


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA 
DI KALANGAN JURNALIS 

GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN 
DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL 

 
 
 
 
 
 

OLEH : 
 

WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA 
NOMOR PESERTA: 75 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) XLVIII 
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI 

TAHUN 2012 



i 
 

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur disampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas rahmat, karunia dan bimbingannya, penulis dapat menyelesaikan naskah 

Kertas Karya Perorangan ini, yang berjudul: IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 

PANCASILA DI KALANGAN JURNALIS GUNA MENINGKATKAN 

KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL. 

Tulisan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran terhadap realitas di 

masyarakat disandingkan dengan berbagai dokumen dan teori yang tersedia, 

serta perenungan dan analisis untuk menemukan pemecahan masalah tentang 

apa dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis atau wartawan yang secara substansial merupakan agen-agen 

perubahan dan pembangun peradaban di setiap komunitas, setiap bangsa di 

segala tempat, di segala zaman. 

Selama pergulatan menyelesaikan naskah ini, banyak pihak telah dengan 

sukarela, tulus dan iklas tiada henti memberikan bantuan, bimbingan, 

pengajaran, nasehat, arahan dan pencerahan. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth. Bapak Brigjen 

TNI (Purn) A. R. Wetik, S.I.P, M.Sc yang dalam kapasitas beliau sebagai Tutor 

Taskap penulis telah membantu secara totalitas sehingga proses penulisan 

karya ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bantuan dan bimbingan yang 

diberikan sungguh telah jauh melampaui batas yang semestinya, tidak saja 

sebagai seorang Tutor belaka tetapi lebih dari pada itu, berfungsi sebagai 

seorang ‘Orang Tua’ bagi penulis. Sebagai seorang pembelajar yang ingin 

berpartisipasi dalam kancah kepemimpinan nasional, penulis amat berutang 

budi kepada Bapak Wetik, dan untuk itu disampaikan salam dan ucapan terima 

kasih yang setulus-tulusnya. 

Ucapan terima kasih yang sama juga disampaikan kepada Gubernur 

Lemhannas, Yth. Bapak Dr. Budi Susilo Supandji, dan Wakil Gubernur 

Lemhannas, Yth. Bapak Letjen TNI Moeldoko, S.I.P, beserta seluruh jajaran 

pejabat dan staf Lemhannas RI atas semua bantuan, arahan dan bimbingan 

kepada penulis selama mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan 
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(PPRA) ke-48 di lembaga ini. Penulis juga tidak lupa menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tenaga pengajar, tenaga 

pengkaji, tenaga profesional, narasumber tetap dan undangan baik dari dalam 

maupun luar negeri, pendamping dan assisten, dan lain-lainnya yang telah 

terlibat langsung maupun tidak langsung, yang telah banyak memberikan 

bantuan dan arahan, pengajaran dan nasehat, saran dan pencerahan, ilmu 

pengetahuan dan wawasan baru, dan lain-lain kepada penulis selama ini. 

Kertas karya ini sesungguhnya tidak mungkin menjadi nyata dan tentu 

saja tidak akan berarti apa-apa jika bukan karena dorongan, motivasi, 

dukungan dan doa dari seluruh keluarga tercinta di rumah dan di tempatnya 

masing-masing. Kepada istri penulis, Winarsih Lalengke, bersama keempat 

putra-putri di rumah: Winda, Anggi, Angga, dan Anggun, doa dan pengharapan 

serta kasih dan cinta kalian semua telah menuntaskan semua tugas ini. 

Kepada Ibunda, Wuranggena Kulua bersama adik-adik, handai tolan dan 

seluruh keluarga besar di Sulawesi, Sumatera, Jawa, Kalimantan, di Maluku 

dan Papua, hakekatnya berkat doa dan nasehat dari keluarga semua, karya ini 

bisa diselesaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan untuk 

semuanya, selamanya. 

Sesuatu yang juga mustahil terjadi atas penyelesaian naskah ini jika 

bukan karena bantuan, masukan, usulan, saran, dan berbagai bentuk interaktif 

positif berbagi pikir lainnya dari kawan-kawan sekangkatan di PPRA-48. Hanya 

atas semua pengorbanan yang tulus dan iklas disertai kebersamaan dan rasa 

solidaritas yang tinggi dari Yth. Bapak dan Ibu rekan-rekan peserta program 

kepada penulis maka tugas akhir ini mampu diselesaikan dengan baik. Untuk 

itu, penulis menyampaikan salam disertai ucapan terima kasih. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa naskah ini belum sepenuhnya 

sempurna sesuai harapan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan kritik 

membangun guna penyempurnaan dan pengembangan naskah ini ke masa 

depan sangat penulis harapkan. Semoga kertas karya ini bermanfaat adanya. 

 

Jakarta, 12 November 2012 

Penulis, 

 

 

WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA 



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

 
 
 
 

PERNYATAAN KEASLIAN 

 

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :  

 Nama : WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA 

 Jabatan : Ketua Umum 

 Institusi : Dewan Pengurus Nasional PPWI 

 Alamat : Jln. Anggrek Cendrawasih IX No. 17B, Kemanggisan, 

Palmerah, Jakarta Barat 11480 

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke XLVIII tahun 
2012 menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

a. Kertas Kaya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli. 

b. Apabila ternyata seluruh atau sebagian dari tulisan Taskap ini terbukti 
tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan. 

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya. 

 

Jakarta, 12 November 2012 

Penulis Taskap, 

 

 

WILSON LALENGKE, S.Pd, M.Sc, MA 



 
 
 
 
Hal : Konsultasi Peserta dengan Tutor Taskap 
 
 
 
Kepada Yth. 

Gubernur Lemhannas RI 

U.p Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional 

di –  

 Jakarta 

 

 

1. Dengan ini disampaikan bahwa peserta PPRA/XLVIII / 2012 

 Nama : Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA 

 Organisasi : DPN PPWI 

 Judul Taskap : Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis guna 
Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan 
Nasional 

 

Telah mengadakan Konsultasi dengan Tutor /Pemegang Materi: 

Nama : A. R. Wetik, S.I.P, M.Sc. 

Pangkat/Gol : Brigjen TNI (Purn) 

 

2. Hal hal yang dikonsultasikan antara lain: (lihat Lampiran) 

 

 

 

Jakarta, 9 November 2012 

 

 

 

 

A. R. Wetik, S.I.P, M.Sc 
Brigjen TNI (Purn) 

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL 

Jln Medan Merdeka Selatan Nomor 10 Jakarta 10110 
Telepon (021) 3832433. 3832419 



iv 
 

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 
 

DAFTAR ISI 
 
KATA PENGANTAR ....................... i 
PERNYATAAN KEASLIAN ....................... iii 
DAFTAR ISI ....................... iv 
 
BAB I PENDAHULUAN ....................... 1 

1. Umum ....................... 1 
2. Maksud dan tujuan ....................... 5 
3. Ruang Lingkup dan Sistimatika ....................... 5 
4. Metode dan Pendekatan ....................... 6 
5. Pengertian-pengertian ....................... 7 

 
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN ....................... 10 

6. Umum ....................... 10 
7. Paradigma Nasional ....................... 11 
8. Peraturan Perundang-undangan ....................... 15 
9. Landasan Teori ....................... 18 
10. Tinjauan Pustaka ....................... 22 

 
BAB III NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN JURNALIS 
 SAAT INI, IMPLIKASI DAN PERMASALAHANNYA ................ 24 

11. Umum ....................... 24 
12. Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis 

Saat Ini ....................... 27  
13. Implikasi belum Terimplementasinya Nilai-nilai 

Pancasila di Kalangan Jurnalis terhadap 
Ketahanan Pangan dan Ketahanan Nasional ....................... 33 

14. Permasalahan yang Ditemukan ....................... 40 
 
BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN 
 STRATEGIS ....................... 41 

15. Umum ....................... 41 
16. Pengaruh Perkembangan Global ....................... 42 
17. Pengaruh Perkembangan Regional  ....................... 45 
18. Pengaruh Perkembangan Nasional ....................... 47 
19. Peluang dan Kendala ....................... 54 

 
BAB V NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN JURNALIS 
 YANG DIHARAPKAN, KONTRIBUSI DAN 
 INDIKATOR KEBERHASILAN ....................... 57 

20. Umum ....................... 57 
21. Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis 

yang Diharapkan ....................... 58 
22. Kontribusi Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

di Kalangan Jurnalis terhadap Ketahanan Pangan 
dan Ketahanan Nasional ....................... 65 



v 
 

 
 

23. Indikator Keberhasilan ....................... 74 
 
BAB VI KONSEPSI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA 
 DI KALANGAN JURNALIS GUNA MENINGKATKAN 
 KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA 
 KETAHANAN NASIONAL ....................... 76 

24. Umum ....................... 76 
25. Kebijakan ....................... 77 
26. Strategi ....................... 77 
27. Upaya ....................... 81 

 
BAB VII PENUTUP ....................... 95 

28. Kesimpulan ....................... 95 
29. Saran ....................... 99 

 
DAFTAR PUSTAKA  
 
DAFTAR LAMPIRAN 
1. ALUR PIKIR 
2. POLA PIKIR 
 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Umum 

“Siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia”, demikianlah 

sebuah kalimat bijak yang sering kita dengar. Ungkapan itu dalam 

kenyataannya bukanlah sebuah utopia belaka. Realitas telah memberikan 

bukti di sepanjang sejarah manusia. Seseorang yang memiliki informasi 

selalu memenangkan setiap kesempatan yang ada. Kemajuan seseorang 

maupun sebuah bangsa amat ditentukan oleh kepemilikan atau 

penguasaan informasi. Negara-negara kaya di benua Eropa adalah contoh 

kongkrit sebagai bukti bahwa penguasaan informasi adalah mutlak bagi 

pencapaian keberhasilan sebuah usaha. Faktor kecepatan memperoleh 

informasi juga menjadi amat penting. Penguasaan informasi boleh sama 

antara satu pihak dengan pihak lainnya, namun dampak dan efektivitas 

kepemilikan informasi tersebut akan berbeda, salah satunya disebabkan 

oleh faktor siapa yang terlebih dahulu menguasai informasi tersebut. 

Dahulu kala masyarakat hanya mengandalkan berita dari orang per 

orang melalui proses verbal, suara dari mulut ke mulut, dan kemudian 

berkembang kepada bentuk tulis dan baca. Pada mulanya manusia hanya 

mampu saling berkomunikasi antara individu satu dengan individu lain, 

sementara saat ini seseorang bisa menyampaikan informasi kepada 

banyak orang bahkan tiada terhitung jumlah penerima informasinya. Dalam 

hal sistim pertukaran informasi seperti terakhir ini, dari satu pihak kepada 

banyak orang/pihak, manusia membutuhkan wadah khusus yang 

dinamakan “media massa” atau dikenal juga dengan istilah umum “pers”. 

Salah satu entitas penting dalam dunia media massa adalah wartawan atau 

jurnalis1. 

Di era Orde Lama dan Orde Baru, media massa dikontrol dan 

dikendalikan serta dimanfaatkan pemerintah untuk kepentingan pemerintah 

semata. Media dijadikan alat untuk mengkomunikasikan hal-hal yang 

menguntungkan pemerintah di satu pihak, sementara di pihak lain media 

                                                 
1  Istilah jurnalis selanjutnya yang akan digunakan dalam tulisan ini. 
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dikekang untuk mengatur aspirasi masyarakat agar tidak memberitakan 

hal-hal yang merugikan pemerintah. Kebebasan pers benar-benar dikekang 

dan dikendalikan dengan ketat. Di era Orde Lama, pemerintah lebih fokus 

pada masalah politik sehingga materi yang dikomunikasikan media lebih 

banyak di bidang politik daripada bidang lain termasuk di bidang pangan. Di 

era ini Indonesia termasuk salah satu negara penghutang terbesar dunia 

serta negara pengimport beras terbesar dunia, padahal alamnya subur 

dengan sumber kekayaan alam yang besar. Media pers sebagai salah satu 

sarana pendidikan politik masyarakat kurang dimanfaatkan. Aspirasi 

masyarakat tidak tersalurkan, juga informasi penting berkaitan dengan 

masalah pangan tidak sampai ke masyarakat. Presiden Soekarno lebih 

banyak mensosialisasikan nilai yang kurang relevan dengan nilai-nilai 

Pancasila, antara lain Manipol-USDEK2, Lima Azimat Proklamasi, 

Marhaenisme (Marxisme yang diterapkan di Indonesia), dan Nasakom 

(Nasional-Agama-Komunis), walaupun Soekarno adalah salah satu founder 

nilai-nilai Pancasila. Di era Orde Baru, media massa masih tetap diawasi, 

dikontrol, dan dikendalikan oleh pemerintah, tetapi sudah mulai banyak 

mempublikasikan keberhasilan pembangunan termasuk pembangunan di 

bidang pangan. Aspirasi masyarakat masih kuat dikontrol pemerintah untuk 

dimuat di media massa. Kebijakan pembredelan atau pencabutan surat izin 

penerbitan diberlakukan terhadap media cetak yang dinilai berani 

mempublikasikan berita yang merugikan pemerintah. 

Di era Orde baru, nilai-nilai Pancasila disosialisasikan melalui program 

nasional penataran P-43 ke seluruh lapisan masyarakat termasuk di 

kalangan jurnalis. Pada masa inilah untuk pertama kalinya nilai-nilai 

Pancasila disosialisasikan secara konsepsional ke segenap lapisan 

masyarakat, termasuk di kalangan jurnalis. Sayangnya, sosialisasi nilai-nilai 

ini kurang utuh menyeluruh karena kurang diikuti keteladanan para guru di 

sekolah, para penatar/pengajar dalam penataran serta oleh para pemimpin 

                                                 
2  Manipol-Usdek adalah singkatan dari Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme 

Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. 
3  Penataran P-4 dilaksanakan sesuai perintah TAP MPR No. 2 Tahun 1978 tentang 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang dilaksanakan oleh Badan 
Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (BP-7). 
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di masyarakat. Selama 32 tahun Pemerintah Orde Baru mensosialisasikan 

nilai-nilai Pancasila tapi hasilnya baru pada tingkat mengetahui (learn how 

to know). Seharusnya dalam 32 tahun itu nilai-nilai Pancasila bukan hanya 

tersosialisasikan tetapi juga sudah terimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari (learn how to do), bahkan sudah harus meningkat ke tahap 

pembiasaan di masyarakat (learn how to be) yang bila dilestarikan akan 

berlanjut menjadi budaya masyarakat (learn how to get together). Karena 

tidak ada keteladanan serta tidak-adanya aturan yang mengawasi, 

mengikat, mengatur, dan memaksa masyarakat untuk berbuat sesuai yang 

diajarkan, maka nilai-nilai yang dipelajari belum sampai pada kondisi how 

to do. Setelah rezim Orde Baru jatuh dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila 

melalui penataran P-4 dihentikan pemerintah, maka secara perlahan nilai-

nilai Pancasila yang baru pada tahap learn how to know di kalangan 

masyarakat, walaupun telah disosialisasikan selama 32 tahun, mulai 

dilupakan masyarakat. 

Era Reformasi yang menggantikan Orde Baru memberikan 

kebebasan kepada masyarakat dalam berekspresi dan menyalurkan 

pendapat menggunakan berbagai media dan sarana yang ada. Para 

jurnalis memanfaatkan kondisi kebebasan pers ini untuk mempublikasikan 

berbagai masalah yang pada era sebelumnya dilarang dan ditabukan oleh 

pemerintah. Sayangnya, kebebasan berekspersi dan bersuara yang 

semakin berkembang itu cenderung semakin tidak terkendali serta kurang 

bertanggung jawab. Nilai komersil mulai membudaya di kalangan jurnalis 

dan pekerja media massa yang lebih menomor-satukan berita yang 

menguntungkan pribadi atau kelompoknya tanpa mempertimbangkan 

akibat yang ditimbulkan oleh pemberitaan yang mungkin dapat berdampak 

buruk, menimbulkan konflik antar individu ataupun kelompok di masyarakat 

yang dapat menjurus kepada konflik horisontal. Para jurnalis mulai 

meninggalkan kode etik jurnalis demi mengikuti godaan komersialisasi 

pemberitaan. 

Kondisi negatif tersebut berpengaruh besar kepada kehidupan sosial 

masyarakat di berbagai bidang, termasuk dalam masalah ketahanan 

pangan. Banyak aspirasi masyarakat mengenai pangan yang tidak 
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terkomunikasikan ke pihak pemerintah dan publik karena media massa 

menganggap berita seperti itu tidak memiliki nilai jual, tidak komersil. 

Demikian juga, kebijakan pemerintah di bidang pangan tidak 

terkomunikasikan dengan baik ke masyarakat luas oleh media massa 

dengan alasan yang sama: tidak memiliki nilai komersil. Berbagai informasi 

tentang hasil penelitian, perkembangan teknologi di bidang pangan kurang 

terkomunikasikan kepada masyarakat. Juga, ada banyak permasalahan di 

bidang pangan di masyarakat yang tidak terdeteksi untuk dicarikan solusi 

penanggulangannya karena dianggap informasi semacam ini tidak memiliki 

nilai komersil. Kondisi pers dan publikasi pemberitaan di tanah air telah 

terjebak jauh dari nilai-nilai Pancasila, para jurnalis cenderung berpikir, 

bersikap, dan bekerja hanya untuk keuntungan ekonomi semata. 

Nilai-nilai Pancasila mulai luntur di masyarakat Indonesia karena 

belum ada metoda yang tepat untuk mensosialisasikannya agar bisa 

terimplementasikan sampai menjadi budaya di kalangan masyarakat. 

Kemajuan teknologi di bidang informasi demikian kuat menyodorkan nilai-

nilai baru seperti hedonisme yang begitu menggoda, menjadikan setiap 

anggota masyarakat menjadi konsumptif dan instantif. Masyarakat pers, 

termasuk para jurnalis, yang terpengaruhi oleh kemewahan mencari segala 

cara untuk mendapatkannya antara lain dengan mengkomersilkan berita. 

Sementara itu, kepastian dan penegakan hukum belum begitu baik karena 

masih banyak aturan perundangan ex Hindia Belanda dan yang 

dipaksakan negara donor pada Orde Baru yang digunakan dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada saat yang sama, kondisi 

pendidikan politik di masyarakat belum begitu memadai sehingga fungsi 

kontrol masyarakat terhadap pemerintah dan sesama masyarakat belum 

berjalan sebagaimana mestinya. Keseluruhan kondisi tersebut di atas 

tentunya akan berpengaruh kepada ketahanan nasional. 

Keadaan media massa Indonesia saat ini amat tidak mendukung bagi 

kepentingan pembangunan bangsa, bagi kemajuan masyarakat Indonesia, 

bahkan cenderung merusak segala sesuatu yang sudah dicapai. Oleh 

sebab itu, untuk memperbaiki kondisi pemberitaan dan media massa di 

tanah air, dipandang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan 
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program pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahanan nasional. Melalui peran jurnalis, berbagai ragam permasalahan 

masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan pangan bisa disampaikan 

pada pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah. Sebaliknya, jurnalis 

juga akan mampu menyajikan informasi tentang segala hal ihwal pangan 

kepada masyarakat luas dengan memegang teguh prinsip-prinsip 

jurnalisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Tulisan yang tertuang dalam kertas karya perorangan ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang konsepsi pemecahan 

masalah melalui penyajian dan uraian tentang kebijakan, strategi dan 

upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis guna 

meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional. 

Sedangkan tujuan utama yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah 

sebagai sumbangan pemikiran, saran, dan masukan yang bersifat strategik 

kepada pengambil keputusan dan kebijakan nasional tentang strategi 

pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis guna 

peningkatan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional. Secara 

ideal, melalui penerapan strategi dan pola implementasi nilai-nilai Pancasila 

di kalangan jurnalis sebagaimana dituangkan dalam karya ini, sosialisasi 

(learn how to know), penerapan (learn how to do), dan pembudayaan (learn 

how to get together) nilai-nilai Pancasila akan dapat terjadi secara 

terprogram, terstruktur dan menyeluruh, tidak hanya di kalangan jurnalis 

dan pekerja media massa, tetapi juga akan menyebar ke kalangan 

masyarakat luas yang notabene adalah konsumen informasi/berita hasil 

kerja para jurnalis. 

 

3. Ruang Lingkup dan Sistimatika 

Kertas Karya Perorangan ini disusun dalam batasan ruang lingkup 

pembahasan tentang implementasi nilai-nilai pancasila di kalangan jurnalis 
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yang difokuskan pada masalah strategi dan upaya yang dapat dilakukan 

dalam pelaksanaannya, dengan sistimatika penulisan sebagai berikut : 

a. BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang; maksud dan 

tujuan penulisan; ruang lingkup dan sistimatika; metode dan 

pendekatan yang dipilih, serta penjelasan tentang pengertian 

istilah. 

b. BAB II: Landasan Pemikiran, yang terdiri dari tinjauan dari sudut 

pandang paradigma nasional; peraturan perundang-undangan yang 

terkait; teori yang akan digunakan dalam analisis dan pembahasan; 

serta tinjauan kepustakaan. 

c. BAB III: Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis Saat Ini, Implikasi 

serta Permasalahannya, yang menguraikan kondisi implementasi 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis saat ini dan implikasinya 

terhadap peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan nasional. 

d. BAB IV: Pengaruh Perkembangan Lingkungan Strategis, yang 

membahas tentang pengaruh lingkungan strategis terhadap 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis.  

e. BAB V: Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis yang Diharapkan, 

Kontribusi dan Indikator Keberhasilan, yang menguraikan kondisi 

ideal implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis yang 

diharapkan yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

ketahanan pangan dan ketahanan nasional serta penetapan indikator 

keberhasilan. 

f. BAB VI: Konsepsi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan 

Jurnalis guna Meningkatkan Ketananan Pangan dalam rangka 

Ketahanan Nasional, yang menjelaskan rumusan kebijakan, 

strategi dan upaya. 

g. BAB VII Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

4. Metode dan Pendekatan 

Penulisan naskah ini mengunakan metode deskriptif-analisis, yakni 

menyajikan data maupun informasi yang berkaitan dengan permasalahan 

secara objektif, selanjutnya dianalisis dan dibahas secara lebih mendalam 
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untuk kemudian dirumuskan strategi dan upaya pemecahannya. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah komprehensif-integral 

dengan paradigma nasional dan ketahanan nasional sebagai piranti 

analisis dan didukung sejumlah peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan materi pokok yang dibahas. 

 

5. Pengertian-pengertian 

Untuk mencapai kesepahaman penulis dengan pembaca, berikut ini 

dijelaskan tentang batasan pengertian atas beberapa istilah dan/atau frase 

yang digunakan dalam kertas karya ini, sebagai berikut: 

a. Implementasi, berasal dari bahasa Yunani yaitu implere yang artinya 

berbuat dan mengisi, sehingga implementasi dapat diartikan sebagai 

perbuatan yang disertai dengan mengisi nilai-nilai baru. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2001:427), implementasi adalah pelaksanaan 

atau penerapan4. 

b. Nilai5, adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif atau 

rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan6. 

c. Nilai Dasar, yakni nilai-nilai yang bersifat abstrak, tidak dapat diamati 

oleh panca indra manusia, yang berhubungan dengan tingkah laku 

manusia; nilai dasar adalah juga sebagai nilai fundamental yang 

mendasari pembuatan nilai instrumental dan nilai praksis serta nilai-nilai 

turunan lainnya yang bersifat aturan bersikap dan bertingkah laku bagi 

manusia. 

d. Nilai Instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari 

nilai dasar, yang berisi aturan atau ketentuan dasar tingkah-laku 

manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap antar sesama 

warga masyarakat maupun terhadap negara. 

                                                 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia , balai Pustaka, Jakarta 2009 , hal 374. 
5  Nilai yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang berharga, bermutu, berkualitas, dan 

berguna bagi manusia. Jadi, sesuatu disebut bernilai jika sesuatu itu berguna berguna 
bagi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat 
yang mesti dijadikan patokan dalam memilih alternatif bersikap dan bertingkah-laku 
sehari-hari. 

6  Mulyana Rohmad, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Alfabeta, Bandung 2004. 
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e. Nilai Praksis, yakni penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam 

kehidupan nyata, yang merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-

nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. 

f. Nilai-nilai Pancasila, yakni nilai-nilai hidup yang bersumber dari 

Pancasila, yang terdiri atas nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-

nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai-nilai Persatuan 

Indonesia, nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalan Permusyawaratan/Perwakilan, dan nilai-nilai 

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia7. 

g. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang 

melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, 

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 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 tersedia8. 

h. Jurnalis atau Wartawan adalah orang yang secara teratur 

melaksanakan kegiatan jurnalistik9. 

i. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan10. 

j. Pangan11, adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan 

pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 

proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 

minuman12. 

                                                 
7  Lemhannas RI,  Modul E-Learning Bidang Studi Ideologi, 2012. 
8  Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 
9  Kegiatan jurnalistik meliputi pekerjaan mengumpulkan, menyimpan, mengolah, 

menganalisis, dan mempublikasikan informasi dan data-data melalui media massa, baik 
cetak, elektronik, maupun online. 

10  Pasal 1 ayat 14 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. 
11 Mohammad Jafar Hafsah, Dr. Ir. dalam Kedaulatan Pangan hal 1, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta 2006, mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan manusia 
yang paling asasi. 

12 Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan 
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k. Ketahanan pangan, yakni kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap 

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.13 

l. Kemandirian Bangsa adalah kemampuan suatu bangsa untuk 

mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui kerja keras 

secara mandiri14 dan mampu berdikari. 

m. Ketahanan Nasional, yakni kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan 

dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk 

mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi 

segala macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan, baik 

yang datangnya dari luar maupun dari dalam negeri, yang secara 

langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, 

kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar 

pembangunan nasional15.  

                                                 
13 Pasal 1 ayat 17 UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. 
14 Suatu bangsa dikatakan mandiri apabila proses penyelenggaraan bernegara diarahkan 

sepenuhnya bagi kepentingan bangsa itu sendiri dan dilakukan oleh seluruh komponen 
bangsa secara berdaulat. 

15 Lemhannas RI, Modul E-Learning Bidang Studi Ketahanan Nasional, 2012. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN 

 

6. Umum 

Tujuan bangsa Indonesia merdeka seperti tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, 

bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka salah satu usaha yang sejak 

awal dilakukan pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mengisi 

kemerdekaan ini adalah mengupayakan pemenuhan kesejahteraan umum 

(rakyat). Salah satu dari unsur kesesejahteraan rakyat adalah terpenuhinya 

kebutuhan pangan rakyat. ”... apa yg hendak saya kata, kata itu adalah 

amat penting bagi kita, amat penting bahkan mengenai soal mati hidupnya 

bangsa di kemudian hari... oleh karena itu, soal yang hendak saya 

bicarakan itu mengenai persediaan makan rakyat”16. Pesan presiden 

pertama Republik Indonesia itu amat penting bukan hanya dalam perspektif 

pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia, tetapi juga berkenaan 

dengan proses pengadaan, distribusi, dan pola konsumsi pangan itu 

sendiri, yang harus dilakukan secara mandiri tanpa tergantung dari bangsa 

lain. 

Pada hakekatnya, bagi Indonesia pembangunan bidang pangan 

menjadi tugas sejarah bangsa tidak semata-mata karena untuk mengisi 

kemerdekaan yang sudah diraih dengan pengorbanan jiwa-raga para 

pahlawan, namun lebih daripada itu, pembangunan pangan adalah dalam 

rangka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Paradigma seperti ini yang akan 

“memaksa” para pengambil kebijakan dan pelaksana pemerintahan, baik 

pusat maupun di daerah-daerah untuk melaksanakan program 

pembangunan pangan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sebab jika 

menyimpang dari nilai-nilai tersebut, sama artinya dengan tidak 

mengamalkan Pancasila alias menghianati Pancasila. Segala sumber 

kekayaan alam yang tersedia selayaknya dipandang sebagai bagian yang 

                                                 
16 Potongan Pidato Ir. Soekarno, 17 April 1952 pada Peletakan batu Pertama Fakultas 

Pertanian UI, Bogor. 

10 
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tidak terpisahkan dari Pancasila, yakni bahwa apa yang dimiliki oleh 

bangsa ini dari alam sekelilingnya adalah anugrah Tuhan yang Maha Esa.  

Pembangunan di berbagai bidang haruslah dilandasi oleh sebuah 

paradigma berpikir yang selain bersifat visional, juga harus rasional dan 

menjangkau kondisi jauh ke masa depan yang tidak terlepas dari konstelasi 

perkembangan zaman. Paradigma nasional yang menjadi kesepakatan 

bersama bangsa Indonesia yang didasarkan kepada semangat persatuan 

dan kesatuan dipandang sebagai landasan berfikir untuk membahas 

persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik secara politik maupun 

strategi dan kebijakan nasional. Paradigma nasional digunakan sebagai 

landasan berfikir untuk membahas persoalan yang dihadapi bangsa 

Indonesia dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional. 

 

7. Paradigma Nasional 

Paradigma nasional yang harus mewarnai setiap pola pikir yang 

dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan nasional di semua 

bidang didasarkan kepada dasar negara Indonesia yakni Pancasila yang 

selanjutnya dijabarkan ke dalam konstitusi dan perangkat aturan dasar 

bernegara dan berbangsa lainnya. Secara hirarki, berikut diuraikan secara 

singkat tentang empat paradigma nasional Indonesia. 

 

a. Pancasila sebagai Landasan Idiil 

Sesuatu yang disebut idiil (ideal) merupakan hal yang selalu 

diinginkan atau dimimpikan untuk kelak dapat dicapai atau diwujudkan. 

Sesuatu yang ideal biasanya merupakan hal-hal yang abstrak yang amat 

penting dalam kehidupan manusia, sesuatu yang dikenal juga sebagai “the 

never ending goal”. Suatu masyarakat yang bertaqwa, religius, bertoleransi, 

beradab, penuh rasa kesederajatan/kesetaraan, penuh rasa kekeluargaan, 

mufakat, bijaksana dan penuh rasa keadilan dalam kesejahteraan, 

merupakan mimpi indah bangsa Indonesia yang akan mengarahkan cita-

cita dan tujuan rakyat menggapai mimpi indah tersebut. Idealisme bangsa 

Indonesia dimaksud terkristalisasi dalam lima sila dari Pancasila yang sejak 
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kemerdekaan hingga saat ini digunakan sebagai landasan idiil bagi seluruh 

aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini17. 

Ketahanan nasional yang merupakan keuletan dan ketangguhan 

bangsa dalam memanfaatkan kekuatan nasional dan mengatasi segala 

hakekat ancaman untuk mencapai tujuan nasional harus selaras serta 

searah dengan mimpi indah bangsa yang penuh dengan nilai-nilai 

Pancasila tersebut di atas. Hal tersebut harus nyata tercermin dalam setiap 

gerak pembangunan di segala bidang, termasuk di dunia media massa. 

Pembangunan manusia di bidang jurnalistik guna menunjang 

pembangunan bidang-bidang lainnya antara lain pembangunan bidang 

pangan dalam rangka ketahanan nasional harus dilandasi nilai-nilai 

Pancasila agar pengembangan media massa akan semakin mensinergikan 

segala potensi keuletan dan ketangguhan bangsa mencapai tujuan 

nasional. 

Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis harus tetap 

berpedoman kepada mimpi indah tersebut di atas, yang dalam 

penerapannya sehari-hari dapat dilihat dari kentalnya nilai-nilai Pancasila 

mewarnai setiap karya jurnalistik para jurnalis ketika mengkomunikasikan 

permasalahan pangan kepada semua komponen bangsa. Ketahanan 

pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari aspek kesejahteraan dan 

aspek keamanan yang merupakan bagian dari konsepsi ketahanan 

nasional dalam mencapai tujuan nasional. Dengan demikian, kepedulian 

para jurnalis pada ketahanan pangan bangsa harus didasari nilai-nilai 

idealis Pancasila agar ketahanan nasional semakin mantap. 

 

b. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional 

Dalam konteks Negara RI, UUD 1945 merupakan landasan konstitusi 

yang menuntun pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan 

yang sesuai dengan kehendak rakyat, terkontrol oleh rakyat, dan demi 

kepentingan rakyat, serta tidak absolut. Kedaulatan ada di tangan rakyat, 

sedangkan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dituangkan lebih 

lanjut dalam tata kelembagaan Negara. Dengan demikian sistim 

                                                 
17 Lemhannas RI, Modul E-Learning Bidang Studi Ideologi, 2012. 
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kenegaraan RI bersifat demokratis yang tercermin dalam proses 

pengambilan keputusan yang bersumber dan mengacu pada kepentingan 

aspirasi rakyat. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis diharapkan memampukan mereka untuk menangkap aspirasi 

masyarakat dan dikomunikasikan melalui media massa kepada rakyat dan 

pemerintah. 

Mencapai tujuan nasional merupakan misi bangsa Indonesia, dan 

untuk mencapai tujuan tersebut maka disusunlah kemerdekaan Indonesia 

ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Dengan 

demikian maka pembangunan manusia Indonesia, termasuk para jurnalis, 

serta pembangunan nasional di bidang pangan dalam mencapai tujuan 

nasional (Ketahanan Nasional) harus masuk dalam struktur konstitusi. 

Sejalan dengan itu, maka implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis guna meningkatkan ketahanan pangan harus berlandaskan 

konstitusi agar terstruktur dalam tata kelola pemerintahan yang akan 

membawa bangsa mencapai tujuan nasionalnya. 

 

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional 

Para jurnalis sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang terlahir 

dari keanekaragaman perlu menyepakati suatu cara hidup bersama 

sebagai suatu kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dimana bangsa 

ini berada. Salah satu sumber cara hidup bersama itu ialah cara 

pandang tentang diri dan lingkungan dimana bangsa ini berada dalam 

mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Cara pandang yang 

dimaksud ialah Wawasan Nusantara, yang mengacu pada kondisi dan 

konstelasi geografis, berupa negara kepulauan dengan pulau yang 

kondisi daratannya dipenuhi banyak rintangan alam (medan terputus), 

penduduk yang mendiaminya amat beragam dalam hal etnis, suku, ras, 

agama dan golongan, serta faktor kesejarahan, dan perkembangan 

lingkungan.  

Visi bangsa Indonesia adalah sebagaimana terdapat di dalam alinea II 

Pembukaan UUD 1945, yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 
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makmur18. Dengan melihat bentuk geografi wilayah berupa kepulauan dan 

heterogenitas masyarakat Indoensia, maka cara pandang ini amat penting 

dijadikan landasan visional seluruh bangsa termasuk para jurnalis dalam 

membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Ketahanan pangan 

dalam rangka ketahanan nasional merupakan konsepsi yang 

mensinergikan aspek keamanan dan kesejahteraan dalam mencapai tujuan 

nasional karena secara universal ketahanan pangan diistilahkan dengan 

“food security” (keamanan pangan), sementara pangan merupakan elemen 

pokok dalam kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, maka 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis harus dilandasi visi 

bangsa yaitu Wawasan Nusantara agar dapat meningkatkan ketahanan 

pangan dalam rangka pelaksanaan misi mencapai tujuan nasional yang 

tercakup dalam ketahanan nasional. 

 

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional 

Sebagai suatu konsepsi yang dijadikan pedoman dalam 

penyelenggaraan kehidupan nasional, Ketahanan Nasional mengacu pada 

sinergitas asas kesejahteraan dan keamanan yang komprehensif dan 

integral secara terus-menerus untuk mencapai tujuan nasional, mawas 

kedalam dan keluar serta asas penuh kekeluargaan. Asas kesejahteraan 

dan keamanan sejalan dengan misi yang diemban bangsa Indonesia 

sebagaimana terkandung dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Asas 

komprehensif dan integral mengandung maksud bahwa dalam 

merumuskan kebijakan umum harus menggunakan metode umum yang 

berlandaskan pada Astagatra. Sedangkan asas kekeluargaan dikandung 

maksud tetap dalam nuansa persaudaraan demi persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

Ketahanan pangan amat terkait dengan aspek keamanan (food 

security) dan aspek kesejahteraan yang harus dikelola secara utuh dan 

menyeluruh dengan penuh rasa kekeluargaan dan kewaspadaan. 

Sehubungan dengan itu, melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, peran 

                                                 
18  Lemhannas RI, Modul E-Learning Bidang Studi Ideologi, 2012 
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jurnalis diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahanan nasional. 

 

8. Peraturan Perundang-undangan 

Membangun media massa yang dipandang mampu meningkatkan 

ketahanan pangan dalam rangka memperkuat ketahanan nasional 

dilakukan melalui implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai landasan 

hukum pelaksanaannya sesuai dengan konsep Indonesia sebagai negara 

hukum. Berikut adalah beberapa peraturan perundangan penting sebagai 

landasan operasional Ketahanan Pangan dan implementasi nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis di Indonesia.  

 

a. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya 

merupakan hak asasi19 setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia 

cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga 

yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, 

perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan 

perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang 

mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan 

masyarakat. 

Undang-undang tentang Pangan dimaksudkan sebagai landasan 

hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan 

atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan pangan. Sebagai 

landasan hukum di bidang pangan, Undang-undang ini dimaksudkan 

menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan 

dibentuk. Pengaturan mengenai pangan juga diarahkan untuk 

meningkatkan ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan dan 

cadangan pangan, serta terjangkau sesuai dengan kebutuhan konsumsi 

masyarakat.  Pemerintah bersama masyarakat perlu memelihara cadangan 

                                                 
19  Diktum pertama UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
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pangan nasional.  Di samping itu, Pemerintah dapat mengendalikan harga 

pangan tertentu, baik untuk tujuan stabilisasi harga maupun untuk 

mengatasi keadaan apabila terjadi kekurangan pangan atau keadaan 

darurat lainnya. 

 

b. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 

Ketahanan Pangan menurut peraturan Pemerintah ini adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, 

karena berdasarkan pengalaman di banyak negara menunjukkan bahwa 

tidak ada satu negarapun yang dapat melaksanakan pembangunan secara 

mantap sebelum mampu meningkatkan ketahanan pangan terlebih dahulu. 

Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1996, pangan adalah segala sesuatu yang 

berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah 

yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan 

bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman20. Karena Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhannya 

yang tinggi, maka upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan 

merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk 

kesejahteraan bangsa.  Indonesia sebagai negara agraris dan maritim 

dengan sumberdaya alam dan sosial budaya yang beragam, harus 

dipandang sebagai karunia Ilahi untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

 

c. UUD NRI 1945 pasal 28 tentang Kemerdekaan Pers 

Pembangunan pers Indonesia dilaksanakan berdasarkan UUD NRI 

1945 pasal 28, pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F. Pasal-pasal tersebut 

disamping sebagai landasan pelaksanaan kegiatan jurnalisme dan 

publikasi media massa di tanah air, juga berfungsi sebagai pemberi 

jaminan konstitusional bagi setiap warga negara, dan secara khusus 

                                                 
20  Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
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kalangan jurnalis, dalam menjalankan kegiatan jurnalistik baik secara 

profesional maupun sebagai hobi/kebiasaan. Pasal 28E ayat 3 yang 

berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”, memberi jaminan konstitusional bagi setiap 

warga negara dalam mengeluarkan pendapat baik lisan, tulisan, maupun 

bentuk dan cara menyampaikan pendapat lainnya yang diinginkan. Pasal 

28E ayat 3 ini dikategorikan sebagai aturan yang memberi jaminan hak 

azasi manusia, yang di tataran internasional dikaitkan dengan “freedom of 

speech and freedom of expression” 21, kepada setiap warga negara, yang 

dalam prakteknya lebih dominan berkait langsung dengan tugas pokok dan 

fungsi kalangan jurnalis. Lebih lanjut, pada pasal 28F yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi 

untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia”, memberikan jaminan konstitusional khusus bagi setiap warga 

negara untuk melakukan kerja-berkarya di bidang jurnalistik yang meliputi 

kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 

menyampaikan informasi kepada publik melalui media massa. 

 

d. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers 

Implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang jurnalistik diatur 

dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Melalui UU Pers inilah diatur 

segala ketentuan dan hal ikhwal tentang penyelenggaraan kegiatan 

publikasi informasi kepada publik melalui media massa. Pada hakekatnya, 

UU Pers memiliki beberapa fungsi utama, antara lain sebagai pemberi 

jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara yang secara langsung 

atau tidak terlibat dalam penyelenggaraan pers dan jurnalisme sebagai 

manifestasi penyebaran informasi bagi masyarakat luas. Selain itu, dalam 

UU Pers juga ditegaskan tentang aturan adanya Kode Etik Jurnalistik, yang 

                                                 
21  Artikel 19 Deklarasi HAM PPB: “Everyone has the right to freedom of opinion and 

expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas through any media and regardless of 
frontiers.” 
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secara jelas harus mencakup semua unsur penyebaran informasi yang 

menjunjung tinggi kaidah/aturan jurnalisme dan penghargaan kepada 

harkat dan martabat manusia. Kode etik jurnalistik yang pada tataran 

implementasinya berbentuk Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang 

dikeluarkan oleh Dewan Pers menjadi acuan setiap pelaksana jurnalisme di 

lapangan, yakni para jurnalis, dalam pelaksanaan tugasnya. 

Selain peraturan perundangan di atas, hal ikhwal ketahanan pangan 

dan dunia pers juga mencacu kepada berbagai peraturan terkait lainnya, 

antara lain UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025, UU Nomor 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua peraturan perundangan 

tersebut bersama seluruh perangkat peraturan pelaksanaannya 

dimaksudkan untuk mengatur dan memberi jaminan hukum terhadap 

segala aktivitas pembangunan di bidang pangan dan jurnalistik. 

 

9. Landasan Teori 

Teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis guna meningkatkan ketahanan pangan 

dalam rangka ketahanan nasional sebagai pertimbangan yang dapat 

mendukung kajian dan pembahasan masalah ini adalah teori Komunikasi 

dan Media Massa dan teori Partisipasi Politik. 

 

a. Teori Komunikasi dan Media Massa 

Berdasarkan hasil riset tentang komunikasi dan media massa di tahun 

1970-an, para ilmuwan komunikasi umumnya menggunakan model 

pendekatan powerful-effect dalam menganalisis pola interaksi dan dampak 

yang ditimbulkan oleh sebuah sistim pemberitaan di media massa. Noelle-

Neumann, seorang ahli komunikasi, melalui pandangannya mengenai 

gelombang kebisuan pendukung teori ini, yang menganggap bahwa media 

memiliki pengaruh yang kuat, terutama media televisi dengan tayangan 
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visualnya. Media massa menurut Wilbur Schramm, 200522, dapat 

memperluas wawasan masyarakat. Media massa adalah pembentuk 

kebudayaan dan peradaban manusia, dari masa ke masa. Sejalan dengan 

itu, teori komunikasi massa populer “uses and gratifications”, mencoba 

menjawab pertanyaan, “Mengapa orang menggunakan media dan apa 

yang mereka gunakan untuk media?” (McQuail, 2002). Sebuah studi 

pernah dilakukan untuk mengkaji tentang perilaku komunikasi khalayak 

dalam relasinya dengan pengalaman langsung-nya dengan media massa. 

Khalayak diasumsikan sebagai bagian dari publik yang aktif dalam 

memanfaatkan muatan media saat mengkonsumsi media massa. 

Masyarakat konsumen media massa diasumsikan sebagai partisipan aktif 

dan diarahkan oleh tujuannya sendiri. Dalam penelitian itu media massa 

dianggap hanya sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan 

individu, dan individu boleh memenuhi kebutuhan mereka melalui media 

massa atau dengan cara lain. 

Riset yang dilakukan dengan pendekatan ini pertama kali dilakukan 

pada tahun 1940-an oleh Paul Lazarfeld yang meneliti alasan masyarakat 

atau pendengar terhadap acara radio berupa opera sabun dan kuis serta 

alasan mereka membaca berita di surat kabar (McQuail, 2002). Hasilnya, 

kebanyakan perempuan yang mendengarkan opera sabun di radio 

beralasan bahwa dengan mendengarkan opera sabun mereka dapat 

memperoleh gambaran ibu rumah tangga dan istri yang ideal atau dengan 

mendengarkan opera sabun mereka merasa dapat melepas segala emosi 

yang mereka miliki. Sedangkan para pembaca surat kabar beralasan 

bahwa dengan membaca surat kabar, selain mendapat informasi yang 

berguna, mereka juga mendapatkan rasa aman, saling berbagi informasi 

dan rutinitas keseharian.  

Berdasarkan hasil tersebut, disimpulkan bahwa setiap pengguna 

media massa senantiasa memiliki motivasi kuat terhadap media massa 

yang pada intinya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan rasa, jiwa, dan 

pikir. Kekosongan itu melahirkan keingin-tahuan terhadap sesuatu yang 
                                                 
22  Asas-asas komunikasi antar manusia : suatu adaptasi / D. Lawrence Kincaid, Wilbur 

Schramm; diterjemahkan oleh Agus Setiadi, Jakarta, Lembaga Penelitian, Pendidikan 
dan penerangan Ekonomi dan Sosial, 1981 
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harus dipenuhi. Jawaban atas keingin-tahuan itu tidak lain adalah 

informasi, yang selanjutnya –bagi publik– akan  dijadikan pedoman dalam 

bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Pada kondisi yang lebih 

luas, sebuah media massa dapat memenuhi rasa ingin tahu masyarakat 

dalam jumlah yang besar terhadap suatu masalah. Pada saat yang hampir 

bersamaan sesungguhnya media massa telah melakukan pembentukan 

opini, sikap dan perilaku publik terhadap sesuatu masalah tersebut, yang 

seringkali berbentuk dukungan, pilihan, atau penolakan terhadap suatu hal. 

Prinsip komunikasi massa melalui pemberitaan di media massa ini perlu 

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menggalang dukungan dan kekuatan 

bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang sedang dijalankan 

oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pada konteks inilah, 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis amat relevan dalam 

meningkatkan ketahanan pangan nasional Indonesia. 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup 

bangsa, pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka Pembangunan 

karakter bangsa.  Bung Karno, pernah mengatakan, “Bangsa ini harus 

dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter (Character 

Building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia 

menjadi bangsa yang besar, maju, dan jaya serta bermartabat. Kala 

character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi 

bangsa kuli”.  Selanjutnya, Soedarsono (2002) menyatakan, “Character 

building is never ending process”, artinya pembangunan karakter untuk 

menuju pada terciptanya jati diri bangsa merupakan suatu proses 

pembangunan yang harus dilakukan secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan tidak memiliki batas waktu23.  

 

b. Teori Partisipasi Politik 

Partisipasi politik menurut Jan W. van Deth, dalam bukunya Political 

Participation, yang dikutip Lynda Lee Kaid dan Christina Holtz-Bacha, 

adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi 

                                                 
23  Suyitno. 2006. Memperkokoh Ketahanan Nasonal Guna Meningkatkan Rasa 

Nasionalisme Bangsa Dalam Rangka Stabilitas Nasional. Lemhannas RI. 
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pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam 

posisinya sebagai warga negara dan bersifat sukarela.24 Dalam 

kapasitasnya sebagai medium antara warga negara di level sub struktur 

dengan kalangan pengambil keputusan politik di tingkat supra struktur, 

media massa memegang peranan fundamental. Dalam prakteknya, pers 

senantiasa memainkan dua peran penting dan strategis sekaligus, yakni 

sebagai penyalur aspirasi –bentuk partisipasi politik– rakyat kepada 

pemerintah dan sebagai pembentuk opini publik yang akan mempengaruhi 

rakyat dalam menentukan isi partisipasi politiknya. Pada tataran sebagai 

pembentuk opini publik, media massa secara gemilang mendapatkan posisi 

kunci dalam sistem perpolitikan sebuah negara. Opini yang ingin dibentuk 

menjadi semacam “hak prerogatif” media massa, termasuk jurnalis di 

dalamnya, yang seakan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. 

Karena pengelolaan bangsa dan negara menuju pencapaian cita-cita 

nasionalnya dilakukan oleh para politisi, maka dapat diartikan bahwa peran 

jurnalis sebagai penggerak partisipasi politik masyarakat menjadi faktor 

penting bagi keberhasilan pembangunan nasional suatu negara. Pada titik 

ini, implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis menjadi amat 

urgen dan mendesak. 

Sebagaimana dalam buku yang berjudul “The Marking of Nations”, 

Philip Kotler seorang ahli manajemen strategi (bidang ekonomi) dan 

kawan-kawan, menyebutkan beberapa faktor yang dapat dijadikan ukuran 

dalam menilai kekuatan dan kelemahan sebuah bangsa.  Faktor-faktor 

tersebut bukan  terletak pada kekuatan ekonomi dan politik saja, tetapi juga 

pada aspek budaya, sikap, nilai-nilai.25 Pengamalan nilai-nilai Pancasila 

sebagai falsafah pandangan hidup bangsa harus dilaksanakan oleh setiap 

orang di bawah kepemimpinan siapapun yang hadir dan akan hadir di 

Indonesia, sehingga diharapkan dapat membangun bangsa Indonesia yang 

memiliki karakter dan berbudaya. 

                                                 
24  Jan W. van Deth, Political Participation, dalam Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-

Bacha, Encyclopedia ..., ibid., p.531-2 
http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/partisipasi-politik.html 

25  Kamal, Mustofa. 2001. Pembangunan Watak (Character) Bangsa Sebagai Landasan 
Untuk Mewujudkan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Yang Demokratis Dalam 
Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional. Lemhannas RI 2001. 
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10. Tinjauan Pustaka 

Berkaitan dengan persoalan ketahanan pangan, banyak pakar 

percaya bahwa sesungguhnya Indonesia berpotensi sangat besar bukan 

hanya meningkatkan ketahanan pangan dalam negerinya tetapi juga dapat 

mendukung pencapaian ketahanan pangan dunia yang lebih baik dan 

stabil. Siswono Yudo Husodo, misalnya, dalam pengantarnya di buku 

berjudul Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan, karya 

Andreas Martoyo, Siswono mengatakan bahwa, “Untuk produk-produk 

pertanian tropis, juga pangan, Indonesia bukan hanya berpotensi 

swasembada, tetapi juga menjadi eksportir utama produk-produk pertanian 

tropis, sekaligus dengan agroindustrinya.”26 Pendapat ini secara gamblang 

menunjukkan bahwa sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap 

rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau27 dengan 

mengandalkan kekuatan sumber daya ekonomi dalam negeri Indonesia 

sesungguhnya bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Potensi sumber 

kekayaan alam Indonesia tersedia amat melimpah baik di darat, perairan, 

udara, maupun di dalam bumi di hampir seluruh wilayah NKRI. Pelibatan 

partisipasi positif dari semua elemen masyarakat, termasuk jurnalis dan 

kalangan media massa melalui pemberitaan yang konstruktif, dirasakan 

amat penting dalam mengemban tugas pembangunan bidang pangan 

Indonesia guna meningkatkan ketahanan pangan sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang tentang pangan. 

Pengkajian dan penulisan secara khusus tentang penerapan nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis masih sangat minim ditemukan. Ketertarikan 

para penulis ilmu sosial, terutama dalam negeri, umumnya tertuju pada 

hasil kinerja jurnalis dan implikasinya terhadap kehidupan sosial 

masyarakat. Hasil karya jurnalistik para wartawan dan pekerja media 

massa secara jelas merefleksikan sikap, pola pikir, dan perilaku para 

jurnalis. Namun demikian, hasil riset dan analisis para pemerhati jurnalisme 

luar negeri mungkin dapat menjadi rujukan bersama. Bill Kovach dan 
                                                 
26  Andreas Martoyo, Jejak Pangan: Sejarah, Silang Budaya, dan Masa Depan, hal xii, 

Kompas, Jakarta 2009. 
27 Pasal 1 ayat 17 UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan. 
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Rosenstiel dalam bukunya The Elements of Journalism menyatakan bahwa 

ada sembilan prinsip yang harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang 

jurnalis dalam melakukan aktivitas jurnalistiknya. Kesembilan prinsip 

tersebut adalah: 1) Kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran; 2) 

Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat; 3) Inti jurnalisme 

adalah disiplin untuk melakukan verifikasi; 4) Wartawan harus memiliki 

kebebasan dari sumber; 5) Wartawan mengemban tugas yang bebas 

sebagai pemantau terhadap kekuasaan; 6) Jurnalis harus menyediakan 

forum untuk kritik dan komentar publik; 7) Jurnalis harus berusaha 

membuat yang penting menjadi menarik dan relevan; 8) Wartawan harus 

menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif; dan 9) Wartawan 

memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Menelaah dengan 

cermat kesembilan prinsip ini, dapat disimpulkan bahwa seorang jurnalis 

penting artinya memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai moral yang 

tinggi dalam setiap aktivitas menghasilkan karya jurnalistiknya. Pancasila 

sebagai sumber nilai moral luhur bangsa Indonesia kiranya amat relevan 

untuk menjadi acuan bagi setiap jurnalis Indonesia. 

Dalam kertas karya perorangan ini, kajian tentang implementasi nilai-

nilai Pancasila di kalangan jurnalis akan mencakup penguraian mengenai 

mengapa penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dimaksud 

sangat penting dan mendesak dilakukan, apa konsep dan strategi 

penerapan yang dipandang efektif dan efisien untuk itu, serta apa 

dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahahan nasional.  
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BAB III 

NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN JURNALIS SAAT INI, 

IMPLIKASI DAN PERMASALAHANNYA 

 

11. Umum 

Nilai-nilai Pancasila mulai disosialisasikan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia secara konsepsional ke seluruh lapisan masyarakat ketika Orde 

Baru memulai pemerintahannya. Ada tekad pada Orde Baru untuk 

melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, 

namun terkandung unsur subyektif di dalamnya yakni memaksakan nilai-

nilai tersebut demi kelangsungan pemerintahan Orde Baru. Nilai-nilai 

Pancasila adalah nilai-nilai universal sekaligus nilai-nilai lokal kepribadian 

bangsa sehingga nilai-nilai ini sangat cocok bagi bangsa dan harus terus-

menerus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari agar menjadi 

kebiasaan masyarakat dan selanjutnya menjadi budaya di masyarakat. 

Nilai-nilai konstitusi di dalam UUD 1945 amat menjamin eksistensi eksekutif 

dalam pemerintahan yang walaupun tidak memberikan otoritas kekuasaan 

tidak terbatas pada eksekutif, namun UUD 1945 telah memberikan hak 

prerogatif yang amat besar kepada presiden. Mengapa hal itu terjadi? 

Karena di saat penyusunan UUD 1945 para Founding Fathers sadar betul 

bahwa Pemerintah Hindia Belanda yang telah membentuk NICA28 di 

Malaka akan membonceng Sekutu untuk menguasai Indonesia setelah 

kekalahan Jepang yang sudah di ambang pintu. Kekuasaan eksekutif 

dalam UUD 1945 amat besar. Hanya pada masalah menyatakan perang, 

damai, dan perjanjian dengan negara lain serta menyatakan keadaan 

darurat, presiden harus minta persetujuan parlemen. Selain daripada 

masalah-masalah itu, semua keputusan dan kebijakan terserah kepada 

keinginan presiden. 

Itulah sebabnya nilai-nilai Pancasila dan konstitusi disakralkan oleh 

Orde Baru, semua pengaruh Barat yang akan memberikan tambahan 

kebebasan dalam berpikir, berekspresi, berorganisasi langsung dianggap 

                                                 
28 NICA singkatan dari Netherlands-Indies Civil Administration atau dalam bahasa 

Indonesia "Pemerintahan Sipil Hindia Belanda". 

24 



25 

 

kegiatan subversi terhadap ideologi Pancasila. Demikian juga kebijakan 

kolektivitas di bidang sosial yang pro-rakyat kecil juga langsung dianggap 

subversi terhadap nilai-nilai Pancasila. Padahal, nilai-nilai Pancasila tidak 

mengharamkan kebebasan individu serta tidak menolak eksistensi 

kolektivitas. Semua kegiatan yang ingin mengamandemen UUD 1945 juga 

dianggap subversi terhadap konstitusi, padahal UUD 1945 adalah 

konstitusi darurat yang harus disempurnakan segera setelah Indonesia 

merdeka. Di era perang kemerdekaan, nilai-nilai ini tidak disosialisakan 

karena ada ancaman kedaulatan. Di era demokrasi liberal, nilai-nilai ini 

kurang disosialisasikan karena para politisi sedang bertarung ideologis 

yang lebih memperjuangkan ideologi kelompoknya. Di era Orde Lama 

(demokrasi terpimpin) juga kurang tersosialisasi karena ada kepentingan 

rezim untuk memperkenalkan pemikiran lain berupa demokrasi terpimpin, 

ekonomi terpimpin, nasakom, marhaenisme dan sebagainya yang 

substansinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Beruntung, pada jaman Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun 

nilai-nilai Pancasila disosialisasikan. Namun, ibarat ada udang di balik batu, 

ada kepentingan tertentu yang tersembunyi di balik porgram sosialisasi 

tersebut. Sosialisasi Pancasila lebih diarahkan pada nilai dasarnya dan 

belum mensosialisasikan nilai instrument serta nilai praksisnya. Belum ada 

upaya mengenalkan metode keteladanan dalam sosialisasi nilai-nilai 

Pancasila, juga belum diikuti penerapan aturan perundangan yang bernilai 

Pancasila pada masyarakat agar mengendalikan diri manusia, diatur, diikat, 

dan bahkan dipaksa untuk melakukan apa yang diajarkan. UNESCO29 

mengajarkan 4 metode dalam mensosialisasikan, mengimplementasikan, 

dan membudayakan nilai-nilai, yaitu: learn how to know, learn how to do, 

learn how to be, learn how to get together. Melalui proses learn how to 

know, masyarakat menjadi tahu, mengerti dan paham tentang nilai-nilai 

Pancasila; melalui learn how to do, masyarakat diajak, dibujuk, diatur, 
                                                 
29 UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) adalah 

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB merupakan badan 
khusus PBB yang didirikan pada 1945. Tujuan organisasi adalah mendukung 
perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui 
pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling 
menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan 
kebebasan hakiki. 
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dipaksa untuk melakukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang 

diajarkan hingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 

learn how to be, maka perilaku sehari-hari yang sudah bernilai Pancasila 

secara terus-menerus diupayakan menjadi kebiasaan, dan jika sudah 

menjadi kebiasaan maka harus dilestarikan agar menjadi budaya (learn 

how to be together). 

Ketika Orde Baru jatuh dan muncul Orde Reformasi, dikuti oleh 

terhentinya program sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui penataran P-4, 

maka nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan selama 32 tahun di masa 

Orde Baru itu mulai terlupakan, yang disebabkan oleh sosialisasi nilai-nilai 

Pancasila yang baru mencapai tahap learn how to know. Hal tersebut 

sangat jelas terlihat dan dirasakan di hampir semua lapisan masyarakat, 

termasuk di kalangan jurnalis. Amat ironis, ketika banyak warga saat ini 

tidak bisa mengungkapkan 5 sila dari Pancasila. Jika mengingat kelima sila 

Pancasila saja sudah tidak bisa, bagaimana mungkin kita dapat berharap 

nilai-nilai yang dikandung dari kelima sila Pancasila itu bisa diamalkan atau 

diimplementasikan oleh masyarakat? 

Dengan tidak atau belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis, maka dapat kita saksikan perilaku para jurnalis yang 

tidak memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Ada rasa arogansi yang tinggi 

sebagai insan pers yang lebih dahulu mendapat atau mengetahui sebuah 

informasi. Informasi yang bisa mensejahterakan masyarakat dirobah 

menjadi sarana untuk menekan masyarakat, kelompok atau individu 

tertentu demi kepentingan jurnalis dan/atau kelompoknya. Sebuah kondisi 

dapat saja direkayasa, untuk selanjutnya dijadikan bahan informasi atau 

pemberitaan untuk menekan kelompok atau individu tertentu. Di bidang 

pangan, hal-hal yang menguntungkan masyarakat sebagai komunitas bisa 

saja direkayasa sehingga masyarakat mendapat informasi berbeda. 

Informasi yang menguntungkan petani dimanfaatkan oleh individu atau 

kalangan tertentu untuk kepentingan bisnis kelompoknya. Hal-hal ini tentu 

tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jika berlangsung terus maka 

akan berpengaruh pada ketahanan nasional bangsa Indonesia. 
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12. Nilai-nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis Saat Ini 

Pancasila menjadi topik yang cukup hangat dalam beberapa tahun 

terakhir. Perbincangan seputar Pancasila tersebut pada satu sisi 

merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena 

dengan demikian ada sebuah kepedulian yang tinggi dari anak-anak 

bangsa ini dalam mengupayakan pemahaman yang benar tentang isu 

seputar ideologi negara dimaksud. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri 

bahwa fakta itu membuktikan Pancasila berada pada situasi “rawan”, tidak 

hanya dari sisi pemahaman dan apresiasi terhadap dasar negara 

dimaksud, akan tetapi juga terhadap implementasinya yang makin merosot 

di kalangan generasi Indonesia saat ini. Keadaan itu, secara jujur harus 

diakui menjadi beban psikologis bagi bangsa ini karena hal tersebut dapat 

menciptakan situasi rawan bagi keutuhan negara kesatuan republik 

Indonesia, karena Pancasila tidak saja sebagai ideologi dan dasar negara, 

tetapi lebih jauh ia adalah jiwanya, sukmanya, serta jalan hidupnya setiap 

warga negara yang mengaku sebagai bangsa Indonesia. 

Sebagai bagian dari warga masyarakat Indonesia, yang tinggal dan 

hidup bersama warga bangsa lainnya di negeri ini, kalangan jurnalis juga 

tidak luput sebagai elemen masyarakat yang saat ini memprihatinkan 

pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Bahkan mereka justru dituding 

sebagai kalangan yang paling banyak melakukan pelanggaran norma-

norma yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila, terutama karena dalam 

setiap hasil karya jurnalistik para jurnalis belakangan ini hampir seluruhnya 

tidak mencerminkan sikap dan pola-laku sebagai warga yang berbudaya 

Indonesia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan harkat serta martabat 

kemanusiaan. Pelecehan dan hinaan terhadap sesama anak bangsa 

melalui media massa yang diakomodir oleh kalangan jurnalis dan pekerja 

media massa adalah tontonan sehari-hari di tanah air. Pada banyak kasus, 

jurnalis senantiasa berupaya mengambil keuntungan sebesar-besarnya 

atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak tertentu. Melakukan 

pemberitaan yang bias, tidak sesuai dengan fakta, bahkan bersifat 

kebohongan, serta penyebaran informasi yang bernuansa hasutan, 

pemutar-balikan fakta (yang benar jadi salah, yang salah jadi benar), dan 
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pengalihan persoalan fundamental adalah contoh-contoh kasus yang 

sering sekali disajikan oleh para jurnalis di media-masa. 

Kebebasan tanpa batas, kebebasan tanpa aturan, dan kebebasan 

yang menggunakan hukum rimba menjadi trend baru para jurnalis dan 

pekerja media di tanah air saat ini. Hasilnya, produk pemberitaan dan 

penyiaran informasi di media massa hanya mengikuti kehendak dan 

keinginan para jurnalis dan pemilik media. Mereka berlomba melaksanakan 

tugas dan pekerjaan jurnalistiknya semata-mata untuk mendapatkan 

keuntungan dan memenuhi kepentingan pribadi dan golongannya semata. 

Tidak ada lagi kontrol diri yang semestinya menjadi pelita bagi setiap insan 

pers dalam menghasilkan pemberitaan yang memberi manfaat sebesar-

besarnya kepada publik pembaca atau pendengar/pemirsa. Yang ada 

hanyalah nilai ekonomis-bisnis belaka, atau dengan istilah umum “ada 

uang ada berita”, diperparah lagi oleh prinsip keliru jurnalisme Indonesia 

“berita buruk adalah berita bagus, berita bagus bukan berita”.  

Teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat turut 

berperan dalam mempercepat dan memperparah kondisi pers di Indonesia. 

Kecanggihan sarana media massa elektronik (televisi, radio, dan perangkat 

komputer) serta online telah membuat perlintasan arus informasi di tingkat 

global terjadi dengan cepat bebas tanpa batas keluar-masuk ke ruang 

publik antar-wilayah antar-negara antar-bangsa. Kondisi ini memberikan 

keleluasaan bagi setiap orang/pihak dari tempat manapun di dunia untuk 

dapat menyebarkan informasi apapun tanpa dapat dihambat sedikitpun. 

Pemikiran, budaya, serta cara dan gaya hidup dari satu bangsa di 

manapun dapat diinformasikan (dipertontonkan) kepada masyarakat 

berbeda bangsa dari belahan dunia lainnya. Demikianlah akhirnya nilai-nilai 

dan ideologi serta budaya dari luar berhasil mendistorsi pola pikir dan pola 

hidup bangsa Indonesia, terutama para jurnalis yang bekerja di berbagai 

media massa cetak maupun elektronik dan online di negeri ini. 

 

a. Nilai-nilai Pancasila kurang tersosialisasi di kalangan jurnalis 

Sejak Orde Baru tumbang berganti dengan Orde Reformasi, kajian 

tentang Pancasila nyaris tidak terdengar, terutama terkait dengan nilai-nilai 
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yang dikandung di dalam sila-sila Pancasila tersebut. Lima kalimat 

sederhana dari Pancasila bahkan sudah tidak dapat diingat (dihafal) lagi 

oleh sebagian kalangan termasuk sebagian jurnalis. Tidak sedikit dari 

warga masyarakat yang tergagap-gagap ketika diminta menyebutkan sila-

sila dari Pancasila secara urut dan utuh. Kini, Pancasila hanya menjadi 

bagian dari halaman buku-buku filsafat Indonesia, tinggal di perpustakaan-

perpustakaan, menjadi penghias ruangan perkantoran, melekat di dada 

lambang negara Burung Garuda Pancasila, menjadi pemanis kata di bibir 

pembina upacara di kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah, tidak 

lebih. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seakan tidak perlu lagi 

dipelajari, tidak perlu diketahui apalagi dihayati dan dipahami, yang pada 

akhirnya nilai-nilai itu tentu dipandang tidak penting untuk diamalkan. 

Yang ada kini justru bermunculannya berbagai pemikiran dan ideologi 

dari luar yang merasuk ke dalam pemikiran masyarakat, termasuk 

kalangan jurnalis, seperti ideologi agama, radikalisme, terorisme, 

liberalisme, kosmopolitanisme, hedonisme, individualisme, demokrasi, 

kapitalisme, dan sederetan ideologi lainnya. Pola pikir masyarakat dan para 

jurnalis Indonesia saat ini lebih dominan dipengaruhi oleh pemikiran-

pemikiran yang datang dari luar tersebut. Terlebih lagi di kalangan generasi 

muda penerus masa depan Indonesia, Pancasila dipandang sebagai 

ideologi gagal. Nilai-nilai Pancasila dianggap usang dan tidak relevan lagi 

dengan perkembangan jaman untuk mewarnai setiap sikap dan perilaku 

masyarakat Indonesia moderen. Nilai-nilai Pancasila harus ditinggalkan 

dan selanjutnya digantikan dengan nilai-nilai baru yang masuk (juga) 

melalui media massa ke dalam masyarakat kita. Alhasil, nilai-nilai 

Pancasila semakin terlupakan, bukan hanya dalam sikap dan perilaku, 

bahkan dalam ingatanpun tidak berbekas. 

 

b. Nilai-nilai Pancasila kurang diteladankan oleh pemimpin 

Berbagai persoalan krusial silih berganti datang menerpa bangsa ini. 

Mulai dari persoalan ekonomi, politik, hingga ke dunia pendidikan yang 

menghadapi tantangan teramat berat. Tawuran pelajar yang memakan 

korban jiwa adalah tontonan sehari-hari. Pertikaian antar elit politik yang 
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tidak jarang merembet kepada pertikaian horisontal di kalangan rakyat 

bawah menjadi bahan berita sehari-hari. Dominasi tafsir tunggal atas 

kebenaran menjadi sulit terelakkan ketika atas nama sebuah paham 

keagamaan keragaman menjadi kian dinafikkan dan diharamkan. Tak pelak 

Pancasila yang menjadi nilai-peradaban bersama, tempat bersemayamnya 

kebhinekaan kian terancam dan mengkhawatirkan. 

Inti persoalan adalah bahwa di negara ini saat ini sangat sulit 

menemukan sosok ideal yang sikap dan perilakunya sehari-hari 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini mungkin tidak begitu 

menjadi masalah jika hal tersebut terjadi di tataran masyarakat bawah, di 

wilayah pinggiran dan kampung-kampung. Namun, ketika situasi 

memprihatikan –ketiadaan figur teladan– ini menjadi pemandangan biasa di 

tataran elit pemimpin bangsa, baik formal maupun non-formal, maka 

masalahnya menjadi amat serius dan urgen untuk diatasi segera. Faktor 

keteladan para pemimpin bagi jurnalis amat berarti dalam mengembalikan 

para jurnalis ini kepada sikap dan perilaku adil, menghargai sesama, dan 

dalam kaitan ketahanan nasional, mereka senantiasa berpikir nasionalistik-

kebangsaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tokoh panutan 

selalu dibutuhkan bagi setiap komunitas di sepanjang usia dunia, di 

manapun, kapanpun, juga untuk para jurnalis. 

Kalangan jurnalis yang notabenenya adalah pembawa khabar berita 

dari sumber berita kepada publik, akan bertutur, berbicara, menulis melalui 

medianya kepada masyarakat banyak sesuai kehendaknya semata tanpa 

dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Mereka umumnya tidak akan mampu 

memberikan berita dan informasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila 

karena ketidak-tahuan, ketidak-mengertian, dan ketidak-pahaman tentang 

bagaimana berpikir, bersikap, dan berperilaku Pancasilais dalam kehidupan 

sehari-hari termasuk dalam melakoni tugas dan pekerjaannya sehari-hari 

sebagai jurnalis, pemberi khabar kepada khalayak ramai. Ketidak-tahuan, 

ketidak-mengertian, dan ketidak-pahaman tersebut diperparah oleh 

ketiadaan figur pemimpin yang memberi contoh teladan dalam menerapkan 

nilai-nilai Pancasila. 
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c. Nilai-nilai Pancasila kurang ditegakkan dalam aturan perundangan 

Kepastian dan penegakkan hukum masih dirasakan lemah karena 

sebagian aturan perundangan masih diadaptasi dari aturan perundangan 

kolonial Hindia Belanda dan aturan perundangan yang dipaksakan negara 

donor di era Orde Baru dimana aturan perundangan tersebut tidak 

mengandung nilai-nilai Pancasila, bahkan banyak yang bertentangan 

dengan Pancasila. Penegakan hukum yang belum menggembirakan ini 

terlihat tidak saja dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia jurnalistik, 

namun menjadi problem yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Itu terlihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum 

di Indonesia yakni memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terdapat 

kesan yang kuat di masyarakat bahwa sangat sulit memperoleh keadilan di 

negeri ini, padahal hukum yang ada sudah disusun dengan sangat baik jika 

dijalankan dengan benar. Namun fakta menunjukkan bahwa saat ini hampir 

seluruh hukum dan peraturan perundangan yang ada belum 

diimplementasikan sesuai ketentuan yang termuat di dalam pasal-pasal 

dan ayat-ayat hukum/aturan tersebut sebagaimana mestinya. 

Amuk massa sering terjadi akibat lemahnya penegakan hukum. 

Tindakan amuk massa muncul disebabkan ketidakpuasan masyarakat 

terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum di 

Indonesia. Rakyat akhirnya benci dan marah disaat melihat aparat hukum 

yang seharusnya menjadi penegak hukum justru malah melanggar hukum 

yang harus ditegakannya itu. Masyarakat pun jengah dengan semua itu, 

sebagian yang berpikiran pendek malah bertindak anarki dan main hakim 

sendiri, maka terjadilah amuk massa yang bukannya menyelesaikan 

masalah, tapi justru menambah masalah. Kalangan jurnalispun demikian 

juga, melakukan tindakan pemberitaan yang justru tidak mendukung 

kearah penyelesaian masalah akibat penegakan hukum yang lemah ini. 

Pada sisi lain, penegakkan aturan yang lemah juga terjadi di kalangan 

jurnalis dan telah menimbulkan dampak yang amat memprihatinkan. 

Sebagaimana diketahui bahwa jurnalis bersama media publikasi tempat 

sang jurnalis bekerja akan membentuk opini publik, membentuk paradigma 

berpikir masyarakat luas, maka dampak dari lemahnya penegakkan hukum 
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akan menyebar seperti virus mematikan ke hampir seluruh sendi-sendi 

kehidupan masyarakat secara luas juga. Pelanggaran hukum –yang tentu 

saja bertentangan dengan perilaku seorang ber-pancasila– yang dilakukan 

oleh jurnalis, yang tidak ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku akan 

menjadi pemicu bagi terjadinya pelanggaran-pelanggara lain secara massif 

di bidang jurnalistik dan publikasi media massa. Ketika hal itu terjadi dan 

dibiarkan secara terus-menerus, pada gilirannya akan menciptakan sebuah 

sistim pemberitaan yang bernuansa hukum rimba, di mana yang kuat 

menjadi penguasa dan yang lemah menjadi mangsa, jauh dari nilai-nilai 

keadilan yang dicita-citakan oleh Pancasila. 

 

d. Nilai-nilai Pancasila kurang dilestarikan sebagai budaya 

Pancasila hampir musnah, tenggelam bersama nilai-nilai yang 

dikandungnya, demikian pendapat sebagian orang. Fakta menunjukkan 

bahwa kepedulian bangsa Indonesia terhadap ideologi dan dasar 

negaranya itu menurun drastis, terutama sejak era reformasi bergulir. 

Parahnya, ketidak-pedulian terhadap Pancasila tersebut juga melanda 

kalangan jurnalis dan pekerja media massa, yang kemudian menjadikan 

pemikiran serta nilai-nilai hidup yang berasal dari luar bangsa Indonesia 

menjadi landasan berpikir dalam mengelola pemberitaan atau dunia 

jurnalistik. Akibatnya sudah dapat ditebak, segala produk karya jurnalistik 

yang dihasilkan para wartawan akan jauh dari nilai-nilai Pancasila, yang 

pada gilirannya akan mempengaruhi perubahan paradigma berpikir dan 

berperilaku masyarakat pengkonsumsi media massa Indonesia, tergiring 

kepada sikap dan pola laku yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Akhinya, 

Pancasila tidak lagi menjadi bagian dari keseharian masyarakat, nilai-nilai 

hidup yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi menjadi bagian dari 

budaya masyarakat, budaya bangsa. 

Kondisi tersebut di atas oleh sebagian pakar menyatakannya sebagai 

“Pancasila kurang dilestarikan sebagai budaya” dalam kehidupan sehari-

hari. Sebagian lagi menyatakannya sebagai “terjadinya degradasi moral 

Pancasila” yang parah di bangsa Indonesia. Dan berbagai bentuk 

pernyataan lainnya yang menunjuk kepada suatu situasi bahwa Pancasila 
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kurang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan 

jurnalis. Di masa lalu Pancasila pernah sangat dekat dengan setiap 

anggota masyarakat Indonesia, baik di jaman Orde Lama maupun Orde 

Baru. Namun demikian, Pancasila saat itu sesungguhnya masih hanya 

sebatas wacana, sebatas pengetahuan, bahkan dapat dikatakan sebatas 

pencitraan. Bahkan di era Orde Baru, Pancasila sangat menjadi idola, 

sosialisasinya amat masif dan menjangkau hingga ke semua lapisan 

masyarakat melalui pelaksanaan penataran Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila (P4), namun hanya sampai pada tahap 

pengetahuan, belum menyentuh ke ranah penghayatan sekalipun, apalagi 

pelaksanaan, pembiasaan dan pembudayaan dalam kehidupan sehari-hari.  

Hasilnya, pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat maupun pemimpin-

pemimpinnya amat jauh dari apa yang diajarkan oleh Pancasila. Dalam 

praktek sehari-hari, banyak terjadi pelanggaran peraturan, tindak pidana 

korupsi meraja-lela, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, serta 

pelanggaran HAM marak terjadi, yang justru menyimpang dari nilai-nilai 

Pancasila. Pancasila belum menjadi kebiasaan dan budaya, baik di 

kalangan pemimpin maupun rakyat banyak, termasuk di kalangan jurnalis. 

 

13. Implikasi belum Terimplementasinya Nilai-Nilai Pancasila di 

Kalangan Jurnalis terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan 

Nasional 

Implikasi langsung maupun tidak langsung dari kondisi belum 

dimplementasikannya nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis terhadap 

ketahanan pangan dan implikasi ketahanan pangan yang kurang baik 

terhadap ketahanan nasional dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

a. Implikasi belum Terimplementasinya Nilai-Nilai Pancasila di 

Kalangan Jurnalis terhadap Ketahanan Pangan 

Secara faktual, dunia media massa dan publikasi di Indonesia pada 

lebih satu dekade terakhir cukup memprihatinkan, jika tidak dapat 

dikatakan sangat memprihatinkan. Sajian informasi yang diproduksi oleh 

hampir seluruh media massa amat jauh dari prinsip-prinsip jurnalisme dan 



34 

 

nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila. Pemberitaan yang ditampilkan 

oleh media massa secara umum lebih mengedepankan pada aspek 

pembentukan opini publik yang hanya memberikan dampak positif bagi 

pihak pengelola media massa semata. Para jurnalis cenderung terjebak 

untuk mengamalkan motto a bad news is a good news (berita buruk adalah 

berita yang bagus). Motto tersebut seakan dengan sangat kuat telah 

mendarah-daging, menjadi pengendali pola pikir para jurnalis dalam 

melakukan tugas jurnalistiknya. Sebab itu, tidak mengherankan jika setiap 

hari informasi yang disampaikan kepada publik oleh media massa adalah 

hal-hal yang menakutkan, menyeramkan dan mengerikan. Isi media massa 

cetak maupun elektronik hanya berkutat pada informasi tentang 

pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, perkelahian/tawuran, penipuan, 

bencana alam, kelaparan, gagal panen, kecelakaan transportasi, konspirasi 

korupsi, terorisme, dan sejenisnya. Amat jarang kita mendapatkan 

informasi, terutama dari media massa mainstream, yang membahas 

tentang hasil riset di kampus-kampus, pola pertanian inovatif yang berhasil 

di berbagai daerah, program pemberdayaan ekonomi rakyat, kemajuan 

lembaga-lembaga pendidikan, keberhasilan pembangunan daerah 

transmigrasi, dan semacamnya, termasuk dalam masalah ketahanan 

pangan. 

Belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

dan pekerja media massa diyakini sebagai faktor utama terjadinya 

paradigma, pola dan sistem pemberitaan di media massa nasional maupun 

lokal yang “menyimpang” sebagaimana disebutkan di atas. Kepedulian 

jurnalis terhadap kaidah jurnalistik yang menuntut keberpihakan kepada 

kepentingan publik, kebenaran fakta lapangan, ke-berimbang-an berita, 

dan kejujuran hati nurani berdasarkan ajaran nilai moral Pancasila selalu 

terabaikan. Jikapun Pancasila masih terdengar di kalangan jurnalis, nilai-

nilai Pancasila tidak dijadikan sebagai landasan berpijak dalam bersikap 

dan berperilaku sehari-hari, hanya sebatas wacana selayang pandang saja, 

bukan sebagai inti hidup dan matinya bangsa Indonesia lagi. Khusus 

terhadap pembangunan bidang pangan guna meningkatkan ketahanan 

pangan nasional, akibat langsung maupun tidak langsung dari belum 
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diimplementasikannnya nilai-nilai Pancasila tersebut di kalangan jurnalis 

terhadap ketahanan pangan, antara lain sebagai berikut: 

 

1) Minimnya hasil karya para jurnalis di berbagai media massa yang 

berisi informasi bagi masyarakat, khususnya kalangan petani, yang 

dapat memberikan petunjuk inspiratif-kreatif tentang pengolahan 

lahan pertanian, perikanan, dan peternakan yang efektif, efisien, 

dan maju. Porsi pemberitaan didominasi oleh masalah politik, hukum, 

dan kiriminal. Bilapun ada informasi tentang hal-ihwal pembangunan 

pertanian, perikanan, dan peternakan, hampir dipastikan bahwa 

informasi semacam itu hanya disediakan oleh media-media komunitas, 

media pemerintah, atau media dari LSM yang konsern terhadap bidang 

pembangunan pangan. Amat jarang dijumpai media nasional yang 

menampilkan persoalan pembangunan pangan (berita positif) yang 

ditampilkan oleh media massa arus utama di halaman utama (headline) 

media mereka. Akibat minimnya pemberitaan yang berorientasi 

pencerahan bidang pertanian, pembangunan bidang pangan tidak 

mendapat perhatian yang signifikan, baik dari pihak petani, pemangku 

kepentingan lainnya, maupun dari pihak pengambil kebijakan. Pada 

gilirannya, kondisi ini mempengaruhi pencapaian tingkat ketahanan 

pangan Indonesia. 

 

2) Sering terjadinya kepanikan, kebingungan, kegusaran, bahkan 

hingga mengakibatkan tindakan tidak masuk akal (aksi 

penumpukan bahan pangan, bunuh diri, pertikaian massal, dan lain-

lain) di kalangan masyarakat banyak akibat pemberitaan yang 

hanya mementingkan kepentingan kalangan tertentu. Kerjasama 

kolusif yang marak terjadi antara para jurnalis dengan kalangan tertentu, 

utamanya politisi dan pengusaha, menjadikan bahan pemberitaan tidak 

lagi pada koridor yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral jurnalisme 

sebagaimana juga diajarkan oleh Pancasila, menyebabkan hasil 

reportase dan tayangan di media-media massa secara gamblang dan 

terang hanya ditujukan untuk menciptakan suasana dan kondisi tertentu 
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sesuai “pesanan” para politisi dan pebisnis. Kondisi masyarakat yang 

sering tidak stabil akibat pemberitaan yang sensasional tersebut pada 

akhirnya menimbulkan gejolak harga bahan pangan, distribusi yang 

terganggu, dan kesulitan bahan pangan di banyak tempat yang 

menyebabkan rawan pangan. Ketidak-stabilan psikologis-pangan rakyat 

mempengaruhi tingkat ketahanan pangan nasional. 

 

3) Meningkatnya gaya hidup hedonistik yang tidak sesuai dengan nilai 

moral Pancasila yang mengajarkan tentang hidup sederhana, 

hemat, dan saling tolong-menolong antar warga di hampir semua 

kelompok masyarakat akibat gencarnya pemberitaan dan 

penayangan hasil kerja jurnalis yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. 

Akibatnya, terjadi berbagai tindak kriminal seperti korupsi, perampokan, 

penipuan, dan bahkan pembunuhan demi menguasai sejumlah uang dan 

harta untuk memenuhi hasrat hidup senang yang terbentuk dalam 

hayalan pelakunya akibat informasi hedonistik yang didapat dari media 

massa. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan gejolak ekonomi, 

termasuk ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, yang tidak 

sehat di masyarakat yang berimplikasi langsung kepada ketahanan 

pangan nasional. 

 

4) Kurangnya transparansi dan tidak terpublikasinya kondisi real 

perkembangan ekonomi, termasuk kemajuan pembangunan bidang 

pangan akibat kecenderungan jurnalis untuk tidak jujur, memutar-

balikan fakta, dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai penyedia informasi yang penting dan dibutuhkan 

masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa. Ketidak-akuratan 

informasi yang disediakan oleh para jurnalis yang bekerja berdasarkan 

kepentingan individu dan kelompok semata, tanpa menghiraukan 

kaidah-kaidah dan prinsip moral jurnalisme, menyebabkan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan 

pangan menjadi tidak valid atau keliru. Hal tersebut akan berakibat pada 

terhambatnya pencapaian ketahanan pangan nasional yang diidamkan. 
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b. Implikasi belum Menguatnya Ketahanan Pangan terhadap 

Ketahanan Nasional 

Sebagaimana diuraikan di atas, tidak terimplementasikannya nilai-nilai 

Pancasila memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan 

pangan nasional Indonesia, yakni sulitnya meningkatkan ketahanan 

pangan yang kuat dan stabil. Dengan kata lain, tidak diimplementasikannya 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis menyebabkan lemahnya ketahanan 

pangan, yang diindikasikan dengan lambannya peningkatan produksi 

pangan, terhambatnya distribusi pangan ke segenap wilayah, dan 

lemahnya daya beli rakyat terhadap pangan. Akibat dari ketahanan pangan 

yang lemah tersebut terlihat dari banyaknya jumlah warga masyarakat yang 

kesulitan mendapatkan bahan pangan, kelaparan terjadi di banyak daerah, 

produksi pangan kurang memadai, distribusi pangan terhambat, dan daya 

beli masyarakat rendah. Kondisi ketahanan pangan yang rendah itu 

berimplikasi langsung terhadap ketahanan nasional, yang secara rinci 

dapat dilihat pengaruhnya pada kelima gatra ketahanan nasional berikut ini. 

 

1) Terhadap ketahanan nasional di bidang ideologi; lazimnya manusia 

sebagai mahluk hidup, ketika ia lapar karena kebutuhan pangannya tidak 

terpenuhi, maka idealisme dan moralitas akan tergerus dari dirinya. Bagi 

seorang yang lapar, ideologi apapun tidak akan diperhatikan apalagi 

digunakan sebagai panduan dalam kehidupannya. Ideologi Pancasila 

yang adalah juga sebagai falsafah hidup setiap warga negara Indonesia 

hanya akan jadi pajangan tiada bermakna bagi rakyat yang lapar. 

Apapun akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Penghianatan dan pemberontakan terhadap negara dan bangsapun 

akan dilakukan ketika ketersediaan kebutuhan hidup terutama bahan 

pangan tidak terpenuhi. Ketidak-sejahteraan bidang pangan juga 

membawa akibat seseorang akan berpaling kepada pemikiran dan 

ideologi lainnya selain yang ditetapkan oleh negara. Kemiskinan yang 

dialami para petani akibat keterpurukan ekonomi berkepanjangan di 

tahun-tahun 1960-an telah membawa jutaan petani Indonesia tertarik-

tergiring untuk bergabung kepada partai berideologi komunisme. 



38 

 

2) Terhadap ketahanan nasional di bidang politik; kestabilan politik 

dalam negeri umumnya ditentukan oleh faktor kokohnya sistem 

perpolitikan yang mendasari kegiatan politik suatu bangsa. Sistem politik 

yang kokoh akan terwujud ketika setiap orang yang berada dalam sistem 

dan sub-sistem politik tersebut berada dalam konsisi normal, tidak lapar, 

terpenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama pangan. Sebaliknya, 

sistem yang terbaik sekalipun tidak akan dapat berjalan sesuai harapan 

jika keadaan sebagian atau seluruh dari orang-orang yang menjalankan 

sistem perpolitikan tersebut tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, yakni 

pangan. Ini berarti, lemahnya ketahanan pangan yang antara lain terlihat 

dari tidak terpenuhinya kebutuhan pangan rakyat, sebagai salah satu 

sub-sistem dalam politik sebuah negara, akan berakibat kepada 

terganggunya jalannya roda perpolitikan nasional. Gangguan di ranah 

politik dapat sangat membahayakan kelangsungan sebuah negara dan 

bangsa karena bisa merembet kepada kisruh politik yang fatal, berupa 

kevakuman pemerintahan negara dan disintegrasi bangsa. Runtuhnya 

negara Uni Sovyet di awal tahun 1990-an adalah contoh kongkrit dari 

kisruh politik yang disebabkan oleh ketahanan pangan nasionalnya yang 

lemah. 

 

3) Terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi; ketahanan 

ekonomi dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. Ketahan pangan akan meningkat seiring 

dengan ketahanan ekonomi yang semakin membaik. Karena pangan 

merupakan bagian dari ekonomi maka ketika ketahanan pangan 

melemah, itu sama artinya ketahanan ekonomi juga memburuk. 

Ketahanan ekonomi sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan 

beberapa aspek, antara lain stabilitas ekonomi, ketahanan sistem 

ekonomi terhadap goncangan dari luar sistem ekonomi, dan tingkat yang 

aman antara garis kemiskinan dan tingkat pertumbuhan ekonomi, maka 

rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan sulitnya 

mengakses sumber pangan akibat kemiskinan menunjukkan bahwa 

ketahanan ekonomi nasional juga lemah. 
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4) Terhadap ketahanan nasional di bidang sosial budaya; dalam 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala 

rongrongan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, mutlak 

diperlukan ketahanan di bidang sosial budaya yang dilandasi falsafah 

negara Pancasila. Kerusuhan sosial yang kerap terjadi di beberapa 

daerah di Indonesia diyakini sebagai akibat dari persoalan ekonomi dan 

kesenjangan kesejahteraan antar komunitas yang satu dengan 

komunitas lainnya. Perebutan lahan garapan untuk usaha menghasilkan 

pangan sering menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat. Ini sama 

artinya bahwa lemahnya ketahanan pangan, yang diindikasikan dengan 

terbatasnya akses kepada sumber-sumber penghasil pangan 

menjadikan ketahanan nasional bidang sosial budaya ikut lemah. 

Demikian juga, budaya luhur bangsa juga mengalami degradasi yang 

amat parah akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pangan di kalangan 

masyarakat. 

 

5) Terhadap ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan; misi 

utama bidang ketahanan keamanan nasional adalah untuk menjaga 

keamanan dan ketentraman bangsa Indonesia dan seluruh wilayah 

NKRI dari segala bahaya apapun. Dalam meningkatkan ketahanan 

nasional di bidang pertahanan dan keamanan diperlukan partisipasi aktif 

seluruh elemen masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi pertahanan-

keamanan maupun dalam mendukung tercapainya tingkat pertanahan-

keamanan yang kokoh dan stabil. Pada konteks partisipasi aktif rakyat, 

maka faktor ketahanan pangan rakyat amat menentukan keberhasilan 

membangun partisipasi rakyat dalam pertahanan-keamanan. Artinya, 

jika rakyat lapar maka tentunya sulit mengharapkan partisipasi mereka 

untuk ikut serta dalam pertahanan keamanan nasional. Sebaliknya, 

karena lapar, maka akan banyak terjadi perampokan, penodongan, 

pencurian, dan tindak kriminal lainnya yang berarti keamanan nasional 

terganggu. Demikian juga, karena lapar pemberontakan rakyat di 

daerah-daerah amat mungkin terjadi dan sulit untuk diajak kompromi. 
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Singkatnya, ketahanan pangan yang lemah akan menyebabkan 

ketahanan nasional bidang hankam menjadi terganggu. 

 

14. Permasalahan yang Ditemukan 

Berdasarkan uraian tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

dan implikasi implementasi nilai-nilai di kalangan jurnalis tersebut terhadap 

ketahanan pangan sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu di 

atas, dapat diidentifikasi permasalahan pokok, yakni: “Bagaimana 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis agar 

dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahanan nasional?” Permasalahan pokok ini selanjutnya dapat 

dijabarkan dalam beberapa persoalan utama yang perlu dikaji dan 

dicarikan strategi dan upaya pemecehannya. Setidaknya terdapat empat 

persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut: 

a. Belum dibuatnya peraturan dan lembaga khusus yang berkaitan tentang 

program nasional implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat secara keseluruhan. 

b. Kurangnya dilakukan program pendidikan dan pembinaan khusus 

terhadap para pekerja media massa, di semua tingkat mulai dari jajaran 

pimpinan redaksi hingga kepada para jurnalis, yang berada di garis 

depan pengumpulan informasi/data, dengan materi utama tentang 

Pancasila dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. 

c. Rendahnya tingkat kemampuan ekonomi sejumlah terbesar jurnalis 

Indonesia saat ini yang berakibat kepada tidak maksimalnya 

pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jurnalis yang semestinya 

penuh idealisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. 

d. Kurangnya sinergitas, koordinasi dan kerjasama antar instasi terkait, 

baik pemerintah maupun stake holder informal lainnya terhadap 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan masyarakat 

umum.  
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BAB IV 

PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS 

 

15. Umum 

Posisi geografis lndonesia yang sangat strategis, terletak pada posisi 

silang di antara dua benua dan dua samudra serta memiliki sumber 

kekayaan alam dan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, secara 

langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif maupun 

negatif terhadap segenap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 

Indonesia. Dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional dan 

nasional selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif secara 

bersamaan, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 

pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan 

bidang pangan menuju ketahanan pangan. Perkembangan lingkungan 

strategis yang diwarnai dengan pergeseran kekuatan dunia dari bipolar 

menjadi multipolar berdampak terhadap situasi tidak menentu, berubah 

sangat cepat, dan sulit diprediksi, sehingga secara tidak langsung akan 

memaksa setiap negara berupaya semaksimal mungkin menjaga stabilitas 

nasional untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. 

Perkembangan lingkungan strategis pada tahun-tahun mendatang 

secara fundamental semakin kompleks dan sulit diprediksi. Permasalahan 

yang mengemuka, baik pada tataran global, regional maupun nasional, 

bersifat multidimensional, akibat terjadinya proliferasi substansi, dimensi, 

aktor dan isu keamanan internasional30. Pada prakteknya, isu-isu 

lingkungan strategis ini senantiasa menjadi salah satu pertimbangan 

utama, baik dalam mengambil kebijakan maupun dalam 

mengimplementasikan berbagai program pembangunan bangsa. Adanya 

pergeseran konstelasi geopolitik global yang disebabkan oleh perubahan 

kapasitas internasional negara adidaya dan sejumlah kekuatan besar baru 

di beberapa kawasan menambah derajat kompleksitas perkembangan 

lingkungan strategis ke masa depan, secara langsung maupun tidak akan 

sangat mempengaruhi setiap gerak dinamika kehidupan bangsa di dalam 
                                                 
30 Lemhannas RI, Naskah Lembaga: Perkembangan Lingkungan Strategis Tahun 2012. 
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negeri. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas dunia secara 

bertahap di bebarapa kawasan, misalnya, maka akan terbuka peluang 

yang besar bagi produk suatu negara untuk diperdagangkan ke negara lain 

tanpa adanya hambatan terutama berkaitan dengan pajak, dimana hal ini 

menyebabkan masyarakat di kawasan tersebut akan lebih mudah 

mendapatkan produk yang dibutuhkan dengan harga yang relatif murah. 

Kondisi ini akan membuka peluang bagi negara-negara yang mampu 

menghasilkan produk secara efisien untuk merebut pangsa pasar di negara 

lain, termasuk Indonesia, sehingga akan dapat mengembangkan 

perekonomian nasionalnya. Sedangkan bagi negara-negara yang tidak 

mampu menghasilkan produk secara efisien akan kebanjiran produk dari 

luar negeri, yang akan menyebabkan ketergantungan negara tersebut 

terhadap produk dari luar dan melemahkan perekonomian nasionalnya. 

Pada era reformasi ini, sejalan dengan derasnya perkembangan 

lingkungan strategis, nilai-nilai Pancasila mengalami benturan. Bahkan 

pada tahap tertentu mengalami pertentangan dengan nilai-nilai baru yang 

mulai masuk dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. 

Nilai-nilai baru tersebut, antara lain kebebasan, Hak Asasi Manusia, 

pelestarian lingkungan hidup, demokratisasi, dan perubahan sistem 

kehidupan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi. Pemikiran 

berdasarkan ajaran tertentu juga mulai merambah khasana pembicaraan 

publik, seperti radikalisme dan terorisme yang juga mesti menjadi perhatian 

bangsa. Masuknya nilai-nilai dan pemikiran baru dari luar tersebut 

berpengaruh kuat terhadap proses berpikir, bersikap, dan berperilaku 

setiap warga masyarakat Indonesia, termasuk jurnalis, yang tentunya akan 

berimbas mempengaruhi upaya peningkatan ketahanan pangan yang 

sedang berjalan. 

 

16. Perkembangan Lingkungan Global 

Perkembangan skenario global terutama dipengaruhi oleh faktor 

kemunduran hegemoni Amerika Serikat yang memicu terjadinya kompetisi 

strategis antara Amerika Serikat dan China. Kemunduran hegemoni AS 

ditandai dengan terjadinya stagnasi ekonomi yang disebabkan oleh 
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melemahnya sistem ekonomi liberal yang dikenal sebagai sistem 

Reaganomics.  Melemahnya sistem Reaganomics ini ditandai dengan 

semakin besarnya defisit anggaran dan perdagangan AS yang 

melemahkan posisi mata uang dollar sebagai mata uang internasional.  Di 

tahun 2012, kemunduran AS semakin tajam terutama karena terjadinya 

krisis utang AS yang berimpitan dengan krisis utang Eropa. Krisis ekonomi 

yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa perlu diwaspadai 

karena apabila tidak teratasi dengan baik dan terus berkembang akan 

dapat mengarah pada terjadinya krisis perekonomian dunia. 

Pemanasan global telah mempengaruhi secara global perubahan 

iklim di atas bumi yang bukan saja terjadi di Indonesia tetapi berlaku hampir 

di seluruh dunia. Musim hujan berlebihan yang terjadi di beberapa wilayah 

telah menimbulkan bencana banjir yang memporak-porandakan desa-desa 

dan kota. Frekwensi ancaman angin puting beliung juga semakin 

meningkat melanda beberapa wilayah dunia termasuk di Indonesia yang 

menimbulkan kerugian besar harta-benda, korban jiwa serta kerusakan 

lahan pertanian sumber pangan. Musim kering berlebihan juga terjadi di 

beberapa belahan bumi ini yang ternyata ikut mempengaruhi kondisi 

pangan Indonesia. Musim kering di pusat pertanian kedelai di Amerika 

Serikat baru-baru ini misalnya telah mengancam persediaan pangan 

kedelai sedunia, termasuk di Indonesia yang mengkonsumsi banyak 

makanan berbahan baku kedele seperti tahu, tempe, kecap dan 

sebagainya. 

Selain krisis ekonomi yang dikhawatirkan merebak ke berbagai 

negara lainnya di seluruh dunia itu, termasuk ke kawasan Asia Tenggara 

dimana Indonesia ada di dalamnya, terdapat beberapa issu global strategis 

lainnnya yang amat berpengaruh kepada hidup dan kehidupan bangsa 

Indonesia, di semua bidang. Perkembangan lingkungan strategis yang 

dipengaruhi isu-isu global tersebut antara lain demokratisasi, lingkungan 

hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan proses evolusi 

kemanusiaan yang tidak dapat dielakkan. Proses globalisasi telah menjadi 

suatu kenyataan sejarah yang semakin kuat tatkala dunia memasuki 

milenium ketiga. Globalisasi, termasuk di lingkup regional, telah 
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mempengaruhi semua aspek kehidupan, di bidang ekonomi terutama 

berkaitan dengan moneter dan perdagangan, sektor komunikasi dan 

informasi, sektor pendidikan dan nilai-nilai budaya, ideologi, politik, dan 

pertahanan keamanan. Setiap bangsa di dunia berupaya untuk menyambut 

semangat globalisasi tersebut dengan membangun paradigma baru yang 

saling menghargai sesama manusia, membangun peradaban dunia yang 

lebih adil dan humanis, tanpa mengabaikan lingkungan hidup, dan 

stadardisasi di bidang ekonomi.  

Issu HAM, demokrasi dan penyelamatan lingkungan adalah isu-isu 

yang menonjol di tataran global setidaknya pada hampir dua dekade 

terakhir. Walau sering dijadikan senjata oleh berbagai negara maju di 

Eropa dan Amerika Serikat dalam mengendalikan berbagai kepentingannya 

terhadap negara lain31, namun penghargaan dan penghormatan akan HAM 

setiap orang telah memberikan ruang yang luas bagi setiap warga 

masyarakat Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya sebagai warga 

negara yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Nilai 

demokrasi yang diadopsi masuk ke dalam sistim pemerintahan dan tatanan 

kehidupan berbangsa dan bernegara telah menciptakan iklim demokrasi 

yang tumbuh berkembang pesat di dalam negeri, dan pada gilirannya telah 

memberikan peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menyampaikan 

aspirasi politiknya dengan bebas dan rasa aman. Demokrasi melahirkan 

kebebasan pers, bahkan hingga ke tingkat yang amat luas menjangkau 

kebebasan setiap warga untuk melakukan tugas jurnalisme tanpa terikat 

oleh ketentuan keilmuan dan profesionalisme apapun. Trend media massa 

gotong-royong yang dilakonkan oleh jutaan jurnalis warga adalah salah 

satu dampak dari penerapan demokrasi saat ini. Kepedulian terhadap 

keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup, terutama penyelamat hutan 

tropis di nusantara, menjadi salah satu topik hangat dan konsern serius 

kalangan globalist. Seluruh kondisi yang tercipta oleh isu-isu global ini amat 

berpengaruh kepada program dan proses implementasi nilai-nilai Pancasila 

                                                 
31  Hak Asasi Manusia, http://agam-gampong.blogspot.com/ diakses pada 1 September 

2012 
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di kalangan masyarakat Indonesia dan secara khusus bagi para pelaku 

media massa dan jurnalis. 

 

17. Perkembangan Lingkungan Regional 

Perubahan konstelasi regional Asia Pasifik sangat berpengaruh 

terhadap kecenderungan menurunnya keamanan di Asia Tenggara, 

terjadinya permasalahan keamanan regional, seperti adanya berbagai 

konflik yang bersumber dari klaim batas teritorial, keamanan jalur lintas laut 

dan perdagangan melalui laut. Di samping itu ketidakjelasan batas antar 

dua negara yang dialami oleh beberapa negara yang saling bertetangga, 

merupakan potensi yang menjurus pada konflik perbatasan. Klaim 

kepemilikan teritorial Pemerintah Cina atas wilayah perairan Laut Cina 

Selatan, termasuk Kepulauan Paracel dan Spartly yang selama ini diakui 

oleh Pemerintah Vietnam sebagai wilayah teritorialnya32, yang sempat 

memanas pada tahun-tahun terakhir ini telah menimbulkan konflik terbuka 

antar kedua negara tersebut dan beberapa negara bertetangga lainnya. 

Kasus pencurian ikan antar negara di wilayah teritorial negara lain, seperti 

yang dilakukan oleh para nelayan Vietnam di perairan Indonesia33, juga 

menjadi isu regional yang dihadapi selama bertahun-tahun, di samping 

masalah trafficking, tenaga kerja ilegal, dan sentimen budaya. 

Ada beberapa negara di kawasan regional ASEAN yang menjadi 

langganan Indonesia untuk mendapatkan beras import, antara lain Thailand 

dan Vietnam. Melihat kembali peran beberapa negara pengeksport beras di 

ASEAN terhadap Indonesia, sejarah mencatat bahwa di awal Orde Baru 

memulai pemerintahannya, sebenarnya ada kendala besar yang 

mengancam kebijakan pembangunan Orde Baru yaitu persediaan pangan 

yang amat tidak mencukupi. Di saat itu, Indonesia merupakan negara 

pengimport beras terbesar serta penghutang terbesar dunia yang sedang 

mengalami inflasi hingga ratusan persen. Hal itu terjadi sebagai akibat 

salah manajemen pemerintahan negara di masa pemerintahan Orde Lama. 

                                                 
32  Briefing dari Defence Strategic Institute MOD Vietnam di Hanoi pada tanggal 29 

Oktober 2012 di depan para peserta SSLN, PPRA XLVIII Lemhannas RI. 
33 Keterangan Dubes RI untuk Vietnam di Hanoi pada tanggal 29 Oktober 2012 di depan 

para peserta SSLN, PPRA XLVIII Lemhannas RI. 
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Untung saja negara tetangga Birma (saat ini bernama Myanmar) mau 

membantu dengan memberikan beras kepada Indonesia yang 

pembayarannya dapat dilakukan setelah Indonesia mampu membayarnya. 

Bisa dibayangkan jika saja tidak ada bantuan beras dari Birma, mampukah 

Orde Baru memulai pembangunan nasional di saat rakyat lapar? 

Peran ASEAN sejauh ini masih diperhitungkan oleh negara-negara 

besar sebagai faktor yang mendorong upaya mewujudkan stabilitas 

regional. Rencana pembentukan komunitas ASEAN 2015 yang salah satu 

pilarnya adalah Komunitas Sosial Budaya ASEAN dapat dijadikan peluang 

sekaligus tantangan bagi Indonesia. Karena dalam Komunitas Sosial 

Budaya ASEAN, memiliki empat elemen penting yang harus 

diimplementasikan bersama secara sinergis dan mutualistis, yaitu : 

pengelolaan dampak sosial budaya dari integrasi ekonomi; membentuk 

masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu 

kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia; 

meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup; serta memperkuat 

dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan34. 

Perkembangan baru di kawasan ASEAN ini, termasuk dampaknya di 

lingkungan Asia Pasifik, secara langsung maupun tidak akan “memaksa” 

Indonesia mempertimbangkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan 

dalam negerinya yang kurang sejalan dengan situasi baru di kawasan 

tersebut. Berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah akan mengalami 

distorsi dalam pelaksaannya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, 

budaya, agama, pers, dan lain sebagainya. Dalam konstelasi regional 

demikian, maka proses pembangunan dan penguatan karakter bangsa 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan mengalami persoalan serius. Hal ini 

bermakna bahwa upaya implementasi nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan 

jurnalis maupun bagi seluruh rakyat Indonesia, di satu sisi amat diperlukan 

untuk memperkuat jati diri bangsa namun pada sisi lain kita akan 

menghadapi tantangan dan hambatan yang relatif besar, antara lain saling 

mempengaruhi antar budaya yang dapat memunculkan akulturasi budaya 

di antara bangsa-bangsa yang tergabung dalam ASEAN.  

                                                 
34  http://www.korantempo.com edisi 08-08-2009, Catatan 42 Tahun ASEAN. 
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18. Pengaruh Lingkungan Nasional 

Perkembangan lingkungan nasional tidak dapat dipisahkan dari 

pengaruh perkembangan lingkungan global dan regional. Dalam kaitannya 

dengan kondisi lingkungan global dan regional, maka implementasi nilai-

nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan seluruh lapisan masyarakat akan 

memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam memecahkan 

masalah-masalah bangsa, serta membawa dampak terhadap lingkungan 

nasional di semua aspek kehidupan. Perkembangan di tingkat nasional 

dapat dirinci ke dalam gatra-gatra ketahanan nasional sebagai berikut: 

 

a. Gatra Geografi 

Secara geografi, ruang hidup bangsa Indonesia memiliki tiga dimensi 

yang relatif sangat luas.  Indonesia adalah negara Kepulauan (Archipelagic 

State) yang terletak sangat strategis antara dua benua dan dua samudera. 

Namun demikian, keterbatasan infra struktur, sarana dan prasarana seperti 

transportasi laut, telekomunikasi belum dapat mencapai seluruh wilayah 

serta tidak semua daratan tersedia jalan-jalan dan angkutan, begitu juga 

dengan media massa dan lainnya. Kondisi paling sulit dapat dijumpai di 

wilayah Indonesia bagian timur seperti di Provinsi Maluku yang terdiri dari 

ribuan pulau sedang dan kecil dengan persebaran yang terpencar 

berjauhan satu sama lainnya, menjadikan pembangunan sarana 

komunikasi dan transportasi antar wilayah mengalami kesulitan yang amat 

tinggi35. Keadaan serupa juga dijumpai di Provinsi Maluku Utara, Nusa 

Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki keadaan alam 

geografis yang relatif sama. Sebagian wilayah Indonesia memiliki lahan 

yang sangat kondusif untuk pertanian pangan sementara ada sebagian 

wilayah lainnya yang kurang kondusif iklimnya untuk pertanian pangan. 

Untuk itu amat diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatur 

pembangunan disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Peran para 

jurnalis juga amat dibutuhkan untuk mensosialisasikan program dan 

                                                 
35 Hasil SSDN ke Provinsi Maluku PPRA XXVIII Lemhannas RI pada akhir September 

2012. 
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kebijakan pemerintah tersebut. Di pandang dari aspek lain, perkembangan 

lingkungan strategi aspek geografi pada saat ini, tentu sangat menyulitkan 

dalam rangka pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Jadi dengan kondisi 

seperti di atas, maka aspek geografi menimbulkan beberapa kendala yang 

harus dipertimbangkan agar implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis, termasuk di semua elemen masyarakat di seluruh nusantara dapat 

terlaksana. 

 

b. Gatra Demografi 

Jumlah penduduk Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat 

setelah China, India, dan Amerika Serikat, diperkirakan mencapai kurang 

lebih 240 juta pada tahun 2012, dengan persebaran penduduk Indonesia 

yang tidak merata serta dengan kualitas pendidikan yang pada umumnya 

masih rendah. Jumlah yang besar dan kondisi penduduk yang demikian itu 

menyebabkan masalah pangan sebagai persoalan amat serius bagi 

pemerintah dan rakyat Indonesia. Persebaran penduduk yang amat 

timpang antara wilayah Jawa dan di luar pulau Jawa ikut mempersulit 

usaha pemecahan masalah. Dampak yang ditimbulkannya adalah bagi 

daerah yang berpenduduk padat dihadapkan pada masalah daya dukung 

lingkungan, sedangkan daerah yang jarang penduduknya akan memiliki 

masalah keterbatasan SDM dalam rangka membangun daerahnya. Pada 

kondisi ini, peran jurnalis sesungguhnya amat diperlukan yakni untuk 

menyadarkan pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya dilakukan 

program transmigrasi dalam rangka pemerataan penduduk ke seluruh 

wilayah Indonesia agar tanah-tanah yang masih jarang penduduknya dapat 

segera dikelola demi memperkuat ketahanan pangan. 

Berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila, kualitas SDM 

sebagian besar penduduk Indonesia yang relatif rendah sangat 

berpengaruh. Kondisi ekonomi rakyat yang dominan masih di bawah rata-

rata hidup layak juga menjadi faktor yang amat menentukan. Perbedaan 

tingkat pendidikan dan kualitas penduduk serta perbedaan tingkat ekonomi 

akan menjadikan perbedaan di dalam memasyarakatkan nilai-nilai 

Pancasila. Bagi penduduk yang kualitas dan tingkat pendidikannya lebih 
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tinggi tentunya akan lebih cepat dalam menerima nilai-nilai Pancasila guna 

meningkatkan persatuan dan kesatuan dibandingkan dengan penduduk 

dengan kualitas dan tingkat pendidikannya lebih rendah. Demikian juga 

kepada masyarakat yang kondisi ekonominya masih memprihatinkan, 

sosialisasi nilai-nilai Pancasila juga sulit dilakukan terhadap mereka. Hal 

tersebut juga terjadi di kalangan jurnalis Indonesia yang kualitas pendidikan 

dan ekonominya masih memprihatinkan, implementasi nilai-nilai Pancasila 

menghadapi tantangan berat. 

 

c. Gatra Sumber Kekayaan Alam 

Kekayaan alam Indonesia, baik yang bersifat dapat diperbaharui 

maupun yang tidak dapat diperbaharui, baik di darat maupun di perairan, 

selain beragam juga sangat besar kuantitasnya. Kekayaan alam yang 

melimpah tersebut dapat dijadikan modal dasar bagi pembangunan 

nasional termasuk dalam pembangunan bidang sosial budaya melalui 

sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Kurang tersebarnya 

penduduk akan menjadi kendala dalam mengamankan dan memanfaatkan 

sumber kekayaan alam ini. Di daerah yang banyak sumber kekayaan 

alamnya namun terdapat jumlah penduduk yang relatif sedikit untuk 

mengamankan daerah tersebut sehingga banyak sumber kekayaan alam 

yang dicuri oleh masyarakat dari negara lain, terutama di wilayah perairan. 

Sumber kekayaan alam Indonesia yang melimpah itu bisa dijadikan 

sebagai modal dalam meningkatkan ketahanan pangan. 

Namun begitu, secara faktual, seiring dengan penerapan sistem 

pemerintahan yang memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk 

mengatur perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah masing-

masing, dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan pemanfaatan 

SKA secara berlebihan tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan. Hal 

ini telah menimbulkan dampak signifikan bagi terjadinya degradasi 

lingkungan dan SKA yang merata di seluruh kawasan Indonesia dan akan 

berlangsung cukup lama. Kondisi SKA dan lingkungan alam yang semakin 

kurang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup rakyat akan amat 
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berpengaruh kepada program implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan masyarakat banyak, termasuk para jurnalis. 

 

d. Gatra Ideologi 

Secara ideologi, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar 

keyakinan dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan 

bermasyarakat. Walaupun nilai-nilai Pancasila masih tetap eksis hingga 

saat ini, namun di era reformasi ini pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 

Pancasila cenderung terabaikan. Di tengah situasi krisis ideologi tersebut, 

ideologi ala Barat (liberalisme) cenderung menampakkan kekuatannya 

sebagai ideologi besar dunia di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Situasi demikian dapat melahirkan cara pandang baru terhadap bangsanya 

sendiri sehingga dapat mempengaruhi ketahanan ideologi. 

Kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila cenderung 

mengalami penurunan sejak reformasi 1998 bergulir. Hal ini terlihat dari 

kurang perdulinya sebagian masyarakat terhadap upaya kelompok radikal 

kiri dan kanan yang ingin berusaha merubah ideologi Pancasila. 

Menurunnya tingkat kualitas masyarakat dan pemahaman ideologi 

Pancasila menyebabkan semakin tumbuh berkembangnya radikalisme di 

masyarakat, yang gencar memanfaatkan kesenjangan sosial yang terjadi. 

Tidak tertutup kemungkinan apabila kondisi ini terus berlanjut, akan 

memperlemah sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini 

telah berkembang beberapa kelompok ideologis yang dipengaruhi oleh 

ideologi lslam Fundamentalis dari kawasan Timur Tengah, dan saat ini juga 

terdapat ratusan orang mahasiswa lndonesia yang sudah/sedang mengikuti 

Pendidikan di Eom Iran yang menganut aliran syi'ah ltsna' Asyariah yang 

berkarakter revolusioner36, yang berupaya untuk membentuk negara lslam 

di Indonesia. Kelompok ini telah memanfaatkan lemahnya pemahaman 

masyarakat terhadap ideologi Pancasila, dan mempengaruhi masyarakat 

dengan kedok perjuangan agama agar mau bergabung dan mendukung 

gerakan mereka. Dalam gerakannya mereka tidak saja menggunakan cara-

cara damai, tetapi juga dengan cara kekerasan dengan dalih membela 

                                                 
36 Bahan ceramah Badan lntelijen Nasional 2012. 
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agama. Dengan cara demikian secara perlahan kelompok ini mulai 

berkembang dan mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Apabila 

kondisi ini terus berlanjut dan tidak tertangani dengan baik, akan dapat 

mengancam ideologi Pancasila dan implementasi nilai-nilainya di kalangan 

jurnalis dan seluruh masyarakat. 

Masih kuatnya pengaruh ideologi lain pada masyarakat Indonesia 

membuat kelompok-kelompok masyarakat yang multi-kultur di nusantara ini 

belum menyatu menuju ke masa depan bangsa yang diinginkan bersama. 

Faktanya, masih banyak terjadi konflik bernuansa ideologi di berbagai 

tempat yang akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan 

Indonesia. Peran jurnalis amat diperlukan dalam membentuk pola pikir 

masyarakat serta mempengaruhi bangsa memotivasi seluruh elemen 

rakyat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya 

pembangunan bidang pangan. 

 

e. Gatra Politik 

Dinamika perkembangan politik lokal maupun nasional berjalan 

sangat kondusif, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin 

meningkat. Tetapi, terdapat kecenderungan pelaksanaan demokrasi yang 

bernuansa liberalisme tanpa batas dengan kebebasan yang berlebihan 

serta diwarnai dengan menonjolnya kepentingan perorangan atau 

kelompok. Pelaksanaan demokrasi liberal yang tanpa batas ini dengan 

kebebasan berlebihan telah ikut mempengaruhi masyarakat termasuk para 

jurnalis yang semakin bebas dan kurang dilandasi pertanggungjawaban 

moral. Sebagai contoh, seorang oknum jurnalis telah memanfaakan 

kebebasan yang kurang bertanggung jawab ini dalam mempublikasikan 

pendapat dua individu atau kelompok politisi yang berseberangan, 

dipublikasikan di media cetak pada halaman yang sama sehingga secara 

tidak langsung telah memunculkan konflik antar politisi tersebut di media 

massa. Apabila kedua pihak politisi yang berbeda pendapat dan haluan 

pemikiran tersebut memiliki pendukung fanatik dengan jumlah yang besar, 
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maka dapat diramalkan bahwa konflik antar dua individu tadi akan 

merambah ke pendukung kedua politisi yang bertikai. 

Demokrasi liberal yang amat kuat individualistiknya akan 

mempengaruhi masyarakat termasuk jurnalis untuk lebih memikirkan 

kepentingan individunya dibandingkan kepentingan masyarakat, termasuk 

juga kepentingan ketahanan pangan bersama tidak menjadi perhatian 

untuk dipertimbangkan. Di lain pihak pelaksanaan otonomi daerah 

cenderung menimbulkan benturan-benturan kepentingan yang mewujud 

dalam bentuk isu pemekaran wilayah, yang sering kali diwarnai oleh 

terjadinya konflik antar kelompok massa. Kondisi tersebut secara 

kebangsaan Indonesia akan mempengaruhi upaya implementasi nilai-nilai 

Pancasila di kalangan masyarakat, termasuk jurnalis. 

 

f. Gatra Ekonomi 

Krisis keuangan global yang diprediksikan dapat meningkatkan angka 

kemiskinan dan jumlah pengangguran sangat mempengaruhi kondisi 

ekonomi nasional Indonesia yang masih diwarnai oleh tingginya angka 

kemiskinan dan pengangguran. Belum pulihnya investasi, maraknya 

kegiatan penyelundupan, penegakan hukum yang masih lemah, 

ketidakadilan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah adalah sebagian dari persoalan pembangunan ekonomi di 

negara kita. Namun demikian, harus diakui bahwa pada dua-tiga tahun 

belakangan ini terdapat kecenderungan membaiknya kondisi ekonomi 

nasional yang diantaranya ditunjukkan dengan semakin menurunnya 

jumlah penduduk miskin pada tingkat tertentu. Perkembangan naik-

turunnya kondisi ekonomi dalam negeri amat berperan dalam menentukan 

keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan 

masyarakat luas, karena tingkat kesejahteraan seseorang (dan suatu 

bangsa) akan menentukan penerimaan dan pengamalan terhadap suatu 

nilai hidup. 

Pembangunan ekonomi hingga saat ini masih kuat diwarnai 

pandangan ekonomi liberal. Pola ekonomi kerakyatan belum banyak 

mewarnai pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ikut mempengaruhi para 
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jurnalis yang masih lebih berpandangan liberal dengan dalih kebebasan 

pers-nya dalam penyampaian berita dan informasi di media massa yang 

ada kaitannya dengan kebijakan pembangunan ekonomi bangsa terutama 

di bidang pangan. Di tataran yang lebih mikro, tingkat kesejahteraan 

ekonomi para jurnalis berpengaruh besar terhadap pola pikir, pola bersikap, 

dan pola bertingkah-laku para jurnalis, juga dalam menghasilkan hasil 

karya jurnalistik mereka. Hal itu berarti bahwa keadaan ekonomi jurnalis 

amat menentukan keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan para kuli tinta itu. 

 

g. Gatra Sosial-Budaya 

Kondisi kehidupan nasional di bidang sosial budaya sangat 

dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama 

teknologi komunikasi, transportasi dan travel/tourism yang membawa 

berbagai informasi ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. 

Kecenderungan yang terjadi adalah meningkatnya individualisme dan 

materialisme, merasa lebih bangga bila mengkonsumsi produk luar negeri 

terutama budaya Barat dan budaya hidup yang kurang sehat. Selain itu, 

Indonesia masih menghadapi permasalahan dengan pembangunan bidang 

pendidikan dan kesehatan masyarakat terkait dengan terbatasnya sarana 

dan prasarana pendidikan dan kesehatan, sehingga dapat menjadi kendala 

bagi kelangsungan pengamalan nilai-nilai Pancasila, termasuk 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis. Distorsi budaya 

bangsa oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan falsafah hidup 

bangsa Indonesia, Pancasila, telah sangat mempengaruhi perkembangan 

kehidupan sosial-budaya rakyat Indonesia di berbagai level. Sementara itu, 

beberapa kebiasaan dan budaya tertentu yang sudah melekat di bangsa ini 

sejak ratusan tahun yang bersifat positif maupun negatif amat menentukan 

berhasil-tidaknya implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis. 

 

h. Gatra Pertahanan dan Keamanan 

Situasi keamanan nasional dalam beberapa tahun terakhir berangsur-

angsur membaik dan stabil, yang dapat dilihat dari kemajuan penanganan 
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terorisme, dan semakin kondusifnya daerah-daerah yang selama ini rentan 

terhadap berbagai gejolak konflik. Namun begitu, harus diakui bahwa 

beberapa persoalan pertahanan dan keamanan masih mengganjal, seperti 

penyelesaian masalah perbatasan yang relatif belum mengalami kemajuan 

berarti, isu separatisme Papua yang belum terselesaikan, dan bahaya laten 

terorisme yang masih mengancam sewaktu-waktu. Masalah imigram gelap, 

penyelundupan, dan sabotase bajak laut di perairan terluar Indonesia juga 

menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa terkait pertahanan dan keamanan 

nasional. Sistem dan mekanisme keterlibatan warga negara dalam 

berpartisipasi dalam kegiatan pertahanan keamanan negara yang aturan 

hukumnya belum ada juga menjadi sebuah persoalan bangsa yang penting 

untuk diselesaikan. Semua kondisi bidang pertahanan keamanan tersebut 

berpengaruh besar kepada upaya implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat banyak. 

 

19. Peluang dan Kendala 

Berbagai perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, 

maupun nasional di atas tentunya akan memunculkan sejumlah peluang 

dan kendala dikaitkan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahanan nasional. Peluang dan kendala yang ada perlu dipelajari demi 

menentukan kebijakan dan strategi serta upaya-upaya yang akan diambil 

bagi optimalisasi pekasanaan program implementasi nilai-nilai Pancasila 

dimaksud di kalangan jurnalis. Berikut ini adalah peluang dan kendala yang 

penting menjadi perhatian bersama. 

 

a. Peluang 

Beberapa peluang yang dapat memperlancar dan mempercepat 

keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila tidak hanya di kalangan 

jurnalis namun juga di semua lapisan masyarakat antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, terutama 

di bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi, memberi peluang 
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seluas-Iuasnya bagi Pemerintah dan bangsa Indonesia yang 

memudahkan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

dan kepada seluruh rakyat di berbagai wilayah. 

2) Pancasila hingga saat ini masih dipertahankan sebagai dasar negara, 

ideologi nasional, falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang 

diterima sebagai sumber dasar hukum nasional dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena Pancasila masih 

diyakini dapat mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada. Peluang 

ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan implementasi nilai-nilai 

Pancasila di semua kalangan bangsa, terutama kepada para jurnalis. 

3) Kuatnya tekad, komitmen, dan dukungan berbagai elemen bangsa, 

terutama pemerintah dan kalangan partai politik untuk melaksanakan 

reformasi secara benar di berbagai aspek kehidupan nasional untuk 

kebaikan dan kesejahteraan bersama seluruh rakyat. Hal ini dapat 

menjadi pendorong semangat mengimplementasikan nilai-nilai luhur 

yang bersumber dari Pancasila di kalangan jurnalis dan seluruh 

masyarakat. 

4) Masih terdapat potensi kekayaan alam Indonesia, yang bila dikelola dan 

dimanfaatkan secara bijaksana akan dapat meningkatkan ketahanan 

pangan masyarakat, yang pada akhirnya mampu mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial sehingga dapat memulihkan 

kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi dan kebenaran ajaran 

nilai-nilai luhur Pancasila, yang dengan demikian akan memudahkan 

penerapannya di kalangan jurnalis dan masyarakat banyak. 

 

b. Kendala 

Beberapa keadaan yang menjadi kendala dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis, antara lain: 

1) Semakin kaburnya batas-batas antar negara, terutama di bidang 

pertukaran informasi dan data antar warga masyarakat dunia, yang 

berpotensi masuknya pengaruh budaya dan paham-paham lain yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kondisi ini akan menghambat 

program implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut di kalangan jurnalis. 



56 

 

2) Keterbatasan ketersediaan sarana-prasarana informasi dan komunikasi 

terutama di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil masih menjadi 

penghambat sosialisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan 

masyarakat di daerah-daerah tersebut. 

3) Tingginya angka pengangguran ditambah jurang kemiskinan yang 

makin lebar menjadi salah satu momok yang menghambat implementasi 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis, diperparah oleh perilaku 

koruptif para penyelenggara pemerintahan negara yang umumnya 

didasari alasan kebutuhan hidup yang tinggi. 

4) Kondisi penduduk Indonesia yang sangat beraneka ragam: suku, 

agama, bahasa, budaya, ras, dan golongan, serta masih adanya 

paradigma polarisasi yang cukup menyolok antara kaya-miskin, pri-non-

pri, kota-desa, kawasan barat dan timur Indonesia, merupakan sumber 

potensi konflik yang cukup mengganggu usaha impementasi nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis dan berbagai elemen bangsa. 

5) Kecenderungan penyimpangan arah perjalanan reformasi yang semakin 

kabur, tidak terkendali, para elit dan pemimpin saling menyalahkan, 

sikap primordial yang sempit, anarkis, ketidakdewasaan dalam 

berpolitik, sehingga muncul konflik-konflik sosial bernuansa SARA di 

berbagai tempat dan komunitas, menjadi penghambat bagi 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis.  
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BAB V 

NILAI-NILAI PANCASILA 

DI KALANGAN JURNALIS YANG DIHARAPKAN, 

KONTRIBUSI DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 

 

20. Umum 

Implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah 

pedoman hidup bangsa dilaksanakan dan dipraktekkan secara nyata oleh 

segenap komponen masyarakat Indonesia demi terwujudnya tujuan 

nasional serta cita-cita bangsa Indonesia merdeka. Hal tersebut tidak 

hanya berwujud dalam bentuk wacana dan anjuran-anjuran semata, tetapi 

harus tercermin dari sikap dan tingkah laku sehari-hari setiap anak negeri 

di seluruh nusantara. Jurnalis sebagai bagian dari elemen rakyat Indonesia 

bahkan seharusnya tidak hanya menjadi sosok yang menerapkan nilai-nilai 

Pancasila namun lebih daripada itu kalangan jurnalis hendaknya memiliki 

tanggung jawab moral yang besar sebagai agen nilai-nilai Pancasila di 

setiap komunitas di lingkungan masing-masing. Fungsi keagenan nilai-nilai 

Pancasila itu harus menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi seorang 

jurnalis karena posisinya sebagai “guru” bagi setiap pembaca (media cetak 

dan online), pendengar (radio, dan media audio, radio streaming online), 

dan pemirsa (televisi, media visual, video steaming online) penikmat dan 

pengguna informasi yang disajikan oleh jurnalis melalui media massa 

masing-masing. 

Dalam rangka realisasi implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan kondisi mental 

para jurnalis yang berlandaskan keyakinan atas kebenaran nilai-nilai moral 

yang dikandung oleh sila-sila Pancasila serta pengamalannya yang 

konsisten dan terus-menerus. Kelima sila dalam Pancasila merupakan 

kesatuan yang bulat dan utuh, saling terkait saling mendukung satu dengan 

lainnya, sehingga pemahaman dan implementasinya harus mencakup 

semua nilai yang terkandung di dalamnya. Keragu-raguan akan kebenaran 

dan keluhuran nilai-nilai Pancasila hanya akan melahirkan ambiguitas dan 

kegamangan para jurnalis dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. 

57 



58 

 

Oleh karena itu, perlu pentahapan yang terencana, terprogram, dan 

terstruktur baik dan benar dengan sasaran yang jelas dan terukur dalam 

pelaksanaan program implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut, baik di 

kalangan jurnalis maupun pada kelompok masyarakat Indonesia secara 

keseluruhan. 

Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis yang semakin 

baik secara relatif bersamaan, kondisi pengamalam nilai-nilai Pancasila 

dimaksud di masyarakat luas lambat-laun akan meningkat. Hal itu diyakini 

dapat terjadi karena ditunjang tidak hanya oleh penyebaran informasi 

tentang nilai-nilai Pancasila yang relatif masif, tetapi juga karena nuansa 

yang dikandung oleh beragam informasi di media massa hasil karya para 

jurnalis pancasilais yang senantiasa mencerminkan nilai-nilai luhur 

Pancasila. Dengan demikian, pada giliran selanjutnya, keberhasilan upaya 

pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa 

dapat menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang dilandasi oleh 

moral dan etika yang sesuai dengan sistem nilai yang telah disepakati 

bersama berdasarkan Pancasila. Kondisi inilah yang menjadi harapan 

bangsa Indonesia, dimana setiap warga masyararakat memiliki sikap dan 

berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan ketahanan 

bangsa di segala bidang, termasuk ketahanan pangan yang akan 

menunjang secara langsung kepada ketahanan nasional. 

 

21. Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Jurnalis yang Diharapkan 

Seiring dengan perkembangan jaman, pengamalan nilai-nilai 

Pancasila akan menerima pengembangan situasi yang disesuaikan dengan 

dinamika yang terjadi, tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang 

berlaku tetap. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pengamalan nilai-nilai 

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa yang mampu melihat 

bahwa realita ancaman dan tantangan terhadap kehidupan nasional saat 

ini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pengamalan nilai-nilai 

Pancasila yang dibutuhkan adalah nilai-nilai Pancasila yang dapat 

dipahami oleh seluruh elemen bangsa, kemudian diamalkan, baik yang 
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berwujud sebagai nilai instrumental ataupun nilai praksis dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan 

hidup bangsa yang ideal sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal 

guna peningkatan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional, 

maka keadaan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis yang diharapkan 

adalah: 

 

a. Nilai-nilai Pancasila sudah tersosialisasi di kalangan jurnalis 

Pancasila diharapkan sudah diketahui secara baik oleh seluruh 

lapisan masyarakat, juga oleh kalangan jurnalis. Pancasila sudah 

tersosialisasi, terutama karena diajarkan di sekolah-sekolah, diperkenalkan 

ke semua komunitas dan elemen masyarakat, terutama para jurnalis, 

melalui berbagai program pendidikan, seminar, penataran, kampanye, dan 

penjelasan di media massa. Fase mengetahui (learn how to know) tentang 

Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi dan pandangan hidup 

bangsa telah menjadi keseharian rakyat, Pancasila telah menjadi bagian 

dari pengetahuan publik, terutama kalangan jurnalis. Walaupun mungkin 

beberapa kalangan masih mengalami gagap Pancasila karena ketidak-

tahuan secara benar, namun setidaknya setiap orang Indonesia, tahu 

tentang adanya Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan 

bernegara. Terutama di kalangan jurnalis, pengetahuan mereka tentang 

Pancasila dan nilai-nilainya sudah memadai agar mereka kemudian tidak 

ragu, gamang, dan kebingungan dalam berpikir, bersikap dan berperilaku 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila secara baik, benar, dan 

utuh, selanjutnya sudah dihayati dan dipahami oleh kalangan jurnalis. 

Pemahaman yang dimaksud dalam konteks ini dimulai dari pemahaman 

para jurnalis akan nilai-nilai dasar Pancasila yang kemudian digunakan 

sebagai pedoman dan falsafah hidup oleh masing-masing individu sebagai 

bagian dari masyarakat dan bangsanya. Seorang jurnalis harus benar-

benar paham bahwa kelima nilai dasar (sila) yang tercakup dalam 

Pancasila merupakan inti dambaan, cita-cita, sesuatu yang ingin 
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diwujudkan, yang memberikan makna hidup dan sekaligus menjadi 

tuntutan serta tujuan hidupnya, bahkan menjadi ukuran dasar seluruh peri 

kehidupan bangsa. Pemahaman itu datang melalui proses berpikir logis, 

mendalam, analisis, dan kritis, yang kemudian menghasilkan sebuah 

pengertian yang menjadi sumbu bagi bertemunya kerja akal dan kerja rasa. 

Proses pemahaman yang telah berjalan dengan baik dan melahirkan 

sebuah penerimaan terhadap sesuatu nilai hidup, maka nilai tersebut 

selanjutnya menjadi panduan hidup dan standar nilai moral bagi seseorang. 

Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila semestinya dipahami sebagai cita-

cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh jurnalis dan segenap 

warga masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan 

bangsa.37 

Proses penghayatan yang benar akan melahirkan suatu pemahaman 

yang komprehensif yang akan berlanjut kepada sebuah penerimaan yang 

tulus dan murni tentang kebenaran dan keluruhan nilai-nilai Pancasila 

untuk kemudian diresapkan ke dalam rasa, hati dan akal budi setiap 

jurnalis. Dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila oleh seseorang maka 

akan tercipta sebuah keyakinan yang teguh di dalam dirinya tentang 

kebenaran dan keluhuran nilai-nilai Pancasila dimaksud. Semakin 

seseorang menghayati dan meresapkan di dalam dirinya, semakin kuat 

nilai-nilai tersebut akan merasuk dan mempengaruhi pola pikir yang 

terbangun. Oleh karenanya, kondisi ideal yang diharapkan adalah setiap 

jurnalis seyogyanya sudah mengetahui, mengerti, menghayati dan 

memahami nilai-nilai dari Pancasila di sepanjang hidupnya, yang akan 

terlihat dari karya-karya jurnalistiknya. 

 

b. Nilai-nilai Pancasila sudah diteladankan oleh pemimpin 

Pengamalan atau implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis yang diharapkan sudah dilakukan, dimulai dari diri para jurnalis itu 

sendiri secara individu, kemudian meningkat ke kelompok kerja di internal 

masing-masing media massa, selanjutnya menjadi bagian dari usaha 

                                                 
37 Poespowardojo, Soerjanto & Hardjatno, N. Jenny M.T. Pancasila sebagai Dasar Negara 

dan Pandangan Hidup Bangsa. Pokja Lemhannas RI 2010. 
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implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan yang lebih luas antar 

jurnalis berbagai media massa, yang akan berimbas kepada kebiasaan 

bersama seluruh jurnalis dan pekerja pers di tanah air. Kondisi tersebut di 

atas dapat dengan mudah terwujud karena nilai-nilai Pancasila sudah 

diteladankan oleh para pemimpin. Sebagaimana dipahami bahwa setiap 

orang senantiasa mencari figur atau sosok tertentu yang akan jadi model 

panutan dalam menjalani kehidupannya. Figur ideal itu umumnya dicari dan 

ditemukan pada diri pemimpin-pemimpin di sekelilingnya. Dengan dasar 

pemikiran ini, maka ketika para pemimpin bangsa, termasuk pemimpin di 

kalangan jurnalis dan pekerja media massa, telah menunjukkan sikap dan 

perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maka lambat-laun para jurnalis 

mengikuti, mencontoh, dan mengadopsi sikap dan pola laku seperti yang 

diteladankan para pemimpin mereka. 

Ketika sistem dan pola pemberitaan di media massa sudah 

mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka lambat-laun masyarkat pengguna 

media massa akan terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal yang 

sama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing. 

Metode pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah 

pandangan hidup bangsa oleh para jurnalis seperti inilah yang menjadi 

harapan kita. Jurnalis yang berpikir, merasa, bersikap, berperilaku, 

berucap, serta menghasilkan karya jurnalistik, dan lebih daripada itu 

jurnalis yang memperjuangkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, adalah 

sosok anak bangsa ideal yang dibutuhkan Indonesia saat ini dan di masa 

mendatang. Para jurnalis pada tataran ini akhirnya berposisi sebagai sosok 

figur tauladan bagi masyarakat, sebagaimana fungsinya sebagai “guru” 

bagi setiap pembaca atau konsumen media massanya. Hal tersebut 

selaras dengan metode pendekatan dalam pembangunan watak dan 

karakter bangsa seperti diungkapkan sebagai berikut: “sebelum menuntut 

perbaikan karakter orang lain, sebaiknyalah kita memperbaiki karakter diri 

sendiri”. 

Pengamalan nilai-nilai Pancasila yang diteladankan para pemimpin itu 

harus dilakukan secara selaras, serasi dan seimbang sebagai kesatuan 

yang utuh, dan terus-menerus tiada henti. Pengamalan nilai-nilai Pancasila 
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mencakup:38 (1) tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk meletakkan landasan 

spritual, moral dan etika yang kukuh bagi kehidupan bangsa; (2) 

peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi manusia, 

penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidak-adilan dari muka 

bumi; (3) pembinaan kebangsaan di kehidupan manusia, masyarakat, 

bangsa dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam 

rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; (4) upaya 

menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi yang makin 

mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis; dan, (5) upaya 

mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dikaitkan dengan 

pemerataan pembangunan menuju terciptanya kemakmuran yang 

berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman dan pengamalan 

seperti diuraikan di atas merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya 

pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa 

secara utuh, murni, dan konsekwen. 

Keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang 

diperlihatkan para pemimpin dan diikuti oleh para jurnalis adalah faktor 

terpenting dari segalanya. Keteladanan berwujud pada cara berpikir 

(positif), bersikap (realistik dan adil), dan berbuat secara nyata dari para 

pemimpin media massa, yang juga diikuti oleh para jurnalisnya, yang 

mencerminkan jiwa dan nilai-nilai Pancasila adalah pilar penting dalam 

proses sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Keseluruhan 

nilai-nilai luhur Pancasila ditransformasikan ke dalam tindakan sehari-hari 

seperti perilaku yang religius dan toleran, ramah dan adil, tidak 

mementingkan diri sendiri, tertib hukum dan bebas KKN. Menyampaikan 

informasi di media massa dengan tetap mempertimbangkan etika dan 

moral pemberitaan yang sepantasnya berdasarkan standar-standar nilai 

moral Pancasila adalah bagian dari perilaku yang patut diteladani. 

Kesejukan dan jauh dari prasangka buruk yang hanya akan menimbulkan 

kekuatiran di kalangan masyarakat adalah pola pemberitaan yang 

diperlukan dalam pembangunan di segala bidang. Ketika peran-peran 

                                                 
38 Lemhannas RI, Modul E-Learning Bidang Studi Ideologi, 2012. 
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tersebut dapat dimainkan dengan baik oleh para jurnalis, maka 

sesungguhnya keagenan mereka membawa pesan dan anjuran 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada khalayak ramai 

merupakan misi mulia kalangan jurnalis sebagai anak bangsa. 

 

c. Nilai-nilai Pancasila sudah ditegakkan dalam aturan perundangan 

Untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang benar-benar memahami 

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup, diperlukan adanya upaya 

sosialisasi secara terpadu, menyeluruh, berkesinambungan, dan terukur. 

Pada tahap implementasi nilai-nilai, amat penting kiranya program 

penerapan Pancasila di kalangan jurnalis dan masyarakat umum 

dilaksanakan juga secara terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan 

terukur. Di sinilah pentingnya peran kelembangaan, lengkap dengan 

perangkat peraturannya, yang menangani sosialisasi nilai-nilai Pancasila 

serta upaya pengimplementasiannya di berbagai lapisan masyarakat, 

khususnya kalangan jurnalis. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh 

pemangku kepentingan sebagai penentu kebijakan diharapkan sudah 

mewujudkan tersediannya peraturan perundangan dan kelembagaan yang 

bertanggung jawab terhadap upaya implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan penegakkan hukumnya. Pemanfaatan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang media dan publikasi tentunya akan 

menjadi sarana efektif sebagai media sosialisasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat banyak secara optimal. Namun demikian, 

agar segala sesuatunya dapat berjalan dan dilakukan secara baik, benar, 

adil, dan terkontrol, maka diperlukan sekali adanya perundangan yang 

akan menegakkan pelaksanaan program implementasi nilai-nilai Pancasila 

dimaksud di lapangan. 

Pemahaman para jurnalis dan pekerja media massa terhadap nilai-

nilai Pancasila harus diterjemahkan dalam bentuk sikap dan komitmen 

untuk mentaati segala aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

terhadap aturan tertulis yang formal, pemahaman ini juga harus tercermin 

dalam sikap dan perilaku berupa penghormatan kalangan jurnalis terhadap 

budaya, kebiasaan, dan adat istiadat yang tidak tertulis tetapi hidup dan 



64 

 

diakui di dalam masyarakat. Selanjutnya pemahaman itu harus merasuk ke 

nilai-nilai praksis Pancasila berupa pikiran, ucapan, dan tindakan nyata 

sebagai pengamalan atau implementasi nilai-nilai Pancasila oleh jurnalis 

yang dalam konteks kebangsaan dilakukan bersama seluruh anak bangsa 

dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 

 

d. Nilai-nilai Pancasila sudah dilestarikan sebagai budaya 

Pembudayaan nilai dasar negara Pancasila sebagai ideologi nasional 

secara filosofis-ideologis dan konstitusional adalah sebuah keharusan. 

Karenanya, semua komponen bangsa, lebih-lebih kelembagaan dan 

kepemimpinan negara berkewajiban melaksanakan amanat dimaksud. 

Demi tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, negara melalui pemerintah, 

baik pusat maupun daerah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan 

nilai dasar negara Pancasila yang merupakan ideologi negara, ideologi 

bangsa Indonesia, bagi generasi penerus demi integritas dan keselamatan 

NKRI. Upaya tersebut diharapkan sudah dilakukan dengan pola-pola yang 

efisien, efektif, dan berdaya jangkau luas hingga ke pelosok tanah air yang 

paling terpencil dan sulit dijangkau. Pada poin ini, peran pers atau media 

massa menjadi sangat relevan. Hal yang semestinya dilakukan adalah 

mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai Pancasila yang sudah 

diketahui, dihayati, dipahami untuk kemudian diamalkan dan dibudayakan 

di kalangan jurnalis. 

Pemikiran-pemikiran untuk pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai 

Pancasila ini diharapkan sudah dikembangkan secara melembaga, 

konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendayagunakan semua 

kelembagaan dan komponen bangsa, teristimewa lembaga-lembaga yang 

berkaitan langsung dengan dunia pers atau media massa. Pembudayaan 

nilai-nilai Pancasila oleh pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat 

tentang tata kehidupan masyarakat dan tata kehidupan pemerintahan 

melalui mekanisme yang sudah ada diharapkan mampu kembali menggali, 

memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pembudayaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat tidak lepas dari gatra-

gatra yang terdapat di astagatra yang meliputi aspek geografi, demografi, 
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sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

pertahanan keamanan. 

Media massa adalah pembentuk kebudayaan dan peraadaban 

manusia di sepanjang zaman di semua tempat di muka bumi ini. Sesuatu 

nilai yang diyakini dan diamalkan seseorang hanya akan menjadi budaya 

masyarakat ketika nilai tersebut diyakini dan diterapkan oleh setiap anggota 

komunitas masyarakat itu. Untuk dapat menjadi sebuah budaya, nilai 

dimaksud harus melalui proses penyebaran sebagai informasi kepada 

banyak orang di dalam komunitasnya dengan tujuan untuk diketahui oleh 

khalayak. Proses penyebaran informasi nilai-nilai tersebutlah peran media 

massa telah menjadi kunci sukses pembudayaan sebuah nilai dan perilaku. 

Dalam konteks ini, sesungguhnya media massa telah menempatkan para 

jurnalisnya pada posisi yang amat strategis, menjadi agen-agen nilai 

Pancasila, agen moral dan pembawa pesan untuk menginspirasi dan 

mengarahkan setiap orang ke arah yang baik. Masyarakat akan termotivasi 

untuk memiliki pola pikir yang sesuai dengan tuntunan Pancasila oleh salah 

satunya himbauan yang terus-menerus dilakukan oleh para jurnalis. 

 

22. Kontribusi Terimplementasinya Nilai-nilai Pancasila di Kalangan 

Jurnalis terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan nasional 

Berdasarkan pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis yang diharapkan, terlihat jelas adanya keinginan untuk melakukan 

program implementasi nilai-nilai tersebut sesegera mungkin, yang dimulai 

dari kalangan jurnalis untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh komponen 

bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut diyakini mampu memberi 

kontribusi besar bagi meningkatkan ketahanan pangan, yang selanjutnnya 

dapat mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh. Kontribusi langsung 

maupun tidak langsung dari telah diimplementasikannya nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis terhadap ketahanan pangan dan implikasi 

meningkatnya ketahanan pangan terhadap ketahanan nasional dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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a. Kontribusi Terimplementasinya Nilai-nilai Pancasila di Kalangan 

Jurnalis terhadap Ketahanan Pangan 

Secara ideal, dunia media massa dan publikasi di negeri kita akan 

semakin baik seiring dengan terus dikembangkan dan dilestarikannya 

pelaksanaan atau implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis. 

Sajian informasi yang diproduksi oleh media-media massa di Indonesia 

telah sejalan dengan prinsip-prinsip jurnalisme dan nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia, Pancasila. Pemberitaan yang ditampilkan oleh media massa 

secara umum lebih mengedepankan pada aspek pembentukan opini publik 

yang memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak, khususnya 

masyarakat petani yang memproduksi pangan. Para jurnalis tidak mudah 

terjebak untuk mengamalkan motto a bad news is a good news (berita 

buruk adalah berita yang bagus). Justru dengan keahlian dan 

profesionalitas dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila, para jurnalis 

menyulap berita baik menjadi berita menarik (a good news is an interesting 

news). Motto tersebut mengakar sangat kuat, telah mendarah-daging, 

menjadi pengendali pola pikir para jurnalis dalam melakukan tugas 

jurnalistiknya. Sebab itu, tidak mengherankan jika setiap hari informasi 

yang disampaikan kepada publik oleh media massa adalah hal-hal yang 

menyejukan, mencerahkan, memberikan banyak ilmu-pengetahuan dan 

menambah wawasan setiap penikmat informasi media. Isi media massa 

cetak maupun elektronik selalu menyajikan informasi tentang hasil 

penelitian pertanian, hasil uji coba lahan gambut dan tandus, keberhasilan 

petani agro wisata, hasil kompetisi pertanian, peternakan, dan eksport hasil 

pertanian yang semakin meningkat. Berita keberhasilan petani dan industri 

pangan nasional maupun lokal selalu menghiasi headline setiap media 

cetak, mengisi ruang utama liputan-liputan di media elektronik dan online. 

Berita-berita minus selalu menempati kolom kecil di halaman tengah bagian 

bawah media cetak. 

Kondisi ini semakin baik dan menguat oleh adanya kemitraan yang 

produktif dari semua pemangku kepentingan, baik dari kalangan 

pemerintah, swasta, politisi, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat luas, 

sehingga kreativitas yang cerdas dari para jurnalis dapat mempercepat 
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peningkatan pembangunan, khususnya bidang pangan. Salah satu 

indikatornya terlihat dari adanya publikasi yang gencar terhadap setiap 

program pembangunan pangan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta 

dan masyarakat. Berbagai persoalan yang menghambat pembangunan 

dicarikan solusinya, yang kemudian diinformasikan kepada khalayak publik 

melalui penerbitan artikel dan beritanya di media massa. Keberhasilan 

sekecil apapun tidak luput dari sorotan dan publikasi media massa. Prinsip 

informasi menginspirasi warga masyarakat ke arah perbaikan dan 

peningkatan hidup menjadi fokus kerja kalangan juranalis. Hasil karya 

jurnalistik para wartawan dan pekerja media massa secara jelas 

merefleksikan sikap, pola pikir, dan perilaku mereka yang berbudaya 

Pancasila. Tayangan di berbagai televisi, tulisan dan berita yang dimuat di 

media-media cetak dan ribuan tulisan dan tayangan gambar, foto, karikatur, 

dan video di media online membuat bangga setiap anak negeri. Tidak ada 

lagi berita horor, menyeramkan, dan menakutkan. Media-media nasional 

dan lokal bebas dari tayangan tentang pertikaian, pembunuhan, 

perampokan, penipuan, dan berbagai tindak kriminal yang hakekatnya anti-

pancasila. Fenomena menarik dan menyenangkan di kalangan jurnalis 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung berperan besar bagi 

kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk pembangunan 

bidang pangan. 

Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan 

pekerja media massa akan menjadi pendorong penciptaan paradigma, pola 

dan sistem pemberitaan yang mencerahkan di media massa nasional 

maupun lokal, terutama di media arus utama. Jurnalis telah menunjukkan 

kepedulian yang tinggi terhadap kaidah jurnalistik yang berpihak kepada 

kepentingan publik, kebenaran fakta lapangan, ke-berimbang-an berita, 

dan kejujuran hati nurani berdasarkan ajaran nilai moral Pancasila. 

Pancasila telah menjadi kajian penting yang selalu terdengar di kalangan 

para jurnalis, dan nilai-nilainya selalu dijadikan sebagai landasan berpijak 

dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari, termasuk dalam menghasilkan 

berita, artikel, dan bentuk informasi lainnya yang siap ditayangkan di media 

massa. Khusus terkait dengan pembangunan bidang pangan guna 
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meningkatkan ketahanan pangan nasional, dampak langsung maupun tidak 

langsung dari telah diimplementasikannnya nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis terhadap ketahanan pangan, antara lain sebagai berikut: 

 

1) Meningkatnya jumlah hasil karya para jurnalis di berbagai media 

massa yang berisi informasi bagi masyarakat, khususnya kalangan 

petani, yang dapat memberikan petunjuk inspiratif-kreatif tentang 

pengolahan lahan pertanian, perikanan, dan peternakan yang 

efektif, efisien, dan maju. Porsi pemberitaan sudah lebih banyak berisi 

tentang pembangunan ekonomi pangan, pemberdayaan petani dan 

nelayan, bahkan banyak memberikan informasi secara menarik tentang 

enterpreneurship para petani dan kalangan ekonomi menengah ke 

bawah. Berita-berita tentang pertikaian politik, hukum, dan kiriminal 

menurun drastis. informasi tentang hal-ihwal pembangunan pertanian, 

perikanan, dan peternakan, dipastikan selalu dapat dijumpai di hampir 

semua media massa nasional dan daerah, baik media cetak maupun 

elektronik dan online. Sudah jamak dijumpai media nasional yang 

menampilkan persoalan pembangunan bidang pangan yang diletakkan 

halaman utama (headline) media mereka. Fenomena yang baik itu 

memberikan pencerahan yang amat dibutuhkan kalangan pekerja bidang 

pertanian, yang pada gilirannya pembangunan bidang pangan mendapat 

perhatian serius, baik dari pihak petani, pemangku kepentingan lainnya, 

dan pihak pengambil kebijakan. Kondisi ini berpengaruh sangat positif 

terhadap upaya pencapaian tingkat ketahanan pangan Indonesia yang 

kuat. 

 

2) Jarang sekali terjadinya kerisauan penduduk yang diakibatkan oleh 

pemberitaan di media massa. Masyarakat menjalani hari-hari mereka 

dengan tenang, nyaman, dan tidak terprovokasi oleh media karena 

informasi di media-media massa sudah menampilkan informasi yang 

sejuk, mencerahkan dan penuh dengan analisis yang berimbang, ditulis 

atau disajikan secara ilmiah dan memberikan solusi dari permasalahan 

yang dihadapi publik. Jarang sekali terdengar terjadi penumpukan bahan 
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makanan dengan alasan-alasan apapun. Hal itu berdampak pada 

stabilitas harga dan produksi berjalan dengan baik, selalu meningkat 

sesuai kebutuhan pasar yang diinformasikan oleh media yang 

pancasilais itu. Kerjasama yang terjadi antar jurnalis dan para mitra 

kerjanya sebatas pada hubungan kerja bisnis profesional yang realistis, 

tidak didasari oleh kegiatan kolusif dan apalagi koruptif. Nilai-nilai 

Pancasila yang sudah terimplementasikan dengan baik di kalangan 

jurnalis telah menciptakan sebuah komunitas jurnalis yang hasil kerjanya 

senantiasa memberikan perbaikan dan peningkatan kerja para produsen 

pangan, para distributor, dan masyarakat konsumen secara luas. Kondisi 

yang baik tersebut tentu saja berimplikasi sangat positif terhadap 

peningkatan ketahanan pangan nasional. 

 

3) Pola dan budaya hidup para jurnalis dan masyarakat luas sudah 

semakin membaik sesuai ajaran nilai-nilai Pancasila. Jarang sekali 

dijumpai anggota masyarakat yang suka hidup foya-foya dan bergaya 

hidup mewah. Sifat hedonis tidak lagi menjadi trend, telah ditinggalkan 

dan diganti hidup sederhana, saling tolong-menolong antar warga di 

hampir semua kelompok masyarakat akibat gencarnya pemberitaan dan 

penayangan hasil kerja jurnalis yang mengajarkan tentang pola hidup 

sederhana sesuai nilai-nilai Pancasila. Dampak positif yang terlihat 

sehari-hari, sudah jarang terdengar kejadian tindak kriminal seperti 

perampokan, penipuan, pencurian, dan lain-lain. Para pejabat juga 

enggan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, 

lebih jauh lagi setiap orang akan segera melaporkan kepada pihak 

terkait jika menemukan barang-barang yang hilang, tertinggal, atau 

tercecer di jalan atau tempat-tempat umum. Suasana yang damai, 

nyaman, saling menghormati, saling bantu, dan sebagainya menjadi 

pemandangan setiap saat di setiap tempat di tanah air. Hal ini terjadi 

karena pemberitaan media massa dan pola laku para jurnalis yang 

demikian santun, beradab, dan berkebudayaan luhur saat 

menyampaikan berbagai informasi, yang juga amat berguna jauh dari 

prasangka buruk dan mencerahkan, kepada masyarakat melalui media 
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yang mereka kelola. Kondisi ini tentu saja akan berdampak kepada 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, termasuk peningkatan produksi 

pangan dan penyediaannya di masyarakat, yang pada gilirannya akan 

berimplikasi langsung kepada meningkatnya ketahanan pangan 

nasional. 

 

4) Tingginya transparansi dan terpublikasinya kondisi real tentang 

perkembangan ekonomi, termasuk kemajuan pembangunan bidang 

pangan sebagai hasil kerja jurnalis yang jujur, penuh pertimbangan 

yang bijak, dan profesional dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sebagai penyedia informasi yang penting dan dibutuhkan 

masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa. Informasi dengan 

akurasi tinggi yang disediakan oleh para jurnalis yang bebas bekerja 

tidak berdasarkan kepentingan individu dan kelompok tertentu, 

memperhatikan kaidah-kaidah dan prinsip moral jurnalisme, 

menyebabkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program 

pembangunan pangan berjalan dengan baik, lancar dengan hasil 

validasi yang akurat dan benar sesuai kenyataan. Hal itu tentu saja akan 

mendorong tercapainya ketahanan pangan nasional yang diidamkan. 

 

b. Kontribusi Menguatnya Ketahanan Pangan terhadap Ketahanan 

Nasional 

Sebagaimana diuraikan di atas, terimplementasikannya nilai-nilai 

Pancasila di kalangan jurnalis memberikan pengaruh yang sangat besar 

terhadap ketahanan pangan nasional Indonesia, yakni lancarnya upaya 

meningkatkan ketahanan pangan yang kuat dan stabil. Dengan kata lain, 

diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

menyebabkan meningkatnya ketahanan pangan, yang diindikasikan 

dengan percepatan peningkatan produksi pangan, lancarnya distribusi 

pangan ke segenap wilayah, dan menguatnya daya beli rakyat terhadap 

pangan. Dampak dari ketahanan pangan yang kuat tersebut terlihat dari 

menurunnya ke titik terendah jumlah warga masyarakat yang kesulitan 

mendapatkan bahan pangan, jarang ditemukan kasus warga yang 



71 

 

kelaparan dan kesulitan mendapatkan bahan makanan, produksi pangan 

meningkat melampaui kebutuhan konsumen, distribui pangan lancar, dan 

daya beli masyarakat terbilang tinggi. Kondisi ketahanan pangan yang 

sangat baik itu berimplikasi langsung terhadap ketahanan nasional, yang 

secara rinci dapat dilihat pengaruhnya pada kelima gatra ketahanan 

nasional berikut ini. 

 

1) Terhadap ketahanan nasional di bidang ideologi; sebagaimana 

lazimnya seseorang yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, 

terutama kebutuhan dasar pangannya, orang tersebut akan mudah 

digugah kesadarannya untuk memegang teguh idealisme hidup sesuai 

nilai-nilai moral yang dianut oleh komunitas sosialnya. Bagi seorang 

yang tidak lagi lapar, tidak lagi memikirkan tentang di mana dan 

bagaimana mencari pemenuhan kebutuhan pangannya, umumnya akan 

haus terhadap ideologi yang sesuai dan ingin dipegang teguh dalam 

hidupnya. Ia akah mempelajari dengan tekun tentang nilai-nilai yang 

dikandung oleh ideologi yang dipelajarinya itu. Berdasarkan fakta umum 

tersebut dapat diartikan bahwa jika rakyat Indonesia sudah terpenuhi 

kebutuhan pangannya, maka Pancasila sebagai ideologi negara, 

falsafah bangsa dapat dengan mudah diterima dan dipegang teguh oleh 

rakyat. Ideologi Pancasila yang adalah juga sebagai pedoman hidup 

setiap warga negara Indonesia akan jadi panduan yang amat berharga 

dan bermakna bagi rakyat, terutama karena didukung oleh sikap logis 

yang dimiliki setiap orang yang sudah terpenuhi kebutuhan pangannya, 

juga sandang dan kebutuhan dasar lainnya. Hasrat untuk melakukan 

pnghianatan dan pemberotakan berlatar ideologi akan jauh dari 

pemikiran rakyat yang sudah mapan secara pangan-sandang-papan. 

Rakyat bahkan tidak lagi mudah diajak berdemonstrasi menentang 

kebijakan pemerintah dan negara. Rakyat juga sulit untuk diajak 

berpaling kepada ajaran dan ideologi lain jika mereka sudah merasa 

nyaman karena telah terpenuhi kebutuhan pangannya. Dari uraian dan 

penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah menguatnya 

ketahanan pangan nasional yang mantap yang ditandai dengan telah 
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terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh rakyat akan memperkuat 

ketahanan nasional. 

 

2) Terhadap ketahanan nasional di bidang politik; sebagaimana 

diketahui bahwa kestabilan politik dalam negeri umumnya ditentukan 

oleh faktor kokohnya sistem perpolitikan yang mendasari kegiatan politik 

suatu bangsa. Kokohnya sistem politik terwujud ketika setiap orang yang 

berada dalam sistem dan sub-sistem politik tersebut berada dalam 

kondisi normal, tidak lapar, terpenuhi segala kebutuhan hidupnya 

terutama pangan. Itu artinya, karena ketahanan pangan sudah terwujud 

sebagai dampak dari diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila, maka 

sistem dan sub-sistem politik dalam negeri berjalan dengan baik, lancar, 

dan kokoh. Dengan kondisi demikian, kemudian pada gilirannya 

kestabilan politik terjaga yang berarti juga ketahanan nasional bidang 

politik berada pada tingkat yang baik atau kondusif. 

 

3) Terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi; ketahanan 

ekonomi dan ketahanan pangan merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lainnya. Ketahan pangan selalu meningkat seiring 

dengan ketahanan ekonomi yang semakin membaik juga. Karena 

pangan merupakan bagian dari ekonomi maka setelah ketahanan 

pangan menguat atau meningkat, itu sama artinya ketahanan ekonomi 

juga membaik. Ketahanan ekonomi sebagai suatu konsep yang 

berkaitan dengan beberapa aspek, antara lain stabilitas ekonomi, 

ketahanan sistem ekonomi terhadap goncangan dari luar sistem 

ekonomi, dan tingkat yang aman antara garis kemiskinan dan tingkat 

pertumbuhan ekonomi, maka tingginya tingkat kesejahteraan rakyat 

yang ditandai dengan kemudahan mengakses sumber pangan sebagai 

dampak dari pembangunan pangan yang meningkat menunjukkan 

bahwa ketahanan nasional di bidang ekonomi juga meningkat. 

 

4) Terhadap ketahanan nasional di bidang sosial budaya; hubungan 

interaksi sosial antar anggota masyarakat terjaga dengan baik, 
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harmonis, dan saling bersinergi karena seluruh anggota masyarakat itu 

telah tercukupi kebutuhan pokoknya, terutama kebutuhan pangan. 

Keharmonisan hubungan antar warga amat penting dalam konteks 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala 

rongrongan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan 

nasional di bidang sosial budaya yang dilandasi falsafah negara 

Pancasila adalah mutlak dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa 

menghadapi arus globalisasi dan intervensi budaya asing ke dalam 

masyarakat Indonesia. Kerusuhan sosial jarang sekali terjadi karena 

setiap orang tidak lagi memperebutkan sesuatu yang berkaitan dengan 

kebutuhan pangan. Ketahanan pangan yang makin baik membuat 

masyarakat makin sejahtera, yang menyebabkan sangat jarang warga 

masyarakat yang ingin melibatkan diri pada persoalan-persoalan 

penyakit sosial, kerusuhan sosial, dan lain-lain. Justru sebaliknyya, 

karena kondisi pangan yang sudah mapan, banyak warga masyarakat 

yang justru meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga serta finansialnya 

untuk membantu usaha-usaha pelestarian budaya, pengembangan 

budaya, dan pemeliharaan kondisi sosial budaya yang baik. Ini artinya, 

ketahanan pangan amat mendukung terpeliharanya ketahanan nasional 

bidang sosial budaya dengan baik. 

 

e. Terhadap ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan; 

sebagaimana dimaklumi bahwa ketahanan nasional di bidang 

pertahanan dan keamanan merupakan keuletan dan ketangguhan 

bangsa yang mengandung kemampuan dan kekuatan nasional dalam 

mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan 

yang dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup 

dan eksistensi NKRI. Salah satu misi utama bidang ketahanan 

keamanan nasional adalah untuk menjaga keamanan dan ketentraman 

bangsa Indonesia dan seluruh wilayah NKRI dari segala bahaya apapun. 

Rakyat yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, terutama pangan, 

dipastikan memilki nasionalisme dan patriotisme yang tinggi 

dibandingkan dengan rakyat yang lapar. Dalam meningkatkan 
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ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan diperlukan 

partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik dalam bentuk 

partisipasi pertahanan-keamanan maupun dalam mendukung 

tercapainya tingkat pertanahan-keamanan yang kokoh dan stabil. Pada 

konteks partisipasi aktif rakyat, maka faktor ketahanan pangan rakyat 

amat menentukan keberhasilan membangun partisipasi rakyat dalam 

pertahanan-keamanan. Artinya, karena rakyat sudah tidak lapar, sudah 

terpenuhi kebutuhan pangannya, maka dengan mudah dimobilisasi 

untuk berpartisipasi dalam program pertahanan keamanan nasional. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketahanan pangan yang sudah 

tinggi berdampak pada peningkatan ketahanan nasional bidang hankam 

menjadi kuat dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat dalam 

bidang pertahanan keamanan bersebut. 

 

23. Indikator Keberhasilan 

Agar penentuan langkah-langkah strategis dalam upaya implementasi 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis sebagai falsafah pandangan hidup 

bangsa dalam kehidupan sehari-hari dapat berjalan dengan baik dan 

terarah, maka ditentukan indikator sebagai tolok ukur keberhasilan proses 

sebagai berikut : 

a. Tersedianya peraturan dan lembaga khusus yang berkaitan tentang 

program nasional implementasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat secara keseluruhan. 

b. Dilakukannya program pendidikan dan pembinaan khusus terhadap para 

pekerja media massa, di semua tingkat mulai dari jajaran pimpinan 

redaksi hingga kepada para jurnalis, yang berada di garis depan 

pengumpulan informasi/data, dengan materi utama tentang Pancasila 

dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. 

c. Meningkatnya kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sejumlah 

terbesar jurnalis Indonesia yang tercermin dari tingkat penghasilan yang 

memadai, kemampuan membiayai pendidikan anak, biaya kesehatan 

keluarga, memiliki tempat tinggal dan lain-lain. 
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d. Terjalinnya komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar instasi terkait, 

baik pemerintah maupun stake holders informal lainnya dalam 

pelaksanaan program implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis dan masyarakat umum.  
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BAB VI 

KONSEPSI IMPLEMENTASI 

NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN JURNALIS 

GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA 

KETAHANAN NASIONAL 

 

24. Umum 

Untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait upaya 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis diperlukan suatu 

konsepsi yang berisikan kebijakan, strategi dan upaya secara komprehensif 

dan integral. Penyusunan konsepsi tersebut harus berpedoman dan 

mengacu pada rambu-rambu yang telah ada serta dengan 

mempertimbangkan kecenderungan yang terjadi akibat perkembangan 

lingkungan strategis. Pada langkah awal ditentukan kebijakan dasar yang 

akan menjadi acuan dalam menyusun strategi dan upaya yang akan 

dilakukan, sehingga diharapkan tidak keluar dari arah yang telah 

dirumuskan. Strategi diarahkan untuk mengembangkan pemikiran dasar 

dari kebijakan yang telah diambil ke dalam bentuk-bentuk yang lebih 

spesifik. Melalui strategi itulah kemudian dikembangkan upaya-upaya yang 

lebih konkret dan tajam serta lebih bersifat operasional. Antara kebijakan, 

strategi dan upaya tersebut memiliki kesatuan dan sinergitas yang utuh 

sebagai suatu langkah guna membentuk satu sistem dalam mewujudkan 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis, yang pada gilirannya 

juga kepada seluruh rakyat Indonesia. 

Karena begitu pentingnya keberadaan media massa bersama 

jurnalisnya, maka usaha pembangunan dan pengembangan bidang 

jusrnalistik dalam negeri penting sekali dan bersifat mendesak. Pembinaan 

para pekerja bidang media massa, baik cetak maupun elektronik dan 

online, adalah salah satu aspek yang mutlak dilakukan bersama dalam 

rangka mewujudkan suatu sistem pemberitaan yang pro kepada 

kepentingan rakyat banyak, seperti pro ketahanan pangan. Sebagaimana 

konsep ketahanan pangan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

pemenuhan pangan bagi setiap anggota masyarakat, maka peran media 
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massa dipandang penting untuk diarahkan kepada usaha meningkatkan 

ketahanan bidang pangan tersebut. Kebijakan yang dipandang tepat, 

beserta beberapa strategi dan upaya-upaya strategis untuk membentuk 

kalangan jurnalis pancasilais yang pro ketahanan pangan diuraikan di 

bagian berikut ini. 

 

25. Kebijakan 

Berangkat dari luas dan beragamnya permasalahan yang harus 

ditangani, maka kebijakan yang diambil harus komprehensif, arif, tegas, 

terukur dan realistik, karena langkah yang diambil ini merupakan refleksi 

dari sebuah kesungguhan pemerintah dan seluruh komponen terkait dalam 

merumuskan konsepsi implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis guna mendukung peningkatan ketahanan pangan dalam rangka 

ketahanan nasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, disusunlah kebijakan 

tentang nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis, yakni: 

”Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis guna 

meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional”. 

Kebijakan ini perlu diambil dengan tujuan secara makro untuk 

membudayakan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, falsafah 

dan pandangan hidup bangsa, dan secara mikro untuk mendorong 

terciptanya para jurnalis yang memiliki mental berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila yang akan terlihat dari hasil karya jurnalistik mereka di media 

masing-masing. 

 

26. Strategi 

 Strategi adalah  ilmu dan seni menggunakan sumberdaya untuk bisa 

memberikan dukungan maksimal kepada kebijakan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Strategi sangat ditentukan oleh cara serta sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam pencapaian  sasaran agar efektif dan 

efisien dalam rangka pencapaian tujuan. Sesuai dengan kebijakan yang 

telah ditetapkan terlebih dahulu, strategi yang akan dipilih juga 

mengharapkan terwujudnya sasaran atau target-target yang telah 

ditetapkan sebagai harapan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan 
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persoalan yang dibahas dalam karya ini, hakikinya suatu kebijakan yang 

ditetapkan haruslah merupakan formulasi dari harapan-harapan untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis guna 

meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional. 

Sehubungan dengan itu, untuk merealisasikan program implementasi 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis, beberapa strategi berikut dapat 

ditempuh dengan memperhatikan faktor-faktor yang secara situasional 

mempengaruhi proses pelaksanaannya di lapangan. Strategi-strategi 

dimaksud adalah: 

 

a. Strategi 1: Membuat peraturan dan lembaga khusus yang berkaitan 

tentang program nasional implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat secara keseluruhan. 

Strategi pertama ini dipandang amat penting dan harus ditempatkan 

sebagai point pertama untuk ditempuh dalam rangka memberikan 

kepastian hukum dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dan penetapan 

pemangku kepentingan yang akan bertanggung-jawab terhadap 

pelaksanaan program dimaksud secara formal. Sasaran yang ingin dicapai 

melalui strategi ini antara lain: 

1) Diterbitkannya peraturan perundangan dan kebijakan terkait nilai-nilai 

Pancasila dan implementasinya di kalangan jurnalis maupun masyarakat 

luas. 

2) Terbentuknya lembaga khusus di tingkat nasional maupun di daerah-

daerah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh rakyat, yang 

dapat dimulai kepada kalangan jurnalis. 

3) Terbentuknya suatu sistem sosialisasi dan implementasi maupun 

pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh 

elemen masyarakat di semua level dan komunitas, terutama para 

jurnalis. 

4) Dibuatnya berbagai peraturan dan/atau tata tertib di lembaga-lembaga 

pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi, termasuk pesentren 

dan sekolah berasrama yang memberikan petunjuk implementasi nilai-
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nilai Pancasila, lengkap dengan perangkat sanksi bagi pelanggaran nilai-

nilai tersebut. 

 

b. Strategi 2: Melakukan program pendidikan dan pembinaan khusus 

tentang nilai-nilai luhur Pancasila terhadap para pekerja media 

massa, di semua tingkat mulai dari jajaran pimpinan redaksi hingga 

kepada para jurnalis. 

Strategi kedua ini yang juga amat penting dan mendesak dimulai 

harus diambil dalam rangka memberikan akses yang memadai kepada 

kalangan jurnalis dan pekerja media massa terhadap peluang 

meningkatkan kapasitasnya dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai penyebar informasi. Sasaran yang ingin dicapai 

melalui strategi kedua ini antara lain: 

1) Dibuatnya program pendidikan dan latihan yang dikhususkan kepada 

para jurnalis dan pekerja media massa yang menjadi tulang punggung 

bagi sosialisasi dan wadah pembiasaan nilai-nilai Pancasila bagi jurnalis. 

2) Tersosialisasinya Pancasila beserta nilai-nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya di kalangan jurnalis, yang akan jadi pedoman dan panduan 

dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk 

dalam menghasilkan karya jurnalistik. 

3) Terbentuknya komunitas atau jajaran jurnalis dan pekerja media massa 

yang cerdas secara intelektual, cerdas emosional, maupun spiritual yang 

dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila melalui program sosialisasi dengan 

pola pendidikan dan pembinaan khusus. 

4) Terbangunnya keinginan dan komitmen yang kuat di kalangan jurnalis 

dan pekerja media massa, dari level tertinggi hingga ke tingkat yang 

paling rendah terhadap penghayatan dan penerapan nilai-nilai Pancasila 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengumpul dan 

penyebar informasi melalui media massa. 

5) Terbentuknya kesamaan persepsi bahwa nilai-nilai Pancasila perlu 

diimplementasikan, dibiasakan dan dibudayakan dalam kehidupan para 

jurnalis. 
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c. Strategi 3: Melakukan program pemberdayaan jurnalis di bidang 

ekonomi untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan 

para jurnalis. 

Strategi ketiga ini juga dipandang amat penting menjadi perhatian 

untuk ditempuh sebagai pendukung utama dalam rangka memberikan daya 

dorong bagi percepatan perwujudan hasil program implementasi nilai-nilai 

Pancasila sekaligus juga juga dapat mengokohkan pembiasaan 

menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di kalangan jurnalis. Sasaran 

yang ingin dicapai melalui strategi ini antara lain: 

1) Diterbitkannya kebijakan atau program pemberdayaan jurnalis oleh 

pemerintah dan kalangan swasta yang peduli dengan kondisi ekonomi 

para pekerja media massa tersebut. 

2) Terwujudnya komunitas atau jajaran jurnalis dan pekerja media massa 

yang memiliki tingkat ekonomi yang memadai sehingga mereka dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, munjunjung tinggi nilai-

nilai moral dan kode etik jurnalistik. 

3) Terbangunnya jiwa wirausaha di kalangan jurnalis sehingga mereka 

dapat menjalankan usaha bisnis profesional yang dapat memberikan 

kehidupan yang layak di luar profesi sebagai jurnalis yang dalam banyak 

kasus tidak mendapatkan penghasilan yang layak. 

4) Terwujudnya kalangan jurnalis yang cerdas secara bisnis sehingga 

disamping sebagai bekal pengetahuan berbisnis, juga akan menjadi 

bahan pelajaran berharga yang dapat mereka tuliskan atau ceritakan 

kepada publik melalui media massa yang mereka kelola. 

 

d. Strategi 4: Membuat sistem manajemen informasi dan koordinasi 

antar instasi terkait, baik pemerintah maupun stake holder informal 

lainnya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis dan masyarakat umum. 

Strategi empat ini juga tidak kalah pentingnya. Justru dalam banyak 

hal, sinergitas yang didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang baik 
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antar instansi terkait sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran 

program. Sasaran yang ingin dicapai dalam strategi ini antara lain: 

1) Terbentuknya sebuah forum konsultasi jurnalis dan media massa yang 

akan berfungsi sebagai wadah bersama antara pemangku kepentingan 

di jajaran pemerintah dengan para jurnalis, pengusaha media, organisasi 

pers, dan lain-lain. 

2) Terbentuknya sebuah sistim komunikasi dan koordinasi antar instasi dan 

lembaga negara terkait sehingga pelaksanaan implementasi nilai-nilai 

Pancasila dapat berjalan dengan baik, komprehensif dan melibatkan 

semua stake holder terkait. 

3) Terwujudnya kerjasama yang sinegis antar berbagai komponen dan 

lembaga terkait yang ditandai dengan saling menunjangnya antar 

instansi dalam melaksanakan program implementasi nilai-nilai Pancasila, 

khususnya di kalangan jurnalis, dan di masyarakat umum. 

4) Terbangunnya partisipasi aktif yang sinergis dari semua elemen dan 

instansi terkait bersama stake holder lainnya dalam pelaksanaan 

program sosialisasi, pemahamam, penerapan, pembiasaan, dan 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 

 

27. Upaya 

Dalam rangka melakukan eksekusi atas strategi-strategi yang akan 

digunakan dalam proses implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis, disusun beberapa upaya yang dapat diambil pada masing-masing 

strategi di atas baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersamaan antar strategi yang telah ditetapkan itu. Upaya-upaya dimaksud 

adalah: 

 

a. Strategi 1: Membuat peraturan dan lembaga khusus yang berkaitan 

tentang program nasional implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis dan masyarakat secara keseluruhan. 

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pembuatan peraturan dan 

lembaga khusus yang berkaitan tentang program nasional implementasi 
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atau penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan masyarakat 

secara keseluruhan, antara lain: 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia mengeluarkan produk legislatif berupa undang-

undang yang berkaitan dengan kewajiban setiap warga negara 

mempelajari dan memahami serta mengamalkan Pancasila melalui 

implementasi nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam lima sila 

Pancasila tersebut. Secara khusus, pola penggunaan kewenangan 

menerbitkan aturan perundangan yang sama dapat dikhususkan dengan 

lebih bernuansa “pemaksaan moral” kepada kalangan jurnalis. Langkah 

ini penting agar perhatian dan kepedulian semua pihak terhadap 

implementasi nilai-nilai Pancasila dapat digugah dan “dipaksa” dalam 

kehidupan sehari-hari para jurnalis. 

2) Pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengeluarkan kebijakan 

membentuk sebuah lembaga yang diberi tugas khusus untuk 

mendidikkan, mensosialisasikan dan membudayakan nilai-nilai 

Pancasila kepada seluruh rakyat Indonesia yang dapat diawali kepada 

generasi muda melalui bangku sekolah, keluarga dan komunitas-

komunitas. Lembaga Pembudayaan Pancasila ini dapat berbentuk 

badan pemerintah non kementrian yang bisa saja bersifat adhock atau 

permanen, dapat berbentuk sebuah dewan atau forum, yang akan 

melakukan program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila 

kepada seluruh lapisan masyarakat, dan secara khusus kepada segmen 

jurnalis dan pekerja media massa. 

3) Kementrian Keuangan mengalokasikan anggaran pelaksaan peraturan 

perundangan terkait kewajiban setiap warga negara mempelajari dan 

memahami serta mengamalkan Pancasila melalui implementasi nilai-

nilai hidup yang terkandung di dalam lima sila Pancasila tersebut. 

Anggaran tersebut dapat saja ditambahkan kepada alokasi anggaran 

pendidikan atau dana peningkatan kapasitas masyarakat yang dikelola 

oleh kementrian dan lembaga terkait dengan pendidikan karakter, baik 
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yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun 

yang dilaksanakan di masyarakat umum. 

4) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Komunikasi dan 

Informasi, serta Kementrian Dalam Negeri menerbitkan peraturan dan 

kebijakan khusus yang berkenaan dengan program pendidikan, 

pengamalan (implementasi) dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di 

kalangan para jurnalis dan pekerja media massa lainnya. Peraturan dan 

kebijakan tersebut diikuti oleh perencanaan dan pelaksaan program 

pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pendampingan implementasi dan 

pembiasaan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis. 

5) Kalangan dunia pendidikan seperti perguruan tinggi, SMA/SMK/MA, 

SMP/MTs, SD dan TK, pesantren-pesantren, panti asuhan, dan institusi 

pendidikan lainnya mengejawantahkan peraturan dan kebijakan 

pemerintah dengan menyiapkan perangkat aturan-aturan 

pelaksanaannya di lembaga/institusi masing-masing, semisal peraturan 

sekolah, tatakrama siswa, dan lain-lain. Selanjutnya, kalangan 

pendidikan tersebut merencanakan dan melaksanakan pendidikan, 

pengamalan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada setiap 

peserta didik dan anak asuhannya. Gerakan pendidikan dan 

pembudayaan nilai Pancasila ini dapat mengadopsi pola-pola pendidikan 

dan pembudayaan nilai-nilai yang diterapkan di negara-negara maju 

seperti Jepang dan Amerika Serikat, disesuaikan dengan budaya lokal di 

dalam negeri. Usaha ini mutlak dilakukan agar nilai-nilai pancasila 

menjadi bagian hidup sehari-hari setiap warga negara Indonesia sejak 

masih kanak-kanak sehingga penyediaan SDM jurnalistik yang 

pancasilais secara terus-menerus dapat dilakukan dengan mudah di 

setiap tempat di semua media massa, dari generasi ke generasi 

berikutnya. 

6) Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan 

mahasiswa, dan sebagainya membantu memberikan dukungan dengan 

menjabarkan aturan dan kebijakan pemerintah melalui penetapan atau 

penerbitan aturan internal di lingkungan masing-masing, seperti 

misalnya kode etik, tatakrama, petunjuk-ajar bermasyarakat, dan lain-



84 

 

lain. Pada tahap selanjutnya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 

tokoh-tokoh lainnya tersebut mendorong terciptanya suasana yang 

memberi ruang sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila melalui 

pesan-pesan moral Pancasila dalam setiap kesempatan memberikan 

nasehat, khotbah, tausiah, ceramah, dan semacamnya kepada para 

pengikutnya. Sosialisasi tersebut akan lebih efektif dilaksanakan melalui 

pemberian keteladanan sang tokoh dalam kehidupan sehari-hari yang 

akan menjadi role-model bagi para anggotanya. Melalui upaya ini, 

implementasi dan pembudayaan nilai Pancasila tidak hanya akan 

menjadi bagian internal sang tokoh bersama para pengikutnya, tetapi 

juga akan menjadi bahan pembicaraan atau pemberitaan media massa 

ketika aktivitas sang tokoh bersama komunitasnya diliput para jurnalis 

dan pekerja media. 

7) Dewan Pers, organisasi pers, dan pemerhati dunia pers, baik secara 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, membuat aturan dan kebijakan 

sebagai turunan dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di 

kalangan jurnalis yang akan diberlakukan di internal kalangan media 

massa. Setelah aturan-aturan di kalangan pers tersebut tersedia, 

selanjutnya disosialisasikan dan ditegakkan penerapannya di internal 

masyarakat media massa, serta melakukan program pendidikan 

implementasi nilai-nilai Pancasila kepada setiap stake holders dan 

anggotanya, yang kemudian dapat diarahkan ke arah proses 

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembinaan melalui 

pendidikan, pengamalan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila di 

lingkungan masyarakat jurnalistik dapat menjadi pendorong utama 

keberhasilan mewujudkan sistim publikasi yang merefleksikan nilai-nilai 

Pancasila yang dapat terlihat dari setiap materi pemberitaan di media 

massa.  

8) Kalangan pers dan pengusaha media massa, mulai dari pimpinan 

tertinggi yakni pemilik media massa, pemimpin redaksi hingga kepada 

editor dan jurnalis di lapangan sesuai dengan ketentuan aturan dan 

kebijakan pemerintah mempelajari, memahami dan mengaplikasikan 
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nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari termasuk 

dalam pekerjaan mereka sebagai jurnalis dan pekerja media massa. Hal 

tersebut harus menjadi keseharian bagi semua kalangan pers, baik 

cetak maupun elektronik maupun online. Hanya dengan usaha keras 

menerapkan nilai-nilai Pancasila langsung di kalangan pekerja pers 

tersebut di semua level, bidang, dan area penugasan, kegiatan jurnalistik 

dan publikasi dapat mencerminkan pola pemberitaan yang menjunjung 

tinggi nilai Pancasila. 

9) Aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian Republik Indonesia 

menyusun aturan khusus dan prosedur penegakkan hukum terkait 

dengan program implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis 

dan masyarakat umum. Setiap pelanggaran tata nilai Pancasila yang 

dilakukan oleh pelanggar perlu mendapat pembinaan khusus dan sanksi 

yang dapat menumbuhkan kesadaran pribadi maupun kesadaran kolektif 

tentang pentingnya membiasakan menjalani hidup sesuai dengan 

tuntunan Pancasila. Aturan dan prosedur penanganan pelanggaran tata 

nilai yang notabene belum masuk kepada rana tindakan kriminal akan 

berbeda dengan penanganan kasus-kasus kriminal lainnya. Pendekatan 

emosional dan spiritual dipandang lebih efektif dalam rangka membina 

dan menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat yang baik sesuai 

tuntunan falsafah hidup bangsa, Pancasila. Oleh karena itu, pihak terkait 

dengan penegakan implementasi nilai-nilai Pancasila perlu merumuskan 

dan membuat peraturan dan prosedur khusus yang sesuai dengan 

semangat membudayakan nilai-nilai Pancasila dimaksud. 

10) Tokoh-tokoh pemimpin, baik formal maupun non-formal, baik di tingkat 

pusat maupun di daerah-daerah, baik di level pimpinan puncak maupun 

di level terendah di komunitas terkecil, pemimpin di semua sektor 

kehidupan: pemimpin agama, pemimpin perusahaan, pemimpin 

pemuda, pemimpin partai politik, pemimpin perkumpulan-perkumpulan, 

pemimpin rumah tangga, dan lain sebagainya, memberikan 

keteladanan kepada anggota-anggota masyarakat yang dipimpinannya 

melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kesehariannya 

di mana saja. Faktor keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin 
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inilah yang akan menjadi penentu pertama dan utama dalam mencapai 

keberhasilan implementasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, termasuk 

di kalangan jurnalis. 

 

b. Strategi 2: Melakukan program pendidikan dan pembinaan khusus 

tentang nilai-nilai luhur Pancasila terhadap para pekerja media 

massa, di semua tingkat mulai dari jajaran pimpinan redaksi hingga 

kepada para jurnalis. 

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan program 

pendidikan dan pembinaan khusus terhadap para pekerja media massa, di 

semua tingkat mulai dari jajaran pimpinan redaksi hingga kepada para 

jurnalis, antara lain: 

1. Kementrian Komunikasi dan Informasi bekerjasama dengan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan membuat program khusus yang 

diperuntukan bagi para jurnalis dalam bentuk program pendidikan, baik 

formal maupun pendidikan dan latihan kejuruan (skill) dan 

pengembangan diri. Dengan dukungan anggaran pendidikan yang 

tersedia di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, program khusus 

bagi kalangan jurnalis ini dapat secara bertahap dilaksanakan. Jenis 

pendidikan yang diberikan dapat berupa pendidikan profesi jurnalistik 

atau pendidikan karakter Pancasila atau kombinasi keduanya. 

2. Lembaga pendidikan formal, seperti perguruan tinggi dan akademi, 

membuka jurusan khusus yang terkait dengan kebutuhan media massa, 

seperti pembukaan jurusan komunikasi, jurusan media massa, 

manajemen, dan lain sebagainya. Perguruan tinggi memberikan materi 

pendidikan karakter pancasilais dengan porsi yang lebih besar dan 

terprogram secara komprehensif serta terukur kepada setiap mahasiswa 

atau peserta didiknya. Melalui pemberian materi yang memadai tentang 

Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya, diharapkan akan muncul 

generasi jurnalis baru yang berkarakter Pancasila dengan militansi yang 

dapat dibanggakan.  

3. Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan profesi wartawan dengan 

dukungan anggaran dari pemerintah membuka program pendidikan 
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seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya kepada para pekerja media 

massa agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

daya analisis serta ketrampilannya dalam menghasilkan karya jurnalistik 

yang baik dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah jurnalisme. 

4. Lembaga sertifikasi profesi dan kualifikasi di bidang jurnalistik melakukan 

proses sertifikasi bagi setiap jurnalis baik dalam hal standarisasi 

kemampuan jurnalitik maupun moralitas yang disesuaikan dengan 

standar nilai-nilai Pancasila. Sistem sertifikasi yang saat ini sudah 

berjalan perlu dimaksimalkan dan dilakukan secara lebih massif agar 

menjangkau lebih banyak jurnalis dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Pemberian sertifikasi seharusnya juga diikuti oleh pemantauan secara 

kontinyu oleh jajaran pimpinan redaksi media massa tempat para jurnalis 

bekerja agar kemampuan mereka dapat terus dijaga dan ditingkatkan 

kualitasnya, terutama dari sisi kualitas moralitas sesuai nilai-nilai 

Pancasila. 

5. Lembaga-lembaga khusus bidang pers, seperti Komite Penyiaran 

Indonesia (KPI), Dewan Pers, organisasi profesi wartawan, LSM dan 

sejenisnya, melakukan sosialisasi ketentuan-ketentuan penyiaran, 

penyebaran informasi, dan penerbitan media massa agar dapat 

dipedomani bersama dalam rangka meningkatkan kualitas karya 

jurnalistik dari para jurnalis yang sesuai dengan kerangka dasar 

pembangunan nasional Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Program sosialisasi tersebut harus diikuti oleh penerapan sistem 

pengawasan yang ketat, konsisten dan berkesinambungan bukan 

dengan tujuan mencari kesalahan tetapi lebih kepada antisipasi 

pelanggaran yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pola pendampingan 

dalam proses pengawasan adalah cara yang layak dicoba oleh lembaga-

lembaga ini. 

6. Pimpinan-pimpinan perusahaan, baik nasional maupun lokal, 

memberikan dukungan kepada para jurnalis yang ada di lingkungan 

masing-masing, misalnya dalam bentuk beasiswa studi bagi para 

jurnalis. Penyediaan beasiswa dimaksud dapat memudahkan para 

jurnalis untuk melanjutkan studinya di bidang jurnalistik dalam berbagai 
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sub bidang jurnalisme yang diminatinya. Peningkatan jenjang pendidikan 

(formal) itu akan meningkatkan kualitas hasil karyanya, tidak hanya 

dilihat dari sisi analisis informasinya namun pola dan cara 

penyampaiannya ke publik yang akan lebih santun, beretika dan 

berbudaya. Para pimpinan perusahaan dapat mengalokasikan anggaran 

setiap tahun untuk membina sejumlah tertentu pekerja media massa 

yang berada di sekitar lokasi perusahaan beroperasi. Pola tersebut akan 

cukup efektif dan memberi dampak positif tidak hanya bagi jurnalis tapi 

juga bagi perusahaan-perusahaan yang membantu pendidikan para 

jurnalis itu. 

7. Kalangan media massa di semua tingkatan melakukan monitoring dan 

pengawasan melekat terhadap semua pekerja media yang dibawahinya 

untuk secara konsisten melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila 

dalam setiap aktivitas jurnalistiknya. Sebagai contoh, setiap pemimpin 

redaksi mengontrol dan mengawasi semua editor dan anggota dewan 

redaksi dan/atau koordinator liputan dalam kegiatan menghasilkan 

berita/informasi yang siap untuk ditayangkan/dipublikasikan di media 

masing-masing. Para koordinator liputan memantau dan mengawasi 

sikap dan perilaku setiap jurnalis/wartawan yang berada di bawah 

arahan dan tanggung jawabnya. Demikian juga setiap pemilik media 

yang bisasanya diposisikan sebagai pemegang kewenangan tertinggi di 

sebuah institusi penerbitan/perusahaan media, senantiasa mengawasi 

dengan ketat pelaksanaan tugas dan pekerjaan para pemimpin redaksi 

agar selalu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama pada hasil 

pengolahan informasi dan data yang siap untuk dipublikasikan ke 

khalayak ramai. Pemantauan dan pengawasan tersebut harus dibarengi 

dengan pemberian penghargaan (reward) kepada setiap personil yang 

telah melakukan tugas sesuai nilai-nilai Pancasila dengan baik dan 

hukuman (hukuman) kepada setiap pelanggaran nilai-nilai Pancasila. 

8. Pada konteks perbuatan yang menggambarkan pelanggaran nilai-nilai 

Pancasila yang lebih berskala besar secara kualitas dan kwantitas, 

Dewan Pers, organisasi pers, kalangan pemerhati pers memberikan 

sanksi kepada para pelanggar tersebut. Bentuk sanksi dimaksud dapat 
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berupa sanksi administratif, teguran lisan maupun tulisan, konsekwensi 

etik, sanksi moral hingga kepada sanksi sosial maupun gugatan hukum 

untuk jenis pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran kriminal. 

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja secara 

profesional dan prosedural bagi para juranlis. Upaya ini hanya akan 

dapat bermakna dan berhasil jika dilakukan secara tegas, konsisten dan 

konsekwen tidak pandang bulu. Sebaliknya, konsep ini harus juga dapat 

diterapkan secara terbalik, yakni segala prestasi kerja yang baik sesuai 

nilai-nilai Pancasila perlu diberikan penghargaan, baik oleh institusi dan 

organisasi pers maupun oleh pemerintah dan pihak terkait lainnya. 

 

c. Strategi 3: Melakukan program pemberdayaan jurnalis di bidang 

ekonomi untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan 

para jurnalis. 

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan program 

pemberdayaan jurnalis di bidang ekonomi dan keuangan yang bertujuan 

memberikan peluang peningkatan kesejahteraan para jurnalis, antara lain: 

1. Kementrian Koperasi dan UKM memberikan pembekalan dalam bentuk 

ketrampilan dan kemampuan berwiraswasta bagi segenap jurnalis, yang 

dapat dikembangkan baik di lingkungan kerja media massa maupun di 

bidang bisnis lainnya. Pemberian bekal itu akan amat bermanfaat bagi 

setiap jurnalis dalam meningkatkan taraf perekonomian keluarganya 

melalui usaha-usaha ekonomi yang dapat dilakukannya. 

2. Lembaga Perguruan Tinggi yang membuka jurusan komunikasi, 

informasi, jurnalistik, dan sejenisnya harus memberikan suplemen 

pembelajaran dan ketrampilan wirausaha bagi para mahasiswanya agar 

kelak ketika lulus dapat menjalankan profesi sebagai pekerja bidang 

jurnalis sekaligus sebagai pelaku bisnis. Upaya perguruan tinggi seperti 

ini mutlak dilakukan, dan perlu didukung oleh kebijakan kementrian 

terkait, agar generasi jurnalis muda masa depan benar-benar siap 

dengan segala kemampuan kerja tidak hanya di bidang jurnalistik tetapi 

juga bisnis bidang lain yang menjanjikan peningkatan kesejahteraan 

hidupnya. 
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3. Pemerintah Daerah memberikan pembekalan berupa pengetahuan, 

ketrampilan, modal usaha, dan tempat usaha bagi para jurnalis, baik 

usaha bidang media massa maupun di bidang dan jenis usaha yang 

berbeda. Program ini ditujukan utamanya bagi kalangan jurnalis daerah 

yang berdomisili dan bertugas di wilayah pemerintahan daerah 

setempat. Melalui program peningkatan ekonomi kalangan jurnalis di 

wilayahnya, pemerintah daerah sesungguhnya secara tidak langsung 

akan mendapatkan manfaat yang besar, antara lain karena dengan 

profesi jurnalistiknya, sang jurnalis akan sering berbagi pengetahuan dan 

kemampuan bisnis kepada masyarakat umum di daerah tersebut sesuai 

pengalaman dan ketrampilan berusaha yang dia miliki. Dengan 

demikian, pemerintah daerah tidak perlu bersusah payah mengajari dan 

membina masyarakat yang jumlahnya besar karena telah secara tidak 

disadari diajar dan dibimbing oleh media massa. 

4. Pimpinan-pimpinan perusahaan diharuskan memberikan bantuan 

pemberdayaan khusus jurnalis dalam berbagai bentuk dukungan, baik 

berupa peningkatan kapasitas jurnalis agar lebih profesional dalam 

melakukan tugasnya, juga dapat dalam bentuk bantuan finansial dan 

peralatan kerja. Pada tahap yang lebih maju, perusahaan kiranya dapat 

berfungsi sebagai “bapak asuh” bagi sekelompok jurnalis yang akan 

dibina dalam sebuah program kewirausahaan non jurnalistik agak dapat 

membuka usaha dalam rangka menopang ekonomi keluarga para 

jurnalis. Program pemberdayaan masyarakat berupa Corporate Social 

Responsibilty (CSR) dapat saja diarahkan untuk membantu para jurnalis 

agar dapat lebih mandiri dan meningkat kemampuan ekonominya. 

5. Kalangan perbankan dan lembaga keuangan menyiapkan dan 

melaksanakan rencana pemberdayaan jurnalis melalui berbagai program 

bisnis kreatif, seperti kredit usaha jurnalis, kredit mikro bisnis jurnalis, 

atau usaha kemitraan yang melibatkan jurnalis ekonomi lemah. Kegiatan 

pembantuan jurnalis melalui pemberian bantuan kredit lunak, atau 

bahkan tanpa bunga ini, kiranya akan menumbuhkan sentra-sentra 

ekonomi baru di kalangan jurnalis sendiri yang produk unggulannya 

terkait dengan dunia jurnalistik. Pembinaan dan pengawasan yang terus-
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menerus terhadap program bantuan itu mesti juga dipersiapkan 

perangkat dan manajemen pelaksanaannya agar program bantuan 

finasial kepada para jurnalis dapat berjalan sesuai harapan. 

6. Kementrian perumahan rakyat memprogramkan pembangunan rumah 

layak huni bagi para jurnalis dan pekerja media massa bekerjasama 

dengan kalangan perbankan, pengembang dan perusahaan-perusahaan 

media massa. Upaya penyediaan rumah layak huni bagi para jurnalis 

dimaksudkan untuk membantu mereka agar memiliki tempat tinggal 

yang layak, yang pada gilirannya kalangan jurnalis akan bekerja dengan 

baik, memegang teguh kaidah dan idealisme jurnalistik, bebas dari rasa 

kuatir akan kepangsungan hidup mereka. 

7. Kementrian Pertanian memberikan bantuan bibit ternak kepada para 

jurnalis untuk dipelihara dan dikembang-biakan dalam rangka membantu 

mereka meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan 

rumahtangganya, disamping secara tidak langsung mendukung proses 

produksi pangan hewani lokal maupun nasional. Pada konteks yang 

sama, pemberian bibit ikan, atau jenis peliharaan lainnya kepada setiap 

jurnalis juga amat dimungkinkan. Program ini tidak terbatas pada 

komoditi ternak saja, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk 

tanaman, baik untuk skala area yang terbatas maupun yang luas. Yang 

paling penting dalam program ini adalah munculnya kepedulian yang 

memicu kreatifitas-bisnis yang dapat diterapkan di kalangan tertentu, 

seperti kepada kalangan para kuli tinta. Pelan tapi pasti, program jurnalis 

beternak akan memberi dampak bagi perbaikan ekonomi para jurnalis, 

sehingga tidak lagi berpikir bagaimana mendapatkan uang-uang dalam 

amplop yang biasanya diberikan oleh kalangan yang mengundang 

wartawan meliput suatu event/kegiatan. 

8. Pimpinan media massa memberikan akses yang lebih luas kepada para 

jurnalisnya kepada sumber-sumber keuangan perusahaan, misalnya 

dalam bentuk gaji yang lebih layak, tunjangan profesional, dukungan 

peningkatan kapasitas SDM, hingga kepada tunjangan keluarga, 

asuransi dan pensiun. Selain itu, pimpinan media massa juga dapat 

menjembatani para jurnalisnya untuk mendapatkan kredit-kredit usaha 
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dari berbagai lembaga keuangan dan perbankan sehingga para 

jurnalisnya dapat memanfaatkan waktu luang dan tenaga yang ada 

untuk menjalankan usaha sampingan dalam rangka mendukung 

peningkatan kesejahteraan mereka. Usaha para pimpinan media massa 

juga dapat dalam bentuk dukungan penerbitan hasil-hasil karya para 

jurnalis yang dapat diterbitkan dalam bentuk buku-buku, baik fiksi 

maupun non-fiksi, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat 

luas dengan pembagian royalty yang memadai bagi para jurnalis 

sebagai penulisnya. 

 

d. Strategi 4: Membuat sistem manajemen informasi dan koordinasi 

antar instasi terkait, baik pemerintah maupun stake holder informal 

lainnya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis dan masyarakat umum. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka membuat sistem dan perangkat 

manajemen informasi dan koordinasi antar instasi terkait, baik pemerintah 

maupun stake holder informal lainnya, antara lain: 

1. Presiden membuat forum konsultasi jurnalis dan melakukan pertemuan 

konsultatif secara berkala. Forum tersebut meliputi menteri-menteri 

terkait dengan jurnalistik dan nilai-nilai Pancasila, seperti Kementrian 

Komunikasi dan Informasi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Lembaga Pembudayaan Pancasila (yang dibentuk pada strategi 1 di 

atas), Kementrian Dalam Negeri, dan lain-lain, ditambah dengan 

lembaga dan organisasi lain serta kalangan masyarakat pers. Forum ini 

dapat difungsikan dalam banyak bentuk, antara lain sebagai media 

komunikasi non-formal antar institusi, antar individu dari institusi anggota 

forum, yang dapat menstimulasi munculnya ide-ide kreatif dalam 

memecahkan kebuntuan yang dihadapi ketika mengimplementasikan 

program di lapangan. Forum juga dapat menjadi tempat evaluasi 

program untuk kemudian melakukan perbaikan dan pengembangan 

pada pelaksanaan program berikutnya. Fungsi forum komunikasi jurnalis 

ini dapat saja berkembang sesuai kebutuhan lapangan, semisal 
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menjembatani komunikasi antar kalangan jurnalis dengan kalangan 

perbankan, kalangan pengusa, kementrian tertentu, dan lain sebagainya. 

2. Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan 

menerbitkan kebijakan yang berisi tentang tata alur komunikasi antar 

instansi terkait agar dapat bersinergi dengan baik dan lancar. Hal ini 

terutama bertujuan agar tidak terjadi mis-komunikasi antar instansi dan 

lembaga yang pada akhirnya menimbulkan persoalan baru yang justru 

menghambat komunikasi dan koordinasi yang ingin dibangun. Tata alur 

komunikasi tersebut diharapkan juga memberi petunjuk yang jelas 

tentang mekanisme koordinasi yang perlu dilakukan ketika akan 

memproses sebuah kebijakan di lapangan, terutama terkait dengan 

implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis. 

3. Kementrian Komunikasi dan Informasi sebagai pelaksana teknis di 

lapangan dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi dan koordinasi 

antar institusi dan lembaga terkait jurnalistik dan media massa. 

Kementrian inilah yang menjadi leading sector bagi lalu-lintas informasi, 

komunikasi, koordinasi, pelaporan, dan penyampaian kebijakan yang 

akan diterapkan di kalangan jurnalis. 

4. Dewan Pers mengembangkan fungsi dan tugasnya yang selama ini 

hanya menjadi penengah dan mediasi bagi persoalan publikasi dan 

masyarakat, lembaga ini harus menginisiasi terjalinnya komunikasi dan 

koordinasi yang instens di kalangan organisasi-organisasi pers, 

kalangan jurnalis, dan stake holder lainnya. Hal itu dilakukan dalam 

rangka meningkatkan kerjasama yang sinergis antar berbagai lembaga 

dan organisasi yang menangani dunia jurnalisme dan media massa. 

Dewan Pers dapat menerbitkan tata alur komunikasi dan koordinasi 

antar organisasi pers dan pemangku kepentingan lainnya. 

5. Organisasi pers harus membangun jalinan kerjasama yang sinergis satu 

sama lain agar terjadi koordinasi yang produktif dalam rangka 

menghasilkan kinerja kalangan jurnalis yang lebih bernuansa 

“kerjasama”, bukan semata berkompentisi satu sama lain yang akhirnya 

menjurus kepada persaingan tidak sehat, baik antar organisasi maupun 

antar media massa dan bahkan antar jurnalis. Untuk melakukan 
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komunikasi dan koordinasi antar organisasi pers maupun antar 

organisasi media massa, mereka dapat merujuk kepada kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Dewan Pers. Di tataran tertentu, kalangan organisasi 

pers, perusahaan media massa, jurnalis dan pekerja media lainnya apat 

saja membentuk wadah komunikasi semacam forum komunikasi pekerja 

pers.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

28. Kesimpulan 

Media massa adalah pembentuk peradaban dan kebudayaan di 

semua komunitas bangsa di dunia sejak awal mula manusia beradab 

muncul di bumi. Media massa memegang posisi amat penting tersebut 

karena media massa, dalam bentuk dan sistemnya di masing-masing 

zaman, berisi informasi yang mutlak dibutuhkan oleh siapaun dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan kehidupannya selama hidupnya. 

Media massa memberi informasi-informasi tentang kehidupan manusia 

untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, dunia pers akan 

selalu mempengaruhi dengan sangat kuat pilihan-pilihan hidup bagi semua 

manusia di manapun berada di segala zaman. Dalam kaitan itu, kalangan 

jurnalis yang notabene adalah pengisi dan penentu konten atau isi media 

massa menjadi amat penting bagi masyarakat suatu bangsa. Jurnalis 

adalah “guru” bagi khalayak ramai, yang senantiasa menjadi pemberi 

tunjuk-ajar kepada masyarakat tentang bagaimana sebaiknya menjalani 

dan mengisi hidup ini. 

Pancasila adalah falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. 

Pancasila juga oleh para pendiri negara telah ditetapkan sebagai dasar 

negara yang mengandung cita-cita moral bangsa Indonesia yang ingin 

diwujudkan melalui pembangunan nasionalnya. Sila-sila dari Pancasila, 

sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, 

merupakan inti dari berbagai nilai-nilai luhur dan/atau aturan norma-norma 

yang secara nyata ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Pancasila merangkum nilai-nilai yang hidup di masyarakat 

Indonesia yang telah ada sejak berabad-abad lampau yang diyakini dapat 

membimbing bangsa ini dalam mewujudkan tujuan nasional Indonesia 

merdeka sebagaimana tercantum dalam alinea kedua Pembukaan UUD 

1945. Pancasila melalui kelima silanya dipandang mampu menuntun 

pemerintah dan rakyat Indonesia mewujudkan impian seluruh warga 

95
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negara yakni hidup dalam kesejahteraan secara ekonomi, terutama 

sejahtera bidang pangan, terpenuhi kebutuhan makannya. 

Pancasila juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari 

berbagai golongan, dari berbagai suku dan agama, dan dari berbagai adat 

istiadat dan budaya daerah yang berbeda-beda yang berada di seluruh 

wilayah nusantara. Dalam kaitan ini, Pancasila sebagai ideologi terbuka, 

yang memberi ruang untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, 

diharapkan mampu mengatasi perkembangan lingkungan global yang saat 

ini berkembang sangat pesat. Pada sisi lain, sebagai ideologi negara, 

Pancasila semestinya mampu menjadi filter untuk menangkal pengaruh 

paham dari luar yang tidak sesuai dengan budaya luhur bangsa seperti 

radikalisme, liberalisme, komunisme dan lain-lain. Juga, Pancasila 

dipercaya mampu membimbing bangsa Indonesia dalam menepis berbagai 

sifat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, seperti hedonistik, 

otoriterisme, premanisme, dan lain sebagainya. 

Sayang sekali, berdasarkan situasi dan kondisi bangsa saat ini, kita 

amat prihatin melihat berbagai fakta dan fenomena yang terjadi di 

masyarakat di hampir seluruh pelosok tanah air. Tindakan kriminal seperti 

perampokan, pembunuhan, penipuan, pencurian, dan tindak kejahatan 

lainnya marak terjadi. Di tataran elit politik dan kekuasaan juga tidak kalah 

hebatnya. Korupsi, penyalah-gunaan kekuasaan, pembohongan publik, dan 

kolusi serta nepotisme masih menjadi penyakit elit yang belum dapat 

dihapuskan. Sikap dan perilaku setiap anak bangsa dari level paling bawah 

hingga ke tingkat paling tinggi di singgasana kekuasaan pemerintahan 

negara secara kasat mata telah menggambarkan bahwa nilai-nilai 

Pancasila telah terlupakan, tidak lagi menjadi penuntun dan pedoman 

hidup sebagian besar rakyat di negeri ini. 

Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila juga 

mewabah di kalangan jurnalis, yang terlihat dari pola pikir dan hasil karya 

yang mereka hasilkan berupa artikel atau berita yang disebarluaskan di 

media massa. Berbagai informasi yang disampaikan ke publik umumnya 

amat jauh dari sepatutnya, baik ditinjau dari sisi konten (isi) pemberitaan 

maupun dari cara penyampaian konten media massa tersebut. Kondisi ini 
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amat sangat berbahaya, karena dengan kapasitasnya sebagai “guru 

masyarakat”, para jurnalis secara sadar maupun tidak telah menyebarkan 

nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan Pancasila. Sikap para jurnalis 

yang seakan acuh tak acuh dengan idealisme jurnalistik yang seharusnya 

menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan kebermanfaatan bagi publik setiap 

informasi yang mereka sebarkan amat tidak kondusif bagi pembangunan 

nasional di semua bidang, termasuk bidang pangan menunju kemandirian 

dan ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebagian elemen bangsa menilai 

bahwa kondisi pemberitaan atau penyebaran informasi oleh berbagai 

media massa, baik cetak maupun elektronik dinilai merusak dan membawa 

kehancuran bagi pembangunan peradaban dan kebudayaan bangsa 

Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan 

pembangunan nasional kita. 

Oleh karena itu, sebagai respon atas situasi penyebaran informasi 

melalui media massa yang kurang sehat di tanah air, yang justru memberi 

kontribusi buruk bagi upaya pembangunan ekonomi (khususnya sektor 

pangan) di negeri ini, maka amat diperlukan program aktualisasi 

implementasi nilai-nilai pancasila di kalangan pekerja media massa, 

khususnya para jurnalis. Setiap jurnalis harus diberikan pembekalan 

pengetahuan yang cukup tentang nilai-nilai Pancasila. Mereka kemudian 

secara berkelanjutan dibina, dibimbing, dan didampingi secara serius dan 

fokus dalam menghayati, memahami, dan mengamalkan (menerapkan/ 

mengimplementasikan) serta membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam 

setiap gerak langkahnya menghasilkan karya jurnalistik. Implementasi nilai-

nilai Pancasila di kalangan jurnalis harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan dan terus-menerus dan tiada henti atau tanpa batas waktu 

guna meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan 

ketahanan nasional yang kokoh dan stabil. 

Agar implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dapat 

berjalan dengan baik, efektif dan efisien, perlu ditempuh langkah strategis 

oleh pemerintah bersama seluruh rakyat Indonesia. Pemulihan keyakinan 

terhadap Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, pembuatan 

aturan dan kebijakan, membuat dan mengoptimalkan kelembagaan yang 



98 

 

menangani pengamalan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan rasa 

nasionalisme, pendidikan dan peningkatan kualitas para jurnalis, 

pemberdayaan ekonomi kalangan media massa, dan peningkatan 

sinergitas antar instansi/lembaga dalam merealisasikan program-program 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis (termasuk seluruh 

elemen bangsa) adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dan 

diselesaikan oleh bangsa ini. Melalui langkah strategis itu, diharapkan 

dapat terwujud kondisi pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah 

pandangan hidup bangsa yang menjadi harapan bangsa Indonesia 

sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan 

ketahanan pangan. 

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan, pengamalan nilai-nilai 

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa secara murni dan 

konsekwen oleh seluruh elemen masyarakat akan dapat menjamin 

peningkatan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya di lapangan 

yang paling sesuai adalah mengembalikan nilai-nilai luhur masyarakat 

yakni gotong royong dan kearifan lokal/tradisional yang masih melekat kuat 

di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk kongkrit dari 

upaya tersebut antara lain melalui revitalisasi nilai-nilai kelembagaan dan 

sistem ketahanan pangan masyarakat, bisa dilakukan melalui 

pengembangan lumbung pangan. Pemanfaatan potensi bahan pangan 

lokal dan peningkatan diversifikasi pangan berdasarkan budaya lokal 

sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang dinamis. 

Dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, dapat 

dikatakan bahwa dengan implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan 

jurnalis, akan dapat memberikan pencerahan bagi masyarkat luas karena 

berbagai hasil karya jurnalistik para wartawan tersebut mencerminkan nilai-

nilai luhur Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa. Keadaan 

tersebut akan dapat menjamin kelancaran pembangunan nasional, 

sehingga pelaksanaan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan 

pembangunan pangan nasional, dapat berjalan dengan baik dan terus 

meningkat. Meningkatnya eksistensi pembangunan, pada gilirannya akan 

dapat memperkokoh ketahanan pangan nasional, dan pada akhirnya 
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kondisi tersebut dapat mendukung perwujudan kemandirian bangsa 

Indonesia menuju ketananan nasional. 

 

29. Saran 

Untuk mendukung pelaksanaan pengamalan atau implementasi nilai-

nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa di kalangan 

jurnalis dan masyarakat umum agar dapat berjalan dengan baik 

dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut: 

a. Agar lembaga legislatif bersama pemerintah membuat peraturan dan 

lembaga khusus yang berkaitan tentang program nasional implementasi 

atau penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan masyarakat 

secara keseluruhan. Lembaga khusus bentukan pemerintah itu juga 

disamping sebagai badan penyelenggara implementasi nilai-nilai 

Pancasila, juga perlu difungsikan dan bertanggung jawab mengadakan 

penelitian, penelusuran dan penggalian nilai-nilai yang terkandung di 

dalam Pancasila dalam rangka pengembangan nilai-nilai Pancasila 

disesuaikan dengan kondisi kekinian, dengan tanpa merubah nilai-nilai 

dasarnya. 

b. Agar pemerintah melalui kementrian dan lembaga terkait melaksanakan 

program pendidikan dan pembinaan khusus terhadap para pekerja 

media massa, di semua tingkat mulai dari jajaran pimpinan redaksi 

hingga kepada para jurnalis, yang berada di garis depan pengumpulan 

informasi/data, dengan materi utama tentang Pancasila dan nilai-nilai 

luhur yang dikandungnya. Pendidikan dan pelatihan itu perlu 

direncanakan dengan matang, tidak hanya mencakup kepada proses 

sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan penghayatan serta pemahamannya 

kepada para jurnalis, namun juga harus diikuti dengan pembinaan dan 

pendampingan yang terus-menerus, dalam rangka menjamin 

keberlanjutan program imlementasi nilai-nilai yang sudah dididikkan 

tersebut. 

c. Agar pemerintah melalui kementrian terkait, lembaga keuangan, 

perbankan dan perusahaan-perusahaan melakukan pemberdayaan 

ekonomi para pekerja media massa, khususnya para jurnalis Indonesia 
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sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara 

maksimal dengan penuh idealisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral Pancasila. Program pemberdayaan ini dapat berbentuk 

pembekalan ketrampilan dan keahlian jurnalistik agar dapat melakukan 

tugas jurnalistik secara lebih profesional dengan daya tawar 

penghasilan yang lebih tinggi, dan dapat juga melalui pemberian 

pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan baru di luar dunia jurnalisme, 

semisal ketrampilan bisnis pemasaran, perbengkelan, jasa pariwisata, 

dan lain sebagainya yang dapat dijadikan bekal membuka lapangan 

usaha part-time atau full-time untuk memperoleh tambahan 

penghasilan. Peningkatan derajat kesejahteraan akan berdampak 

langsung kepada kinerja sang jurnalis yang tidak akan terpengaruh oleh 

kepentingan material dalam menghasilkan karya jurnalistik. 

d. Agar setiap instansi dan lembaga terkait di jajaran pemerintahan 

maupun kalangan informal meningkatkan komunikasi, sinergitas, 

koordinasi dan kerjasama, demi lancarnya aktualisasi implementasi 

nilai-nilai Pancasila di kalangan jurnalis dan masyarakat umum guna 

meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka ketahanan nasional. 
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