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Abstrak 

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Seperti negara manapun, pengertian dan 
penerapan Ideologi negara wajib ditanamankan kepada masyaraktnya sedini mungkin. 
Pengenalan dapat dilakukan melalui pengenalan sejarah, pendidikan maupun lingkungan. 
Sementara itu di saat era global ini kebudayaan luar seperti lagu, tontonan dan informasi masuk 
dengan derasnya tanpa adanya kontrol yang memadai. Hal ini menjadi penyebabkan 
berkurangnya kesadaran masyarakat dalam mengenal identitas bangsa. Saat ini siswa SMA 
belum tentu dapat mengingat butir-butir Pancasila atau menyanyikan lagu nasional. Hiburan dan 
Informasi yang diterima masyarakat kini berada di era global dimana bahasa, tren, gaya hidup 
dan norma yang digunakan bukan merupakan norma asli bangsa Indonesia. Mulai dari lingkup 
terkecil di keluarga hingga dalam masyarakat segalanya telah dipengaruhi secara langsung 
maupun tidak langsung oleh kebudayaan luar. Pancasila sedikit demi sedikit mulai terabaikan. 
Kebudayaan  Barat, Asia Timur hingga Timur Tengah perlahan menggeser Pancasila sebagai 
pedoman cara hidup masyarakat. Peranan mahasiswa sebagai agent of change berpotensi besar 
dalam membendung terabaikannya Pancasila sebagai Ideologi negara karena mahasiswa adalah 
masyarakat yang akan memegang kendali negara di masa depan. Tanpa menolak masuknya 
kebudayaan asing seperti tontonan Korea, game Jepang, bacaan Amerika atau kebudayaan 
China atau Arab, ideologi Pancasila harus tetap dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. 
Penelitian ini dirangkai untuk membuka wawasan masyarakat fenomena ditinggalkannya 
Pancasila dan besarnya pengaruh asing bagi kepribadian bangsa. Sekaligus hasil akan di 
sosialisasikan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. Penulis mengumpulkan data baik 
data kualitatif maupun kuantitatif dari tinjauan-tinjauan data dan pustaka yang relevan terhadap 
kasus yang menjadi obyek bahasan. Selain itu dilakukan pengambilan data melalui survei 
dengan masyarakat secara langsung. Pemuda yang kelak akan memegang kendali negara 
haruslah memahami dengan baik ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa. Dimulai dari 
kegiatan perkuliahan hingga kegiatan kemahasiswaan Pancasila harus mulai digalakkan 
kembali. Untuk saat ini faktor lingkungan seperti Universitas, lembaga pendidikan atau 
organisasi mahasiswa yang berperan penuh dalam menjaga kepribadian bangsa agar tetap utuh 
tanpa harus memboikot masuknya kebudayan lain. 

Kata kunci: Ideologi  Pancasila, kepribadian bangsa, mahasiswa, era global. 
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1.  Pendahuluan 

Sejarah mencatat banyak penemuan seperti mesin uap, alat tenun, mesin 
percetakan dan masih banyak hal lain ditemukan di negara di luar Indonesia. Secara 
langsung maupu tidak langsung penemuan tersebut akhirnya menyebar ke seluruh dunia 
termasuk di Indonesia. Hal ini dapat diterima dan dimaklumi karena merupakan 
jawaban dari kebutuhan manusia modern. Hingga kini manusia memasuki era digital 
dan globalisasi dimana semua perkembangan di hampir seluruh penjuru dunia dapat 
menyebar dengan mudah. Manusia kini tidak lagi hanya mendapatkan jawaban dari 
kebutuhan mereka. Banyak ditemukan informasi atau teknologi yang menyebar 
keseluruh dunia dengan membawa dampak buruk. Hal tersebut dapat dicontohkan 
seperti munculnya pornografi atau kasus seperti kerajingan game. 

Seluruh dunia mengalami hal yang sama dalam menghadapi era digital dan 
globalisasi ini. Tidak lepas Indonesia yang memiliki populasi manusia mencapai 
244.766.796 jiwa. Dari sekian juta manusia yang ada di Indonesia enam puluh dua juta 
jiwa merupakan kaum muda, dimana kaum muda umumnya belum dapat menentukan 
hal yang diperlukan maupun yang tidak diperlukan. Budaya dibentuk oleh lingkungan, 
keadaan manusia dan tidak lepas oleh sejarah. Kaum muda di Indonesia kini 
mempunyai beban untuk tetap menjaga kebudayaan bangsa agar tidak tergerus dalam 
era baru.  

Indonesia memiliki senjata untuk mempertahankan diri dari serangan masuknya 
budaya asing yang tidak sesuai dengan pribadi bangsa. Senjata tersebut adalah 
Pancasila. Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi bangsa tidak semata-mata hanya 
digunakan dalam kehidupan berpolitik saja. Pancasila digunakan juga dalam kehidupan 
beragama, bermasyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Hal tersebut yang akan kami 
bahas lebih lanjut melalui makalah ini sehingga kita dapat semakin percaya dan dapat 
memanfaatkan Pancasila sebagai sensor kebudayaan bagi bangsa melalui perilaku 
pemuda di Indonesia.  

2.  Metode 

Dalam usaha menyelesaikan karya tulis ini penulis mengumpulkan data dalam 
bentuk data kualitatif maupun kuantitatif dari tinjauan-tinjauan data dan pustaka yang 
relevan terhadap kasus yang menjadi obyek bahasan. Selain itu dilakukan pengambilan 
data melalui survei dengan masyarakat, terutama pemuda secara langsung. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1.  Masuknya Kebudayaan Luar Melalui Era Digital dan Globalisasi 

Sebelumnya kita telah diperkenalkan dengan Pancasila ketika menduduki 
pendidikan tingkat dasar. Pada pelajaran PPPKn (Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan), PKN (Pendidikan Kewarganegaraan), KWN (Kewarganegaraan) 
dan PMP (Pendidikan Moral Pancasila) diperkenalkan segala unsur Pancasila baik butir 
– butir dan pelaksanaannya sesuai dengan proporsi yang disesuaikan pada era tertentu. 
Pergantian pucuk pemerintahan tidak berarti menghilangkan Pancasila sebagai pedoman 
kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga saat ini. Secara konkret pada masa ini, 
Pancasila memiliki musuh yang cukup kelas. Masuknya kebudayaan asing dalam dunia 
politik seperti Komunisme, negara Islam, dan Liberalisme tidak hanya dalam bentuk 
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doktrin politik. Hal-hal tersebut masuk dalam bentuk yang lebih halus melalui 
kebudayaan yang disebarkan, kebudayaan yang secara langsung disajikan pada 
masyarakat aktif di Indonesia, yaitu pemuda. 

Ideologi seperti yang telah disebutkan diatas memang tidak secara langsung 
diterapkan sebagai doktrin kolot pada eranya. Doktrin yang masuk kini bersifat lebih 
halus pada contohnya seperti bacaan, film dan musik. Hal-hal yang tidak dapat kita 
bayangkan seperti hiburan dan dunia pendidikan justru malah membungkam bangsa kita 
sendiri dari kepribasian asal. Buku bacaan seperti kita ketahui telah membuka wawasan 
kita secara luas, sama halnya seperti informasi yang ada di internet. Informasi terbagi 
luas untuk kita tanpa ada sensor aktif dalam penerimaannya. 

Buku dapat dikatakan adalah bacaan resmi yang dapat dikonsumsi publik, 
namun dibalik rasa keingin tahuan pembaca sering kali kemudian kekaguman berlebih 
menyebabkan secara langsung maupun tidak langsung pembaca menjadi penganut isi 
dari dalam buku tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila pembaca tidak dibekali dengan 
kesadaran akan kebudayaan yang ada. Kasus banyak terjadi pada pemuda yang belum 
bisa secara sigap menentukan sikap, dalam keinginannya untuk belajar sering kali 
dilakukan dengan mencari tahu mengenai tokoh-tokoh besar dunia. Mao Tse Tung, 
Lenin, Che Guevara, hingga tokoh-tokoh besar bangsa Indonesia akan dipelajari. Tanpa 
bimbingan dan kesadaran akan kebudayaan sekitar pemuda akan lupa pada jati diri 
bangsanya. Banyak pemuda di sudut-sudut tiap universitas, sebagai mahasiswa 
memiliki acuan yang salah sehingga meninggikan kekuatan tokoh seperti Mao Tse Tung 
dan Lenin beserta paham Komunisme.  

Contoh lain datang dari Timur tengah yang menyebarkan ideologinya dengan 
lebih halus lagi melalui segi historis agamis yang ujung pangkalnya hanya bertujuan 
untuk keperluan politik. Mahasiswa atau pemuda di pusat-pusat pembelajaran mereka 
diajarkan bagaimana cara meraih sukses, belajar nilai-nilai agama namun memaksakan 
kehendak untuk memonoculturkan keadaan dan mengharamkan perbedaan. Hingga 
pada hal ekstremnya kita temukan pada aksi-aksi terorisme yang terjadi baik diluar 
maupun di dalam Indonesia. Jaringan terbawah dan terbesar mereka adalah para 
mahasiswa atau pemuda yang belum genap pemahamannya mengenai Pancasila dan 
Kehidupan Berbangsa sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak 
tertentu. 

3.2.  Kebudayaan Pancasila Sebagai Falsafah dan Ideologi Bangsa 

Pancasila disebut sebagai kebudayaan dapat juga disebut juga sebagai way of 
live bangsa Indonesia. Pancasila dirancang oleh para founding father kita dengan 
menyesuaikan kebudayaan yang mendasari kehidupan mereka pula. Oleh karena itu 
dapat dikatakan bahwa Pancasila sesuai dengan apa yang selama ini menjadi budaya 
bangsa Indonesia, sebelum dan sesudah menjadi Republik. Berikut sedikit penjabaran 
mengenai masing-masing butir Pancasila dengan kebudayaan yang berkaitan. 

Sila pertama yaitu Ketuhanan yang  Maha  Esa menggambarkan keadaan bangsa 
yang baik dahulu maupun kini tetap menganut ajaran agama dan percaya kepada Tuhan 
dan sifat-sifat Ketuhanan. Bahwa baik bangsa dan seluruh rayatnya percaya 
kemerdekaan dan kedaulatan negara yang ada kini baik dalam bentuk konkret teknis 
maupun filosofinya merupakan hikmat dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat 
Indonesia sebagian besar memiliki kepercayaan berupa agama dan sisanya memiliki 
kepercayaan berupa ajaran adat. Hal ini yang merupakan bentuk dari pluralitas atau 
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perbedaan yang indah di Indonesia. Dari segi historis bangsa indonesia telah hidup 
dengan berbagai macam agama dan dapat hidup berdampingan. Contohnya pada jaman 
Majapahit ketika umat Hindhu dan Budha dapat hidup bersama, bahkan pada taraf 
kepemimpinannya memiliki pengelola agama berupa lembaga Dharmaadyaksa ysng 
bertugas mengelola kesejahteraan kedua umat beragama. Zaman berganti zaman dan 
banyak agama mulai menyebar di Nusantara, namun masyarakat masih dapat hidup 
berdampingan. Adanya catatan pergesekan masyarakat mengenai agama atau 
kepercayaan dikarenakan adanya kepentingan politik kekuasaan pada kala tertentu. Hal 
demikian berlangsung lama di Indonesia hingga perlahan era globalisasi menjadi pintu 
masuk bagi dunia luar untuk mempengaruhi Indonesia. 

Hingga saat ini terdapat partai dan organisasi pemuda yang mengatasnamakan 
agama sebagai penguat untuk menolak Pancasila. Organisasi yang mengharamkan 
penghormatan Bendera Merah Putih di upacara sekolah. Badan masyarakat yang 
melarang diajarkannya lagu-lagu daerah dan nasional dan digantikan dengan lagu-
laguan bangsa asing asal agama tersebut. Terjadi pelarangan mengenakan batik dan 
digantikan dengan kain putih polos yang dianggap simbol kesucian. Hal demikian kini 
benar-benar terjadi di Indonesia. Bangsa yang kini diserang nilai-nilai perbedaannya, 
diharamkan keindahannya. Tidak terekspos media namun secara nyata ada di 
pedalaman dan desa-desa di seluruh Indonesia. 

Secara dangkal Sila Pertama seakan menjadi penguat bagi pemeluk agama untuk 
memaksakan kebudayaan agama masing – masing. Pada keseharusannya Sila pertama 
menjadi panduan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam beragama.Oleh karena 
itu sila pertama berbunyi Ketuhanan yan Maha Esa, bukan Kekristusan yang Maha Esa 
atau Ke Allahan yang Maha Esa (walaupun secara terminologi hampir semua istilah di 
berbagai agama mengandung sedikit pergeseran dengan arti yang sama). Kata esa disini 
ditujukan kepada berbagai betuk ajaran kemuliaan yang mepunyai tujuan satu bagi 
seluruh rakyat. 

Sila kedua dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradap 
menekankan kebudayaan bangsa Indonesia yang beradap dengan tanpa mengorbankan 
masyarakat dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Keadilan yang merata bukan 
hanya dalam bentuk materi melainkan juga pendidikan dan hak-hak manusia lain seperti 
berpendapat. 

Sila keetiga merupakan Persatuan Indonesia yang memancarkan nilai persatuan 
diantara banyaknya perbedaan yang ada. Persatuan merupakan cerminan budaya 
bangsa, persatuan yang hilang telah membuat bangsa ini terjajah seperti yang telah 
tercatat dalam sejarah. Persatuan Indonesia kini di letakkan ada posisi yang sangat 
rawan. Munculnya partai-partai politik, ormas hingga organisasi mahasiswa bukan 
berperan menjadi kontrol masyarakat namun justru berperan sebagai agen pemecah dan 
oposisi bagi pihak lain. Masyarakat semakin terbagi, ditambah lagi dengan sifat 
individualime manusia yang meningkat seiring persaingan yang terjadi. Sejarah 
mencatat banyak perang yang terjadi di Nusantara akibat perpecahan pihak sesama 
bangsa, namun hal tersebut bukan suatu alasan Indonesia dapat terpecah.  

Negara ini telah menjadi negara kesatuan yang dengan demikian menyataka 
persatuannya untuk meraih kesejahteraan masyarakat. Serangan budaya dari luar yang 
mempengaruhi persatuan bangsa tidak lepas dari munculnya kelompok-kelompok 
politik nasional maupun internasional yang ingin menguasai negara ini. Telah dijelaskan 
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sedikit pada penjabaran sila pertama bahwa kelompok-kelompok yang mengancam 
pecahnya suatu bangsa terlebih akan menyerang Pancasila berserta kebudayaan yang 
dikandungnya. Suatu organisasi atau negara yang menginginkan kendali atas Indonesia 
hendaknya menghancurkan terlebih dahulu bangsa dan kebudayaannya. Negara dapat 
dihancurkan dengan menghilangkan sifat kebangsaan dan sifat kebangsaan dapat 
dihancurkan dengan menghilangkan kebudayaan.  

Sila keempat berikut adalah Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila ini lebih menitik beratkan 
pada kehidupan sosial masyarakat. Dalm hal mencapai permusyawaratan secara 
bijaksana masyarakat Indonesia telah menemukan sistim musyawarah. Berbeda dengan 
sistim barat yang lebih cocok dengan sistem voting. Musyawarah dapat dikatakankan 
merupakan produk asli Indonesia yang berupa sistem tatacara pengambilan keputusan 
secara komunal dengan menghargai demokrasi dan hak masing-masing rakyatnya. 
Bentuk kebudayaan lain dari permusyawaratan adalah sikap gotong royong dari rakyat 
yang dalam beberapa waktu lampau menjadi sulit ditemui. Kembali lagi kepada 
pembahsan sebelumnya dimana masyarakat kini menjadi semakin individualis. Tidak 
hanya terjadi dengan para pemuda namun juga semua lapisan masyarakat.  

Timbulnya sifat individuali berhubungan erat dengan tuntutan hidup dan sifat-
sifat baru yang merupakan budaya luar. Hal ini bersangkutan erat dengan sila kelima 
yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencangkup 
segala aspek kehidupan baik material maupun non material. Dalam mengejar 
kesejahteraan terutama yang bersifat material masyarakat Indonesia telah terjebak 
dalam sifat konsumerisme sehingga tingkat persaingan antar individu semakin 
meningkat. Keadilan sosial lain yang berupa hak masyarakat kini juga semakin tergerus 
dengan adanya serangan liberalisme industri dan perdagangan yang merajalela. Hal ini 
menyebabkan masyarakat semakin tertindas. Disamping itu pemuda memanfaatkan hal 
tersebut untuk mencari solusi diluar Pancasila seperti Komunisme, Sosialisme dan 
Politik agama. Padahal keadaan ini timbul bukan karena Pancasila merugikan namun 
karena tidak berjalannya Pancasila dalam aspek-aspek kesejahteraan masyarakat. 

3.3.  Gaya Hidup Pemuda yang Bergeser Menjauhi Pancasila 

Pemuda pada dasarnya harus ada dan mutlak adanya, sebab pemuda sebenarnya 
merupakan sosok yang paling memiliki kekuatan untuk mengarungi sendi-sendi 
kehidupan bangsa dan negara ke depan. Pemuda jugalah yang menjadi harapan untuk 
mengkritik setiap-setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan 
memberikan solusi yang cerdas untuk mengatasi permasalahan. Pemuda dapat dikatakan 
sebagai generasi pelanjut dan pelurus. Mayoritas pemuda kini kurang-lebih bersikap 
pasif, hanya diam dan peduli pada nasib masing-masing. Jiwa nasionalis dan sosial 
mulai memudar, jika ada yang peduli pada nasib bangsa ini, jumlahnya tidak lebih besar 
dari yang apatis. 

Rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan seharusnya ada pada diri pemuda di 
Indonesia karena pada masa inilah serangan–serangan yang mengancam berkem-
banganya bangsa semakin besar. Harapan bagi para pemuda kini adalah meneruskan 
perjuangan dari pemuda pada masa sebelumnya. Sumbangan dari pemuda terdahulu 
baik berbentuk teknologi, warisan kebudayaan hingga kemerdekaan harus tetap 
dipertahankan sehingga tidak terbuang percuma dengan kondisi Bangsa Indonesia di 
masa sekarang. Menyinggung sedikit mengenai Sumpah Pemuda yang disebut-sebut 
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menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, memiliki 
peranan pula dalam tumbuhnya kebudayaan persatuan di Indonesia. Seperti kita telah 
ketahui, ada tiga butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, 
dan berbahasa satu. Secara langsung Sumpah Pemuda memancarkan salah satu 
penerapan Sila ketiga dalam Pancasila jauh sebelum Pancasila dilahirkan. 

Masalah yang dialami pemuda saat ini bukanlah gejolak hormon yang tidak 
dapat dikontrol melainkan ketidak–tahuan mereka terhadap budaya bangsanya. 
Narkoba, pergaulan bebas, monokultur kelompok kepemudaan hingga pesta pora 
bukanlah kebudayaan asli Indonesia. Bnagsa ini tidak mengajarkan pemakaian candu 
seperti bangsa China maupun beberapa bangsa lainnya. Hal demikian pula yang terjadi 
pada pergaulan bebas dan hubungan tanpa nikah. Baik secara agama maupun adat 
istiadat diseluruh penjuru membenarkan hubungan laki-laki dan perempuan yang 
disahkan oleh pemerintah, pemuka agama atau minimal pemuka adat setempat dan 
disaksikan oleh masyarakat lainnya. Pergaulan bebas dan hubungan tanpa nikah 
merupakan tingkah laku sebagian masyarakat Eropa utara dan Amerika yang hingga 
saat ini telah menjadi sebuah kebudayaan. Sayangnya banyak sekali hiburan seperti 
video musik, game , film hingga video musik yang memperkenalkan kebudayaan 
tersebut kepada pemuda. 

Pesta pora dikenal di beberapa adat di Indonesia namun yang menjadi perbedaan 
adalah tujuan dari acara yang diadakan tersebut. Rakyat di Sulawesi Utara atau Papua 
seringkali mengadakan pesta untuk menghormati tamu yang telah datang atau untuk 
mensyukuri sesuatu yang merupakan suatu berkah bagi mereka. Lain halnya pada 
masyarakat Barat yang melakukan pesta pora sebagai hiburan semata akibat peliknya 
kehidupan sehari-hari. Budaya menyimpang tersebut berlawanan dengan isi sila ke dua 
yang menyebutkan bahwa rakyat seharusnya merupakan rakyat yang adil dan beradab. 

Budaya menghormati orang yang lebih tua juga terdapat pada pola kebudayaan 
rakyat Indonesia di seluruh penjuru. Hal ini yang tidak didapati di hampir seluruh neara 
lain di dunia. Perbedaan pendapat atau persepsi tidak menyebabkan pemuda menjadi 
pembangkang yang “revolusioner” terhadap pendahulunya. Sayangnya hal ini disosiali-
sasikan melalui film-film luar hingga sinetron Indonesia yang sering menceritakan 
konflik pemuda dan orang tua, hal yang sebenarnya tidak menarik untuk diekspos 
namun menjadi menarik karena kehabisan cerita untuk disajikan. 

Banyak kemudahan yang didapat oleh pemuda kini justru menjadi bumerang 
bagi bangsa kita. Kemudahan mencapai pendidikan, informasi, keterampilan hingga 
kelayakan hidup adalah modal teknis untuk membangun suatu bangsa yang besar dan 
beradap. Namun pada praktiknya tanpa didampingi dengan sifat kebanggaan kepada 
bangsa dan negara, serta dilupakannya dasar-dasar bangsa, dalam hal ini menyebabkan 
perkembangan bangsa melenceng daripada yang diharuskan. 

3.4.  Solusi yang Dapat Dilaksanakan 

Saringan kebudayaan dari pemuda harus didampingi dengan kesadaran bahwa 
budaya Indonesia lebih menarik dibandingkan kebudayaan luar. Di samping itu perlu 
disadari pula bahwa tidak ada kebudayaan Indonesia yang merugikan sesama baik dari 
segi berkesenian, beragama hingga bermasyarakat. Secara konkret memperkenalkan 
budaya adalah memberi contoh nilai dan perlakuan budaya Indonesia yang baik, 
dikenalkannya kesenian daerah dan kearifan lokal. Lagu daerah, kerajian, cagar budaya 
dan historis dapat memperkaya pemahaman pemuda dalam mengenali kebudayaan asal. 
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Dengan mengingat dan memperhatikan lagi peliknya konflik yang telah 
dijabarkan diatas, didapati beberapa usaha yang dapat dilakukan bersama. Mengingat 
pentingnya Pancasila sebagai garda pertahanan kebudayaan di Indonesia maka 
pendidikan Pancasila baik ditataran institusi pendidikan formal maupun informal, di 
tataran keluarga hingga meluas ke masyarakat harus diperkuat. Pemahaman pentingnya 
Pancasila diawali dari orang tua hingga dapat menyebar ke pemuda dapat sangat 
membantu memperkuat garda tersebut. 

4.  Kesimpulan 

Kebudayaan dalam aspek filosofi (contoh: pandangan politik dan ilmu 
pengetahuan) dan sosial masyarakat (contoh: sifat manusia, kesenian dan kebiasaan) di 
Indonesia mengalami masa percampuran budaya, sementara itu tidak semua budaya 
yang diterima memberikan efek yang baik untuk perkembangan bangsa. 

Pancasila melalui penerapannya dapat menyaring kebudayaan luar yang tidak 
menguntungkan. Kesadaran akan poin-poin Pancasila dapat dilaksanakan oleh seluruh 
aspek masyarakat, dalam hal ini pemuda sebagai calon penerus bangsa haruslah 
memiliki pemahaman dengan baik mengenai ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa 
untuk mengendalikan masuknya budaya bangsa asing. Pencapaiannya melalui 
pengajaran atau diskusi mengenai penerapan Pancasila pada kebudayaan masyarakat di 
tataran pemuda. 

Pemuda yang kelak akan memegang kendali negara haruslah memahami dengan 
baik ideologi Pancasila dan kepribadian bangsa. Dimulai dari kegiatan perkuliahan 
hingga kegiatan kemahasiswaan Pancasila harus mulai digalakkan kembali. Untuk saat 
ini faktor lingkungan seperti Universitas, lembaga pendidikan atau organisasi 
mahasiswa yang berperan penuh dalam menjaga kepribadian bangsa agar tetap utuh 
tanpa harus memboikot masuknya kebudayan lain. 
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