lagi bersifat indoktrinasi lagi. Harus kekinian,” lanjut dia. 

Salah satu cara kekinian di dalam membumikan Pancasila, yakni 

menggunakan media sosial. Mulai dari Facebook, Twitter atau yang 

lainnya… Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila  ini 

harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, 

bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, 

Universitas, S2, S3.” 

 

Kutipan berita di atas terdapat kutipan kalimat, „Kita sudah membentuk 

yang namanya, BPIP‟.Kutipan kalimat ini menunjukkan bahwa Capres Jokowi 

ingin membuktikan diri bahwa dirinya dalam memperkuat ideologi Pancasila 

bukan hanya ucapan semata, namun telah melakukan langkah real dengan 

mendirikan badan khusus penguatan ideologi Pancasila bernama BPIP atau Badan 

Pembinaan Ideologi Pancasila.Selain mendirikan BPIP, upaya penguatan ideologi 

Pancasila juga dilakukan melalui dorongan penanaman Pancasila melalui saluran 

pendidikan terutama dilakukan sejak dini.Upaya ini dimaksudkan agar Pancasila 

dipahami dan diamalkan semenjak kecil mulai dari TK-Perguruan Tinggi. 

4. Sistem Khilafah Bertentangan dengan Pancasila 

Isu lain yang ramai muncul pada saat masa kampanye Pilpres 2019 adalah 

mengenai isu khilafah. Isu ini mengemuka lantaran diidentikkan dengan Hizbut 

Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di 

Indonesia.Dalam berita Kompas.com, terdapat berita yang memberitakan 



 

 

mengenai isu Khilafah pada masa kampanye Pilpres 2019.Seperti pada berita 

Kompas.com edisi 06/04/2019 berjudul “Anggap Sudah Final, Ma'ruf Sebut 

Perdebatan antara Pancasila dan Khilafah Tak Perlu Ada”.Capres nomor urut 

01 Ma'ruf Amin membahas perdebatan tentang Pancasila dan khilafah sebagai 

dasar negara.Menurut dia, tak perlu ada perdebatan soal itu. 

"Ini saya kira hal yang penting untuk dipahami agar kita tidak 

dipersoalkan lagi antara Pancasila dan khilafah.Pancasila merupakan hasil 

kesepakatan para pendiri bangsa.Isi Pancasila mampu mengakomodasi 

bangsa Indonesia yang berbeda-beda…Urusan negara sudah selesai, yang 

kita lakukan sekarang bagaimana Indonesia menjadi negara maju, menjadi 

negara sejahtera.” 

 

Pada penggalan berita di atas, Cawapres Maruf Amin memandang tidak 

perlu lagi dipersoalkan antara Pancasila dan khilafah.Selain merupakan hasil 

kesepakatan para pendiri bangsa, Pancasila juga mampu mengakomodasi 

kemajemukan bangsa Indonesia dari berbagai hal dari suku, agama, ras dan 

antargolongan (SARA).Karena memandang soal ideologi negara sudah jelas dan 

final yakni Pancasila, Maruf Amin memandang saat ini yang lebih penting adalah 

urusan memajukan negara agar maju dan sejahtera.Di sini terlihat Maruf Amin 

seorang yang realistik mengingat Pancasila adalah fakta final bangsa dan 

persoalan bangsa saat ini adalah kesejahteraan masyarakat. 

5. Capres Jokowi Dituduh PKI 

Isu lain terkait Pancasila saat kampanye Pilpres 2019 adalah isu bersifat 

personal namun bersinggungan dengan isu Pancasila yakni isu Capres Jokowi 

dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).Seperti pada berita 

Kompas.com edisi 25/4/2019 berjudul “Saat Jokowi Bicara Foto Seseorang 

Mirip Dirinya bersama DN Aidit...”.Presiden Joko Widodo terus 

mengklarifikasi isu dan tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya terlibat Partai 

Komunis Indonesia ( PKI), bahkan disebut sebagai anggota. 

"Ini contoh fitnah di media sosial, sudah lebih dari 3,5 tahun ini, menuduh 

saya itu PKI, Presiden Jokowi itu PKI," ujar Jokowi. Jokowi mengatakan, 

isu itu tidak masuk logika.Sebab, Jokowi lahir pada 1961.Sementara, PKI 

dibubarkan pada 1965.Artinya, saat PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia 



 

 

3 atau 4 tahun."Masak ada anggota PKI balita?Logikanya enggak masuk," 

ujar dia. 

 

Kutipan berita itu menunjukkan bahwa Capres Jokowi memandang dirinya 

difitnah pihak tertentu dengan isu ia terlibat PKI. Untuk membuktikannya, ia 

menyebut tahun lahirnya yakni tahun 1961, sementara PKI dibubarkan tahun 

1965, artinya tidak mungkin ada anggota PKI pada usia kecil atau Balita.Jokowi 

mencoba menggunakan perspektif logika untuk mengkonter fitnah yang 

dituduhkan kepada dirinya bahwa tidak masuk akal jika ada anggota partai seperti 

PKI yang berusia baru 4-5 tahun. 

Selain berita di atas, terdapat pula berita Kompas.com yang memberitakan 

isu sebuah foto Capres Jokowi bersama Ketua PKI, DN. Aidit menghadiri sebuah 

rapat/kampanye akbar di sebuah lapangan. Hal ini seperti diberitakan oleh 

Kompas.com edisi 25/4/2019 berjudul “Saat Jokowi Bicara Foto Seseorang 

Mirip Dirinya bersama DN Aidit...”.Pada penggalan berita ini Capres Jokowi 

kemudian menampilkan foto yang sempat ramai di media sosial, yakni foto saat 

pimpinan PKI Dipa Nusantara Aidit sedang berpidato. Di depan mimbar pidato 

Aidit dalam foto itu, tampak sesosok pria mirip sosok Jokowi. Sosok itu disebut 

sebagai Jokowi. 

"Gambar ini adalah Ketua Umum PKI, Aidit, pidato pada 1955.Saya 

dibilang di bawah (mimbar tempat Aidit berpidato), coba.Saya lahir saja 

belum sudah dibilang begitu," ujar Jokowi.Jokowi menduga kuat foto itu 

merupakan hasil proses penyuntingan olah sang ahli. 

 

Petikan berita di atas menunjukkan bahwa Capres Jokowi menggunakan 

logika berpikir sehat untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepada dirinya 

bahwa foto yang dimaksud bersama Ketua PKI, DN Aidit adalah dirinya.Jika 

ditelusuri Jokowi lahir tahun 1961, sementara foto terkait disebut diambil pada 

kejadian di tahun 1955.Artinya tuduhan ini adalah tidak benar karena foto terkait 

diambil 6 tahun sebelum Jokowi lahir. 

Bukan hanya menyayangkan dan membantah dirinya bagian dari PKI, 

Capres Jokowi juga memperingatkan akan mempersoalkan pihak-pihak yang 

menyebarkan tuduhan fitnah itu. Seperti pada berita Kompas.com edisi 14/3/2019 



 

 

berjudul Jokowi Ancam "Gebuk" Orang yang Sebarkan Isu Dirinya PKI. 

Kata„gebug‟ dalam perspektif Jokowi lebih sebagai cara untuk menindak pihak-

pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain sekaligus pihak-pihak 

yang memfitnah dirinya dengan isu dirinya dan keluarganya adalah PKI. 

Kompas.com juga memberitakan mengenai ajakan Capres Jokowi kepada 

masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi tanpa mengecek 

kebenarannya apakah hoax atau tidak.Termasuk dalam hal ini informasi yang 

menyebut dirinya dan keluarganya bagian dari PKI adalah hoax.Mengenai hal ini 

misalnya disampaikan Kompas.com edisi 14/03/2018 berjudul “Jokowi Ancam 

"Gebuk" Orang yang Sebarkan Isu Dirinya PKI”. 

“Kalau saya terbuka saja kami persilakan.Sekarang kan gampang dunia ini 

sangat terbuka sekali.Kalau mau cek soal keluarga, bapak, ibu, kakek, 

nenek, sangat mudah sekali saat ini. Persis ada cabang di Solo? Oh ada di 

Jawa Tengah, tabayun cek saja ke sana, biar betul-betul mantep," kata 

Jokowi.” 

 

Petikan berita di atas juga menunjukkan sikap terbuka Jokowi untuk 

mengecek kebenaran isu dirinya dan keluarganya sebagai PKI.Ini bisa dibuktikan 

dengan kutipan kalimat „Kalau saya terbuka saja kami persilakan.‟Jokowi 

mempersilakan siapapun termasuk kalangan ulama untuk mengecek identitas 

dirinya dan keluarganya melalui tabbayun (verifikasi langsung), misalnya melalui 

ormas Persatuan Islam (Persis) di Jawa Tengah. Pengecekan langsung menurut 

Jokowi lebih akan mendapatkan kepastian jawaban.  

 

2. Analisis Berita Pasangan Prabowo-Sandi 

a. Pancasila adalah ideologi final bagi Indonesia 

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa 

Pancasila adalah satu-satunya ideologi bangsa.Prabowo menyatakan siap 

menghadapi siapapun yang ingin mengganti ideologi Pancasila.Hal ini 

sebagaimana pemberitaan Kompas.com berjudul “Prabowo Siap Hadapi 

Siapapun yang Ingin Ganti Ideologi Pancasila” (30/03/2019, 20:32 

WIB).Capres Prabowo mengatakan sebagai berikut : 



 

 

"Saya sejak 18 tahun sudah tanda tangan sumpah membela NKRI 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Kalau ada yang 

mau mengubah itu, maka akan saya hadapi dengan semua kekuatan dalam 

diri saya," ujar Prabowo. 

 

Dari kutipan berita di atas setidaknya ada dua narasi utama yang muncul 

yakni kesetiaan Capres Prabowo kepada Pancasila diformalkan sejak usia 18 

tahun dan Capres Prabowo akan menghadapi siapapun yang ingin mengubah 

ideologi Pancasila. Poin pertama mengarah kepada pendidikan militernya awal 

yakni di Akabri di Magelang yakni ketika dirinya disumpah untuk setia kepada 

Pancasila.Poin kedua mengarah kepada penunjukan dan penegasan Capres 

Prabowo untuk setia, mendukung dan membela Pancasila dari upaya pihak 

manapun yang ingin mengganggu ideologi Pancasila.Kutipan „semua kekuatan 

dalam diri saya‟ berarti Prabowo akan membela Pancasila secara maksimal 

mengerahkan seluruh daya upaya yang dia miliki.  

b. Pendidikan Pancasila harus diajarkan sejak dini 

Isu lain yang muncul pada pemberitaan portal berita online Kompas.com 

terkait isu Pancasila pada kampanye Pilpres 2019 adalah dorongan agar 

pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini. Capres Prabowo Subianto menghendaki 

Pendidikan Pancasila diajarkan sejak pendidikan  dini. Isu pendidikan Pancasila 

sejak dini ini sebagaimana diberitakan Kompas.com dengan judul “Jokowi dan 

Prabowo Ingin Pancasila Diajarkan Sejak Pendidikan Dini” (31/03/2019, 

10:11 WIB) dan Prabowo Ingin Tanamkan Nilai Pancasila Lewat Pendidikan 

Kompas.com - 30/03/2019, 20:52 WIB .Mengenai isu ini, Capres Prabowo 

menyampaikan : 

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. 

Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak… 

Pendidikan dari kecil, awal, dari usia dini, TK, SD, SMP, SMA harus 

dimasukan dalam edukasi bukan indoktrinasi, dalam pendidikan, dalam 

kurikulum.” 

 

Capres Prabowo dalam petikan berita di atas menggunakan kata „kita‟ 

yang berarti jamak melibatkan banyak/semua pihak.Ini dapat diartikan bahwa 

Capres Prabowo bermaksud melibatkan banyak/semua pihak dalam konteks 



 

 

mengupayakan pendidikan Pancasila agar dilakukan sedini mungkin.Capres 

Prabowo juga memakai kata „harus‟ yang berarti bersifat wajib untuk 

dilaksanakan.Selain itu, dalam pandangan Prabowo juga eksplisit menyebut 

pendidikan Pancasila harus dalam bentuk edukasi, bukan indoktrinasi.Edukasi 

menurut KBBI (2016) berarti perihal pendidikan.Artinya Prabowo mengharapkan 

Pancasila diajarkan melalui jalur pendidikan dan secara edukatif (mendidik), 

Indoktrinasi menurut KBBI (2016) diartikan sebagai pemberian ajaran secara 

mendalam (tanpa kritik).Artinya Prabowo menginginkan model pendidikan 

Pancasilabersifat dialogis, bukan tanpa kritik dan tidak satu arah saja. 

1. Prabowo Dituduh Mendukung Khilafah 

Isu lain yang muncul pada pemberitaan portal berita online Kompas.com 

terkait isu Pancasila pada kampanye Pilpres 2019 adalah adanya tuduhan Capres 

Prabowo Subianto mendukung khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan 

berdasar syariat Islam yang dipimpin oleh seorang pemimpin (khalifah) dan dalam 

konsep Hizbut Tahrir Indonesia (HT) bersifat semacam federalisme dimana ada 

banyak negeri-negeri muslim tapi di bawah satu komando  kekhilafahan pusat. hal 

ini sebagaimana diberitakan Kompas.com berjudul Prabowo Sebut Kejam 

Tuduhan Dirinya Bela Khilafah dan Akan Ubah Pancasila (30/03/2019, 20:54 

WIB).Berikut kutipan pernyataan Prabowo dalam berita terkait : 

“Ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal," kata Prabowo.Ia menyebut 

dirinya lahir dari seorang ibu yang beragama Nasrani. Sejak muda, ia 

mengaku sudah mempertaruhkan diri untuk membela Pancasila dan 

negara. "Bagaimana saya dituduh akan mengubah Pancasila.Sungguh 

kejam itu.Tapi saya percaya Pak Jokowi tidak merestui itu," kata Prabowo. 

 

Dari penggalan kutipan berita di atas dapat dilihat bahwa tuduhan Capres 

Prabowo sebagai pendukung khilafah adalah tidak masuk akal dan kejam.Tidak 

masuk di akal karena dirinya berlatar belakang yang plural yakni Ibundanya 

seorang nasrani.Ini berarti dalam pandangan Prabowo bahwa khilafah berarti 

menegakkan syariat Islam dan hal itu dianggapnya tidak sejalan dengan latar 

belakang keluarganya yang nasrani. Selain itu, latar belakangnya yang militer juga 

menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan ide khilafah dimana latar militernya 



 

 

sebagai prajurit TNI, Pancasila adalah harga mati, sementara khilafah 

menekankan ideologi politik keyakinan tertentu (Islam). 

Capres Prabowo juga menegaskan dirinya sebagai sosok yang pluralis 

(inklusif). Poin itu muncul pada penggalan lain pada berita yang sama yakni 

Capres nomor urut 02  Prabowo Subianto menyinggung pihak-pihak yang 

menyebut kampanye terbuka di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 

(6/4/2019) disebut tidak inklusif.  Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara 

pidato kebangsaan di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jumat (12/4/2019). 

"Ada yang menuduh saya dan tim saya tidak inklusif, membangun 

pemerintahan selain Pancasila, kita membangun khilafah," kata Prabowo. 

Ia pun mengungkapkan bahwa Prabowo-Sandiaga juga didukung tokoh-

tokoh selain dari agama Islam. Menurutnya, beberapa hari lalu Prabowo 

menyebut menerima 300 pendeta dari agama Protestan. "Jadi tim saya juga 

banyak dari agama Protestan, Katolik, Hindu, dan lain-lain," ujarnya. 

Selain Prabowo-Sandiaga diusung koalisi Adil Makmur yamg terdiri dari 

PKS, PAN, Demokrat, Partai Berkarya, dan Gerindra, Prabowo juga 

menyebut mendapat dukungan dari ijtima' ulama dan Gerakan Nasional 

Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.  

 

Kutipan berita di atas menunjukkan persepsi Prabowo Subiyanto bahwa 

dirinya dan tim pencapresannya dituduh eksklusif, berencana mengganti ideologi 

Pancasila dengan sistem khilafah. Untuk membantah tuduhan itu, pada kutipan 

berita di atas Capres Prabowo menyebut latar pluralitas dari timnya yang terdiri 

dari berbagai agama dan dirinya didukung kalangan nonmuslim yakni dengan 

menyebut dukungan 300 pendeta Protestan.Prabowo juga menyampaikan dirinya 

didukung Parpol-Parpol yang memiliki corak ideologis bervariasi yakni nasionalis 

kebangsaan seperti Gerindra, Demokrat, Berkarya, Parpol bercorak nasionalis-

religius seperti PAN maupun Parpol bercorak Islam seperti PKS serta dari 

kalangan umat Islam yakni ijtima ulama dan GNPF Ulama. Dari sini, Prabowo 

ingin menyampaikan bahwa dirinya adalah sosok yang pluralis karena didukung 

dari berbagai latar agama, kelompok  dan aliran politik. 

Selain karena alasan ideologis yang sebenarnya tidak sama yakni 

Pancasilais dengan Khilafahisme, alasan Capres Prabowo menolak khilafahisme 

dan tudingan dirinya mendukung ideologi itu adalah karena juga 

mempertimbangkan aspek teologis yakni suara kaum agamawan.Para kiai besar 



 

 

dan habaib yang mendukungnya disebut tidak pernah menginginkan khilafah 

menjadi sistem dalam bernegara di Indonesia.Dari uraian ini dapat dipahami 

setidaknya tiga hal.Pertama, Prabowo adalah sosok yang mau mendengar pesan 

para ulama.Kedua, para ulama menghendaki penerapan Islam yang rahmat, bukan 

radikal atau ekstrem.Ketiga, para ulama tidak sependapat dan tidak menghendaki 

penerapan model khilafahisme di Indonesia.  

 

Kesimpulan 

Dari analisis data dapat ditarik beberapa kesimpulan.Pertama, wacana isu 

Pancasila pada kampanye pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin 

Pilpres 2019 di portal berita online Kompas.com yakni Pancasila sebagai ideologi 

final dan harga mati bagi bangsa Indonesia, Siapapun yang ingin mengganti 

Pancasila akan dilawan, Ideologi Pancasila harus dikuatkan, Sistem Khilafah 

bertentangan dengan Pancasila, isu Capres Jokowi dituduh PKI. Kedua,wacana 

isu Pancasila pada kampanye pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf 

Amin Pilpres 2019 di portal berita online Kompas.com yakniPancasila adalah 

ideologi final bagi Indonesia, Ideologi Pancasila harus dikuatkan melalui 

pendidikan sejak dini, isu Prabowo dituduh mendukung khilafah. 

Ketiga, persamaan wacana mengenai isu Pancasila yang diusung oleh 

kedua pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo 

Subianto-Sandiaga Uno pada kampanye Pilpres 2019 adalah sama-sama 

menekankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara final bangsa Indonesia 

dan mereka siap menghadapi siapapun yang hendak mengganggu Pancasila 

tersebut, agar ideologi Pancasila diperkuat melalui kurikulum pendidikan sejak 

dini mulai pra TK hingga Perguruan Tinggi yang bersifat edukatif, kekinian serta 

tidak bersifat indoktrinasi. Kedua pasangan Capres/Cawapres juga sama-sama 

menolak paham khilafah di Indonesia. 

Keempat, perbedaan wacana mengenai isu Pancasila yang diusung oleh 

kedua pasangan Capres/Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo 

Subianto-Sandiaga Uno pada kampanye Pilpres 2019 adalah lebih mengarah 

kepada aspek personal dari masing-masing Capres. Capres Jokowi dituduh 



 

 

sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) bahkan termasuk 

keluarganya, sementara Capres Prabowo dituduh mendukung paham khilafah 

untuk diterapkan di Indonesia.Kedua Capres sama-sama membantahnya dengan 

tekanan perbedaan bahwa Capres Jokowi cenderung membantah dengan 

pendekatan logika/akal sehat dan verifikatif, sementara Capres Prabowo 

cenderung membantah dengan pendekatan fakta sosiologis. 
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Menajamkan Pesan Pancasila dalam Kampanye Pilpres 

 

Sri Herwindya Baskara Wijaya 

Staf Pengajar Ilmu Komunikasi UNS Solo 

  

 

Kita wajib bersyukur penyelenggaraan Pilpres 2019 lalu berjalan lancar dan 
sukses.Bukan perkara mudah menyelenggarakan Pemilu secara serentak 
dalam satu waktu dimana Pilpres 2019 digelar bersamaan dengan Pemilu 
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten, dan DPD. Salah satu isu yang 
mengemuka setiap menjelang kampanye Pilpres termasuk pada Pilpres 2019 
di Indonesia adalah mengenai isu Pancasila. Isu ini selalu menarik perhatian 
baik para kandidat Capres/Cawapres yang bertarung, tim sukses, para 
pendukung maupun masyarakat secara luas. Demikian pula dengan kalangan 
pers juga memberikan porsi pemberitaan mengenai isu Pancasila ini dengan 
gaya framing masing-masing. 

Setidaknya ada beberapa hal mengapa isu mengenai Pancasila ini cenderung 
selalu menarik perhatian setiap kali pesta Pilpres dihelat.Pertama, Pancasila 
adalah ideologi resmi negara.Artinya, Pancasila menjadi filter ideologis bagi 
siapapun yang berkompetisi di Pilpres yakni para kandidat harus berideologi 
Pancasila.Persyaratan ini secara eksplisit termaktub dalam regulasi 
pendaftaran Capres/Cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Artinya, 
persyaratan ideologis para kandidat yang berkompetisi sebagai insan 
Pancasilais adalah harga matidan tak bisa ditawar lagi. 

Kedua, tidak sedikit pihak yang menilai dan merasakan bahwa saat ini sedang 
terjadi penurunan internalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.Krisis 
multidimensi yang menerpa Indonesia saat ini dipandang karena manusia 
Indonesia belum/tidak sungguh-sungguh menerapkan Pancasila secara 
murni dan konsekuen.Dalam bahasa Azyumardi Azra (2007), Indonesia saat 
ini mengalami apa yang disebut dengan krisis sosial budaya. Jalinan tenun 
masyarakat (fabric of society) kelihatan tercabik-cabik akibat berbagai krisis 
yang melanda masyarakat.Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat 
disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan disalokasi kalangan 
masyarakat kita. 

Misalnya, disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euphoria kebebasan 
yang nyaris kebablasan, lenyapnya kesabaran sosial (social temper) dalam 
menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah 
mengamuk dan melakukan berbagai tindak kekerasan dan anarki, 
merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral dan 
kesantunan sosial dan keadaban publik, semakin meluasnya penyebaran 
narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya, berlanjutnya konflik dan 
kekerasan yang bersumber-atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan 



 

 

agama.Dengan demikian, kampanye para kandidat Capres/Cawapres menjadi 
semacam displaybagi publik untuk melihat sejauhmana para kandidat 
merespons gejala penurunan internalisasi nilai-nilai Pancasila ini. 

Ketiga, kampanye Pilpres menjadi semacam ajang bersikap atau klarifikasi 
para kandidat Capres/Cawapres atas isu-isu tertentu yang dituduhkan pada 
diri kandidat terkait yang secara langsung/tidak langsung bersinggungan 
dengan ideologi Pancasila.Seperti pada Pilpres 2019, berseliweran informasi 
terutama di media sosial yang mengaitkan kandidat tertentu dengan Partai 
Komunis Indonesia (PKI) atau pendukung Khilafahisme.Padahal kedua 
isu/tuduhan itu hanyalah informasi hoax semata, tidak rasional dan 
fitnah.Pendek kata, bersikap atau klarifikasi adalah hal sangat urgen yang 
ditunggu publik atas diri para kandidat terkait atas pusaran isu yang 
melingkupinya. 

 

Belajar pada Pilpres 2019 

Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa isu yang dianggap paling 
mengemuka terkait dengan Pancasila pada masa kampanye Pilpres 2019. 
Untuk kampanye pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Maruf), 
beberapa isu terkait Pancasila yang mengemuka tersebut adalah Pancasila 
adalah final dan harga mati, pengganggu Pancasila akan berhadapan dengan 
Jokowi-Maruf, pendidikan Pancasila harus diselenggarakan sejak dini, 
kekinian dan tidak indoktrinasi, sistem Khilafah bertentangan dengan 
ideologi Pancasila serta isu Capres Jokowi PKI adalah hoax dan fitnah.  

Untuk kampanye pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno 
(Prabowo-Sandi), beberapa isu terkait Pancasila yang muncul adalah 
Pancasila adalah final dan harga mati, pengganggu Pancasila akan 
berhadapan dengan Prabowo-Sandi, pendidikan Pancasila harus 
diselenggarakan sejak dini, edukatif dan tidak indoktrinasi, sistem Khilafah 
bertentangan dengan ideologi Pancasila serta isu Capres Prabowo 
pendukung Khilafah serta bersifat eksklusif adalah hoax dan fitnah. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan 
konten kampanye atas kedua pasangan Capres/Cawapres terkait.Hanya ada 
satu konten kampanye yang menjadi pembeda kedua kandidat terkait yaitu 
klarifikasi/bantahanatas isu/tuduhan terkait PKI dan pendukung 
Khilafahismedimana isu/tuduhan itu sebagai hoax dan fitnah.Klarifikasi ini 
menurut penulis sangat penting agar hoax yang bertebaran tersebut bisa 
dihentikan, klarifikasi itu sebagai bagian dari katarsis pendidikan politik bagi 
masyarakat serta untuk mengembalikan citra diri/keluarga para kandidat 
terkait akibat dari efek negatif hoax yang beredar. 

 

Menajamkan Pesan 



 

 

Mengingat sangat pentingnya isu Pancasila ini bagi bangsa Indonesia, maka 
penulis mengharapkan agar pada ajang Pilpres-Pilpres mendatangterutama 
di Pilpres 2014, materi terkait isu Pancasila ini bisa lebih ditajamkan.Ada 
beberapa catatan mengenai hal ini.Pertama, Pancasila adalah ideologi bangsa 
dimana menjadi panduan kita bersama dalam berbangsa dan 
bernegara.Kiranya para kandidat Capres/Cawapres mendatang dapat lebih 
memerinci konsep dan rencana program-program kerja terkait isu Pancasila 
terutama penguatan Pancasila sebagai ideologi final bangsa 
Indonesia.Terlebih lagi saat ini tantangan kita sebagai bangsa Indonesia kian 
hari kian tidak mudah. 

Selain pengaruh arus deras globalisasi dan kompetisi ketat antarnegara, 
belakangan ini munculnya potensi ancaman yang berpotensi mereduksi 
ideologi Pancasila seperti ancaman terorisme, radikalisme, liberalisme, 
sekulerisme dan hedonisme.Semua ini tidak selaras dengan nilai-nilai 
Pancasila.Kita masih patut bersyukur Pancasila menjadi ideologi terbaik bagi 
mayoritas penduduk Indonesia, seperti tercermin pada hasil survei Cyrus 
Network tahun 2019 yang menyebut 70% responden menerima Pancasila 
sebagai ideologi dan perekat bangsa (CNNIndonesia, 9/8/2019). Demikian 
pula hasil survei CSIS tahun 2017 menyebut 90,5% generasi milenial 
Indonesia tidak setuju gagasan yang hendak mengganti Pancasila dengan 
ideologi lain (survei 23-30 Agustus 2017, 600 responden, 34 provinsi) 
(detik.com, 3/11/2017). 

Namun kita juga perlu mencermati hasil survei lain seperti hasil survei Cyrus 
Network tahun 2019 yang merilis tentang pendapat publik terhadap 
Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hasil survei menyatakan ada 13,1% 
menginginkan Indonesia seharusnya menerapkan syariat Islam karena Islam 
agama mayoritas dan 4,7% responden setuju/mendukung Khilafah adalah 
ajaran agama Islam. Survei digelar 22-28 Juli 2019 dengan sampel 1230 
responden di 34 provinsi (CNNIndonesia, 9/8/2019).Padahal kita meyakini 
bahwa Pancasila adalah kesepakatan kita bersama sebagai sebuah 
bangsa.Atau meminjam bahasa Persyarikatan Muhammadiyah, Indonesia 
adalah darul ahdi wa syahadah atau negara kesepakatan bersama 
(konsensus) dan persaksian (berkontribusi memberikan yang terbaik bagi 
Indonesia). 

Kedua, penajaman isu-isu mengenai Pancasila hendaknya dibuat dengan 
format yang tepat.Melihat era sekarang akrab dengan teknologi digital 
dimana internet, media sosial, komputer menjadi bagian dari keseharian 
mayoritas populasi Indonesia, maka sangat tepat jika format pesan 
disesuaikan dengan kondisi kekinian.Sebagai misal sempat muncul usul agar 
model pendidikan Pancasila era Orde Baru yakni P4 (Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila) diterapkan kembali, akan tetapi dengan format 
yang lebih kekinian, edukatif dan tidak indoktrinatif.Usulan tersebut kiranya 
layak dipertimbangkan terutama bagi generasi muda agar Pancasila makin 
kokoh sebagai ideologi terbaik bangsa. 



 

 

Penggunaan format kekinian terutama memanfaatkan piranti digital 
(internet/media sosial/komputasi) bukan tanpa alasan. Setidaknya alasan ini 
terlihat dari hasil survei We Are Social Hootsuite (2019) yang merilis per 
Januari 2019 jumlah penduduk Indonesia mencapai 268,2 juta, pengguna 
koneksi seluler 355,5 juta orang (penetrasi 133%), pengguna internet 150 
juta orang (penetrasi 56%), pengguna internet via mobile aktif 142,8 juta 
orang (penetrasi 53%), pengguna aktif media sosial 150 juta orang (56%), 
pengguna media sosial via mobile 130 juta orang (penetrasi 48%), pengguna 
telepon pintar 169,3 juta orang (60%), pengguna laptop/komputer 
desktop/tablet 80,5 juta orang (30%), frekuensi penggunaan internet setiap 
hari 118,5 juta pengguna (79%) dan sekali per pekan 21 juta pengguna 
(14%).Penggunaan teknologi untuk penguatan ideologi bangsa bukan 
sekadar sebuah pertimbangan namun seyogyanya menjadi kebutuhan 
berdasar fakta aktual lapangan. 

Ketiga, penajaman pesan-pesan berkorelasi dengan isu Pancasila ini sangat 
penting bagi publik luas utamanya para pemilih. Dengan menajamkan konten 
pesan, maka publik akan bisa melihat lebih jelas sejauhmana relasinya secara 
nyata dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Pesan-pesan para kandidat itu 
termanifestasikan melalui visi misi yang dibuat yang kemudian secara nalar 
dikonfirmasi oleh publik. Beberapa pertanyaan soal ini di benak publik, misal 
apakah pesan-pesan kampanye para kandidat berkonten Pancasilais, apakah 
pesan-pesan kampanye tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, 
apakah pesan-pesan kampanye sekadar retorika belaka atau masuk akal bagi 
rakyat sesuai amanah Pancasila, dan lain-lain.Dengan demikian pemilih akan 
bisa memilih sosok Capres/Cawapres yang sesuai dengan harapan mereka 
berdasarkan parameter nilai-nilai luhur Pancasila.  

 

 


