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Tentang Hak Cipta 
Lingkup Hak Cipta 
Pasal 8: 
Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi 
atau Ciptaan 
 
Pasal 9: 
(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk 
melakukan: 
a. Penerbitan Ciptaan; 
b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 
c. Penerjemahan Ciptaan;  
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 
e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 
f. Pertunjukan Ciptaan; 
g. Pengumuman Ciptaan; 
h. Komunikasi Ciptaan; 
i. Penyewaan Ciptaan. 
(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 
(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau 
Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. 
 
Ketentuan Pidana 
Pasal 113: 
(1) Setiap Orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 
(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau 
huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau 
pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk 
pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp. 4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).  
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TUJUAN PERTEMUAN Dalam Modul:  

Mahasiswa mampu memahami kesejarahan Pancasila yang meliputi;  

(1) Kajian Pancasila pada beberapa fase secara komprehensif.  

(2) Analisis objektif tentang kebenaran nilai Pancasila yang utuh.  

(3) Bertanggungjawab atas keputusan yang diambil dari pengambilan 

kajian Pancasila yang dipandang benar berdasarkan hasil kajian 

yang dilakukan secara kolektif-etis.  

INDIKATOR:  

1) Mempunyai pemahaman komprehensif atau utuh mengenai 

Pancasila beserta problem-problem yang mengitarinya  

2) Mempunyai kemampuan memilah nilai-nilai Pancasila yang 

obyektif, terutama terkait dengan tafsir pancasila dalam setiap 

periode kekuasaan.  

3) Bertangungjawab secara akademik-moral atas kajian Pancasila 

yang bersifat komprehensif.  

4) Mampu mengimplementasikan pemahaman pancasila tersebut 

untuk terciptanya pemikiran kritis, konstruktif, dan inklusif atas 

makna Pancasila untuk kemajuan bangsa indonesia menghadapi 

tantangan-tantangan zaman kini. 



 

PENGANTAR MODUL 

 

PANCASILA: SUMBER ETIKA BANGSA INDONESIA 

Oleh 

Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd. 

 

Pancasila adalah ideologi bangsa yang dirumuskan sebagai 

pedoman dan etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Disebut ideologi karena Pancasila itu rangkaian nilai yang 

disusun berdasarkan sistem berpikir, dan dari sistem berpikir itu 

kemudian diimplementasikan dalam dasar-dasar kehidupan politik, 

sosial, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan (Sirait, 2008). Sebagai 

sistem berpikir, Soekarno mengajukan dalam Sidang BPUPK, dan 

selanjutnya disepakati secara bersama (common denominator) oleh 

peserta sidang (Latif, 2011). Kesepakatan itu kemudian disusun 

urutannya oleh PPKI, dan menjadi philosofische gronslag. Para pendiri 

bangsa sangat sadar bahwa pengalaman keterpurukan kehidupan 

akibat diskriminasi dan marjinalisasi sosial ekonomi dan sosial politik 

oleh pemerintah kolonial Belanda sangat melukai dan menyakitkan. 

Exploitation de l’homme par l’homme menjadi istilah kaum bergerakan 

untuk menjelaskan kepada khalayak bagaimana keserakahan manusia 

terhadap sesamanya (Haryono, 2013). 

Soekarno adalah tokoh sentral dalam memformulasikan 

philosofische gronslag, weltanschauung, dan leitstar bangsa yang diakui 

oleh pemimpin sidang BPUPK, Radjiman Widyodiningrat. Formulasi itu 

disusun Soekarno ketika dia mengamati dan mendialektika kehidupan 

masyarakat masa itu, baik di Jawa maupun di luar Jawa selama masa 

pembuangannya. Formulasi kemudian disempurnakan oleh PPKI 

menjadi urutan sila yang indah, bahkan tidak ada duanya di dunia ini, 

dan sila itu adalah: (1) Ketuhanan yang mahaesa, (2) Kemanusian yang 



 

adil dan beradab, (3) Pesatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, (5) 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Kesepakatan wakil-wakil komunitas bangsa tersebut di atas 

adalah perwujutan dari kesadaran mereka akan pentingnya pedoman 

berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Bahkan Suseno (2007: 

149) menyebutnya sebagai the fundamental ethical principle of the new 

Republic [of Indonesia]. Fondasi etika itu untuk mengindari mencuatnya 

persoalan kepentingan kelompok pada negara baru yang sedang berdiri 

yang membutuhkan penataan pemerintahan baik dalam bidang-bidang 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pada sisi lain, fondasi etika harus 

menjadi dasar mental dan daya juang menghadapi zaman baru yang 

penuh tantangan mewujutkan Indonesia baru. 

 

Sumber Etika 

Fondasi etika dalam hubungan ini adalah berkaitan dengan 

ucapan Soekarno dalam sidang bahwa merdeka itu suatu political 

independence dengan berpijakan philosofische gronslag, 

weltanschauung, dan leitstar. Dalam pikiran Soekarno merdeka itu 

harus didasari prinsip kebangsaan (persatuan) yang bersanding dengan 

internasionalisme (kemanusiaan). Mengapa? Karena merdeka hanya 

dapat dicapai dengan persatuan tanpa melihat perbedaan,  dan dalam 

persatuan mengutamakan prinsip kemanusiaan yang di dalamnya 

terkandung nilai-nilai humanitarian, keadilan, dan pengentasan 

kemiskinan. Prinsip kemanusiaan itu sudah berakar dan membumi 

dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia berdasarkan pada 

ketuhanan dan musyawarah mufakat (demokrasi) sebagai dasar 

menyepakati gagasan suatu kelompok/warga masyarakat (Sunoto, 

1981). 

Nusantara adalah kawasan pelayaran dan perdagangan, dan 



 

kawasan ini dikunjungi para pedagang dari Asia dan Eropa. Dengan 

wilayah antarpulau itulah dikembangkan peradaban maritim. 

Peradaban maritim itu mendorong mereka saling mengenal melalui 

kegiatan dagang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam waktu yang 

sama masyarakat sekitar Nusantara (Indocina), Cina, dan India turut 

serta melakukan kegiatan dagang (Nugroho, 2011). Meminjam 

pendapat Fritjof Capra interaksi antarpedagang di Nusantara, baik 

penganut agama Hindu-Budha maupun pedagang Muslim, secara 

perlahan-lahan justru membangun struktur masyarakat organik (Capra, 

2014). Struktur masyarakat organik kala itu meliputi dua segi, yakni 

segi material dan spiritual. Pada aspek material, interaksi dagang 

antarmereka menunjukkan indikasi saling membutuhkan untuk 

mengembangkan kegiatan perekonomian. Sementara itu aspek spiritual 

antarmereka saling berelasi dan toleransi, serta saling memahami 

antarkeyakinan, sehingga terjadi konversi keagamaan dari Hindu-

Budha menjadi Islam. Namun demikian proses interaksi dan relasi 

antarmereka itu kemudian menumbuhkan prinsip mengutamakan 

kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau kelompok 

(Capra, 2014).  

Kepentingan umum itu secara simbolik simplifikasi dari 

kebersamaan atau bersatu. Makna bersama atau bersatu itu sebuah 

bentuk kesadaran bahwa antarmereka itu sejatinya berbeda, baik segi 

pikiran, agama, maupun budaya. Dengan begitu antarmereka saling 

memahami terhadap gagasan yang dimilikinya, karena mereka 

memusyawarahkan gagasan-gagasan yang diletakkan untuk perbaikan 

lingkungan sosial demi kemaslahatan bersama. Dalam perspektif politik 

keberhasilan memufakati suatu gagasan menunjukkan individu yang 

duduk bermusyawarah itu mempunyai otoritas yang berdaulat 

(independece) yang tidak gampang didekte oleh orang lain ataupun 

kepentingan lain. Etika yang dapat dipetik dari paparan di atas 



 

menunjukkan adanya kesediaan individu menerima gagasan orang lain 

dalam perhelatan musyawarah itu. Hal ini menjadi etika fundamental 

yang sangat penting. Mengapa? Karena kesediaan individu melakukan 

musyawarah mufakat di dalamnya terkandung berbagai nilai, yakni 

nilai toleransi, persaudaraan, kerjasama, memuliakan hak dasar warga 

masyarakat, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Fenomena ini bentuk 

keadaban Pancasila yang menjunjung persatuan, dan melestarikan 

simbol kebhinekaan.  

Soekarno penggali dan yang memformulasikan Pancasila dari 

living values (nilai kehidupan) masyarakat lokal Nusantara, serta 

menjadi leitstar (bintang penunjuk) itu karena kesadarannya bahwa 

gotongroyong adalah inti nilai kehidupan Nusantara. Di dalam 

gotongroyong itu terkandung nilai-nilai kehidupan yang telah 

dipaparkan tersebut di atas. Musyawarah dan mufakat identik dengan 

prinsip demokrasi. Dalam Sidang BPUPK konsep makro demokrasi yang 

disodorkan Soekarno adalah demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. 

Selanjutnya Muhammad Hatta mengembangkan demokrasi ekonomi 

sebagai antitesis prinsip ekonomi kapitalisme. Dalam ekonomi koperasi 

muatan nilai gotongroyong, persatuan, kemanusiaan dan keadilan 

sangat tinggi. Idealisme nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi 

koperasi tentu bukanlah pola kapitalisme-liberal, tetapi pola kehidupan 

masyarakat Islam. Sementara itu implementasi demokrasi politik 

membutuhkan waktu panjang, setidaknya ada tiga persoalan penting 

bagi negara baru Indonesia, yakni: (1) harus mampu menata birokrasi 

pemerintahan secara rasional; (2) mengakomodasi kekuatan politik 

untuk menekan luasnya kepentingan-kepentingan kelompok politik, 

dan sekaligus mencegah timbulnya konflik baru; (3) meskipun sudah 

terbentuk partai politik semasa perjuangan melawan kolonialisme, 

tetapi antarpartai politik belum belum pernah berkontestasi dalam 

pemilihan umum.  



 

Sementara itu dua puluh tahun pasca reformasi tumbuh 

keinginan mengembangkan demokrasi ekonomi dan politik ala 

Soekarno, meskipun belum terwujut secara baik, karena formulasinya 

memang belum pernah dibangun pada masa pemerintahan Soekarno, 

dan pemerintahan orde baru juga tidak melakukan. Namun demikian 

merujuk pada pemikiran Dahl (1992), landasan demokrasi bangsa 

Indonesia sudah terbentuk sejak dekade kedua abad ke-20 yang 

ditandai dengan; modern, dinamis, dan plural (MDP). Pada masa itu 

MDP sudah tumbuh di kota-kota besar di Jawa, dan pasca proklamasi 

kemerdekaan hingga pemerintahan orde baru prinsip bebas dari rasa 

takut, bebas diskriminasi, dan mewujutkan jaminan keadilan sosial 

belum sepenuhnya terwujut. 

Reaktualisasi 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar ideologis 

yang oleh Soekarno dijadikan ujung tombak persatuan, dan menata 

kemanusiaan bangsa (Acharya, 2012). Pada sisi lain, Ramage (1996) 

melihat kebhinekaan dapat memperkuat nilai-nilai toleransi sebagai 

bingkai keadilan sosial dan demokrasi. Para pendiri bangsa sadar 

bahwa Indonesia merupakan kawasan multi etnis, dan keberagamaan 

kawasan ini sudah terbentuk ratusan tahun yang lalu. Sifat 

keberagaman itu given yang kemudian dijadikan oleh Soekarno sebagai 

kekuatan bangsa Indonesia. Ada satu catatan penting yang disampaikan 

Soekarno bahwa masyarakat bangsa perlu mewujutkan “ketuhanan 

berkebudayaan” demi menjamin keberagaman itu sendiri. Maksudnya 

Islam mengakui eksistensi agama lain, dan dengan begitu akan 

memperkuat kehidupan toleran antaretnis, religius, dan kultural.  

Era reformasi relasi dan kohesi sosial mengalami gangguan, 

dan menjadi pendulum konflik antarkelompok sosial. Sebelum merdeka 

jalinan relasi dan kohesi masih sangat erat, karena kita menghadapi 

persoalan sama, yakni dijajah bangsa Belanda. Namun, dewasa ini kita 



 

sedang menghadapi persoalan sama, yakni tidak meratanya keadilan 

sosial dan kemakmuran. Pengentasan persoalan itu membutuhkan 

guyub-rukun, gotong royong, dan kerja tim antarkomponen sosial dan 

politik. Guyub-rukun adalah modalitas mewujutkan adil dan makmur, 

karena guyub-rukun itu paradigma kerjasama dan saling bergantung 

(Prayitno & Trubus, 2004). Globalisasi yang sedang berlangsung 

merupakan tatanan ekonomi yang berpijak pada teknologi digital, dan 

akibat dari teknologi itu, terjadi relokasi alat dan tempat produksi 

untuk menekan cost-industry (Subianto dalam Soesastro, Kristiadi & 

Priyadi, eds., 2004). Problem utama menghadapinya adalah dibutuhkan 

strategi kebijakan politik untuk mengatasi isu-isu global yang 

menyangkut persoalan demokrasi, HAM, good governance, radikalisme 

dan terorisme. Kita sering tergopoh menghadapinya meskipun bangsa 

kita sendiri mempunyai obat mujarab yang disebut Pancasila.  

Obat mujarab itu belum pernah diracik pasca kemerdekaan 

bangsa, dan nama obat itu adalah jalan kemandirian. Jalan kemandirian 

yang sedang ditempuh pemerintah dewasa ini adalah melakukan 

pembenahan kebijakan politik ekonomi untuk mengoptimalkan good 

governance dan penguatan daya saing ekonomi bangsa. Daya saing 

ekonomi itu kata kuncinya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Ada enam hal yang harus ditempuh: (1) keterbukaan ekonomi untuk 

meneguhkan daya saing, (2) pengaturan kebijakan alokasi produksi, 

konsumsi, dan distribusi untuk kepentingan rakyat, (3) pengembangan 

ekonomi kreatif sebagai dasar pengembangan “nasionalisme ekonomi”, 

(4) merumuskan kembali tananan relasi antarkolompok sosial untuk 

menumbuhkan civic nationalism, (5) peningkatan hubungan 

multilateral dan regional sebagai penguatan ekonomi dan security, (6) 

mencegah ingar-bingar politik domestik yang mengganggu 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

Reaktualisasi ideologi Pancasila dalam lembaga pendidikan 



 

formal mendesak dilaksanakan, karena realitas pasca reformasi 

ideologi itu tereduksi pada titik nadir, dan bahkan ada keinginan untuk 

diganti dengan ideologi lain. Dalam dunia pendidikan formal, Pancasila 

wajib diwariskan untuk menjamin keberagaman kehidupan bangsa. 

Dalam perspektif ilmu sosiologi, pewarisan norma dan nilai itu sebagai 

konsep custodian, dan konsep ini meliputi look after, keeper, dan 

guardian. Look after adalah bertahannya ideologi yang dianut bangsa 

khususnya konsep yang telah diletakkan pendiri bangsa, yakni 

persatuan, bhinneka tunggal ika, dan NKRI. Keeper adalah proses 

pewarisan dan pelestarian yang dilaksanakan dalam lembaga 

pendidikan formal. Guardian adalah bentuk kewajiban seluruh anak 

bangsa untuk menjaga bhinneka tunggal ika demi menjamin keutuhan 

bangsa dan negara dari infiltrasi bangsa asing bidang sosial politik, 

sosial ekonomi, dan sosial budaya.  

Proyek custodian dalam dunia pendidikan untuk membangun 

kesadaran anak didik kita terhadap unity and diversity dan nation 

building yang belum terselesaikan. Dalam paradigma pemikiran Emile 

Durkheim, proyek custodian untuk menumbuhkan kesadaran kolektif 

bahwa antarkita itu mempunyai networking collective memory melalui 

jalur pelayaran dan perdagangan. Interaksi dan relasi antarmereka 

melalui pelayaran dan perdagangan itu membuahkan perkawinan 

campuran, dan menumbuhkan pemupukan lintas budaya (cross cultural 

fertilization). Kebhinnekaan yang tumbuh dari proses cross cultural 

fertilization itu menunjukkan inklusivitas kehidupan sosial mereka. 

Inklusivitas sosial itu melekat dalam tubuh ideologi Pancasila, dengan 

kekuatan nilai toleransi, keberagaman, dan keadilan.  

Dalam konteks pendidikan abad ke-21 ada dua aspek penting 

market driven, dan knowledge driven (Toisuta dalam Sularto & Amalia 

Paramita, 2017). Market driven adalah desain pembelajaran, sedangkan 

knowledge driven berkaitan dengan persoalan riset untuk 



 

pengembangan keilmuan untuk menunjukkan kebesaran bangsa kita. 

Desain pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan formal 

selayaknya menyinggung persoalan ideologi bangsa (Pancasila) yang 

sedang mengalami degradasi pasca reformasi. Degradasi ditandai 

dengan banyaknya tindakan intoleransi dan konflik politik dalam 

pilkada (pemilihan kepada daerah) dan pilpres (pemilihan presiden). 

Polarisasi pilkada dan pilpres itu berimplikasi pada perilaku intoleransi 

yang telah kita alami dalam sepuluh tahun terakhir. Polarisasi implikasi 

dari nalar hegemonik kelompok-kelompok sosial yang tidak 

mencerminkan nilai-nilai keIndonesiaan. Enkulturasi nilai-nilai 

keIndonesiaan diharapkan dapat berperan membentuk generasi masa 

depan bangsa yang toleran, demokratis, dan lain-lain.   

Di era reformasi ini daya preservasif dan progresif memang 

harus dicanangkan untuk melestarikan unity and diversity. 

Pencanangan ini menjadi penting karena daya preservasif dan progresif 

berperan untuk: (1) menolak tindakan kekerasan dan diskriminasi 

(subaltern) terhadap etnis dan agama lain; (2) memperkuat toleransi 

anak bangsa berbeda etnis, agama, dan kultur melalui kegiatan dialog 

antar pemuda; (3) berpikir rasional dan mampu melawan berita palsu 

sebagai akibat berkembangnya teknologi informasi.  

Subaltern bermakna tidak memberi ruang dan pengakuan 

terhadap orang ataupun kelompok lain yang dipandang memiliki 

rivalitas. Biasanya rivalitas itu tumbuh ketika etnis dan agama lain itu 

mempunyai mobilitas vertikalnya lebih baik daripada etnis dan agama 

tertentu. Kelompok hegemonik cenderung melakukan tindakan 

subaltern yang ditafsirkan sebagai salah satu cara untuk menghambat 

mereka. Akibatnya mereka terpinggirkan dan tidak pernah bisa 

memberi kritik terhadap proses-proses hegemonik itu (Suryawan, 

2010), meskipun mereka itu mempunyai modal sosial dan modal 

kultural jauh lebih baik. 



 

Ingar-bingar Politik. 

Ideologi Pancasila dapat ditafsirkan sebagai “ide penuntun, dan 

bukannya ide pengatur” (Rocky Gerung, 2018: 40-48). Makna itu tak 

ubahnya filsafat yang dibangun oleh Ki Hadjar Dewantara dalam dunia 

pendidikan, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri 

handayani. Makna itu menunjukkan ideologi Pancasila bukan alat 

politik, tetapi ideologi itu adalah “living values, nilai-nilai kehidupan” 

yang memberikan keteladanan kepada anak-anaknya yang identik 

memberikan bimbingan dan dorongan selama proses pembelaran di 

lembaga pendidikan. 

Pada sisi lain, pasca reformasi Pancasila tidak pernah diingar-

bingarkan sebagai nilai-nilai kehidupan setelah suksesi kekuasaan. 

Soeharto memilih implementasi doktriner, sedangkan di era reformasi 

justru dijadikan obsesi laten menghidupkan kembali Piagam Jakarta. 

Menghidupkan kembali Piagam Jakarta atau politik identitas suatu 

fantasi keniscayaan, yang bisa memicu timbulnya benturan-benturan 

politik dan ekonomi. 

Awal reformasi KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melakukan 

perlawanan terhadap keinginan tersebut di atas. Dia sadar bahwa 

eksistensi bangsa Indonesia dapat bertahan bila nilai-nilai inklusivisme 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu sebagai modalitas 

percaturan politik dan ekonomi dunia. Dalam pikiran Gus Dur bahwa 

politik identitas berseberangan dengan politik kebangsaan, demokrasi, 

dan keadilan sosial. Puncak obsesi laten menghidupkan kembali Piagam 

Jakarta pada akhirnya adalah mendirikan negara Islam/kekhalifahan. 

Untuk mewujutkan pemikiran para pemimpin agama yang anti ideologi 

Pancasila dengan strategi dakwah dari kongregasi agama menuju 

kongregasi politik (Norris & Inglehart, 2009). Strategi dakwah 

kongregasi ditandai dengan penyusunan narasi agama yang 

berhimpitan dengan narasi-narasi politik yang anti Pancasila dan 



 

pemerintahan yang sah, beserta kebijakannya. Narasi dakwah 

pemimpin agama semacam itu oleh Kuntowijoyo (2004) dipandang 

sebagai “narasi tandingan” yang akan menjatuhkan negara.  

Politik identitas selalu menggunakan strategi polarisasi dengan 

konsep the other. (liyan, berbeda dalam memandang kelompok politik 

lainnya). Hal ini yang menciptakan polarisasi atau menciptakan dua 

kubu politik yang berseberangan. Dalam pilpres 2014 dan 2019 

fenomena polarisasi begitu menonjol. Umumnya strategi polarisasi 

diawali dengan meluaskan narasi kebencian di media sosial. Bentuk 

narasi kebencian adalah persekusi terhadap kandidat politik agar jatuh 

elektabilitasnya. Narasi kebencian tidak berdasar secara faktual, tetapi 

justru dipercaya sebagai akibat rendahnya tingkat literasi masyarakat 

kita. Faktor inilah yang bisa memecah persatuan bangsa kita.  

Penutup 

Pancasila sebagai leitstar merupakan penuntun kita untuk bisa 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan terberat ideologi 

Pancasila di era mellinium ini adalah transfer nilai-nilai dalam lembaga 

formal yang tidak bersifat doktriner, tetapi membumi, dan mudah 

ditranslitkan (diterjemahkan) untuk membangun proliferasi secara 

kultural. Mengikuti pandangan Bhabha (1994) bahwa transfer tersebut 

semestinya dapat ditransliterasikan (diterjemahkan) oleh masyarakat 

bangsa itu sendiri. Yang terpenting adalah transfer itu mengutamakan 

nilai-nilai harmoni kehidupan dan cinta bangsanya. Pada sisi lain 

Mahfud (2009: 11) mengutip pendapat Nurcholish Madjid: “…faktor 

kemudaan yang juga berarti kekurang-matangan kita semua sebagai 

bangsa baru, dan ide-ide terbaik para pendiri bangsa dalam 

pelaksanaannya sering berhadapan dengan apa yang dikatakan Bung 

Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita”. 

 

  



 

PERTEMUAN I 

PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA 

 
Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan proses 

pembelajaran yang bertujuan memberikan pedoman nurani dan naluri 

pada pribadi peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya, tertanam 

sebuah perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar 

Negara Indonesia serta tercapai kesadaran identitas Nasional. 

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

menyatakan bahwa perguruan tinggi mendapatkan kewenangan dan 

otonomi dalam penyusunan kurikulum. Pasal 35 ayat (5) 

mempertegas bahwa Negara memberikan amanah kepada pendidikan 

tinggi memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. 

Konsekwensi mendasar dari peraturan tersebut, seluruh 

perguruan tinggi di Indonesia bertanggung jawab menyelenggarakann 

pembelajaran Pendidikan Pancasila, bahkan wajib diterapkan dalam 

kurikulum sebagai mata kuliah skala Nasional yang berdiri sendiri. 

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara 

sering mengalami berbagai dinamika politik, akibatnya, kajian sejarah 

tentang Pancasila sering mengalami multi-tafsir. Setiap rezim memiliki 

gaya dan strategi tersendiri dalam menempatkan Pancasila dalam 

kehidupan berbangsa, bahkan Presiden Joko Widodo, melalui KEPRES 

RI No 24 Tahun 2016 menetapkan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 

Juni 1945. 

Ugrensi lain yang patut diperhatikan, generasi muda saat ini 

cenderung apatis terhadap kondisi sosial masyarakat, sehingga 

kondisi ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang sengaja 

menginginkan terjadinya disintegrasi Bangsa. Belakangan survei LSI 

Denny JA yang dirilis bulan Juli 2018 menjadi pukulan berat 



 

bagi,kalangan yang gandrung dan konsisten mengawal konsepsi 

Pancasila saat ini dianggap melemah sejak 13 tahun terakhir. 

Masyarakat Indonesia bahkan dikejutkan oleh fenomena baru, 

yakni sarang atau basis kelompok-kelompok anti-Pancasila justru 

berada di Perguruan Tinggi. Padahal fenomena ini sejatinya tidak 

perlu terjadi apabila seluruh pihak serius mengimplemtasikan 

pembelajaran Pendidikan Pancasila. 

Melalui pemahaman hakikat dasar Pancasila, Darmodiharjo 

(1985) mengungkapkan Kepribadian Bangsa, Jiwa bangsa, Pandangan 

Hidup. Dasar Filsafat Negara, Ideologi Negara, Perjanjian Luhur 

Bangsa, Cita-Cita dan Tujuan Nasional serta Way of Life merupakan 

inti dasar menangkal paham anti-Pancasila dalam masyarakat 

Indonesia. 

  Anda dapat menganalisis dan menjelaskan 

kebutuhan pendidikan pancasila dalam dinamika 

kontemporer. Menjelaskan konsep dan esensi 

Pendidikan Pancasila serta menjelaskan urgensi 

Pendidikan Pancasila. Di sajikan dalam format 

review materi. 

 Anda masing-masing dipersilakan untuk mencari 

informasi tentang: 

1. Pendidikan Pancasila dalam hubungannya 

dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Pendidikan Pancasila dan urgensinya bagi 

mahasiswa atau generasi muda. 

 Alasan mendasar diperlukannya pendidikan 

Pancasila di perguruan 
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Buat resume mengenai ketiga hal tersebut sebagai laporan individual 
 



 
 

PERTEMUAN II 

PERKEMBANGAN IDEOLOGI DUNIA 

 
 

A. KONSEP IDEOLOGI 

1. Pengertian Ideologi 

Istilah ideologi terdiri dari padanan kata “ideo” dan “logi”. 

Asal kata “ideo” dapat diidentifikasi dari bahasa Yunani eidos, dalam 

bahasa Latin idea, yang berarti “pengertian”, “ide” atau “gagasan”. Kata 

kerja dalam bahasa Yunani oida yang berarti mengetahui, melihat 

dengan budi. Kata “logi” berasal dari bahasa Yunani logos, yang berarti 

“gagasan”, “pengertian”, “kata”, dan “ilmu”. Jadi secara etimologis 

dapat diterangkan bahwa ideologi berarti “pengetahuan tentang ide-

ide”, science of ideas (Setiardja, 1993:17). Pengertian umum dari 

ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Makna gagasan yang 

dimaksud adalah gagasan tentang masa  depan,  sehingga  bisa  

disimpulkan  bahwa  ideologi adalah sebuah ilmu tentang masa depan. 

Gagasan ini juga sebagai cita- cita 

Pembahasan Ideologi dimulai dengan mengakui konsep 

prulalitas terlebih dahulu guna mendapat konsep yang utuh (Eagleton 

et al. 1991:91) . Ideologi memainkan peran penting dalam bidang ilmu 

sosial. Sudah lama menjadi subyek perhatian bagi para ilmuwan sosial 

Marxis (Giddens and Held 1982:646) . Ketika muncul konflik ekonomi 

baru ideologi mulai diperhatikan lebih dalam, dalam karya-karyanya 

yang terkenal, North (1981:34) memandang ideologi sebagai salah 

satu blok mendasari teori institusi dan perubahan kelembagaan dalam 

sejarah ekonomi. Marx dan Engels menggunakannya untuk 

menunjukkan konsepsi yang paling abstrak yang mengisi dunia ide 

imajiner yang terpisah dari kehidupan material; kemudian Kaum 

Marxis sering menggunakannya untuk menunjukkan sebuah wol 

ideologi konspiratif yang berpihak kepada masyarakat, lebih lanjut 



 
 

secara definisi ideologi memiliki beberapa pengertian yaitu Ideologi 

adalah seperangkat keyakinan, nilai, ide, norma, pedoman yang 

dibentuk atau diterjemahkan ke dalam etika bermasyarakat untuk 

mendapatkan kekuatan atau dukungan dari masyarakat bangsa. 

Ideologi terbentuk ketika sekelompok orang dengan pemikiran-

pemikiran yang sama bertemu dan mereka memiliki tujuan yang 

sama. Mereka mencari pemahaman frame work dalam kerangka 

bernegara guna kemaslahatan bersama. Ideologi, suatu bentuk filsafat 

sosial atau politik di mana elemen praktis yang menonjol digunakan 

dalam kepentingan bersama (Purvis & Hunt, 1993:13). 

Disisi lain ideologi adalah sistem ide yang bercita-cita dalam 

pemenuhan kebutuhan bermasyarakat. Pengertian lain soal ideologi, 

ideologi adalah sekumpulan pendapat atau keyakinan kelompok atau 

individu. Ideologi sangat sering mengacu pada seperangkat keyakinan 

atau seperangkat gagasan yang menjadi ciri suatu bangsa tertentu 

(Bénabou, 2008:x). Peran ideologi dalam hubungan internasional 

hampir tidak bisa dipisahkan. Ideologi merupakan unsur kekuatan 

Nasional. Kenyataannya, sifat sejati dari kebijakan-kebijakan suatu 

negara selalu dipengaruhi pembenaran dan rasionalisasi ideologis 

sebab asumsi  ini memposisikan Ideologi sebagai bentuk seperangkat 

ide yang berusaha untuk menjelaskan beberapa atau semua aspek 

realitas kepentingan nasional, sehingga menetapkan nilai dan 

preferensi kebutuhan negara, dan termasuk program aksi untuk 

pencapaian tujuan yang ditentukan (Norris & Eagleton, 1994:89). Hal 

ini juga sependapat dengan Padelford dan Lincoln yang mengakatan 

“Ideologi adalah kumpulan gagasan tentang nilai dan tujuan ekonomi, 

sosial, dan politik yang menempatkan program aksi untuk mencapai 

sasaran-sasaran nasional”. Richard Snyder dan Hubert Wilson 

berpendapat “Ideologi adalah sekelompok ide tentang kehidupan, 

masyarakat atau pemerintah, yang berasal dari jati diri bangsa, yang 



 
 

dijadikan sebagai slogan sosial, politik yang secara sadar didukung 

dogmatis dan menjelma sebagai doktrin sosial, sehingga secara 

bertahap menjadi keyakinan yang khas dari kelompok, partai, atau 

bangsa (Zizek, 1989:10). 

Pengertian Ideologi menurut para ahli. Alfian ideologi adalah 

suatu pandangan atau Value syistem yang mencakup semua aspek dan 

mendalam tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral 

dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam 

berbagai segi kehidupan (Asshiddiqie, 2006:2). C.C.Rodee, ideologi 

adalah sekumpulan yang secara logis berkaitan dan 

mengindentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi 

institusi dan pelakunya (Samad, 2013:32). Drs. Moerdiono Ideologi 

berarti a system of ideas, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran 

mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta 

kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata 

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi 

induknya. Gunawan Setiardjo Ideologi adalah kumpulan ide atau 

gagasan atau aqidah „aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses 

berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Antoine 

Destutt de Tracy Ideologi adalah studi terhadap ide – ide/pemikiran 

tertentu. Descartes Ideologi adalah inti dari semua pemikiran 

manusia. Machiavelli Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan 

yang dimiliki oleh penguasa. Banyak partai politik mendasarkan aksi 

dan program politik mereka pada ideologi (Saekan, 2017:12). 

 

2. Ideologi Politik 

Dalam studi sosial, ideologi politik adalah seperangkat ideal 

etika, prinsip, doktrin, mitos atau simbol gerakan sosial, institusi, 

kelas, atau kelompok besar yang menjelaskan bagaimana masyarakat 

harus bekerja, dan menawarkan beberapa cetak biru politik dan 



 
 

budaya untuk tatanan sosial tertentu. Ideologi politik sebagian besar 

berkaitan dengan bagaimana mengalokasikan kekuasaan dan untuk 

tujuan apa yang harus digunakan. Beberapa pihak mengikuti ideologi 

tertentu dengan sangat erat, sementara yang lain mungkin mengambil 

inspirasi luas dari sekelompok ideologi terkait tanpa secara khusus 

merangkul salah satu dari mereka (Van Dijk, 1995:5). Ideologi politik 

memiliki dua dimensi: 

 Tujuan: Bagaimana masyarakat seharusnya bekerja (atau 
diatur). 

 Metode: Cara paling tepat untuk mencapai pengaturan ideal. 

Ideologi adalah kumpulan ide. Biasanya, setiap ideologi 

mengandung ide- ide tertentu tentang apa yang dianggap sebagai 

bentuk pemerintahan terbaik (misalnya demokrasi, teokrasi, dll.), Dan 

sistem ekonomi terbaik (seperti kapitalisme, sosialisme, dll). 

Terkadang kata yang sama digunakan untuk mengidentifikasi ideologi 

dan salah satu ide utamanya. Misalnya, "sosialisme" dapat merujuk 

pada sistem ekonomi, atau mungkin merujuk pada ideologi yang 

mendukung sistem ekonomi tersebut. Ideologi juga mengidentifikasi 

diri mereka dengan posisi mereka di spektrum politik (seperti kiri, 

tengah, atau kanan), meskipun ini sangat sering kontroversial (Jost, 

2006:7). Akhirnya, ideologi dapat dibedakan dari strategi politik 

(misalnya, populisme) dan dari isu tunggal bahwa partai dapat 

dibangun di sekitar (seperti oposisi terhadap integrasi Eropa atau 

legalisasi ganja). Studi tentang konsep ideologi itu sendiri (bukan 

ideologi spesifik) telah dilakukan di bawah nama ideologi sistematis. 

Ideologi politik berkaitan dengan banyak aspek yang berbeda 

dari masyarakat, beberapa di antaranya adalah: Ekonomi, pendidikan, 

perawatan kesehatan, hukum perburuhan, hukum pidana, sistem 

peradilan, penyediaan jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, 

perdagangan, lingkungan, anak di bawah umur , imigrasi, ras, 

penggunaan militer, patriotisme, dan agama yang mapan. Ada banyak 



 
 

metode yang diusulkan untuk klasifikasi ideologi politik (Evetts, 

2013:16). 

  Anda diperkenankan mencari beberapa referensi 

yang menjelaskan mengenai definisi ideologi. Anda 

memberikan argument atau kritik terhadap 

ideologi dunia serta membandingkan dengan 

definisi umum ideologi pancasila.!!!. diberikan 

secara verbal dan dipertanyakan 

B. PERKEMBANGAN IDEOLOGI 

1. Tinjauan Historis Ideologi 

Kemunculan ideologi berakar pada proses peralihan dari 

zaman feodal ke zaman modern. Abad 14 dan 15 M, menjadi tonggak 

baru dimana sistem perekonomian dunia berkembang pada dengan 

sistem kolonialisme. Negara Inggris menjadi tempat akumulasi modal 

yang kemudian terdistribusi ke seluruh dunia. Fase tersebut dalam 

pernyataan (Woolard & Schieffelin, 1994:23) kemudian dikatakan 

memicu berbagai rekasi, mulai mendukung bahkan melahirkan 

beragam kritik. Ideologi merupakan istilah yang lahir pada akhir abad 

ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan seorang filsuf Perancis 

bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipopulerkan oleh Napoleon. 

Menurut (Eagleton et al. 1991:94) tokoh bernama Tracy hidup pada 

masa Revolusi Perancis melihat bahwa ketika revolusi berlangsung, 

banyak ide atau pemikiran telah menginspirasi ribuan orang untuk 

menguji kekuatan ide-ide tersebut dalam kancah pertarungan politik 

dan mereka bersedia mengorbankan hidup untuk ide-ide yang 

diyakini tersebut. Latar belakang inilah yang mendorongnya untuk 

mengkaji ideologi . 

2. Kritik Terhadap Ideologi 

Ideologi Jerman, Marx mengkritik Hegel seperti Bruno Bauer 

dan Feuerbach, yang gagal menangkap realitas sosial, setidaknya dari 

perspektif Marx. 
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Marx menuduh "kesadaran palsu" idealis mereka sebagai 

"ideologi."Marx lebih lanjut menentukan konsep ideologi dalam 

konteks teori sosial, ekonomi, dan politiknya. Bagi Marx, "ideologi" 

adalah sikap mental, kesadaran, atau serangkaian gagasan yang 

dimainkan kelas penguasa, secara sadar atau tidak sadar (Marx and 

Engels 2016:ix). Kesadaran ini diadakan demi kepentingan mereka 

sendiri, dan rangkaian gagasan mereka dilembagakan sebagai sistem 

sosial. Marx berusaha untuk mengekspos mekanisme kekuasaan kelas 

atas yang tersembunyi, dan dia menyebut paparan kritisnya sebagai 

"kritik terhadap ideologi." Marx menggunakan istilah "ideologi" dalam 

dua cara. Secara umum, ini berarti seluruh "suprastruktur", seperti 

gagasan, keyakinan, lembaga, hukum, dan sistem sosial, yang 

dibangun di atas "basis" ekonomi. Marx juga menggunakan istilah itu 

untuk menunjukkan gagasan dan pemikiran hukum, sosial, politik, 

agama, filsafat, dan budaya (Hall 1986:3). Marx menjelaskan asal usul 

ideologi berdasarkan gagasannya tentang model 

"dasar/suprastruktur" masyarakat. Basis mengacu pada sarana 

produksi suatu masyarakat. Suprastruktur terbentuk di atas basis, dan 

terdiri dari ideologi masyarakat, serta sistem hukumnya, sistem 

politik, dan agama. Bagi Marx, dasar menentukan superstruktur: 

"Adalah manusia, yang dalam mengembangkan materi mereka antar-

kursus, berubah, bersama dengan ini keberadaan nyata mereka, 

pemikiran mereka dan produk dari pemikiran mereka. Hidup tidak 

ditentukan oleh kesadaran, tetapi kesadaran oleh kehidupan (Marx 

and Engels 2016:3) Karena kelas penguasa mengontrol sarana 

produksi masyarakat, suprastruktur masyarakat, termasuk 

ideologinya, akan ditentukan sesuai dengan apa yang menjadi 

kepentingan kelas penguasa. Dari perspektif Marx, struktur ekonomi 

menentukan semua bentuk kesadaran, termasuk filsafat, agama, 

politik, dan budaya. Dengan demikian, semua produk budaya 



 
 

berfungsi sebagai ideologi. Kritik terhadap ideologi, oleh karenanya, 

melibatkan kritik terhadap sistem ekonomi, khususnya ekonomi 

kapitalis. Karenanya, kritik Marx terhadap ideologi dilakukan sebagai 

kritik terhadap ekonomi (Smith 1990:xi). 

Analisis ideologi Marx dipenuhi dengan banyak kritik. Pertama, 

jika semua ide ideologis, maka Marxisme itu sendiri harus menjadi 

bentuk ideologi (Stoddart 2007:ii). Kedua, determinisme ekonomi 

bersifat simplistik karena manusia dapat termotivasi oleh 

kepentingan selain "kepentingan kelas" ekonomi dan ada beragam 

kelompok sosial, etnis, agama yang menghargai berbagai kepentingan. 

Ketiga, upaya Marx untuk mengubah masyarakat dengan 

pemikirannya adalah upaya untuk mengubah "basis" oleh 

"suprastruktur" (gagasan, pemikiran), dan itu adalah penolakan 

terhadap tesis bahwa basis ekonomi menentukan suprastruktur. 

Kritik-kritik itu terhadap Marxisme klasik membuka analisis yang 

lebih luas tentang konsep ideologi (Dijk, Oxford, and Ideologies 

2015:1). 

  Anda diperkenankan untuk menanalisis historisitas 

ideologi dengan review jurnal Norris, C. and 

Eagleton, T. (1994)„Ideology: An 

Introduction.,Comparative Literature. 

doi:10.2307/1771379. Sebagai tugas individu. 

 Anda dipersilahkan untuk “menganalisis kondisi dan 

realitas masyarakat dan pentingnya materi 

Perkembangan Ideologi. Sebagai tugas individu 

C. PENGARUH IDEOLOGI 

1. Development 

Perkembangan ideologi didunia semakin menyakinkan 

penganutnya untuk menjalankan dan menerapkan dalam berbagai 

kegiatan, sehingga sejarah telah mencatat usaha-usaha fraksis ideologi 

menimbulkan pengaruh kuat terhadap dinamika kehidupan. Tahun 

1571, Martin Luther memberikan dasar teosofik ideologi kapitalisme 
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dengan tulisan protes pada gereja Roma. Adam Smith pada tahun 

1776, memberikan dasar ekonomi akan ideologi kapitalisme pada 

bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang kemudian dari 

buku ini berkembang ideologi kapitalisme. Akibatnya pada abad ke 18, 

mulai berkembang sistem kapitalisme di Inggris yang kemudian 

menyebar ke daratan Eropa. Hal ini dapat di identifikasi dengan 

keberadaan mesin pemintal yang mendukung industri sandang yang 

kemudian menjadi Revolusi Industri di Inggris (Marx and Engels 

2016:6). 

Sebaliknya, pada tahun 1830 terjadi revolusi di Perancis, pada 

saat itu kemudian munculah benih komunis sebagai reaksi dari 

kapitalisme (Doyle 2001:iii). Tahun 1914, terjadi Perang Dunia I yang 

kemudian menjadi momentu utama berkembangnya ideologi 

kapitalisme di dunia. Tahun 1917, terjadi revolusi Bolshevik di Rusia 

yang menjadi tonggak disebarluaskannya ideologi komunis yang 

kemudian dianut oleh Tiongkok oleh Mao Tse, Vietnam, Korea Utara 

oleh Kim Sum, Kuba oleh Fidel Castro dan Laos serta tentunya di Rusia 

oleh Stalin dan Lenin. Pengaruh lain yang dapat ditemukan adalah 

sekitar tahun 1922, Mussolini menguasasi Italia dengan paham 

fasisme, Bahkan tahun 1933, Adolf Hittler memerintah Jerman dengan 

paham fasisme (Marx and Engels 2016:11). 

2. Analisis Effects 

Ada banyak analisis pola ideologis yang berbeda. Beberapa 

orang telah menggambarkan jenis analisis ini sebagai meta-ideologi-

studi tentang struktur, bentuk, dan manifestasi ideologi. Analisis 

terbaru cenderung mengandaikan bahwa ideologi adalah sistem ide 

yang koheren yang mengandalkan beberapa asumsi dasar tentang 

realitas yang mungkin atau mungkin tidak memiliki basis faktual. Ide 

menjadi ideologi (yaitu, menjadi koheren, pola berulang) melalui 

pilihan subyektif berkelanjutan yang dibuat orang, melayani sebagai 



 
 

benih di mana pemikiran selanjutnya tumbuh (Bénabou 2008:4). 

Menurut analisis terbaru, ideologi tidak selalu benar atau salah. 

Orang- orang percaya dalam ideologi mulai dari penerimaan pasif 

melalui advokasi yang kuat hingga keyakinan sejati. Ini sesuai dengan 

definisi, seperti oleh Manfred Steger dan Paul James, yang 

menekankan baik masalah pola dan klaim kontingen terhadap 

kebenaran: Ideologi adalah kelompok pola dari ide dan konsep yang 

diinspirasikan secara normatif, termasuk representasi khusus dari 

hubungan kekuasaan. Peta-peta konseptual ini membantu orang 

menavigasi kompleksitas alam semesta politik mereka dan membawa 

klaim terhadap kebenaran sosial. Karya-karya George Walford dan 

Harold Walsby, yang dilakukan di bawah judul ideologi sistematis, 

adalah upaya untuk mengeksplorasi hubungan antara ideologi dan 

sistem sosial. Charles Blattberg menawarkan sebuah akun yang 

membedakan ideologi politik dari filsafat politik (Mees-Buss and 

Welch 2018:4). 

  Anda mampu menganalisis efect dari ideologi 

dunia, baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Di 

harapkan anda mengerti tentang kebutuhan 

ideologi dalam suatu negara. Anda membaginya 

kedalam 3 kepentingan dan dijelaskan dalam 

bentuk review materi sebagai tugas kelompok 

1. Ideologi dan politik 

2. Ideologi dan sosial 

3. Ideologi dan ekonomi 

 Anda membentuk kelompok sesuai materi yang di 

bagi dalam pendidikan pancasila. Pengajar akan 

memberikan penguatan disetiap akhir materi 

yang akan di sampaikan. 

D. PERKEMBANGAN IDEOLOGI DI INDONESIA. 

1. Proses Kesadaran Ideologi di Indonesia 

Bangsa yang utuh menginginkan sebuah abstraksi tujuan 

sebagai bangsa yang berdaulat berdiri kokoh, memiliki pendirian dan 
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jati diri bangsa. Kebutuhan dasar negara dan ideologi diperuntukkan 

guna mencapai keutuhan tujuan negara sebagai negara yang 

berdaulat. Ideologi di indonesia menjadi sebuah etika moral dalam 

kehidupan sehari-hari, sebab identitas bangsa menjadikan ideologi 

hidup dalam nuasa nilai keseharian, indonesia memandang ideologi 

sebagai bentuk abstraksi sifat negara dan negarawan, oleh sebab itu 

pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa harus diemban 

oleh setiap individu bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi. 

Perjalanan revolusi indonesia di mulai dengan masif ketika tentara 

kekaisaran jepang di akhir perang pasifik mengalami kekalahan 

mutlak, untuk mempertahankan hegemoni dan mencari  

kebermanfaatan indonesia pihak jepang membentuk Dokuritsu Junbi 

Cosakai (Badan Investigasi Persiapan Kemerdekaan”) yang kemudian 

menjadi BPUPK (Asshiddiqie 2006:2). 

Lembaga ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 28 

mei 1945 dan pembahasannya pada tanggal 29 mei 1945. Sidang ini 

diadakan digedung dijalan pejambon 6 CAC di jakarta, yang sekarang 

dikenal sebagai gedung pancasila. Pada jaman belanda gedung ini 

adalah Volksraad. Sidang ini membahas dasar negara , setelah 

beberapa tokoh menyampaikan konsepsi dasar negara dan belum 

mendapati kesepakatan yang secara utuh dan konstitusi, giliran bung 

karno menyampaikan gagasan dasar negara itu pada 1 juni 1945 yang 

bung karno sebut “PANCASILA”. Pidato ini mendapat reaksi dari setiap 

anggota Dokuritsu Junbi Cosakai (Herdianto 2015:4). 

Selain membentuk komite Junbi Cosakai Dokuritsu Kecil untuk 

merumuskan dan menyusun Konstitusi dengan mengacu kepada 

pidato Bung Karno. Sembilan komite kemudian dibentuk (terdiri dari 

Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Mr. AA Maramis, Abikoesno 

Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Achmad Soebardjo, 

Wahid Hasyim, dan Mohammad Yamin) yang ditugaskan untuk 



 
 

merumuskan Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan isi pidato 

Bung Karno pada 1 Juni 1945, dan membuat dokumen sebagai teks 

untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Herdianto 

2015:4). 

Setelah melalui proses percobaan dan lobi-lobi formulasi 

akhirnya penggalian Pancasila Bung Karno berhasil dirumuskan dan 

dimasukkan kedalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang 

disahkan dan dinyatakan sebagai bangsa Indonesia merdeka pada 18 

Agustus 1945 oleh BPUPK. Dr. BPUPK Radjiman Wedyodiningrat 

mengatakan Pidato Ir. Soekarno itu berisi “Lahirnya Pancasila”. 

“Ketika kita belajar dan mengeksplorasi dengan sungguh-sungguh” 

Lahirnya Pancasila “itu akan berubah bahwa ini adalah Demokratisch 

Beginsel, suatu Beginsel adalah dasar negara kita, yang menjadi 

Rechtsideologie Negara kita, sebuah Beginsel meresap dan berakar 

dalam jiwa Bung Karno , dan yang telah keluar dari kehidupan secara 

spontan, meskipun sidang itu di bawah pengawasan yang kuat dari 

Pemerintah Jepang host. Memang jiwa yang ingin independen, tidak-

kekang bisa dijinakkan! Selama Fasisme Jepang berkuasa di negara 

kita, Idee Demokratisch telah dirilis oleh Bung Karno, selalu dipegang 

teguh dan kuat dan selalu dicarikannya cara untuk mewujudkannya. 

Mudah- mudahan “Lahirnya Pancasila” dapat digunakan sebagai 

panduan oleh seluruh negara dan bangsa kita dalam upaya untuk 

mempromosikan dan meningkatkan Negara Kemerdekaan (Iskandar 

2016:7). 

Pancasila, juga dieja Pantjasila, English Five Principles, filsafat 

negara Indonesia, dirumuskan oleh pemimpin nasionalis Indonesia 

Soekarno. Ini pertama kali diartikulasikan pada tanggal 1 Juni 1945, 

dalam pidato yang disampaikan  oleh Soekarno kepada komite 

persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, yang disponsori oleh Jepang 

selama pendudukan Perang Dunia II. Soekarno berpendapat bahwa 



 
 

masa depan negara Indonesia harus didasarkan pada Lima Prinsip: 

nasionalisme Indonesia; internasionalisme, atau humanisme; 

persetujuan, atau demokrasi; kemakmuran sosial; dan percaya pada 

satu Tuhan (Hess 1974:9). Pernyataan itu tidak diterima dengan baik 

oleh pihak berwenang Jepang, tetapi persiapan kemerdekaan untuk 

Indonesia dilanjutkan. Sebelum kemerdekaan Indonesia dinyatakan, 

bagaimanapun, Jepang telah menyerah dan Inggris telah mengambil 

alih negara. Sejak awal, Pancasila telah menjadi subyek perbedaan 

pendapat. Satu bidang utama pertikaian menyangkut yang pertama 

dari lima "pilar", persyaratan untuk keyakinan pada Allah yang Maha 

Kuasa (Ketuhanan Yang Maha Esa). Selama negosiasi mengenai 

prinsip ini, kaum nasionalis khawatir bahwa formulasi harus 

mempromosikan kebebasan beragama. Kaum Muslim menginginkan 

sebuah formulasi di mana agama Indonesia adalah Islam (Ismail 

1995:3). 

Anachronisme historis ditemukan dalam Konstitusi. Pada 

tanggal 18 Agustus 1945, kelompok yang meratifikasi Konstitusi 

dengan suara bulat sepakat bahwa istilah "Allah" (bahasa Arab untuk 

Tuhan) harus diganti dengan "Tuhan" (Bahasa Indonesia untuk 

Tuhan), istilah yang lebih umum yang didukung oleh umat Hindu. Kata 

'Ketuhanan' dan 'Allah' digunakan dalam Pembukaan Konstitusi, 

tetapi istilah 'Allah' muncul dalam Pasal 9, yang menentukan kata-kata 

dari sumpah jabatan presiden. Ada "janji" presidensial alternatif di 

artikel yang sama yang tidak menyebut Tuhan sama sekali 

(Pancasilawati 2007:8). 

 

2. Pengaruh Ideologi Terhadap Tokoh Kemerdekaan Indonesia 

Revolusi Nasional Indonesia, atau Perang Kemerdekaan 

Indonesia (Indonesia: Perang Kemerdekaan Indonesia; Belanda: 

Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog), adalah konflik bersenjata 

dan perjuangan diplomatik antara Republik Indonesia dan Kekaisaran 



 
 

Belanda dan sebuah revolusi sosial internal pada masa pascaperang 

dan pascakolonial Indonesia. Itu terjadi antara deklarasi kemerdekaan 

Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan Belanda atas kemerdekaan 

Indonesia pada akhir tahun 1949 (Agustam 2011:2). Perjuangan 

empat tahun itu melibatkan konflik bersenjata sporadis tetapi 

berdarah,  pergolakan politik dan komunal Indonesia internal, dan dua 

intervensi diplomatik internasional utama. Pasukan militer Belanda 

(dan, untuk sementara, kekuatan- kekuatan Sekutu Perang Dunia II) 

mampu mengendalikan kota-kota besar, dan aset-aset industri di 

jantung Republik di Jawa dan Sumatra tetapi tidak dapat 

mengendalikan pedesaan. Pada 1949, tekanan internasional terhadap 

Belanda dan ke-buntuan militer parsial menjadi masalah yang rumit 

sehingga diakui kemerdekaan Indonesia (Herdianto 2015:3). 

Sejarah kemerdekaan bangsa selalu melahirkan tokoh-tokoh 

berpengaruh yang membawa perubahan besar dalam kehidupan. 

Julius Caesar, Karl Marx, Mahatma Gandhi dan Che Guevara dan 

Sukarno adalah deretan nama-nama yang telah membuktikan, melalui 

pemikirannya dapat menentukan jalannya sejarah atau biasa dikenal 

dengan great man theory. Teori tersebut beranggapan bahwa orang-

orang besar dipandang sebagai penggerak utama jalannya sejarah 

karena memiliki kemampuan memimpin, mengatur, serta kharisma, 

sehingga dapat mempengaruhi dan dapat menentukan jalannya 

sejarah melalui ideologi (Sundoro, 2009:23). Tokoh-tokoh bangsa 

yang ada di indonesia secara sadar berpegang terhadap ideologi dalam 

praktik yang kemudian di implementasikan kedalam revolusi 

indonesia, sehingga secara tidak langsung pola pikir ( frame work ) 

mereka adalah pola pikir ideologis, terkadang kita memahami ideologi 

sebagai faktor acuh terlebih dahulu sehingga pola pikir kita 

menganggap ideologi sebatas karya manusia, padahal ketika ditelisik 

ideologi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses 



 
 

kemerdekaan bangsa indonesia, berbicara tokoh kemerdekaan kita 

ketahui bahwa hatta adalah pemegang sosialisme demokrat ala den 

hag, kemudian syahrir dengan developmentalisme, tan malaka dengan 

komunisme value, dan soekarno dengan Marhaenisme. Bukti literasi 

kemerdekaan berbicara soal itu, sehingga secara langsung ideologi-

ideologi tersebut memiliki pengaruh dalam konsep pemikiran tokoh-

tokoh kemerdekaan untuk meramu konsep perjuangan (Subali and 

Hendrajati 2016:32). 

Kemudian setelah konsensus nasional berjalan kebutuhan 

ideologi dan dasar negara menjadi orientasi lahirlah Pancasila sebagai 

konsesus nasional dan memiliki amanat emblem ideologi bersama 

sebab, Pancasila menjadi sebuah roh bangsa ketika mulai 

membandingi kerangka isme-isme dunia, (Ideologi) bagaimana tidak 

posisi libertarianisme dan utilitarianiasme memandang rights 

tersebut dalam kerangka demokrasi akan tetapi pancasilaisme 

memandang rights sebagai bentuk revolusi yang harus di emban 

pemangku demokrasi (Konstitusi) dan masyarakat secara individu. 

  Anda dipersilakan untuk menelusuri dari berbagai 

sumber tentang Perkembangan Ideologi Di 

Indonesia, dan hal-hal apa saja yang diharapkan 

dapat dicapai melalui materi Perkembangan 

Ideologi Di Indonesia tersebut. Setelah Anda 

menjawab pertanyaan di atas, Anda diharapkan 

untuk mendiskusikan dengan teman sekelompok 

kemudian membuat laporan secara tertulis. 
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PERTEMUAN III 

PROSES MENCAPAI INDONESIA MERDEKA 

 

Kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan mudah, tetapi 

dengan perjuangan yang sangat panjang dan penuh pengorbanan. 

Belum lagi muncul justifikasi bahwa perjuangan tersebut dianggap 

sebagai pemberontakan terhadap kolonialisme. 

Untuk mencapai Indonesia merdeka, Ir. Sukarno 

menyampaikan visi- misinya dalam buku Dibawah Bendera Revolusi 

(1964: 257)1. Dalam buku tersebut Bung Karno, nama panggilan Ir. 

Sukarno, telah menceritakan penyampaian Veth, adalah seorang guru 

besar bidang geografi dan etnologi belanda dan juga ketua pertama 



 

Perkumpulan Geografi Kerajaan Belanda (KNAG), yang berkewarga-

negaraan Belanda yang lahir tahun 1814, dengan nama lengkap Pieter 

Johannes Veth, yang mengatakan bahwa, “sebenarnya Indonesia tidak 

pernah merdeka.” 

Penyampaian Veth tersebut lebih disandarkan bahwa sejak 

jaman purbakala, jaman Hindu, hingga penjajahan Belanda selama 

berabad-abad lamanya. Indonesia selalu menjadi tempat jajahan. 

Perseteruan yang berdampak saling menjajah sejak jaman hindu 

hingga penjajahan Belanda, dan seterusnya. Meski demikian, Bung 

Karno menolak keberadaan asumsi tersebut. Dengan gamblang Bung 

Karno menyampaikan penolakannya dalam buku Dibawah Bendera 

Revolusi (1964), sebagai berikut: 

“Bahwa adalah perbedaan yang dalam sekali antara hakekatnya 
zaman Hindu dan hakekatnya zaman sekarang. Ia lupa, bahwa 
zaman Hindu itu tidak terutama sekali berarti suatu 
pengungkungan oleh kekuasaan Hindu, yakni tidak terutama 
sekali berarti suatu machtsusurpatie dari pihak Hindu diatas 
puncaknya pihak Indonesia. Ia lupa, bahwa didalam zaman 
Hindu itu Indonesia sebenarnya adalah merdeka terhadap pada 
Hindustan, sedang didalam zaman sekarang Indonesia adalah 
tidak merdeka terhadap pada negeri Belanda.” (Sukarno. 1964) 

Penolakan yang disampaikan Bung Karno tersebut memang 

dapat diterima oleh akal, karena penjajahan jaman Hindu dan 

penajajahan Belanda, Portugis, Jepang hingga Inggris berbeda jaman. 

 
Dalam konteks saat ini, diskursus normatif, untuk membangun 

sejarah mencapai kemerdekaan Indonesia dapat dirunut dari lahirnya 

organisasi nasional Budi Utomo, tahun 1908, hingga terbentuknya 

Bangsa Indonesia pada tahun 1945 yang ditandai oleh Proklamasi 

Kemerdekaan (Silalahi. 2001) 

Sejarah Pergerakan Nasional sebagai bagian sejarah mencapai 

Indonesia merdeka merupakan faktor kepentingan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, maupun teologi yang saling berinteraksi, baik langsung 



 

maupun tidak langsung. Oleh karenanya untuk memahami subtansi 

dari pergerakan dapat dimaknai dari berbagai macam aksi yang 

dilakukan dengan pembentukan organisasi modern menuju 

kemerdekaan. Sedangkan memahami subtansi nasional (isme) 

mengacu pada suatu paham yang mementingkan kepentingan 

nasional secara keseluruhan, baik aspek masyarakat maupun aspek 

suatu bangsa. Oleh karenanya proses menuju Indonesia merdeka 

dapat diasumsikan kearah seluruh proses terjadinya dan 

perkembangan nasionalisme Indonesia dalam berbagai hal, baik: 

wujud, kesadaran, maupun hal lain tentang perjuangan untuk 

kemerdekaan rakyat dalam wadah negara kesatuan. 

  Anda dipersilakan untuk: 
1. Mencari nilai-nilai dasar Revolusi indonesia yang 

menjadi acuan identitas nasional Republik 
Indonesia, 

2. Mencari model-model pewarisan nilai-nilai dasar 
revolusi di negara lain yang se-jaman, 

3. Membandingkan nilai-nilai dasar revolusi yang 
dianut oleh negara-negara tersebut dengan nilai-
nilai dasar revolusi Indonesia  

4. Mengkritisi nilai-nilai dasar Revolusi dari 
negara-negara selain Indonesia tersebut dan 
nilai-nilai dasar revolusi Indonesia sendiri. 

Kemudian, diskusikan dengan kelompok Anda dan 
dibuat laporan secara tertulis untuk diserahkan 
kepada dosen secara tertulis. 

 
 
 

A. KOLONIALISME DAN NASIONALISME 

Secara umum kolonialisme atau penjajahan merupakan 

penerapan sistem suatu negara untuk menguasai rakyat dan sumber 

daya lainnya dari negara lain. Tentunya penerapan kolonialisme 

tersebut tidak lepas dari berbagai kepentingan politik yang melatar-

belakangi dari sejarah kolonialisme, sebagai berikut: 

1. Politik Kolonial Konservatif (1800-1870) 

Evaluasi 



 

Pada tahun 1799 VOC menyerahkan semua kegiatan eksploitasi 

ekonomi, khususnya perdagangan, kepada Hindia Belanda yang 

dibarengi penetrasi politik, apakah itu dengan menerapkan sistem 

sewa tanah, maupun perintah tanam paksa (cultuurstenlsel) dengan 

pendekatan feodalistik, yang hasilnya digunakan untuk membangun 

perangkat yang mendukung perdagangan. 

 

2. Politik Kolonial Liberal (1870-1900) 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa kemajuan perdagangan 

belanda diperoleh dari hasil perkebunan di Indonesia, yang 

selanjutnya berdampak pada perkembangan industrial, pelayaran dan 

perbangkan. Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil yang 

diperoleh dari tanam paksa, yang berdampak menyakitkan bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

Disisi lain kelompok liberal selalu berupaya mengadakan 

perubahan dengan membentuk suatu peraturan yang pada pokoknya: 

koloni diatur secara liberal demi kejuan koloni. Bentuk-bentuk 

penyelewengan dihentikan dan tanam paksa diganti dengan kerja 

bebas. 

 

3. Politik Kolonial Etis (1900-1942) 

Munculnya model politik kolonial etis ini pada dasarnya 

dimulai karena kerapnya perdebatan golongan-golongan politik di 

Belanda tentang bagaimana cara mengeksploitasi koloni yang tidak 

kunjung selesai. Kelompok konservatif dainggap kuno oleh kelompok 

liberal. Begitu pula kelompok liberal yang dikritik oleh kelompok 

politik etis, karena tidak berhasil membuat yang dijajah dan yang 

menjajah saling menguntungkan. Istilah politik etis sendiri muncul 

ketika pada tahun 1901, Ratu Wilhemnia meminta agar ada 

penyelidikan kesejahteraan pada masyarakat jawa (Supriatna, Encep. 

2008). 



 

Permintaan Ratu Wilhemnia karena muncul asumsi dari salah 

satu tokoh liberal Belanda yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia 

sangat berjasa memulihan keuangan Pemerintah Belanda, karenanya 

sangat wajar ketika kebaikan rakyat Indonesia tersebut dibayar 

kembali melalui kesejahteraan bagi rakyat Indonesia yang terkonsep 

sebagai trias: irigasi, edukasi, dan imigrasi. 

Tidak hanya di Belanda. Di Indonesia sendiri muncul 

perdebatan panjang dan pelik antara patuh dengan kolonialisme, atau 

bangkit melawan dengan gelora nasionalisme. Nasionalisme 

merupakan suatu paham yang mempedomani kedaulatan negara, 

dengan mewujudkan suatu identitas sebagai tujuan yang sama sebagai 

kepentingan nasional, termasuk mempertahankan negara dari 

berbagai gangguan dalam maupun luar negeri. 

Secara umum nasionalisme Indonesia berkaitan dengan 

kolonialisme Belanda. Hal tersebut karena munculnya berbagai upaya 

menolak kolonialisme yang selalu melahirkan model-model 

penindasan yang selanjutnya disebut spirit nasionalisme. Menurut 

Wertheim (Abdullah, 2001: 84), nasionalisme Indonesia merupakan 

suatu bagian integral sejarah politik pada masa pergerakan nasional, 

dimana berbagai fenomena sistem yang ada pada masa kolonial telah 

memberi kontribusi, yaitu reaksi pasif dari pengaruh barat menjadi 

pengaruh aktif kepada nasionalisme Indonesia. 

Nasionalisme Indonesia memiliki kecenderungan untuk 

mempedomani integrasi politik sebagai proses pembentukan Bangsa 

Indonesia. Pembentukan itu sendiri terbagai menjadi 2 (dua) aspek, 

yaitu: pertama, aspek internal. Dimana lebih disandarkan pada 

perasaan yang sama akibat tekanan kolononial Belanda. Kedua, aspek 

eksternal. Dimana lebih kearah pemahaman terhadap faham 

nasionalisme dari luar yang disampaikan oleh kaum intelektual 

sebagai elit baru. 



 

Meski demikian, Anderson (2001) menyampaikan bahwa, 

“nasionalisme yang tidak modern akan hancur.” Apa yang 

disampaikan Anderson tersebut lebih kepada asumsi bahwa 

nasionalisme adalah bagian dari kapitalisme yang menghasilkan suatu 

teknologi pada masyarakat majemuk, termasuk keberagaman bahasa 

yang kemudian menghasilakn posisi dan bentuk masyarakat yang 

disusun berdasarkan kepentingan modernisasi suatu bangsa. Sehingga 

Anderson berasumsi bahwa nasionalisme tidak bisa terbangun 

kesadaran dalam berbangsa, karena kesadaran suatu bangsa hanya 

dapat dimiliki ketika bangsa tersebut dalam keadaan miskin atau 

mengalami fase kesulitan lainnya. 

Pemikiran tersebut sejalan dengan pemikiran Kohn (1984: 18) 

yang menguraikan bahwa “nasionalisme adalah arti dari sejarah itu 

sendiri, dan nasionalisme merupakan perjalanan sejarah bangsa yang 

naik-turun, dan tidak stagnan.” 

Asumsi Kohn tersebut lebih disandarkan bahwa 2 (dua) aspek: 

pertama, aspek obyektif tentang nation dan nasionalismenya yang 

berpijak pada ciri khas, seperti: suku, agama, ras, bahasa, wilayah, 

serta kewarganegaraan. Kedua, aspek subyektif tentang asumsi dari 

hakikat suatu bangsa. 

Terlepas itu semua, bahwa unsur terpenting dari penerapan 

nasionalisme Indonesia telah diwejantahkan dalam 3 (tiga) peristiwa 

penting, yaitu: 20 mei 1908 berdirinya Budi Utomo, 28 oktober 1928 

ikrar Sumpah Pemuda, dan 17 agustus 1945 memproklamasikan 

kemerdekaan Bangsa Indonesia. 

Meski demikian, perlu disampaikan bahwa pada dasarnya 

sejarah terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: sejarah sebagai suatu 

peristiwa masa lalu (historie realite), dan sejarah sebagaimana 

diceritakan (historie recite). Secara normatif, sejarah masa lalu tidak 

bisa diganggu-gugat karena peristiwa tersebut telah lewat. Tetapi 



 

sejarah yang diceritakan akan dapat berubah, bergantung kondisi 

yang mempengaruhi dari yang menyampaikan. Oleh karenanya untuk 

melihat sejarah menuju Indonesia merdeka, perlu kiranya mengkuti 

cara pandang Bung Karno tentang trilogi sejarah, yang dinamakan 

trimurti atau trimatra, yaitu: masa lalu yang jaya (the glorius past), 

masa kini yang kelam/sulit (the dark present), dan masa depan yang 

cerah (the promising future). 

 
  Anda diharapkan Menjelaskan sejarah eksistensi 

pancasila dalam Sejarah Bangsa Indonesia melalui 

“film Sukarno”  

 Anda menjelaskan nan menafsir secara historis 

tentang kemunculan nasionalisme indonesia.  

Kemudian, diskusikan dengan kelompok Anda dan 
dibuat laporan secara tertulis untuk diserahkan 
kepada dosen secara tertulis. 

 
B. KEBANGKITAN NASIONAL (BUDI UTOMO) 

Pada dasarnya lahirnya Budi Utomo merupakan manifestasi 

dari adanya jiwa nasionalisme yang secara tegas menolak konsep 

kerja sama terhadap kolonialisme. Oleh karenanya dengan 

membentuk wadah politik, wadah ekonomi, wadah teologi, hingga 

wadah sosial untuk membebaskan dari berbagai aspek penjajahan 

merupakan kekuatan dalam masyarakat Indonesia saat itu. 

Meski demikian, lahirnya Budi Utomo sering dihubungkan 

akibat perkembangan dari politik etis. Penghubungan tersebut karena 

politik etis berkepentingan memunculkan kaum elit baru yang 

selanjutnya berpikir kritis bahwa kekuatan asing (barat) dapat 

dilawan dan dikalahkan, sebagaimana kemenangan Jepang dalam 

perang melawan Rusia di tahun 1904-1905. Upaya politik etis lambat 

laun memberi perubahan untuk membebaskan diri dari cengkraman 

penjajahan. Bahkan menurut Riclefs (1995: 227), munculnya upaya 

tersebut memberi perubahan yang mendasar diwilayah jajahan. Meski 
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demikian, politik etis lebih banyak janjinya dibanding faktanya. Hal 

tersebut dapat dirunut bahwa kenyataannya eksploitasi dan 

penaklukan tetap saja terjadi.7 Belum lagi terdapat motif kapitalisme 

dari politik etis yang menginginkan keuntungan dari daya beli rakyat 

Indonesia. 

Menurut Yasmis (2008), Oleh karenanya bangkitnya kesadaran 

nasional pada tahun 1900.an merupakan katalisator kemerdekaan 

yang diawali dengan pendewasaan masyarakat lewat organisasi-

organisasi, termasuk dengan memahami demarkasi primordial. 

Tentunya membentuk organisasi Budi Utomo tidaklah semudah 

membalikkan tangan, karena terdapat pergulatan berbagai dinamika 

dari rakyat Indonesia tentang konsep apa yang diinginkan, baik 

pemikiran, alur, maupun model pembaharuan yang cocok bagi rakyat 

Indonesia. Belum lagi penanganan terhadap reaksi kolonial Belanda 

yang menguasai Indonesia. 

Berbicara tentang organisasi Budi Utomo pada dasarnya tidak 

bisa lepas dari peran seorang cendikiawan bernama Dr. Wahidin, yang 

berkomitmen untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu 

kebodohan dan keterbelakangan. 

Komitmen tersebut yang selanjutnya membuat Dr. Wahidin 

untuk melakukan kunjungan ke sekolah STOVIA (lembaga pendidikan 

yang menghasilkan priyayi rendah Jawa). Di STOVIA, Dr. Wahidin 

mendapat tanggapan baik, dan bahkan siswa STOVIA seperti Soetomo 

dan Gonawan Mangunkusumo turut berjuang bersama Dr. Wahidin 

mengelilingi Pulau Jawa dalam rangka menghimpun dana pendidikan, 

yang rupanya perjuangan tersebut mendapat apresiasi positif dari 

berbagai kalangan. 

Setelah dilakukan berbagai rapat-rapat, tanggal 20 Mei 1908, di 

jalan Abdurahman Saleh 26 Jakarta, terbentuklah wadah perkumpulan 

yang bernama Budi Utomo, yang diketuai oleh Soetomo. Sebagai 



 

organisasi yang diformulasikan sebagai organisasi modern, yaitu 

organisasi yang memiliki pemimpin, anggota dan ideologi, Budi Utomo 

memberikan rangsangan positif kepada rakyat Indonesia lainnya 

untuk membentuk organisasi-organisasi, sehingga menyebabkan 

terjadinya perubahan sosial-politk di Indonesia. 

Meski berprinsip untuk menggugah kesadaran lokal, namun 

organisasi Budi Utomo kooperatif dengan pemerintah kolonial. Hal itu 

didasarkan pada situasi dan kondisi yang berorientasi kultural dengan 

memanfaatkan pembelajaran barat sebagai jalan untuk menempuh 

jenjang sosial yang lebih tinggi, termasuk dalam politik. Hal tersebut 

dilakukan lebih karena kesadaran bahwa lahirnya Budi Utomo 

berdampak luas sebagaimana yang disampaikan Deventer (dalam 

Hatta, 1980: 7), “sesuatu yang ajaib telah terjadi. Insulide, putri cantik 

yang tidur sudah terbangun.” (Mohammad. 1980) 

  Anda di persilahkan menganalisis organisasi dari 

berbagai sumber dengan batasan : 

a. Ideologi organisasi 

b. Sifat organisasi/argument 

c. Tujuan dan latar belakang pembentukan 

 Anda memberikan simpulan terhadap analisis 

nasionalisme dalam konteks perjuangan 

organisasi. 

Kedalam bentuk paper ilmiah sebagai bentuk tugas 
kelompok 

 

KONGRES PEMUDA DAN SUMPAH PEMUDA 

Untuk memperjelas posisioning nasionalisme di awal 1900an, 

bahwa nasionalisme bukan sekedar milik organisasi politik, tetapi 

miliki semuanya, termasuk para pelajar, mahasiswa dan pemuda yang 

selanjutnya pada tahun 1926 terkumpul dalam wadah Perhimpunan-

Perhimpunan Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi 

tersebut bersemangat untuk menghilangkan sifat- sifat kedaerahan 

demi menyatukan padukan kepentingan Indonesia. Dan untuk 
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meralisasikan hal tersebut kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda 

ke II pada 27- 28 oktober 1928, yang menghasilkan Sumpah Pemuda 

yang selanjutnya dijadikan landasan perjuangan menuju Indonesia 

merdeka. 

Meski demikian bahwa Kongres Pemuda ke II tersebut bukan 

pekerjaan mudah yang dipersiapkan dalam tempo sedikit dan tidak 

pula dikerjakan oleh segelintir orang pula. Karena Kongres Pemuda ke 

II ini merupakan perjuangan panjang sejak Kebangkitan Nasional yang 

terjadi pada 20 mei 1908. Oleh karenanya semangat yang muncul 

dalam kongres tersebut menjadi meligitimasi bahwa pemuda 

merupakan agent of change, kenapa? Karena mereka dapat menyusun 

narasi, yang selanjutnya dikenal dengan Sumpah Pemuda, yang sangat 

luar biasa, sebagai berikut: 

“POETOESAN CONGRES  
PEMOEDA-PEMOEDA INDONESIA 

Kerapatan pemoeda-pemoeda Indonesia jang berdasarkan 
dengan nama Jong Java, Jong Soematra (Pemoeda Soematra), 
Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Islamieten, Jong Batak 
Bond, Jong Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi, dan 
Perhimpoenan Peladjar Indonesia. 

Memboeka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 di 
negeri Djakarta. 

Sesoedahnja mendengar segala Pidato-pidato 
pembitjaraan jang diadakan didalam kerapatan tadi. 

Kerapatan laloe mengambil kepoetoesan: 
Pertama: Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe 

bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia. 
Kedoea: Kami poetera dan poeteri Indonesia, mengakoe 

berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia. 
Ketiga: Kami poetera dan poeteri Indonesia, mendjoendjoeng 

bahasa persatoean, bahasa Indonesia. 
Setelah mendengar poetoesan ini, kerapatan 

mengeloearkan kejakinan asas ini wadjib dipakai oleh segala 
perkoempoelan-perkoempoelan kebangsaan Indonesia. 

Mengeloearkan kajakinan persatoean Indonesia 
diperkoeat dengan memperhatikan dasar poetoesannja: 

Kemajean 
Sedjarah 
Bahasa 



 

Hoekoem Adat 
Pendidikan dan 
Kepandoean 

dan mengeloearkan penghargaan soepaja ini disiarkan dalam 
segala soerat kabar dan dibatjakan dimoeka rapat 
perkoempoelan-perkoempoelan. 

Tidak hanya lahirnya semangat Sumpah Pemuda sebagaimana 

narasi tersebut, akan tetapi pada kongres pemuda tersebut, untuk 

pertama kalinya diperdengarkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan 

oleh Wage Rudolf Supratman. 

Oleh karenanya perlu dimaknai bahwa idealisme dalam 

Kongres Pemuda ke II dimaknai sebagai kebangkitan pemuda yang 

bersifat nasional, sehingga mendapat reaksi yang tidak menyenangkan 

dari Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu suatu pemerintahan yang 

mempedomani prinsip eksploitasi-penjajahan. 

Bahkan menurut Adam (2005), “Sumpah Pemuda 1928 

merupakan Proklamasi Bangsa Indonesia yang dapat dipandang 

sebagai semangat perubahan sosial politik dalam dunia ide dan 

pemikiran.” Pendapat Adam tersebut dapat diterima karena kondisi 

saat itu rakyat Indonesia tanpa henti berfikir, berdzikir dan berjuang 

melawan fasis kolonialis Belanda. Terlebih WR. Supratman secara 

terbuka meniupkan “jiwa dan roh” pada “raga” rakyat Indonesia 

melalui lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apalagi pra Sumpah 

Pemuda, berbagai konflik kekerasan kerap terjadi diberbagai daerah. 

Oleh karenanya ketika Sumpah Pemuda tersebut didengungkan, maka 

upaya kemerdekaan secara simbolik dan mental semakin terasa 

sebagai ikrar kecintaan pada  Indonesia,  dengan  cara  

mendekonstruksi  dan  merekonstruksi  dari Hindia Belanda, menjadi 

Indonesia. Sehingga dampaknya dari berbagai sentimentil kesukuan 

dan kedaerahan mampu dikalahkan dengan prinsip kebangsaan, yaitu 

suatu tindakan menjadi satu bangsa yang bernama Indonesia. Semua 

memiliki satu kepentingan yang sama, yaitu menyampingkan 



 

kepentingan organisasi, kedaerahan, suku, maupun agama. 

  Anda dipersilahkan menganalisis kebutuhan 

nasionalisme pada nuansa tersebut. Hal-hal apa 

saja yang melatar belakangi kemunculan kongres 

pemuda dan sumpah pemuda. 

 Anda di harapkan memberikan contoh lain hal-hal 

mengenai praktek nasionalisme yang nyata di 

kehidupan sehari-hari. 

D. PROKLAMASI KEMERDEKAAN 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada 17 

Agustus 1945 merupakan sumber hukum dari terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI). Menurut Soetami (2007: 47), “ 

bahwa Proklamasi telah mewujudkan NKRI dari Sabang sampai 

Merauke. Negara yang memproklamirkan kemerdekaan itu bukan 

tujuan semata, tetapi sebagai alat mencapai cita-cita bangsa.” 

Untuk menuju Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tentu dapat 

kita bayangkan bagaimana spirit integrasi nasional yang bergemuruh 

pada kelompok muda, dimana mereka sangat menginginkan 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah cita-cita rakyat Indonesia 

yang harus segera dilakukan dengan tanpa ada campur tangan Jepang 

sebagai penjajah. Bahkan menurut Roem (1970: 11) terdapat 

percakapan antara serombongan pemuda dengan Bung Karno, tanggal 

15 agustus 1945, jam 10 malam, di jalan Pegangsaan Timur No. 56, 

sebagai berikut: 

“Sekarang, Bung! Sekarang! Malam ini juga!” Kata Chaeruf 
Saleh. “Kita kobarkan revolusi yang meluas malam ini juga. Kita 
mempunyai pasukan Peta, pasukan Pemuda, Barisan Pelopor, 
bahkan Heiho sudah siap. Dengan satu isyarat Bung Karno, 
seluruh jakarta akan terbakar. Ribuan pasukan bersenjata 
sudah siap sedia akan mengepung kota, menjalankan revolusi 
bersenjata yang berhasil dan menjungkirkan seluruh tentara 
Jepang.” 

 
Pernyataan tersebut diatas merupakan tekad dan semangat 
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para pemuda yang sangat ingin mengimplementasikan kemerdekaan 

pada tanggal 15 agustus 1945. Namun keinginan para pemuda 

tersebut ditolak Bung karno, Bung Hatta, dll. 

Tentunya posisi   Proklamasi   17 agustus 1945 merupakan 

tonggak terpenting   dari   sejarah   kemerdekaan   bangsa

 Indonesia,   termasuk   sebagai kulminasi 

pengorbanan harta, pikiran, maupun nyawa rakyat Indonesia dalam 

mencapai Indonesia yang merdeka. Mengingat dengan proklamasi 

tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia memiliki posisi sejajar 

secara formal dengan bangsa-bangsa merdeka lainnya di dunia. 

Posisi formal tersebut sebagai legitimasi baik kepada Bangsa 

Indonesia maupun kepada dunia internasional. Sebagaimana telah 

disampaikan oleh Joeniarto (1996: 4) bahwa “dengan dibacanya teks 

Proklamasi pada hari Jumat, 17 agustus 1945, maka mulai saat itu 

Bangsa Indonesia telah merdeka, yang artinya Bangsa Indonesia 

berhak menentukan nasibnya sendiri disegala bidang.”  

Asumsi sebagaimana disampaikan Joeniarto diatas makin 

melegitimasikan dampak dari Proklamasi bahwa Bangsa Indonesia 

telah layak untuk mengurus rumah tangganya sebagaimana 

disampaikan Sasongko (2005: 4) tentang semangat Trisakti yang 

digulirkan Bung Karno, yaitu: “berdaulat dalam politik, berdikari 

dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.”  

Pemikiran Bung Karno, dalam sudut pandang saat itu sebagai 

bangsa yang terjajah, memang cenderung radikal namun pemikiran 

dengan semangat memerdekaan Bangsa Indonesia dari belenggu 

penjajahan dapat dimanifestasikan secara sistematis sebagai suatu 

rumusan yang tidak bercabang kepentingan, sehingga pemikiran 

tersebut menjadi terstruktur sebagai suatu dasar, suatu azas, hingga 

suatu norma untuk seluruh kehidupan rakyat Indonesia dalam 

membangun bangsa merdeka. 



 

Dengan demikian keberadaan Bangsa Indonesia meruntuhkan 

semboyan bangsa yang terjajah, menjadi bangsa merdeka dengan 

memunculkan titik awal dari suatu bangsa dengan rakyat yang 

memiliki mimpi baru untuk kehidupan yang jauh lebih baik, yang 

dilindungi oleh suatu hukum Indonesia yang terbebas dari hukum 

kolonial, baik tentang aspek de jure maupun de facto tentang sistem 

kekuasan Pemerintahan Indonesia diseluruh pulau-pulau di Indonesia 

untuk mewujudkan semua cita-cita Bangsa Indonesia. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di rumah Bung 

Karno, jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, tepat pada pukul 

10.00 WIB, Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan 

teks proklamasi, sebagaimana telah disampaikan oleh Isnaeni (2015): 

 
 
 
 
PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan 
Indonesia . Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan 
lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam 
tempo yang sesingkatsingkatnya. 

 
Jakarta , 17 

Agustus 1945. Atas 
nama bangsa 
Indonesia 

Soekarno/Hatta.  
 

Dengan Proklamasi maka Bangsa Indonesia telah menyatakan 

kemerdekaan kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, bahwa 

kemerdekaan Bangsa Indonesia diperoleh berdasarkan upaya dan 

perjuangan panjang Bangsa Indonesia sendiri, bukan hadiah dari 

bangsa lain, apalagi penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Oleh 

karenya dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, 

Bangsa Indonesia telah menyatakan telah memiliki hak asasi sebagai  

bangsa yang setara dengan bangsa lain di dunia. 



 

  Anda dipersilakan untuk menelusuri isi pidato 

tokoh-tokoh seperti: Muhammad Yamin, Ki Bagus 

Hadikusumo, dan Soepomo tersebut dalam sidang 

BPUPKI pertama. Diskusikan dengan kelompok 

Anda dan disusun dalam bentuk laporan secara 

tertulis 

 Anda dipersilakan untuk menelusuri isi 

mukaddimah Konstitusi RIS dan Mukaddimah 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 

Kemudian, Anda diminta untuk membandingkan 

rumusan Pancasila dalam dua konstitusi tersebut 

dengan rumusan Pancasila dalam Pembukaan 

UUD 1945. Selanjutnya, Anda dipersilakan untuk 

mendiskusikan dengan kelompok Anda, dan 

disusun dalam bentuk laporan tertulis 

 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa proses 

mencapai kemerdekaan Bangsa Indonesia tidaklah jatuh gratis dari 

langit, tetapi perlu rentetan usaha dan perjuangan panjang dengan 

penuh pengorbanan yang terkristalisasi menjadi satu tujuan bersama, 

baik itu melalui diplomatic power maupun dengan menggelorakan 

physical power. Hal ini perlu dipahami dengan baik, karena apapun, 

siapapun, dan bagaimanapun penjajahan hanyalah mampu melahirkan 

eksploitasi disegala bidang. Mereka hanya bisa berjanji tanpa pernah 

dipenuhi. 

Kata Bung Karno dalam pidato HUT Republik Indonesia tanggal 17 agustus 
1966, ”Jas Merah: jangan sekali-kali meninggalkan sejarah” 
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PERTEMUAN  IV 

PELAHIRAN PANCASILA 

 

A. Proses Pembuahan Pancasila 

Rintisan sejarah konseptualisasi Pancasila dimulai sejak awal 

1900-an yang ditanda dengan penggalian gagasan tentang bangunan 

kebangsaan bersama (civic nasionalism). Gagasan tentang bangunan 

kebangsaan tertuang dalam munculnya organisasi pergerakan seperti: 

Sarekat Islam (SI), Muhammaddiyah, Nahdlotul Ulama (NU), 

Perhimpunan Indonesia, Jamiatul Khair dan lain-lain. Pembentukan 

partai politik juga mulai bermuculan seperti: Indische Partij, PNI, 

partai-partai sosialis, PSII dan lain-lain. (MPR RI, 2018:27) Tahun 

1920-an dan 1930-an dapat dikatakan sebagai “dasawarsa ideologi” 

dalam sejarah perjuangan kebangsaan. Pembuahan dan perunungan 

tentang cita-cita kemerdekaan, demokrasi, kedaulatan rakyat, keadilan 

sosial dan nasionalisme Indonesia Raya semakin kuat. Nasionalisme 

politik dan cita-cita kemerdekaan yang sangat kuat mendorng rakyat 

Indonesia untuk merintis hari depan yang lebih baik 

(Abdullah,2001:32-33)  Dari cita-cita tersebut muncullah gerakan 

pemuda yang terorganisir pada kurun waktu 1906-1908 yang dikenal 

dengan “Boedi Utomo”. Organisasi Boedi Utomo beranggotakan kaum 

tua yang berasal dari bangsawan Jawa beranggotakan sekitar 10.000 

orang berasal dari Jawa dan Madura pada tahun 1909. Organisasi 

Boedi Utomo menjadi pelita bagi munculnya organisasi pemuda-

pemuda lainnya. 

Tujuh tahun setelah berdirinya Boedi Utomo pemuda Indonesia 

mulai bangkit meskipun masih mengatasnamakan kepulauan. 

Perubahan yang cukup pesat dan radikal dari organisasi pemuda 

mendorong persatuan yang lebih luas. Terbukti pada tanggal 30 April - 



 

2 Mei 1926 berlangsung rapat besar pemuda yang dikenal “kongres 

pemuda I” di Jakarta. Tujuan Kongres ini adalah membina 

perkumpulan pemuda yang tunggal yaitu membentuk sebuah badan 

sentral dengan maksud memajukan paham persatuan kebangsaan dan 

mempererat persatuan pemuda kebangsaan. Perjuangan pemuda pada 

tahun 1926-1928 berjalan sangat cepat baik dikalangan tua maupun 

muda bersama-sama menuju suasana matang untuk bersatu. Tanggal 

28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting dalam persatuan 

pemuda kebangsaan dengan mengambil keputusan yang dikenal 

dengan “sumpah pemuda” (Gunawan, 2012:359-363) 

Perang dunia I dan II merupakan peristiwa yang sangat 

berpengaruh besar terhadap peta politik di Indonesia. Dampak 

langsung terhadap kelangsungan pemerintah Hindia Belanda adalah 

keikutsertaan Jepang dalam perang itu karena memiliki ambisi para 

nasionalis Jepang untuk menguasai negara-negara disekitarnya. salah 

satu yang menjadi sasaran yakni Hindia Belanda. Fasis Jepang masuk 

ke Indonesia dengan propaganda “Jepang pemimpin Asia, Jepang 

Saudara Tua Bangsa Indonesia”. Sejak pemerintahan Jepang berkuasa 

di Indonesia tampak keangkuhan balatentara Dai Nippon berbuat 

semena-mena tanpa ada rasa perikemanusiaan memperlakukan 

bangsa Indonesia. Akan tetapi seiring dengan kondisi politik 

Internasional dalam melawan sekutu barat (Amerika, Inggris, Rusia, 

Prancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya) Jepang semakin terdesak. 

Oleh karena itu agar mendapat dukungan dari Bangsa Indonesia, 

pemerintah Jepang bersikap longgar dan bermurah hati yaitu dengan 

menjanjikan Indonesia merdeka dikelak kemudian hari. 

(Pranoto,2001:29-30)  

Terbukti untuk menarik simpati dan dukungan dari Bangsa 

Indonesia maka sebagai realisasi janji kemerdekaan bagi Bangsa 

Indonesia dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki 



 

usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau 

Dokuritu Zyunb Tioosakai. 

  Anda diharapkan mampu menjabarkan Proses 

Pembuahan Pancasila dan mampu menjelaskan 

proses intisari Sidang BPUPK dan PPKI 

 Dituntut guna menganalisis Lahirnya Pancasila 

melalui Bedah Buku Lahirnya Pancasila dan 

Risalah Sidang BPUPK 

 Anda mempresentasikan materi : 

1. Pembuahan Pancasila 

2. Proses dan intisari Sidang BPUPK dan PPKI 
 
 

B. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) 

Perdana Menteri Koyso pada bulan September 1944 secara 

resmi mengumumkan bahwa Jepang berencana akan memberikan 

kemerdekaan kepada bangsa Indonesia (Fauzi DH Dkk 1983:44) 1 

Maret 1945 Letnan Jenderal Kumakici Harada selaku Kepala 

Pemerintahan Militer Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan 

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI-

Dokuritsu Junbi Cosakai). Tujuan pendirian badan ini untuk 

mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait cita- cita 

pembentukan Negara Indonesia merdeka (Zuhdi dkk 2012:93) 

Rencana tersebut terbukti dari langkah yang dilakukan Pemerintah 

Militer Balatentara Dai Nippon di Indonesia dengan membolehkan 

mengumandangkan lagu Indonesia Raya, pengibaran bendera merah 

putih disebelah bendera Jepang dan memberikan keleluasaan 

melakukan propaganda Indonesia merdeka. 

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

(BPUPK) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai dibentuk tanggal 29 April 

1945 oleh Jepang dan dilantik tanggal 28 Mei 1945 di bekas gedung 

Volksraad dengan susunan sebagai berikut: 
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Ketua : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat 

Ketua Muda : Itjibangase Yasio (anggota luar biasa bangsa Jepang) 

Ketua Muda : Raden Panji Soeroso (merangkap kepala Tata Usaha) 

Anggota : 60 orang, tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda 

Nama-nama anggota sesuai dengan nomor tempat duduk dalam 

persidangan adalah sebagai berikut: 

(1) Ir. Sukarno, (2) Mr. Muhd. Yamin, (3) Dr. R. Koesoemah Atmadja, (4) 

R. Abdoelrahim Pratalykrama, (5) R. Aris, (6) K.H. Dewantara, (7) K. 

Bagoes H. Hadikoesoemo, (8) B.P.H. Bintoro, (9) A.K. Moezakkir, (10) 

B.P.H Poeroboebojo, (11) R.A.A wiranatakoesoema, (12) Ir. R.A. 

Sahrsoetedjoe Moenandar, (13) Oeij Tiang Tjoei, (14) Drs. Moh. Hatta, 

(15) Oei Tjong Hauw, (16) H. Agoes Salim, (17) M.  Soetardjo  

Kartohadikoesoemo,  (18)  R.M.  Margono  Djojohadikoesoemo, (19) 

K.H. Abdul Halim, (20) K.H. Masjkoer, (21) R, Soedirman, (22) Prof. Dr. 

P.A.H Djajadiningrat, (23) Prof. Dr. Soepomo, (24) Prof. Ir. R. Roeseno, 

(25) Mr. R. Pandji Singgih, (26) Mr. Nj. Maria Ulfa Santoso, (27) R.M.T.A. 

Soerjo, (28) R. Rooslan Wongokoesoemo, (29) Mr. R. Soesanto 

Tirtoprodjo, (30) Nj. R.S.S Soenarjo Mangoenpoespito, (31) Dr. R. 

Boentaran Martoadmodjo, (32) Liem Koen Hian, (33) Mr. J. Latuharhary, 

(34) Mr. R. Hindromartono, (35) R. Soekardjo Wirjopranoto, (36) Hadji 

Ah. Sanoesi, (37) A.M. Dassad, (38) Mr. Tan Enghoa, (39) Ir. R.M.P 

Soerachman Tjokroadisoerio, (40) R.A.A. Soemitro Kolopaking 

Poerbonegoro, (41) K.R.M.T.H Woejaningrat, (42) Mr. Soebardjo, (43) 

Prof. Dr. R Djenal Asikin Widjajakoekoesoema, (44) Abikoesno 

Tjokrosoejoso, (45) Parada Harahap, (46) Mr. R.M Sartono, (47) K.H.M 

Mansoer, (48) Drs. K.M.R.A Sosrodiningrat, (49) Mr. R. Soewandi, (50) 

K.H.A. Wachid Hasjim, (51) P.F. Dahler, (52) Dr. Soekiman, (53) Mr. 

K.R.M.T. Wongsonagoro, (54) R. Oto Iskandar Dinata, (55) A. Baswedan, 

(56) Abdul Kadir, (57) Dr. Samsi, (58) Mr.A.A. Marimis, (59) Mr. R. 

Samsoedin, (60) Mr.R. Sastro moeljono (Fauzi DH Dkk,1983:46) 

Tokoh-tokoh di atas adalah the founding fathers karena terlibat 



 

langsung dalam meletakkan dan menggali kerangka dasar negara bagi 

sebuah kelahiran negara- bangsa merdeka. tokoh-tokoh tersebut di 

atas sebagai arsitek bangunan Indonesia menuju kemerdekaan. Selain 

itu mereka juga terkait langsung dalam penyusunan konstitusi UUD 

atau nation state negara-bangsa Indonesia. Semua tokoh yang duduk 

dalam kepanitiaan BPUPK sebelum kejatuhan Jepang atau menjelang 

proklamasi tanpa terkecuali adalah bapak bangsa. Ada tiga tokoh yang 

paling terkemuka dalam sidang BPUPK untuk menyampaikan 

usulannya yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Sukarno. Tokoh 

tersebut memperoleh kesempatan berbicara paling banyak dan 

sumbangan intelektual dalam penyusunan konstitusi 1945 dalam 

sidang-sidang BPUPK (Zuhdi dkk,2012: 93) 

  Tujuan pendirian badan ini untuk mempelajari 

dan menyelidiki hal-hal penting terkait cita-cita 

pembentukan Negara Indonesia merdeka. Anda 

dipersilahkan untuk menganalisis 

a. Latar belakang pembentukan 

b. Pro dan kontra kemerdekaan indonesia 

c. Tokoh-tokoh yang berperan dalam sidang 

BPUPK. 

 Anda diperkenankan mempresentasikan materi 

analisis Sidang BPUPK pertama dan sidang 

BPUPK ke dua. 

 
1. Proses Sidang Pertama BPUPK 

BPUPK mengadakan 2 kali sidang yaitu: sidang pertama 

dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang 

kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam pelaksanaan sidang 

pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dikemukakan usul dan pendapat 

oleh anggota BPUPK mengenai dasar negara dan rancangan Undang- 

undang dasar. Pidato pembukaan sidang dibuka oleh dr.K.R.T 

Radjiman Wedyodiningrat (ketua sidang) dengan memberi 

pengarahan dan pandangan agar anggota peserta sidang mencurahkan 
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perhatian khusus pada masalah dasar Negara Indonesia merdeka yang 

akan dibentuk. 

Dalam sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. 

Muhammad Yamin tampil sebagai pembicara sidang pertama, Yamin 

menyampaikan pandangannya tentang Azas dan Dasar Negara 

Kebangsaan Indonesia yaitu: 

1. Peri Kebangsaan, yaitu suatu negara kebangsaan, suatu national 

staat yang berketuhanan, yang muncul dari peradaban 

Indonesia yang berbeda dengan negara Syailendra-Sriwijaya 

yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan 

kepercayaan purbakala dan ajaran Mahayana, berbeda pula 

dengan zaman Majapahit yang disusun atas dasar keprabuan 

yang bersandar kepada paduan agama Syiwa dan Budha 

(Tantrayana). 

2. Peri Kemanusiaan, yang berdasarkan pada universalisme dalam 

hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa 

dan negara merdeka, sebab kemerdekaan harus memberi 

perlindungan tinggi dan pengawasan luhur kepada putra 

negara dengan segala hak miliknya dalam lingkaran batasan 

daerah negara. 

3. Peri Ketuhanan, artinya negara kesejahteraan Indonesia 

merdeka itu akan berketuhanan, sebab bangsa Indonesia adalah 

bangsa berperadaban luhur, yang mempunya Tuhan yang Maha 

Esa. 

4. Peri Kerakyatan, yang berlandaskan pada permusyawaratan, 

perwakilan, dan kebijaksanaan. 

5. Kesejahteraan rakyat yang dilandasi oleh Keadilan Sosial, 

artinya negara tidak dirasakan sebagai ikatan hukum yang 

menyempitkan hidup rakyat atau dipandang sebagai satu 

susunan autokrasi atau oligarki, melainkan hubungan langsung 



 

dengan apa yang diinginkan rakyat. (Zuhdi dkk,2012:65) 

Setelah selesai menyampaikan gagasan dan ide tentang 

pembentukan dasar negara, Mr. Muhammad Yamin kembali 

menyampaikan usul tertulis tentang nasakah naskah rancangan 

Undang-undang Dasar. Dalam pembukaan UUD tercantum rumusan 

lima (5) azas dasar Negara yang berbunyi sebagai beriku: 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Fauzi DH 

Dkk,1983: 47) 

Tanggal 31 Mei 1945 Supomo mendapat kesempatan untuk 

berpidato, dalam pidato awal ia menyampaikan syarat mutlak untuk 

nengadakan dan membentuk suatu negara dipandang dari sudut 

hukum dan formal (yuridisprudensi) yaitu harus ada teritorial, rakyat 

dan pemerintahan yang berdaulat atas dasar hukum internasional. 

Petikan pidato Supomo adalah sebagai berikut: 

“Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa jika kita 
hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan 
keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka 
negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) 
negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, mengatasi 
seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun” 

 
Supomo menegaskan pilihan dasar negara yang integralistik 

merupakan pilihan yang paling sesuai dengan semangat Indonesia 

asli, alasannya negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan 

terbesar dan kuat, akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala 

seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat (Zuhdi 

dkk,2012:95-96). Dalam kaitannya dengan dengan dasar filsafat 

negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu 

dalam arti totaliter sebagaimana yang saya uraikan tadi, 



 

yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan 

golongan terbesar akan tetapi mengatasi semua golongan, 

baik golongan besar atau kecil. 

b. Para warga negara takluk kepada Tuhan supaya setiap 

waktu ingat pada Tuhan. 

c. Mengenai kerakyatan disebutkan untuk menjamin supaya 

pemimpin negara, terutama kepala negara terus menerus 

bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan 

negara Indonesia harus dibentuk sistem badan 

permusyawaratan. Kepala Negara akan terus bergaul 

dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa 

mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita 

rakyat. 

d. Dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat 

kekeluargaan, oleh karena kekeluargaan itu sifat 

masyarakat timur yang harus kita pelihara sebaik- baiknya. 

sistem tolong menolong, sistem koperasi hendaknya 

dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia 

yang makmur, bersatu, berdaulat, dan adil. 

e. Mengenai hubungan antar bangsa, Supomo membatasi diri 

dan menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat negara 

Asia Timur Raya, anggota dari keluarga Asia Timur Raya  

(Kaelan, 2010:39) 

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Sukarno menyampaikan 

pandangannya mengenai dasar negara yang didahului dengan 

menjelaskan arti “dasar negara” dan “merdeka”. Menurut pandangan 

sekaligus usulan Sukarno dalam pidatonya, ada lima prinsip dasar 

yang dapat dijadikan dasar Negara Indonesia Merdeka yaitu: 

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 

2. Internasionalisme (peri kemanusiaan), 



 

3. Mufakat (demokrasi) 

4. Kesejahteraan sosial 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan). 

Kelima prinsip dasar oleh Sukarno diberi nama “Pancasila”. 

Berbeda dengan dengan pidato tokoh-tokoh sebelumnya yang tidak 

memberi nama pada dasar negara yang diusulkan. Pada kesempatan 

tersebut Sukarno memberi nama pandangan dan gagasannya yang 

disampaikan yaitu Pancasila (lima dasar). Dalam kesempatan tersebut 

Sukarno menawarkan pilihan lain bagi yang tidak setuju dengan 

bilangan lima. manurut Sukarno kelima dasar tersebut dapat “diperas” 

menjadi tiga yaitu: trisila yang terdiri dari (sosio-nasionalisme, sosio-

demokrasi, dan ketuhanan). Jika kedua dasar negara itu belum 

diterima, Sukarno menawarkan kembali satu pilihan yang dinamakan 

sebagai Ekasila (gotong royong). Pancasila adalah sebagai dasar filsafat 

negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia “Philosophische 

grondslag” dan sebagai pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-

aliran besar dunia atau sering disebut dengan “weltanschauung” atas 

dasar itulah kita dirikan negara Indonesia. 

Berakhirnya rapat tanggal 1 Juni 1945 maka sidang pertama 

yang membicarakan pandangan-pandangan dasar negara dianggap 

selesai tanpa menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan yang 

jelas mengenai dasar negara  yang akan digunakan. Hal tersebut 

disebabkan karena selama sidang berlangsung, para anggota pada 

umumnya hanya mendengarkan pandangan umum tanpa banyak 

mempertanyakan, menyanggah atau mendukung. 

Meskipun tidak ada kesimpulan yang jelas tetapi pidato Sukarno 
pada tanggal 

1 Juni 1945 mempunyai arti yang sangat penting. Karena pidatonya 

mampu mengintegrasikan seluruh pandangan para anggota BPUPK 

menjadi satu kesatuan yang utuh. Setelah rapat-rapat persidangan 

pertama selesai diadakan reses dilakukan selama lima minggu (Zuhdi 



 

dkk, 2012:96-97) 

Ketua BPUPK pada akhir sidang pertama membentuk panitia 

kecil yang bertugas mengumpulkan gagasan yang dibahas pada saat 

sidang. Penitia kecil tersebut beranggotakan delapan orang (panitia 

delapan) di bawah pimpinan Sukarno. delapan orang tersebut terdiri 

dari emam orang dari golongan kebangsaan, dan dua orang dari 

golongan islam yang terdiri dari: Sukarno, M. Hatta, M. Yamin, A. 

Marimis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata 

(Golongan Kebangsaan), Ki Bagoes Hadi Koesoemo dan K.H. Wahid 

Hasjim (golongan Islam). 

Panitia delapan dapat mengumpulkan dan menampung usul-

usul menyangkut beberapa masalah yang digolongkan menjadi 

sembilan katagori yaitu: 

1. Indonesia merdeka selekas-lekasnya 

2. Dasar (Negara) 

3. Bentuk negara Uni atau Federasi 

4. Daerah Negara Indonesia 

5. Badan Perwakilan Rakyat 

6. Badan Penasihat 

7. Bentuk Negara dan Kepala Negara 

8. Soal Pembelaan 

9. Soal Keuangan (MPR RI. 2018 hlm 35-36) 
  Anda diharapkan mampu menganalisis latar 

belakang terbentuknya lembaga baru yaitu 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

pada tanggal 7 Agustus 1945. 

 Anda menganalisis kelahiran pancasila melalui 

proses kebutuhan Ideologi nasional. 

a. Analisis Pancasila dan ideologi negara 

b. Analisis Pidato tokoh-tokoh nasional. 

2. Proses Sidang BPUPK Kedua 

Sidang BPUPK kedua ada penambahan anggota baru Badan 
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Penyelidik yaitu (1) Abdul Fatah Hasan (2) Asikin Natanegara (3) 

Soerjo Hamidjojo (4) Muhammad Noor (5) Besar dan (6) Abdul Kaffar. 

Selain tambahan anggota, pada sidang kedua BPUPK Sukarno sebagai 

ketua melaporkan hasil pertemuan yang dilakukan sejak tanggal 1 

Juni. Sukarno melaporkan telah membentuk panitia kecil yang terdiri 

dari 9 anggota yang popular disebut “panitia sembilan” yang 

anggotanya adalah sebagai berikut: 

6. Ir. Sukarno 

7. wachid Hasyim 

8. Mr. Muh. Yamin 

9. Mr. Marimis 

10. Drs. Moh. Hatta 

11. Mr. Soebardjo 

12. Kyai Abdul Kahar Moezakir 

13. Abikoesno Tjokrosoejoso 

14. Haji Agus Salim 

Sesuai dengan tugasnya Panitia kecil ini menampung saran-

saran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi dari para anggota BPUPK yang 

sebelumnya telah diminta oleh ketua sidang. Panitia telah mengambil 

satu prakarsa dengan mengundang 38 anggota BPUPK Pada tanggal 

22 Juni 1945. Pertemuan tersebut oleh Bung Karno merupakan rapat 

pertemuan antara panitia kecil dan anggota-anggota BPUPK. Dari 

pertemuan itu telah ditampung saran dan usul baik secara lisan 

maupun tertulis menyangkut masalah dasar negara. 

Keputusan penting dalam rapat BPUPK kedua adalah sebagai 

berikut: Rapat tanggal 10 Juli diambil keputusan tentang bentuk 

negara. dari 64 suara (ada beberpa aggota yang tidak hadir) yang pro 

Republik 55 orang, sistem kerajaan 6 orang, adapun bentuk lain dan 

blangko 1 orang. Rapat tanggal 11 Juli 1945 tentang luas wilayah 

negara baru. terdapat tiga usulan yaitu (1) Hindia Belanda yang dulu 



 

(2) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo 

Inggris), Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya. (3) 

Hindia Belanda ditambah Malaya tetapi dikurangi dengan Irian Barat. 

berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 orang suara yang 

memilih poin (1) 19 orang, poin (2) 39 orang, poin (3) 6 orang. Jadi 

angan-angan sebagian besar anggota menghendaki Indonesia Raya 

sesungguhnya yang mempersatukan semua kepulauan Indonesia. 

(Kaelan, 2010:41-42). 

 

C. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 

Setelah proses perumusan dasar negara yang cukup panjang, 

maka BPUPK melaporkan kepada pemerintah Jepang Gunseikan 

Kakka pada 18 Juli 1945 dan berahirlah tugas dari BPUPK. Untuk 

pelaksanaan kemerdekaan dibentuklah lembaga baru yaitu Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 7 Agustus 

1945 (PPKI,1945:x) Ketua PPKI adalah Sukarno dan Mohammad Hatta 

sebagai wakil ketua, serta penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. 

Anggota PPKI berjumlah 21 orang, komposisinya 12 orang dari Jawa, 3 

orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 

orang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang dari Maluku, dan 1 

orang dari golongan Cina. 

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritu Zyunby Iinkai 

terdiri dari 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. adapun anggota 

PPKI adalah sebagai berikut: 

15. Ir. Sukarno (ketua) 

16. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua) 

17. dr. Radjiman Widiodiningrat (anggota) 
 

18. Ki Bagus Hadi Kuesoemo (anggota) 

19. Oto Iskandardinata (anggota) 

20. Pangeran Purbojo (anggota) 



 

21. Pangeran Soerjohamodjojo (anggota) 

22. Soetardjo Kartohamidjojo (anggota) 

23. Prof. Dr.Mr. Soepomo (anggota) 

24. Abduil Kadir (anggota) 

25. Drs. Yap Tjawan Bing (anggota) 

26. Dr. Mohammad Amir (anggota) 

27. Mr. Abdul Abbas (anggota) 

28. Dr. Ratulangi (anggota) 

29. Andi Pangerang (anggota) 

30. Mr. latuharhary (anggota) 

31. Mr. Pudja (anggota) 

32. A.H. Hamidan (anggota) 

33. R.P. Soeroso (anggota) 

34. Abdul Wachid Hasyim (anggota) 

35. Mr. Mohammad Hasan (anggota) 

Tanggal 6 Agustus 1945 bom atom pertama dijatuhkan oleh 

Amerika Serikat di kota Hiroshima dan hari berikutnya di kota 

Nagasaki, dua hari kemudian Uni Soviet mengumumkan perang 

terhadap Jepang. Kondisi tersebut mendorong Jenderal Besar 

Terauchi Hisaichi memanggil tiga anggota PPKI di antaranya Sukarno, 

Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat untuk datang ke 

Markas Besar Tentara Wilayah Selatan di Dalat (Vietnam). Dalam 

pertemuan itu Terauchi menyampaikan bahwa pemerintahan 

kemaharajaan Jepang telah memutuskan memberi kemerdekaan bagi 

seluruh bekas Hindia Belanda, kecuali Malaya dan wilayah bekas 

jajahan Inggris di Kalimantan. Pada tanggal 15 Agustus Jepang 

menyerah tanpa syarat sehingga rencana kemerdekaan yang 

disponsori Jepang terhenti  (Zuhdi dkk, 2012 108-109). 

Menurut fakta sejarah PPKI yang semula merupakan badan 

bentukan pemerintah Jepang, namun setelah Jepang Jatuh kemudian 



 

ditambah enam anggota baru, maka berubahlah sifatnya dari badan 

Bentukan Jepang menjadi Badan Nasional sebagai badan pendahuluan 

Komite Nasional. Adapun tambahan enam anggota baru adalah 

sebagai berikut: 

1. Wiranata Kusuma 

2. Ki Hadjar Dewantara 

3. Kasman Singodimejo 

4. Sajuti Malik 

5. Mr. Iwa Kusuma Sumantri 

6. Mr. Achmad Soebardjo (Kaelan, 2010:43-44) 

Setelah menyerahnya Jepang maka terjadilah kekosongan 

politik (vacum of power) yang kemudian dimanfaatkan oleh para 

pemuda dan tokoh-tokoh yang lain untuk mendesak Sukarno dan 

Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan 

Indonesia tanpa menunggu janji karena Jepang telah menyerah 

kepada sekutu. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 di 

Pegangsaan Timur 56 Jakarta pada hari Jumat legi jam 10 pagi waktu 

Indonesia Barat, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan 

Naskah Proklamasi dengan Khidmat (Proklamasi, 1945:i) 

 

D. Perubahan Teks Pancasila 

1. Pidato Soekarno 1  Juni 

Nama atau istilah Pancasila yang diajukan Sukarno pada masa 

persidangan pertama BPUPK, tepatnya 1 Juni 1945, Pancasila dalam 

pandangan Sukarno merupakan philosophische grondslag, Pancasila juga 

berarti “asas atau dasar yang berjumlah lima” bagi negara Indonesia Merdeka. 

Jadi, nama atau istilah (Pancasila) tersebut tidak ada hubungannya dengan 

istilah manapun yang serupa, bahkan Pancasila tidak memiliki kemiripan 

dengan Pancasilakrama pada agama tertentu. 

Menurut pengakuan Sukarno, butir-butir Pancasila yang dikemukakan 



 

ibarat Mutiara yang sangat berharga, bahkan butir-butir tersebut sebenarnya 

memang telah ada dan menjelama dalam kehidupan masyarakat jauh 

sebelum Indonesia merdeka. Sukarno dalam pernyataan lain mengatakan, 

butir-butir Pancasila yang telah digalinya melalui proses perenungan. 

…di Pulau Flores yang sepi, di mana aku tidak memiliki kawan, aku 
telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya di bawah 
sebatang pohon di halaman rumahku, merenungkan ilham yang 
diturunkan oleh Tuhan, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. 
(Adam, 2014: 240) 

Adapun sila-sila Pancasila yang diajukan oleh Sukarno pada tanggal 1 Juni 

1945 sebagai berikut: 

PANCASILA 1 JUNI 1945 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 

3. Mufakat atau Demokrasi 

4. Kesejahteraan Sosial 

5. Ketuhanan 

 

2. Piagam Jakarta 

 Faktor pembentukan Panitia Sembilan karena komposisi keanggotaan 

Panitia Delapan dianggap tidak seimbang karena hanya dua orang yang 

mewakili Golongan Islam dan enam orang yang mewakili Golongan 

Kebangsaan. Sementara Panitia Sembilan yang dibentuk Sukarno 

komposisinya sudah dibuat seimbang, yakni empat orang mewakili Golongan 

Islam dan empat orang mewakili  Golongan Kebangsaan serta Bung Karno 

berdiri di tengah sebagai Ketua Panitia Sembilan. Dari panitia Sembilan 

tersebut kemudian melahirkan piagam Jakarta: 

MUKADDIMAH 
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh 
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak 
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat 
Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang 



 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh 
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara 
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, 
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan 
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut 
dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

Dalam naskah piagam ini kemudian terdapat pengahapusan atau 

dihilangkannya tujuh kata, hilangnya tujuh kata dalam Piagam Djakarta yang 

berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”, oleh beberapa kalangan sering dituduhkan sebagai 

tindakan Sukarno yang menipu Golongan Islam. Tuduhan itu pula yang 

dijadikan alasan untuk memusuhi Sukarno, padahal, berubahnya tujuh kata 

tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan inisiatif dari 

Muhammad. Hatta. Perubahan di atas menurut Muhammad Hatta merupakan 

perubahan yang “maha penting” karena akan mampu menyatukan segala 

bangsa (baca: suku bangsa dan agama). 

Dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI) (1998: 533) Muhammad Hatta selaku wakil ketua sidang 

PPKI menjelaskan mengenai alasan perubahan di atas, yaitu: 

“…oleh karena penetapan yang kedua: Presiden Republik orang Islam, 
agak menyinggung perasaan dan pun tidak berguna, oleh karena 
mungkin dengan adanya orang Islam 95% jumlahnya di Indonesia ini 
dengan sendirinya barangkali orang Islam yang akan menjadi 
Presiden sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum 
Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia 



 

yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang 
diperintah oleh Kaigun. Persetujuan dalam hal ini juga sudah didapat 
antara berbagai golongan, sehingga memudahkan pekerjaan kita pada 
waktu sekarang ini. Berhubung dengan itu juga berubah pasal 29. Ini 
bersangkutan juga dengan Preambule. Pasal 29 ayat 1 menjadi begini: 
“Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat yang 
di belakang itu yang berbunyai: “dengan kewajiban” dan lain-lain 
dicoret saja”. 
 
Sebelum diadakan perubahan memang terdapat keberatan pemeluk 

agama lain terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat 

Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, karena penganut agama lain selain Islam 

di daerah Indonesia Timur merasa didiskriminasikan dan jika hal tersebut 

tidak dirubah maka mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia 

(Posponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2010: 158). Muhammad Hatta 

menyatakan: 

“…mereka mengakui, bahwa bagian kalimat itu (baca: dengan 
kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) 
tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. 
Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang 
menjadi pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan 
diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika “diskriminasi” 
ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri berdiri di luar Republik 
Indonesia” (Fauzi, dkk., 1983: 65). 
 
Untuk membahas keberatan masyarakat Indonesia bagian Timur 

terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang 

beragama Islam”, maka Drs. Mohammad Hatta bersama K.H.A. Wachid 

Hasyim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. H. Teuku Moehammad Hasan, dan Mr. 

Kasman Singodimedjo mengadakan rapat menjelang pembukaan rapat 

pertama PPKI. Dalam waktu yang relatif cepat disepakati untuk meniadakan 

anak kalimat yang berkenaan dengan Islam itu demi persatuan dan kesatuan 

nasional (Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI), 1998: 533).  



 

 

 

 

3. 18 Agustus 1945 

Melalui proses musyawarah mufakat maka pada tanggal 18 Agustus 

1945, maka Indonesia sah memiliki dasar Negara, namun terdapat beberapa 

hal yang telah disepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada saat 

sidang-sidang sebelumnya mengalami perubahan oleh peserta sidang PPKI.  

Beberapa perubahan yang sangat penting karena menyangkut keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya perubahan pada pasal 6 

alenia 1 yang sebelumnya berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia Asli yang 

beragama Islam” diganti menjadi “Presiden ialah orang Indonesia Asli, 

sedangkan “yang beragama Islam” dicoret. Kemudian, Pembukaan UUD 1945 

pada alenia keempat yang sebelumnya berbunyi “Ketuhanan, dengan 

kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, juga 

dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dengan terjadinya perubahan pada alenia keempat yang sebelumnya 

berbunyi “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”, dirubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka 

hal tersebut kemudian kepada status negara Indonesia adalah bukan negara 

agama (atau negara satu agama) tetapi juga bukan negara sekuler yang 

menyingkirkan nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa 

dan bernegara, maka sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara resmi 

menjadi milik bangsa Indonesia, bukan miliki suatu kelompok, golongan 

apalagi milik suatu rezim pemerintahan. 

 

E. Ketetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 

1. Pijakan Historis 

Tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, dasar 

negara yang menjadi pemersatu dari Sabang sampai Merauke. Penetapan 



 

tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat diperdebatkan di era 

kepemimpinan Presiden Soeharto. Pasalnya, sikap pemerintah terhadap 

Pancasila ambigu. Pada tahun 1970, pemerintah orde baru melalui Komando 

Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pernah melarang 

peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Sejak masa pemerintahan orde 

baru, sejarah tentang rumusan-rumusan awal Pancasila didasarkan pada 

penelusuran sejarah oleh Nugroho Notosusanto melalui buku Naskah 

Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pancasila jang Otentik. 

Setelah reformasi 1998, muncul banyak gugatan tentang hari lahir 

Pancasila yang sebenarnya. Setidaknya ada tiga tanggal yang berkaitan 

dengan hari lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, tanggal 22 Juni 1945 

dan tanggal 18 Agustus 1945. Dan akhirnya tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai 

hari lahir Pancasila. Karena pada tanggal tersebut kata Pancasila pertama kali 

diucapkan oleh Bung Karno di sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang saat itu belum diangkat menjadi 

Presiden. Pada 73 tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di dalam salah satu 

ruangan gedung yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila, Sukarno 

berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. 

 
 
 

 



 

 
 

Panitia Lima yang terbentuk atas anjuran Presiden Soeharto 

beranggotakan Mohammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. 

Maramis, Mr. Sunario, Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo. 

Pada sidang I panitia lima, 10 Januari 1975 : 

1. Pidato Bung Karno diterima dengan aklamasi ; 

2. Bung Karno satu-satunya yang tegas mengusulkan 

filosofische grondslag untuk negara yang akan dibentuk. 

3. Dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila 

sebagai dasar negara yang sumbernya diambil dari pidato 

Bung Karno 1 Juni 1945. 

  Anda dituntut untuk mencari dan menganalisis 

latar belakang Setelah reformasi 1998, muncul 

banyak gugatan tentang hari lahir Pancasila 

 Anda dituntut untuk menganalisis dampak 

penetapan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. 

Dan analisis historis (alasan) tentang Panitia 

Lima yang terbentuk beranggotakan Mohammad 

Hatta, Ahmad Subardjo Djojoadisurjo, A.A. 
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Maramis, Mr. Sunario, Mr. Abdul Gafar 

Pringgodigdo. Pada sidang I panitia lima, 10 

Januari 1975 : 

1. Pidato Bung Karno diterima dengan aklamasi 

; 

2. Bung Karno satu-satunya yang tegas 

mengusulkan filosofische grondslag untuk 

negara yang akan dibentuk. 

3. Dibentuk panitia kecil untuk merumuskan 

Pancasila sebagai dasar negara yang 

sumbernya diambil dari pidato Bung Karno 1 

Juni 1945. 

• Anda dituntut memberikan paper ilmiah kepada 

dosen sebagai tugas kelompok dan 

memprensentasikan . 

 
 

2. Pijakan Yuridis 

BPUPK adalah suatu badan khusus yang dibentuk dan disepakati 

pertama kali oleh pendiri Negara untuk menyelidiki persiapan 

kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 

agendanya tunggal, yaitu khusus membahas tentang apa dasar bagi 

Indonesia jika merdeka kelak. Bung Karno adalah orang pertama yang 

menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang Filosofische 

Grondslag (dasar falsafah) bagi Indonesia merdeka yang disampaikan 

secara konsepsional, sistematis, solid dan koheren yang diberi nama 

Pancasila di depan sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila 

itu sendiri hanya dapat kita temui dalam pidato 1 Juni 1945 dan tidak 

kita temukan dalam naskah Pembukaan UUD 1945 sebelum perubahan 

atau naskah UUD 1945 setelah perubahan. Pidato Bung Karno tersebut 

telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK. 

Dengan demikian, pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 adalah resmi 

menjadi keputusan sidang BPUPK. 



 

 • Anda ditugaskan menafsir Sidang BPUPK 

tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dan memperkuat 

pengetahuan tentang historisitas yuridis BPUPK 

• Anda memberikan kepastian hukum mengenai 

BPUPK dan pancasila sebagai ideologi negara 

 

3. Pijakan Akademis 

- Dapat    disimpulkan    bahwa    kesaksian    Bung    Hatta,    

dr.Radjiman, Mr.M.Yamin dan sejumlah anggota BPUPK serta 

didukung oleh notulen yang otentik menyatakan bahwa : Ir. Sukarno 

adalah pencetus pertama Pancasila Dasar Negara‖.(AB.Kusuma, 2009: 

16). 

- Dalam merespon permintaan Radjiman mengenai dasar negara 

Indonesia, sebelum pidato Sukarno 1 Juni 1945, anggota - anggota 

BPUPK lainnya telah mengemukakan pandangannya namun masih 

bersifat serabutan, belum sistematis dan holistik sebagai suatu dasar 

negara. Dalam pidatonya yang monumental 1 Juni 1945, Sukarno 

menjawab permintaan Radjiman Wediodiningrat   akan   dasar   negara   

Indonesia   dalam   kerangka   ―Dasar Falsafah‖ (PHILOSOFISCHE 

GRONDSLAG) atau ―Pandangan dunia‖ (WELTANSCHAUUNG) dengan 

penjelasan runtut, solid dan koheren. Dalam lintasan panjang proses 

konseptualisasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa 1 Juni 1945 

merupakan hari kelahiran Pancasila. (Latief, 2011; 10-12 dan 40). 

- Pengakuan terhadap Pancasila dikemukakan oleh Prof. Mr. Drs 

Notonagoro pada pidato promosi pemberian Doktor Honoris Causa 

dalam ilmu hukum kepada Soekarno oleh Senat Universitas Gadjah 

Mada tanggal 19 September 1951. Notonagoro mengatakan :  

- bahwa pengakuan Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk 

formal yang urut – urutan sila – silanya berbeda dengan sila-sila 

Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi terletak 

dalam asas dan pengertiannya yang tetap sebagai dasar falsafah 
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negara. (Notonagoro, 1988). 

 

Sumber: Materi Seminar Nasional oleh Ahmad Basarah, 2018 

Sidang I Panitia Lima tanggal 10 Januari 1975 : ― Sebelum sidang 

berakhir dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai 

dasar negara yang sumbernya diambil dari pidato Bung Karno 1 Juni 

1945‖. (Panitia Lima, 1980: 25 dan 60). 

Pancasila hanya ada satu, tidak ada dua juga tidak ada tiga. Yaitu, 

pancasila sebagaimana yang sila-silanya termaktub dalam alinea 

keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Proses 

pembentukannya dimulai dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, 

kemudian mengalami perkembangan menjadi naskah Piagam Jakarta 

tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan hingga tercapai konsensus 

nasional dalam rumusan teks final tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. 

Keseluruhan proses tersebut harusnya kita maknai sebagai satu 

kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara oleh para 

pendiri negara. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi dikotomi 

Pancasila 1 Juni, Pancasila 22 Juni dan Pancasila 18 Agustus 1945. 

Pancasila hanya satu yakni Pancasila Bangsa Indonesia. 



 

  Anda memberikan argumen empris dan historis 

menjelaskan bahwa dikotomi Pancasila 1 Juni, 

Pancasila 22 Juni dan Pancasila 18 Agustus 1945 

tidak dibenarkan. Pancasila hanya satu yakni 

Pancasila Bangsa Indonesia. 

 Anda dituntut memberikan paper ilmiah kepada 

dosen sebagai tugas kelompok dan 

memprensentasikan . 

 

a. Fakta Historis dan Yuridis Pancasila tidak lahir pada tanggal 18 Agustus 

1945 

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak pernah menetapkan 

Pancasila sebagai dasar negara. PPKI hanya menetapkan 2 (dua) hal yaitu : 1. 

Menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden untuk pertama kalinya ; 2. Mengesahkan UUD 1945. Pemerintah RI 

juga telah mengeluarkan Keppres No. 18 Tahun 2008 tentang Penetapan 

tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi. Dalam konsideran 

menimbang huruf (a) Keppres ini disebutkan pada tanggal 18 Agustus 1945, 

PPKI telah menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi NKRI. Apabila Pancasila 

dinyatakan lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 pada saat PPKI mengesahkan 

UUD 1945 dimana di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terdapat 

sila-sial Pancasila, maka sebenarnyasebagai dasar negara, Pancasila pernah 

mengalami perubahan karena ketika UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS 

tahun 1949 dan kemudian Konstitusi RIS 1949 diganti dengan UUD 

Sementara tahun 1950, rumusan sila-sila Pancasila yang terdapat di dalam 

pembukaan dua UUD tersebut telah berubah dan berbeda dengan rumusan 

sila-sila Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. 

Terdapat fakta hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan 

tambahan  pasal  II UUD  1945  yang  berbunyi  ―Dengan  ditetapkannya  

perubahan Undang-undang Dasar ini, Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal‖. Maka 

jelaslah bahwa sila- sila pancasila sebagaimana termaktub dalam alinea 
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keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah bagian dari UUD. Terdapat 

fakta putusan MK nomor 100/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang pada intinya MK 

menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kedudukannya tidak bisa 

disejajarkan dengan UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. 

 • Berilah argumentasi empiris mengenai PPKI pada 

tanggal 18 Agustus 1945 tidak pernah 

menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. PPKI 

hanya menetapkan 2 (dua) hal yaitu : 1. 

Menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai 

Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama 

kalinya ; 2. Mengesahkan UUD 1945. 

• Anda dituntut menolak secara historis dan yuridis 

mengenai pancasila 18 agustus 

Disajikan dalam kelompok presentasi 
 

 

b.  Ketetapan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945 

Keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan 1 Juni 1945 

sebagai hari lahir Pancasila sesuai Keppres No. 24 TAHUN 2016 

menemukan dasar pijakan argumentasinya yang kokoh, karena : 

Pertama, BPUPK adalah suatu badan khusus yang dibentuk untuk 

menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. 

Kedua, Sidang BPUPK tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 agendanya 

tunggal, yaitu khusus membahas tentang apa dasar negara 

Indonesia. 

Ketiga, Soekarno adalah anggota resmi sidang BPUPK. 

Keempat, Soekarno, untuk pertama kalinya di depan sidang BPUPK 

tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pandangan dan gagasannya 

tentang lima prinsip atau dasar bagi Indonesia merdeka yang 

diberikan nama Pancasila. 

Kelima, Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 tersebut telah diterima 

secara aklamasi. 
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Pengakuan Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formal yang 

urut- urutan sila-silanya berbeda dengan urut-urutan sila-sila Pancasila 

yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi terletak dalam asas dan 

pengertiannya yang tetap sebagai dasar filsafat negara. 

 • Anda memberikan argumen dan penguatan 

terkait ketetapan tersebut. Dan solusi kongrit 

kedepannya bagi pancasila 
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PERTEMUAN V 

DIALEKTIKA DUA FUNGSI  PANCASILA 

 

A. Pancasila sebagai Dasar Negara 
Manusia sering dianggap sebagai makhluk hidup paling sempurna. 

Keberadaanya banyak menghiasi perkembangan peradaban dunia. Tidak 

heran jika kemudian manusia memiliki beberapa sebutan seperti Homo Faber 

(makhluk yang menggunakan teknologi), Homo Socius (makhluk 

bermasyarakat), Homo Economicus (makhluk ekonomi), hingga Zoon 

Politicon (makhluk politik). Selain itu, meminjam istilah Thomas Hobbes, 

bahkan manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain (homo 

homini lupus). (Kwartolo 2014: 82 - 83). Kompleksnya peran manusia dalam 

kehidupan ini menandakan bahwa harus ada sarana yang mewadahinya. 

Negara instrumen yang sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang 

harmonis, tertib, dan mampu mendorong kesejahteraan bagi warganya. 

Negara akan muncul jika ada sekumpulan orang yang memutuskan 

untuk menempati suatu wilayah secara permanen. Didalamnya mereka hidup 

dengan aturan – aturan hukum yang disepakati bersama dengan adanya 

pemerintah sebagai pengendalinya. Tidak hanya itu, pemerintah pada 

akhirnya menjadi pengarah bagi fungsi kedaulatan negara yang kemudian 

bertanggungjawab pada kesejahteraan sosial, keamanan, dan interkasi 

internasional (Adolf, 2002 : 1-2) 

Selanjutnya, dalam hukum internasional kedaulatan negara dapat 

dilihat dari tiga aspek utama, antara lain: 

1. Aspek ekstern, yakni kedaulatan merupakan hak bagi setiap Negara 

untuk secara bebas Berinteraksi dengan berbagai Negara atau kelompok-

kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain. 

2. Aspek intern, yakni kedaulatan menjadi hak atau wewenang eksklusif 

dari suatu negara dalam membentuk lembaga pemerintahan beserta cara 

kerja lembaga tersebut dan membuat undang-undang yang diinginkan 



 

yang dilengkapi dengan tindakan-tindakan yang diperlukan agar hukum 

berjalan. 

3. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang 

dimiliki oleh Negara atas individu-individu dan benda-benda yang 

terdapat di wilayah tersebut. (Mauna, 2005: 24) 

Maka sederhananya, syarat bagi keberadaan sebuah negara adalah : 1) 

Memiliki tempat, atau daerah, wilayah atau territoir, 2) Ada manusia, 

masyarakar, rakyat atau bangsa yang hidup di wilayah tersebut, dan 3) 

Memiliki unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. 

(Diponolo, 1975: 23-25). Untuk lebih jelasnya simak bagan berikut: 

 

 
Gambar 1. Definisi Negara oleh beberapa tokoh 

Keberadaan negara sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari adanya 

ideologi yang menjadi filosofi dalam proses penyelenggaraan negara. Hal ini 

mengacu pada apa yang disebut sebagai identitas nasional. Profesor 



 

Lowenstein mengatakan bahwa ideologi adalah sebuah harmonisasi dan 

kombinasi dari pola pikir dan keyakinan. Dengan kata lain, pola pikir yang 

mengakar dalam prosesnya berubah menjadi keyakinan. Hal ini kemudian 

menjadi alat untuk memberi pencerahan pada sikap manusia tentang 

kehidupan dan penampilan di masyarakat. Pada akhirnya ideologi akan 

memberikan solusi tentang kepemimpinan dan mencoba 

menyeimbangkannya sesuai dengan pola pikir dan keyakinan. (Shofiana, 

2014: 13 – 15) 

Ideologi juga dapat dirumuskan sebagai pengetahuan dan nilai yang 

secara keseluruhan, menjadi dasar bagi seseorang untuk memahami dan 

memutuskan sikap dasar mereka, dan menurut ini, mereka dapat menilai 

apa yang baik atau buruk. Ada hubungan dialektis antara ideologi dan fakta 

kehidupan dalam masyarakat. Hal inlah yang kemudian mendorong adanya 

interaksi yang memaksa ideologi menjadi lebih realistis untuk membuat 

masyarakat sepakat dengan idealitas yang ditawarkan (Pawito, 2014: 6-7) 

Ideologi tidak bisa berhenti pada tataran konsep individu, melainkan 

juga harus terejawantah dalam paradigma kolektif. Bentuk 

pengejawantahan tersebut umumnya dalam bentuk konsep fundamental 

yang sering disebut sebagai dasar negara. Keberadaan dasar negara sangat 

penting bagi suatu bangsa. Tanpa dasar negara, arah sebuah negara bisa 

menjadi tidak jelas. Tidak ada suatu hal yang konkret yang ingin dicapai 

setelah negara merdeka. Sebaliknya, dengan adanya dasar negara, suatu 

bangsa akan lebih kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan yang 

dapat datang dari arah mana saja. Perumpamaan negara yang tidak 

memiliki dasar negara yaitu bagaikan bangunan tanpa pondasi, tentu saja 

bangunan itu akan cepat roboh. 

Dalam hal ini, Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. 

Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar terbentuknya negara. Istilah 

Pancasila ini termuat dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu 

Tantular. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas 



 

dari proses kemerdekaan Indonesia (Beck dan irawan, 2014: 1 – 3.) Proses 

itu berlangsung dengan dinamika cukup panjang dalam BPUPK sampai 

sidang PPKI bahkan hingga Indonesia merdeka. Pada prosesnya, setidaknya 

terdapat tiga puluh tiga pembicara selama empat hari sidang pertama 

BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945) dengan pembahasan mengenai dasar negara. 

Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada 

sidang tersebut, antara lain: Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. 

Soekarno. Puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, di sidang BPUPK, Bung 

Karno mengupas kelima mutiara  berharga  yakni: 1)  Kebangsaan, 2) 

Internasionalisme atau Perikemanusiaan, 3) Demokrasi, 4) Keadilan Sosial  

dan 5) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian dikenal dengan Pancasila. 

Ide tersebut kemudian menjadi prinsip nasional yang diungkapkan oleh 

para pendiri Indonesia adalah dalam arti "dasar filosofis" (philosofische 

gronslag). Pancasila yang diprakarsai oleh Sukarno adalah dasar dari 

negara Indonesia dalam kerangka weltanschauung dengan deskripsi yang 

solid dan koheren. (Jhoner, 2018: 1-2) 

Pancasila jika dilihat dari aspek sosiogis, merupakan kristalisasi 

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat umum. Pancasila menjadi cerminan 

nilai-nilai yang konstan dan umum di masyarakat. Nilai-nilai ini ada di 

bawah dan dalam masyarakat umum dan ini disebut tradisi nasional. 

Artinya adalah tradisi ini telah melekat pada setiap jiwa dan hati 

keseluruhan bangsa Indonesia pada umumnya. Setiap individu bangsa 

indonesia rupanya secara penuh dan sadar bahwa tradisi harus diwariskan, 

dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang kemudian tradisi 

tersebut dapat bertahan dan selalu hadir di setiap generasi hingga menjadi 

insprasi nilai dari lahirnya pancasila (Prayitno, 2014: 1 - 3) 

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik 

Indonesia salah satunya adalah bahwa Indonesia merupakan negara 

kesatuan dalam bentuk Republik. Hal ini tertera dalam Pasal 1 UUD Negara 

Republik Indonesia 1945. Pada pasal ini dijelaskan tentang hubungan 



 

Pancasila, yakni sila ketiga dengan bentuk negara Indonesia saat ini. Negara 

Indonesia menjadi negara kesatuan bukan sebagai negara serikat. Pasal 

tersebut juga memiliki fungsi penegasan bahwa Indonesia menganut bentuk 

negara republik. Maka idealisme tata kelola negara akan selalu dihindarkan 

dari segala bentuk despotisme maupun absolutism 

Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat 

Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam Pasal 

1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945, “kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal 

tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut 

demokrasi konstitusional bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat 

pada konsep negara-negara komunis. Di sisi lain, pada Pasal 1 ayat (3) UUD 

Negara Republik Indonesia 1945, ditegaskan bahwa, “negara Indonesia 

adalah negara hukum”. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara 

Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Melalui hal tesebut dapat 

disimpulkan bahwa sesungguhnya konsep negara hukum Indonesia 

dibentuk dari perpaduan 3 (tiga) unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, 

dan tujuan negara. Maka menjadi tegas bahwa Indonesia sesungguhnya 

mengadopsi ide tentang negara modern yang ideal Carl Schmidt, yakni 

demokratischen Rechtsstaat (Wahjono dalam Oesman dan Alfian, 1993). 

 
a. Konsep Dasar Negara 

Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun 

hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. 

Demikian pula, suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa 

negara itu didirikan. Aristoteles berpandangan bahwa negara merupakan 

institusi alam karena manusia menjalankan fungsinya sebagai makhluk 

yang bermitra satu sama lain. Sesuai dengan sifat dasarnya, disadari atau 

tidak manusia sebagai individu maupun keluarga tidak akan mampu 

mempertahankan hidup secara mandiri. Oleh karena itu, prioritas alami 

dari adanya negara haruslah didasarkan pada swasembada yang 



 

didalamnya ada fungsi pengaturan negara. Aristoteles berpandangan bahwa 

tujuan negara adalah haruslah didasarkan adanya kesejahteraan sejati bagi 

warga negara.. Namun demikian, Ini tidak berarti bahwa setiap warga 

negara hanya berpangku tangan. Kebaikan negara akan selalu dihiasi 

kontribusi dari warga negara. Maka, tugas negara adalah mencari dengan 

sekuat tenaga harus mencari kebaikan tertinggi ini sesuai dengan praktik 

kebajikan yang didukung oleh setiap warga negara (Woldring, 1999: 155 – 

157). 

Dalam hal ini, menurut Ibnu Khaldun, untuk mewujudkan negara 

ideal, perlu didukung oleh adanya 4 (empat) kriteria sosiologis, antara lain: 

1) lingkungan yang sehat meliputi udara, air, hingga tata wilayah, 2) 

Memiliki tempat yang strategis yang memungkinkan suatu negara menjadi 

lalu lintas perdagangan dan menjadi tempat tumbuhnya kebudayaan, 3) 

Adanya kohesi sosial yang baik yang dapat mempersatukan setiap warga 

negara meski berbeda suku, agama, bahasa, maupun wilayah, dan 4) 

memiliki sumber daya alam yang melimpah (Khaldun, 1986: 401-405 ) 

Setiap negara tentu memiliki tujuan negara yang tidak sama. Bahkan 

pada tiap masa pandangan tentang tujuan negara berubah – ubah 

tergantung situasi sosial maupun orientasi sosiologis. Sebagai contohnya 

simak beberapa pandangan tentang tujuan negara dari beberapa tokoh 

berikut: 

No. Tokoh Pandanga
n 

1 Shan Yang Satu-satunya tujuan bagi raja ialah 
membuat 

 (Pujangga Filsuf Cina, negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya 

 4-3 SM) mungkin dicapai dengan memiliki tentara 

  yang besar dan kuat. 

2 Nicollo Machiavelli Raja harus tahu bahwa ia
 senantiasa 

 (1469-1527) dikelilingi oleh orang-orang yang selalu 

  mengintai kelemahan dan menunggu 



 

  kesempatan menerkam atau merebut 

  kedudukannya, maka raja haruslah 

  menyusun dan menambah kekuatan terus 

  menerus. 

3 Fridriech Nietzsche Tujuan hidup umat manusia ialah 

 ( 1844-1900) penjelmaan tokoh pilihan dari mereka 
yang 

  paling sempurna atau maha manusia 

  (ubermensch). Hidup itu adalah serba 

  perkembangan, serba memenangkan dan 

  menaklukan, serba meningkat terus ke 
atas. 

 
Perbedaan diatas menunjukan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh 

setiap orang bisa saja sama. Umumnya adalah tentang kesejahteraan dan 

kebahagiaan. Namun demikian, cara yang ditempuh seringkali tak sama 

bahkan bertentangan. 

Jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut bisa 

disederhanakan menjadi dua aliran, yaitu: 

a. Aliran liberal individualis 

Bagi aliran ini, kesejahteraan dan kebahagiaan hanya dapat dicapai 

dengan jalan politik dan penerapan sistem ekonomi liberal. 

b. Aliran kolektivis atau sosialis 

Aliran ini meyakini bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hanya 

mungkin diwujudkan dengan politik dan sistem ekonomi 

terpimpin/totaliter. 



 

Sebagaimana keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, secara 

teoretik, tujuan negara indonesia juga dapat digambarkan secara skematik 

sebagai berikut. 

 

Gambar: Skema Tujuan Negara (Disarikan dari Diponolo, 1975) 

 
Pada umumnya, tujuan suatu negara termaktub dalam Undang-

Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut. Sebagai perbandingan, 

berikut ini adalah tujuan negara Amerika Serikat, Indonesia dan India. 



 

 
 

b. Konsep dan Tujuan Negara Indoensia 

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat 

dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin 

keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, 

pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan 

dengan 2 (dua) pendekatan yakni: 1) pendekatan kesejahteraan (prosperity 

approach) dan 2) pendekatan keamanan (security approach) 

Fungsi Dasar Negara 

Konsekuensi dari kemajemukan Indonesia yang terdiri dari berbagai  

ragam budaya, adat dan kelompok, selain memperkaya khazanah, namun 

juga memincu berbagai persoalan. Adapun persoalan yang sering muncul 

adalah perpecahan. Tentu apabila tidak dilandasi adanya suatu kesamaan 

cara pandang dan paradigma, ekspektasi menjadi negara kesatuan yang 

makmur akan sangat sulit dipertahankan. Maka diperlukan suatu falsafah 

bangsa yang mampu menyatukan berbagai cara pandang yang ada. Hal ini 

yang membuat keberdaan pancasila sangat penting bagi perjalanan bangsa 

Indonesia. Sebagai falsafah bangsa, pancasila merupakan norma dasar 

(grundnorm) yang menjadi sumber tertinggi dari segala sumber hukum di 

Indonesia. Hal ini membuat segala bentuk upaya pengembangan 

(rechsbeoefening) hukum nasional harus mengacu pada nilai-nilai yang 

termuat dalam pancasila yang sudah disepakati sebagai philosophische 



 

grondslag (dasar filsafat negara). 

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum 

secara final. Sudah ada kesadaran bahwa pancasila merupakan sumber 

hukum yang sempurna yang dapat digunakan untuk menjangkau berbagai 

aspek kehidupan. Tentu hal ini juga tergantung dari kemampuan bangsa 

Indonesia memaknai, memahami, dan mengimplementasikan sumber dasar 

yang ada dalam pancasila. Penempatan Pancasila sebagai 

Staatsfundamental-norm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. 

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan bintang 

pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah 

untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk 

menguji hukum positif. (Pinasang, 2012: 1-2) 

Secara terminologis dasar negara juga dapat diartikan sebagai 

landasan dan sumber hukum dalam mengelola negara. Hans Kelsen 

menyebutnya a basic norm atau Grundnorm, yang mana artinya hal tersebut 

akan menjadi norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma 

secara nasional (Kelsen, 1970:  8). Dalam hal ini, maka perlu diluruskan 

bahwa kedudukan dasar negara tidak sama dengan peraturan perundang-

undangan. Hal ini dikarenakan dasar negara merupakan sumber dari 

peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, 

maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan perundang-

undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan 

zaman. Untuk lebih jelasnya simak gambar berikut: 



 

 

 

 

Melihat skema diatas, nampak jelas dimana posisi pancasila dalam berbagai 

produk hukum di Indonesia. Dapat disimak bahwa pancasila menjadi acuan 

dari semua luaran peraturan dari tingkat negara hingga daerah. Peraturan 

bisa berubah namun pancasila tidak dapat diubah. 

 

B. Pancasila sebagai Cita Moral 

1. Esensi Moralitas 

Ketika memahami pancasila sebagai cita moral maka secara otomatis 

orientasi visinya yaitu menyentuh operasional pancasila sebagai nilai. 

Hakekat nilai, antara lain apa yang dikemukakan oleh Scheler, bahwa nilai 

merupakan kualitas yang tidak tergantung pada benda; benda adalah sesuatu 

yang bernilai. Ketidaktergantungan ini mencakup setiap bentuk empiris, nilai 

adalah kualitas apriori. Ketidaktergantungan tidak hanya mengacu pada 

objek yang ada di dunia (benda-benda), maupun tindakan manusia dll, 

melainkan juga reaksi kita terhadap benda dan nilai. Nilai sebagai kualitas 

yang independen tidak berbeda dengan benda. Ketidaktergantungan nilai 

pada benda, menyebabkan nilai tidak berubah, bersifat absolut (mutlak), 

tidak dikondisikan oleh perbuatan, tanpa memperhatikan hakekatnya, nilai 

bersifat historis, sosial, biologis atau murni individual. 



 

Hakekat Nilai adalah: kualitas yang tidak real, membutuhkan 

pengemban tempat berada, tidak independen (Husserl & Morão, 2008:21), 

tidak memiliki substansi, bergantung pada objek yang bernilai/dinilai dan 

tidak memberi/menambah eksistensi objek. Nilai bukanlah objek itu sendiri, 

melainkan kualitas objek tersebut. Kategori Nilai dibedakan menjadi 3, yaitu 

subjektif, objektif dan intersubjektif. Subjektif mengandung pengertian: 

relatif, tergantung pada subjek yang menilai. Objektif, artinya bahwa nilai 

terletak pada objek yang dinilai. Sedangkan intersubjektif berarti bahwa 

masing-masing subjek memberikan penilaian yang sama terhadap suatu 

objek. Hakekat Kodrat manusia yang bersifat mono pluralis: jamak tetapi 

Tunggal, merupakan kesatuan dari mono dualis susunan kodrat, sifat kodrat 

dan kedudukan kodrat, mengandung nilai-nilai fundamental yang bersumber 

dari nilai-nilai moral, sosial, budaya dan agama. Nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila bersumber dari hakekat kodrat manusia yang bersifat tetap, 

tidak berubah, sesuai dengan sifat hakiki manusia. Sifat hakiki dari kodrat 

manusia itulah yang menjadi alasan, bahwa nilai kepribadian Pancasila juga 

bersifat hakiki. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila akan 

mengajarkan individu berfikir dan bertindak dalam bernegara. 

Pancasila sebagai cita moral bangsa hakekatnya adalah nilai yang 

sistematis, mendasar, dan menyeluruh. Karena itu, prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam Pancasila adalah satu kesatuan yang bulat dan penuh, 

hierarkis dan sistematis. Sebagai moralitas, Pancasila berarti mencakup 

semua aspek kehidupan didalamnya terkandung, nilai keilahian, 

kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan (Hidayat, 2011:21). Nilai 

adalah sifat atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu objek yang dapat 

memberikan keputusan. Nilai itu bisa dianggap sebagai karakteristik atau 

kualitas suatu objek dan bukan objek itu sendiri. Karena itu, apapun itu 

mengandung nilai berarti ada karakteristik atau kualitas yang melekat pada 

hal-hal tersebut. Nilai pancasila mewujudkan cita-cita, harapan, keinginan 

bahkan kebutuhan. 



 

Berbicara pancasila kita ketahui bersama bahwa konflik dalam 

pusaran kemerdekaan ter-orientasi terhadap kebutuhan negara akan sebuah 

konsensus. Negara yang secara resmi membentuk political (state) 1945 

tersebut haruslah memiliki jati diri, sehingga konsesus dalam negeri 

memerlukan sebuah dasar (foundament) moral dalam menentukan etika 

negara dalam berproses sebagai negara (Meinarno, 2015:12). Setelah 

dicapainya konsensus nasional mengenai pancasila sebagai ideology bangsa, 

maka negara dengan segala komponennya harus bermisi-visi terwujudnya 

ideology.  

Kehadiran ideology tersebut memberikan ruang dalam frame work 

terkait segala keputusan berbangsa dan bernegara lebih gamblangnya 

pedoman kehidupan bermasyarakat. Tentu memerlukan sebuah tawaran 

nilai yang menjadi orientasi bersama tanpa adanya distoleransi, disintegrasi 

dan kesenjangan sosial yang tajam. Penggalian tersebut bertujuan 

menciptakan keharmonisan, the founding father mempercayai berdasarkan 

kultur masyarakat dan keyakinan masyarakat multikultural, pancasila 

mampu menghadirkan nilai pemenuhan terhadap terwujudnya kehidupan 

berbangsa dan bernegara dengan harmonis (Siswoyo, 2013:11). 

2. Paradigma Cita Moral 

Pancasila menjadi cita moral bangsa ketika mulai membandingi 

kerangka isme-isme dunia, bagaimana tidak posisi libertarianisme dan 

utilitarianiasme memandang rights tersebut dalam kerangka demokrasi akan 

tetapi pancasilaisme memandang rights sebagai bentuk revolusi yang harus 

di emban pemangku demokrasi (Konstitusi) dan masyarakat secara individu. 

Jika boleh dikatakan pancasila sebagai moralitas lebih kongrit di jelaskan 

dalam kerangka demokrasi, oleh sebab itu demokrasi indonesia berbeda 

dengan demokrasi barat yaitu demokrasi yang berada dalam jalur 

transformatif nilai-nilai pancasila. Sehingga demokrasi tersebut menjadi 

sebab dan musabab kehadiran sosialisme indonesia, harapannya 

kemaslahatan dari skema sosio-demokrasi sebagai tujuan tersebut akan lebih 



 

gamblang ketika pancasila menjadi praktik dalam segala lini sosial. 

Jika kita melihat pancasila sebagai sebuah nilai maka orientasi 

bermasyarakat tersebut haruslah memberikan effect positif dalam logika 

formal, sebab kebutuhan nilai hadir dalam solusi-solusi serta keputusan-

keputusan dalam mencegah kehadiran konflik (Asshiddiqie, 2006:17). 

Masyarakat indonesia yang multikultural secara alamiah lebih rawan 

terhadap kesenjangan konflik, sebab memiliki keragaman ide dalam 

mewujudkan sebuah gagasan sosial yang dilatar belakangi lingkungan 

masing-masing, apa kemudian pancasila hadir sebagai juru adil eksekusi nilai 

dalam menafsir ribuan nilai gagasan sosial masyarakat multikultural 

tersebut? Jawabanya adalah tidak!! Sebab pancasila hadir memberikan 

keputusan nilai yang menjadi konvensi telaah kritis dari nilai refleksi sejarah 

masyarakat bangsa, atau kristalisasi nilai luhur, sehingga kehadiran nilainya 

secara otomatis mewakili segala bentuk gagasan sosial masyarakat 

multikultural. Kondisi religius, kondisi sosial, dan kontruksi sosial yang 

berkembang dalam masyarakat melebur menjadi satu dalam susunan nilai 

pancasila. Sisi lain ketika melihat pancasila menggunakan analisis wacana 

kritis memeberikan tegasan bahwa dibangun atas asumsi bahwa bahasa dan 

wacana bukan sekadar alat untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam 

sebuah komunikasi. Lebih dari itu ia merupakan alat untuk mengonstruksi 

realitas sosial, dan merupakan aktivitas sosial yang selalu terikat dan 

dikonstruksi oleh setting sosialnya. Kenyataan seperti ini membuat banyak 

pihak berupaya menjadikan bahasa dan wacana sebagai alat untuk 

membangun realitas sosial sesuai dengan keinginannya, sehingga seringkali 

terkandung varian kuasa tertentu yang beredar di ruang publik. 

Susunan moralitas nilai dalam sila-sila Pancasila yang ‘Majemuk 

Tunggal’, hierarkhis piramidal’ tidak dapat dipisahkan dan saling 

mengkualifikasi (Kaban, 2000: xi). Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap 

sila terkandung nilai keempat sila lainnya, setiap sila senantiasa terintegrasi 

oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang 



 

saling mengisi dan saling mengkualifilikasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan 

beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

berkeadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, adalah ber-Ketuhanan yang 

Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Sila Persatuan Indonesia, adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, 

berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin 

oleh hikamat kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, adalah ber-Ketuhanan yang Maha Esa, 

berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, dan 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah ber-

Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijakasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonegoro, 1975). 

Sedangkan pancasila tersebut mengakui nilai material, nilai vital, nilai 

kebenaran, nilai estetis, nilai etis dan nilai religius. Nilai-nilai ini berada 

dalam jalur konvensi, artinya equality dalam konsep sosial, ketika kita 

jabarkan nilai material; memberikan asumsi dasar tentang kebutuhan 

jasmani, menggambarkan segala aktivitas individu bangsa dalam mencukupi 

kebutuhan jasmani dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak 

melanggar norma-norma yang berlaku, lebih jelasnya pancasila menolak 

kekerasan fisik dan upaya-upaya membahayakan jasmani dari segi manapun. 

Kemudian kita bertanya tentang keberadaan beras plastik, bakso formalin, 



 

pengawet makanan, pewarna makanan narkoba dan sejenisnya juga marak 

diperbincangkan adalah masalah-masalah sosial yang keluar jalur instrument 

dan praktis nilai pancasila.  

3. Problematik Degradasi Moral 

Masalah terorisme merupakan kegiatan dan aktivitas doktrin yang 

berkembang dimasyarakat yang harus dibendung dengan nilai pancasila, 

sebab kehadirannya menyebabkan kerugian mendalam bagi jasmani 

masyarakat indonesia dan degradasi moralitas bangsa, aktivitas terorisme 

menjadikan nilai-nilai pancasila berada dalam keranjang sampah yang tidak 

perlu diperdebatkan bahkan dipertanyakan, dan terorisme memandang 

aktivitasnya merupakan misi religius, pertanyaanya misi religius secara 

umum apakah memperbolehkan aktivitas tersebut? Tentu jawabanya pasti 

“tidak” bagaimana mungkin sistem religius sebagai nilai menerima aktivitas 

merusak pemikiran, lingkungan bahkan mengakhiri hidup orang lain, hal ini 

sangat jelas bertentangan dengan nilai pancasila secara moral. Sebagai 

seorang pancasilais maka aktivitas tersebut harus dihentikan dari jalur 

manapun. 

 

  Anda diharapkan mampu menganalisis Pancasila 

sebagai Dasar Negara melalui materi : 

a) Menelusuri Konsep Tujuan Negara 

b) Fungsi Dasar Negara 

 Anda membuat paper ilmiah sebagai tugas 

individu dengan tema “Proses Perumusan 

Pancasila sebagai Dasar Negara” 

Disampaikan dalam bentuk presentasi. Dosen 
memberikan penguatan setelah materi disampaikan !! 
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PERTEMUAN VI 

EKSISTENSI PANCASILA DALAM 

DINAMIKA SEJARAH INDONESIA 

A. PANCASILA PADA MASA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA 

TAHUN 1945-1949 

Sejak disahkan secara konstitusional (baca: disepakati) pada 

tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar 

(falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan ligatur 

(pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia (Latif, 2011: 41). Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki 

keuanggulan jika dibandingkan dengan ideologi-ideologi maupun 

falsafah negara lain. Menurut Basarah (2017: 141), Pancasila jauh lebih 

sempurna dari Manifesto Komunis karena Pancasila punya Sila 

Ketuhanan, Pancasila jauh lebih baik dari paham individualisme, 

liberalisme, dan kapitalisme karena Pancasila punya Sila Keadilan 

Sosial, dan Pancasila juga lebih baik dari sistem Khilafah Islamiyah ala 

Islamic State Iraq and Suriah (ISIS), karena Pancasila punya Sila 

Persatuan Indonesia. Oleh sebab itu, sangatlah tepat jika para Pendiri 

Bangsa (Founding Fathers) lebih memilih Pancasila sebagai dasar dan 

ideologi negara dibandingkan ideologi lainnya yang lebih bersifat 

sempit dan kaku. 

Adapun rumusan Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 

18 Agustus 1945 oleh PPKI adalah sebagai berikut: 

“…Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia 
jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, 
mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 
Indonesia itu dalam U.U.D. Negara Republik Indonesia jang 
berkedaulatan ra’jat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan Jang 
Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan 



 

Indonesia dan kera’jatan jang dipimpin oleh hikmah 
kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta 
dengan meudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh ra’jat 
Indonesia” (Chairat, 1955: 6). 

 
Namun demikian, walaupun Republik Indonesia telah diproklamasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan disepakatinya Pancasila 

sebagai dasar Negara satu hari setelahnya, roda pemerintahan yang 

seharusnya dapat berjalan dengan baik dan tertib dengan berasaskan 

Pancasila, ternyata menghadapi sejumlah tantangan dan segudang 

permasalahan yang mengancam kemerdekaan negara dan eksistensi 

Pancasila. Pada tahun 1945- 1949 beberapa ancaman tersebut antara lain 

adanya keinginan dari Belanda yang ingin masuk lagi ke Indonesia dan disertai 

dengan konflik-konflik berdarah antara bangsa Indonesia dengan pasukan 

sekutu. 

Pasca berakhirnya Perang Pasifik, wilayah Indonesia yang 

sebelumnya dikuasai oleh Jepang diserahkan kepada Allied Forces 

Netherlands East Indies (AFNEI) di bawah komando Letnan Jenderal Sir 

Philips Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah: 

1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang; 
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu; 
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk

 kemudian dipulangkan; 
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk 

kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil; 
5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan 

menuntut mereka di depan pengadilan sekutu (Posponegoro 
dan Nugroho Notosusanto, 2010: 185). 

 
Pada awalnya kedatangan pasukan sekutu disambut sikap netral 

oleh bangsa Indonesia. Apalagi, menurut Letnan Jenderal Sir Philips 

Christison mengatakan bahwa tugas sekutu hanyalah untuk 

membebaskan tawanan perang dan interniran serta melucuti pasukan 

Jepang. Selain itu, sekutu juga tidak akan mencampuri urusan politik 

dan tidak akan menyingkirkan pemerintah RI, bahkan ia bermaksud 

mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI (Posponegoro dan 



 

Nugroho Notosusanto, 2010: 187). 

Akan tetapi, setelah diketahui bahwa di dalam pasukan sekutu 

tersebut terdapat serdadu Belanda dan aparat Nedherlands Indies Civil 

Administration (NICA) yang secara terang-terangan bermaksud 

menegakkan kembali pemerintah Hindia Belanda, sikap bangsa 

Indonesia berubah menjadi curiga, bahkan memperlihatkan sikap 

bermusuhan. Situasi keamanan dengan cepat memburuk sebab NICA 

mempersenjatai kembali anggota KNIL yang baru dibebaskan dari 

tawanan Jepang. Pihak Indonesia menilai bahwa sekutu melindungi 

kepentingan Belanda. Oleh karena itu, kehadiran mereka ditentang 

sehingga dengan sendirinya menimbulkan bentrokan-bentrokan 

bersenjata, bahkan di beberapa kota meledak menjadi pertempuran 

(Posponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2010: 187). 

Tentara Australia, sebagai bagian dari tentara sekutu menduduki 

Kupang pada tanggal 11 September 1945. Pada tanggal 9 September 

1945, Belanda dengan kedok Palang Merah Internasional datang di 

Surabaya untuk mengurus orang-orang Belanda bekas tawanan tentara 

Jepang menaikkan Bendera Tiga Warna di hotel Yamato sehingga 

menyebabkan insiden di Tunjungan, Surabaya. Pada tanggal 13 Oktober 

1945 tentara Inggris juga mulai menduduki Padang, Medan dan 

Bandung. Sementara itu, Republik Indonesia yang baru diproklamasikan 

juga menghadapi tentara Jepang yang sekarang bertindak sebagai alat 

sekutu dalam mengamankan keadaan dan dipihak lain pemuda-pemuda 

Indonesia menetang hal tersebut sehingga pertempuran-pertempuran 

antara tentara Jepang dan pemuda kerap kali terjadi, misalnya di 

Semarang (Pertempuran Lima Hari) dan Malang (Mansoer, 1977: 15-

16). 

Baik pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah 

Nederlands Indie, berusaha menguasai wilayah Nederlands Indie 

tersebut secara de facto (Mansoer, 1977: 17). Pertempuran Surabaya 



 

pada tanggal 10 November 1945 (sekarang diperingati sebagai Hari 

Pahlawan), Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, 

Pertempuran Padang, Pertempuran Bandung (Bandung Lautan Api), 

Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pertempuran lainnya yang ada di 

daerah-daerah merupakan tindakan fisik yang dilakukan oleh bangsa 

Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan 

bangsa asing. “Bahwa sesungguhnja Kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjadjahan diatas dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-

keadilan” (Departemen Penerangan, 1959: 13) merupakan dalil 

utamanya perlunya mengerahkan segala sumber daya untuk 

menghapuskan (melawan) segala macam pentuk penindasan dan 

penjajahan yang ada dimuka bumi. 

Dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan Negara 

bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi untuk 

mendapatkan perhatian dunia internasional. Usaha Pemerintah 

Indonesia tersebut juga diimbangi oleh Belanda dengan cara memecah 

belah wilayah Indonesia melalui Konferensi Malino tanggal 15-25 Juli 

1946 yang dipimpin oleh Letnan Gubenur Jenderal Dr. H.J. Van Mook. 

Tidak lama kemudian konferensi ini disusul Konferensi Pangkal Pinang 

tanggal 1-12 Oktober 1946. Hasilnya Belanda berhasil mendirikan 

“Negara Boneka” (Negara kecil-kecil yang berada di wilayah territorial 

Republik Indonesia) (Sudiyo, 2002: 113-114). 

Memperhatikan langkah-langkah yang dilakukan oleh Belanda, 

maka pemerintah Republik Indonesia protes dan terjadilah 

Perundingan Linggarjati tanggal 7 Oktober 1946, yang menghasilkan 3 

pokok keputusan, yaitu: 

1) Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan de facto RI dengan 

wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. 

2) RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara 



 

RIS dan Negara RI merupakan salah satu Negara bagian dari 

RIS. 

3) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda da 

Ratu Belanda sebagai ketuanya. 

Penadatanganan Perundingan Linggarjati itu dilakukan pada 

tanggal 24 Maret 1927 oleh pemerintah masing-masing. Delegasi 

Indonesia diwakili oleh St. Syahrir dan pihak Belanda oleh Prof. 

Schermerhorn. Perundingan tersebut tidak berjalan dengan lancar, 

sehingga berkali-kali mengalami penundaan. Setelah dianggap cukup 

dan menghasilkan keputusan sebanyak 17 Pasal, ternyata kedua belah 

pihak menafsirkan hal yang berbeda. Akibatnya terjadilah Agresi Militer 

Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Untuk menghadapi agresi tersebut 

bangsa Indonesia terpaksa melancarkan perjuangan bersenjata. 

Dalam Clash I antara pasukan Belanda dengan pasukan RI 

tersebut, mendapatkan perhatian PBB dan dibentuklah Komisi Tiga 

Negara yang terdiri dari Australia (Pilihan Indonesia), Belgia (Pilihan 

Belanda), dan Amerika Serikat (Pilihan Australia dan Belgia). Pada 

tanggal 27 Oktober 1947, KTN mulai bekerja dan meminta perundingan 

di atas kapal angkut milik Amerika Serikat bernama Renville. Dalam 

perundingan Renville yang berlangsung dari tanggal 6 Desember 1947 

dan hasilnya ditandatangani tanggal 17 Januari 1948, delegasi RI 

dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh 

R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (orang Indonesia berwarga Negara 

Belanda). Isi pokok perundingan adalah sebagai berikut: 

1) Pemerintah RI harus mengakui Kedaulatan Belanda atas Hindia 

Belanda, sampai waktu terbentuknya RIS. 

2) Di berbagai daerah di Jawa, Madura, dan Sumatera diadakan 

pemungutan suara untuk mengetahui daerah-daerah itu mau 

masuk RI atau RIS. 

Dalam perundingan ini, KTN bertindak sebagai saksi saja dan 



 

akan menyampaikan hasilnya ke PBB. Namun, pihak RI tidak 

menyetujui dan antara rakyat dengan pemerintah (Kabinet Amir 

Syarifuddin) terjadi perselisihan pendapat, akibatnya kabinet Amir 

Syarifuddin jatuh. Pada saat itu pula terjadi pergolakan politik di dalam 

negeri RI dan terjadilah pergantian Kabinet Amir Syarifuddin diganti 

Kabinet Hatta. Dalam Kabinet Hatta tersebut tidak menerima Mr. Amir 

Syarifuddin masuk ke dalam susunan kabinet. Akibatnya, Mr. Amir 

Syarifuddin dan kawan-kawan membentuk wadah baru bernama “Front 

Demokrasi Rakyat” dan bekerjasama dengan “Front Perjuangan” yang 

dipimpin oleh Tan Malaka. 

Sementara itu, Kabinet Hatta meneruskan perjuangan diplomasi, 

yaitu menyelesaikan masalah intern terlebih dahulu. Beberapa kali 

diadakan Konferensi Inter-Indonesia menghadapi usaha Dr. H.J. van 

Mook dengan Negara bonekanya. Hasil Konferensi Inter-Indonesia 

tersebut berhasil dengan baik. Walaupun untuk sementara waktu pihak 

RI harus menyetujui terbentuknya Negara RIS. 

Perjuangan bangsa Indonesia setelah berhasil menyelesaikan 

permasalahan intern dalam negeri, kemudian terus melanjutkan 

perundingan- perundingan untuk segera menyelesaikan persengketaan 

dengan Belanda. Pihak Belanda bersedia mengadakan perundingan 

dengan pihak Indonsia setelah mendapatkan desakan berbagai Negara 

yang menjadi anggota PBB. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 

September 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di kota Den Haag, 

Belanda. Belanda senantiasa mengundur-ngundur keputusan KMB, 

karena pihaknya merasa sudah menang dalam perundingan-

perundingan sebelumnya. KMB menghasilkan 6 pokok permasalahan 

yang intinya bahwa pihak Belanda akan melakukan penyerahan 

kedaulatan atas Indonesia tanpa syarat dan tidak dapat dicabut lagi 

kepada Negara RIS. Adapun pelaksanaan “penyerahan kedaulatan” 

tersebut baru akan dilaksanakan kemudian segala sesuatunya telah 



 

siap. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan “penyerahan 

kedaulatan” baik di negeri Belanda maupun di Indonesia. Dengan 

berakhirnya KMB, maka berakhir pula persengketaan antara Indonesia 

dengan Belanda. Pengakuan terhadap kedaulatan Republik Indonesia 

mulai datang dari berbagai Negara, seperti Mesir, Suriah, Libanon, Saudi 

Arabia, Afganistan, India dan Negara-negara lainnya. 

 

 Anda mampu menjelaskan Pancasila setelah 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

 

  Anda di harapkan memberikan penjelasan 

mengenai proses disintegrasi bangsa, akibat dan 

dampak 

 Anda diharapkan menganalisis hubungan 

pancasila dengan konflik 1945-1949 

 
 

 

B. PANCASILA PADA MASA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT TAHUN 

1949-1950 

Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan 

pada tanggal 17 Agustus 1945 dihadapkan dengan beranekaragam 

tantangan dan perjuangan. Perjuangan fisik melawan penjajah yang 

ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia merupakan persoalan 

pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Melalui kemenangan 

sekutu dan dengan bantuan tentara sekutu, Belanda yang menyerah 

tanpa syarat pada bulan Maret 1942 kepada Balatentara Jepang, 

berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya di bumi Indonesia. 

Pertepuran dan perebutan kekuasaan terjadi di mana-mana antara 

bangsa Indonesia dengan Belanda, hingga pada akhirnya Konperensi 

Meja Bundar berhasil mengakhiri konflik antar dua negara tersebut. 

Evaluasi 

Evaluasi 



 

Pada tanggal 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar (KMB) 

dimulai bertempat di Ridderzaal Den Haag, Belanda. Pada tanggal 29 

Oktober 1949, konferensi tersebut selesai dan pada tanggal 2 November 

1949 konferensi ditutup. Setengah bulan kemudian, pada tanggal 18 

November 1949 sidang kabinet Negara Republik Indonesia (RI) 

menerima dengan baik persetujuan tersebut. Hasil-hasil konferensi 

tersebut kemudian diajukan ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 

untuk diratifikasi. Pada tanggal 7 Desember 1949, KNIP mengadakan 

rapat dan setelah melalui perdebatan yang lama dan sengit dalam 

sidang tanggal 15 Desember 1959, lembaga legeslatif itu akhirnya 

menerima hasil-hasil KMB dengan perbandingan 226 setuju, 62 

menolak, dan 31 kosong (Leirissa, 2011: 5). 

Sementara itu, lima belas Negara yang tergabung dalam 

Bijeenkomst Federaal Overleg (BFO) telah mengesahkan telah 

mengesahkan hasil-hasil konferensi tersebut beberapa waktu 

sebelumnya. KMB juga menyusun rancangan Konstitusi RIS yang 

dilakukan oleh utusan-utusan dari Negara RI yang dipimpin oleh 

Perdana Menteri (PM) Mohammad Hatta dan utusan- utusan dari lima 

belas Negara yang tergabung dalam BFO yang dipimpin oleh Sultan 

Hamid II dari Kalimantan Barat. Piagam persetujuan Konstitusi RIS 

ditandatangani oleh kedua belah pihak di Scheveningen. 

Menurut Konstitusi RIS, Negara federal RIS terdiri atas 16 daerah 

bagian, masing-masing mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk 

yang berbeda-beda. Setiap daerah bagian diwakili oleh dua orang 

senator (anggota senat) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah bagian. 

Pada 16 Desember 1949, diselenggarakan pemilihan presiden RIS 

pertama oleh senat dengan calon tunggal Ir. Sukarno. Dengan suara 

bulat Sukarno terpilih sebagai presiden RIS pertama. Tanggal 18 

Desember 1949, Presiden Sukarno menunjuk empat orang formatur 

kabinet yang terdiri atas dua orang republiken, yaitu Mohammad Hatta 



 

dan Sri Sultan Hamengku Bowono IX serta dua orang federalis dari 

daerah-daerah bagian, yaitu Ide Anak Agung Gde Agung dari Negara 

Indonesia Timur (NIT) dan Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Salah 

satu dari formatur kabinet tersebut, yaitu Muhammad Hatta diangkat 

sebagai Perdana Menteri. 

Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi pemerintahan RIS di 

bawah PM Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk 

menandatangani naskah “penyerahan kedaulatan” dari pemerintah 

Belanda kepada RIS. Pada 27 Desember 1949, di Belanda dan Indonesia 

secara bersamaan diselenggarakan upacara penandatanganan naskah 

“penyerahan kedaulatan”. Dengan demikian, Belanda secara resmi 

mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan Negara 

Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. 

Untuk perkataan “penyerahan kedaulatan” yang disepakati dalam KMB, 

oleh bangsa Indonesia diartikan sebagai “pengakuan kedaulatan”, 

walaupun pihak Belanda tidak menyetujuan penafsiran yang diberikan 

oleh bangsa Indonesia tersebut (Sudiyo, 2002: 116). 

Kebinet RIS di bawah pimpinan Muhammad Hatta harus 

memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Pada bidang ekonomi, masalah utamanya adalah adanya inflasi dan 

defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah 

menjalankan suatu tindakan dalam bidang keuangan, yaitu 

mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada 19 Maret 1950. 

Peraturan tersebut menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden 

ke atas dipotong menjadi dua, sehingga nilainya tinggal setengah. 

Setelah peraturan itu dilaksanakan pemerintah mulai dapat 

mengendalikan inflasi. 

Di bidang kepegawaian pun, baik dalam jajaran pegawai sipil 

maupun militer, terdapat masalah. Setelah perang selesai, jumlah 

pasukan harus dikurangi karena keuangan Negara tidak mendukung. 



 

Akan tetapi mereka perlu mendapat penampungan jika diadakan 

rasionalisasi. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan bagi mereka 

yang terkena rasionalisasi, yaitu belajar di pusat-pusat latihan. Di 

tempat itu mereka diberikan pendidikan keahlian sebagai bekal dalam 

menempuh karier sipil. Selain itu pemerintah mengusahakan 

transmigrasi dengan wadah Corps Cadangan Nasional. Walaupun 

demikian masalah tersebut belum dapat diselesaikan oleh pemerintah. 

Di bidang keamanan, pemerintah mendapatkan rongrongan dari 

dalam negeri yang dilakukan oleh beberapa golongan yang mendapat 

dukungan dan bantuan dari pihak Belanda atau mereka yang takut akan 

kehilangan hak-hak mereka jika Belanda meninggalkan Indonesia. 

Kondisi ini berkaitan dengan salah satu keputusan KMB. Konferensi 

tersebut antara lain menetapkan bahwa anggota inti pembentukan 

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) diambil dari TNI, 

sedangkan lainnya diambil dari kalangan bekas anggota KNIL. Personel 

bekas nggota KNIL yang dilebur ke dalam APRIS sekitar 33.000 orang 

dengan 30 orang perwira, sedangkan dari angkatan darat sebanyak 

10.000 personil. Dalam pembentukan APRIS ternyata terdapat masalah 

psikologis. TNI sebagai inti APRIS keberatan untuk bekerjasama dengan 

bekas musuhnya, yaitu KNIL. Sebaliknya anggota KNIL menuntut agar 

mereka ditetapkan sebagai aparat Negara bagian dan mereka 

menentang masuknya anggota TNI ke Negara bagian. 

Rongrongan pertama pemerintah berasal dari kelompok yang 

menamakan dirinya Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan 

Kapten Raymond Westerling. Tujuan gerakan ini adalah 

mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan pada Negara 

bagian yang mempunyai tentara sendiri. APRA menuntut agar mereka 

diakui sebagai tentara Negara Pasundan dan menolak dibubarkannya 

negara bagian. 

Pada tanggal 22 Januari 1950 petang, pasukan Westerling 



 

mendekati Kota Bandung. Esok paginya, sekitar 800 personel yang di 

antaranya terdiri dari 300 orang tentara KNIL dengan bersenjata berat 

memasuki kota Bandung. Terjadilah petempuran, 60 orang tentara 

APRIS yang bertugas di sana terbunuh. Pasukan Westerling menduduki 

hampir semua tempat penting di kota itu selama beberapa jam. Melihat 

peristiwa tersebut, PM Mohammad Hatta di Jakarta segera mengadakan 

perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda. Hasilnya komandan 

garnisum Koninklijke Leger (KL) di Bandung, Mayor Jenderal Engels, 

mendesak Westerling untuk meninggalkan kota tersebut. 

Selain Bandung, APRA juga memasuki wilayah Jakarta pada 26 

Januari 1950. Di Jakarta, Westerling bekerjasama dengan Menteri 

Negara Sultan Hamid II, seorang federalis terkemuka. Rencananya, 

mereka menyerang gedung tempat diselenggarakannya sidang kabinet 

RIS. Mereka akan menculik semua menteri dan membunuh Menteri 

Pertahanan Sultan Hamengku Buwono IX, Sekretaris Jenderal 

Kementrian Pertahanan Mr. Ali Boediardjo, dan Kepala Staf Angkatan 

Perang Kolonel T.B. Simatupang. Akan tetapi karena kesigapan APRIS, 

rencana tersebut dapat digagalkan. Pada pertengahan bulan Februari 

1950, kekuatan Westerling tercerai-berai dan hancur. Pada 22 Februari 

1950, Westerling meninggalkan Indonesia, dan pada 26 Februari 1950 

ditangkap di Singapura. Sultan Hamid II yang terlibat dalam rencana 

tersebut pada 5 April 1950 ditangkap, kemudian dipenjarakan. Akan 

tetapi masalah Westerling mengganggu hubungan Indonesia-Belanda. 

Rongrongan kedua terhadap pemerintahan RIS dilakukan oleh 

Kapten Andi Aziz di Makasar. Pada 30 Maret 1950, Andi Aziz, seorang 

perwira KNIL, bersama pasukan yang berada di bawah komandonya 

menggabungkan diri ke dalam APRIS di hadapan Panglima Tentara dan 

Teritorium Indonesia Timur Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Adanya 

berita pada tanggal 5 April 1950 yang menyatakan bahwa 

pemerintahan RIS akan mengirimkan sekitar 900 pasukan APRIS yang 



 

berasal dari TNI ke Makasar untuk menjaga keamanan di sana, 

mengkhawatirkan pasukan bekas KNIL yang akan terdesak oleh 

pasukan baru tersebut. Di bawah Andi Aziz, mereka menolak masuknya 

pasukan APRIS dari TNI ke Sulawesi Selatan. Pagi-pagi sebelum 

pasukan APRIS mendarat, pasukan bekas KNIL di bawah Andi Aziz 

menangkap beberapa anggota pasukan APRIS di makasar dan kemudian 

merebut kota tersebut. Mereka menggerakkan pasukan artileri dan 

memaksa kapal-kapal pasukan APRIS meninggalkan pelabuhan. Andi 

Aziz menyatakan bahwa ia melakukannya untuk mempertahankan 

Negara Indonesia Timur (NIT). Namun usahanya tersebut gagal dengan 

ditangkapnya Andi Aziz karena dianggap sebagai pemberontak. 

Rongrongan selanjutnya juga datang dari gerakan separatis 

Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Dr. Mr. Christian 

Robert Steven Soumokil. Pada tanggal 25 April 1950 Republik Maluku 

Selatan (RMS) diproklamasikan dengan ibukota Ambon. Pemerintah 

merespon cepat proklamasi tersebut dengan mengirimkan ekspedisi 

militer yang dipimpin oleh Kolonel A. E. Kawilarang selaku penglima 

tentara dan Teritorium Indonesia Timur untuk menumpas 

pemberontakan tersebut. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan 

mendarat di Ambon dan pada pertengahan November pemberontakan 

akhirnya dapat ditumpas. 

Selain dari ketiga pemberontakan tersebut, pemerintah RIS 

masih harus menghadapi pemberontakan dari Darul Islam/Tentara 

Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh S. M. Kartosuwiryo tokoh 

partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Pada tanggal 7 Agustus 1949 

Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia 

(NII) yang kemudian lebih dikenal dengan nama Darul Islam (DI) di 

Jawa Barat. Pada saat Agresi Militer Belanda II, ibu kota Republik 

Indonesia Yogyakarta jatuh ke tangah Belanda dan pimpinan republik 

berhasil ditangkap, dengan adanya kejadian tersebut Kartosuwiryo 



 

menilai bahwa Republik Indonesia telah berakhir (Posponegoro dan 

Nugroho Notosusanto, 2010: 360). Pemberontakan Negara Islam 

Indonesia (NII) tidak hanya terjadi di Jawa Barat, namun juga terjadi di 

Jawa Tengah di bawah komando Amir Fatah, di Aceh yang dipimpin oleh 

Daud Beureueh, dan di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar 

Muzakar. Awalnya pemerintah berusaha untuk menyelesaikan 

pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, namun usaha 

tersebut gagal. Akhirnya, TNI melancarkan operasi militer untuk 

menumpas pemberontakan tersebut. 

Usaha-usaha untuk kembali ke Negara Kesatuan dilancarkan 

dimana- mana. Di berbagai daerah muncul gerakan rakyat menuntut 

pembubaran negara/daerah bagian dan penggabungan dengan Repubik 

Indonesia di Yogyakarta. Penggabungan daerah yang satu ke daerah 

yang lain, atau negara bagian yang satu ke negara bagian yang lain 

secara konstitusional dimungkinkan oleh Pasal 43 dan 44 Konstitusi RIS 

dengan ketentuan bahwa penggabungan tersebut dikehendaki oleh 

rakyatnya dan diatur dengan Undang-Undang Federal (Sekretariat 

Negara Republik Indonesia, 1985: 42). 

Pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RIS dengan persetujuan 

Parlemen (DPR) dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat 

No. 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan 

RIS. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut berturut-turut 

Negara-negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia 

sehingga pada tanggal 5 April 1950 RIS hanya tinggal terdiri dari tiga 

Negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur 

(NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT). 

Selanjutnya untuk menanggapi kenginan rakyat yang makin 

meluas di negara-negara bagian yang masih berdiri, Pemerintah 

Republik Indonesia menganjurkan kepada Pemerintah RIS, agar 

mengadakan perundingan dengan Negara Sumatera Timur (NST) dan 



 

Negara Indonesia Timur (NIT) tentang pembentukan kembali Negara 

kesatuan. Setelah Pemerintah RIS mendapakan kuasa penuh dari kedua 

Pemerintah Negara bagian tersebut untuk berunding dengan 

Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Mei 1950 dilangsungkan 

perundingan antara RIS dan Republik Indonesia tentang pembentukan 

Negara kesatuan. 

Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai persetujuan antara kedua 

pemerintah yang dituangkan dalam suatu “Piagam Persetujuan”. Pada 

pokoknya kedua pemerintahan sepakat untuk membentuk Negara 

kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan 

Proklamasi 17 Agustus 1945, dengan Undang-Undang Dasar yang 

diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga 

prinsip-prinsip pokok Undang- Undang Dasar 1945 dan “bagian-bagian 

yang baik” dari konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Selanjutnya, oleh 

Pemerintah RIS dan Republik Indonesia dibentuk sebuah panitia 

bersama yang diberi tugas untuk melaksanakan Piagam Persetujuan 19 

Mei 1950 tersebut, khususnya untuk menyusun Rancangan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan. 

Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS 

mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara 

Kesatuan Republik Indonesia hasi panitia bersama. Badan Pekerja KNIP 

di Yogyakarta sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang 

Dasar Sementara tersebut pada tanggal 12 Agustus 1950. Akhirnya, 

dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 

1950, Presiden RIS Ir. Sukarno membacakan piagam terbentuknya 

Negara Kesatuan Repulik Indonesia (Sekretariat Negara Republik 

Indonesia, 1985: 43). 

  Anda diperkenankan menganalisis. 

a. RIS dimata hukum dan pancasila 

b. RIS dalam konteks strategi kolonialisme 

c. RIS dalam sudut pandang ekonomi. 
Evaluasi 



 

 
 
C. PANCASILA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL DAN DEMOKRASI 

TERPIMPIN (1950-1966) 

Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan 

Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan. Dari tahun 1950 sampai 

tahun 1955 terdapat empat buah kabinet yang memerintah sehingga 

rata-rata tiap tahun terjadi pergantian kabinet. Kabinet-kabinet 

tersebut secara berturut-turut ialah Kabinet Natsir (September 1950-

Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-April 1952), Kabinet Wilopo 

(April 1952-Juli 1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-Agustus 

1955). Dapat digambarkan, dalam waktu rata-rata satu tahun tidak ada 

kabinet yang dapat melaksanakan programnya karena Parlemen terlalu 

sering menjatuhkan kabinet. Bahkan, pernah terjadi partai pemerintah 

menjatuhkan kabinetnya sendiri (Posponegoro dan Nugroho 

Notosusanto, 2010: 307). Hal tersebut tentu saja mengakibatkan 

terjadinya instabilitas politik. 

Selanjutnya, dari tahun 1955-1959 pemerintah berhasil 

melaksanakan Pemilihan Umum dan berakhir dengan adanya Dekrit 

Presiden 1959. Pada periode ini juga sering terjadi pergantian kabinet, 

yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), 

Kabinet Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956-Maret 1957), dan 

Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959). Pada masa ini, walaupun 

sudah dilaksanakan Pemilihan Umum (pemilihan umum 1955 

dikatakan paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia), 

pemerintahan yang stabil tetap tidak dapat tercapai. Hal ini 

membuktikan bahwa sistem Demokrasi Liberal memang tidak sesuai 

dengan kondisi bangsa Indonesia. 

Sementara itu, Konstituante yang memiliki tugas bersama 

pemerintah untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Republik 



 

Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 

(Simorangkir, 1984: 81) menemui jalan buntu. Dalam sidang 

Konstituante timbul perdebatan mengenai dasar negara yang akan 

dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pengganti 

Undang-Undang Dasar Sementara. Terdapat dua golongan yang 

menghendaki dasar negara menurut versi mereka masing-masing, yaitu 

golongan Islam menghendaki Pancasila versi Piagam Jakarta yang 

ditungkan di dalam UUD yang berseberangan pandangan dengan 

golongan nasionalis yang tetap memengang teguh pendirian untuk tetap 

memasukkan Pancasila yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh PPKI 

tanggal 18 Agustus 1945. Akibatnya, sidang Konstituante berujung 

macet. Lembaga yang sudah bekerja sejak November 1956 tersebut, 

sampai bulan April 1959 belum berhasil menyusun Undang-Undang 

Dasar yang baru. 

Oleh karena itu, dalam pidato di depan sidang Konstituante 

tanggal 22 April 1959, Presiden Sukarno menganjurkan agar dalam 

rangka melaksanakan Demokrasi Terpimpin, Konstituante 

memberlakukan kembali UUD 1945. Sukarno menekankan bahwa 

Demokrasi Tertimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dan bukan oleh perdebatan dan perhitungan pro 

dan kontra (Posponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2010: 380). Latar 

belakang Presiden menawarkan untuk memberlakukan Demokrasi 

Terpimpin diungkapkan oleh Mansoer (1977: 66- 67), yaitu: 

“…pergolakan-pergolakan daerah dengan pemberontakannya 
PRRI/Permesta pada akhir tahun 1956, dinyatakannya seluruh 
Indonesia dalam keadaan darurat perang sejak 14 Maret 1957, 
retaknya Dwi Tunggal: Sukarno-Hatta, karena yang terkahir 
mengundurkan diri dari Jabatannya Wakil Presiden… Ditambah 
pula Konstituante yang bersidang, sebagai hasil pemilihan 
umum, untuk menentukan Undang- Undang Dasar Negara 
mencapai jalan buntu”. 

Sebelum Konstituante menerima atau menolak usul pemerintah untuk 



 

memberlakukan kembali UUD 1945, dari partai-partai Islam datang usul 

amandemen untuk mengembalikan kata-kata “dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam 

pembukaan UUD 1945. Secara lebih jelas, isi Mukadimah UUD 1945 

versi Piagam Jakarta yang ingin dituangkan ke dalam UUD oleh koalisi 

partai-partai Islam adalah sebagai berikut: 

“…Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan ra’jat dengan 
berdasar kepada: Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban 
mendjalankan sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut 
dasar kemanusiaan jang adil dan beradab; persatuan Indonesia 
dan kera’jatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam 
permusjawaratan perwakilan, serta dengan meudjudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh ra’jat Indonesia” (Chairat, 1955: 6). 

 
John D. Legge (1985: 347-348) dalam bukunya “Sukarno: Sebuah 

Biografi Politik” juga menyinggung hal tersebut, “pada sidang 

Konstituante tahun 1959, NU (bersama Masjumi, Perti dan PSII) 

menuntut Piagam Jakarta dimasukkan lagi ke dalam UUD 1945 sebagai 

Mukadimah, sehingga dengan itu memberikan pengaruh konstitusional 

kepada keharusan-keharusan orang Islam”. Menurut Mansoer (1977: 

69), tuntutan untuk amandemen UUD 1945 (kembali ke Piagam Jakarta) 

mengandung dua fasal; pertama: penambahan pada alenia keempat, 

sesudah kata-kata: dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, 

dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya, dan kedua, juga ditambahakan pada pasal 29 Ayat 1 

Undang- Undang Dasar 1947 sehingga berbunyi: “Negara berdasar atas 

ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syari’at 

Islam bagi pemeluk- pemeluknya”. 

Pemerintah sendiri menolak usulan amandemen tersebut, 

pemerintah hanya dapat menerima Piagam Jakarta itu tidak sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi hanya sebagai 

suatu “dokumen sejarah” yang telah memberikan “dasar jiwa Islam 

kepada perumusan Mukadimah” (Legge, 1985: 347). Di sidang 



 

Konstituante berdasarkan usulan koalisi partai- partai Islam untuk 

melakukan amandemen juga dilakukan pemungutan suara pada tanggal 

29 Mei 1959 dengan hasil 201 suara setuju terhadap usul amandemen, 

265 tidak setuju dan 17 anggota memberikan stemmotiveringnya 

(Mansoer, 1977: 69; Legge, 1985: 348). Berdasarkan hasil tersebut di 

atas, maka usul koalisi partai-partai Islam untuk melakukan 

amandemen UUD 1945 tidak hanya ditolak oleh pemerintah, namun 

juga ditolak oleh anggota Konstituante. 

Kemudian diadakan pemungutan suara mengenai Konstitusi 

1945 itu sendiri. Tiga kali diadakan pemungutan. Pada 30 Mei, 

meskipun jelas mendapatkan kelebihan suara (269-199) tetapi ini 

belum mencapai jumlah dua per tiga suara yang diperlukan. Pemilihan 

kedua pada tanggal 1 Juni agak berkurang (264-204), dan terakhir 

tanggal 2 Juni hasilnya hampir tidak berbeda (263-293)” (Legge, 1985: 

347-348). 

Untuk mencegah ekses-ekses politik akibat ditolaknya usul 

pemerintah oleh Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), 

Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang 

Pusat (Peperpu), mengeluarkan Peraturan Nomor 

Prt/Perpepu/040/1959 tentang “Larangan Mengadakan Kegiatan-

Kegiatan Politik”, yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1959, pukul 06.00 

(Posponegoro dan Nugroho Notosusanto, 2010: 387). Kemudian 

beberapa fraksi dalam Konstituante berturut-turut menyatakan tidak 

akan menghadiri sidang Konstituante lagi (Sekretariat Negara Republik 

Indonesia, 1985: 140). Pada saat krisis Konstituante itu terjadi, Presiden 

Sukarno sedang berada di Tokyo, Jepang, dalam rangka kunjungan 

kenegaraan. Sukarno kembali ke Tanah Air pada tanggal 29 Juni 1959. 

Setelah mengadakan pertemuan dengan beberapa tokoh politik, 

beberapa menteri, dan pimpinan Angkatan perang, pada tanggal 5 Juli 

1959 disusun rumusan yang kemudian dikenal sebagai “Dekrit 5 Juli 



 

1959”. 

Secara garis besar Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat 3 (tiga) 

keputusan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pembubaran Konstituante; 
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya 

lagi UUDS 1959; dan 

3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) 

dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) (Simorangkir, 

1984: 122). 

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Sukarno juga 

menuangkan kembali rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI di 

dalam Pembukaan UUD 1945 yang sempat mengalami perubahan pada 

saat pemberlakukan UUD RIS 1959-1950 dan UUDS 1950-1959. Berikut 

ini adalah kutipan rumusan Pancasila yang terdapat di dalam 

Pembukaan UUD 1945 pasca diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 

1959, yaitu: 

“…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan 
rakjat dengan berdasarkan kepada: 

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan 
jang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, 

dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam 
Permusjawaratan-Perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu 
keadilan sosia bagi seluruh rakyat Indonesia” (Departemen 
Penerangan, 1959: 13). 

 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menimbulkan polemik di masyarakat 

mengenai apa dasar hukum yang digunakan oleh Presiden untuk 

mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apakah Dekrit Presiden 5 Juli 

1959 merupakan tindakan yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku 

pada saat itu di Indonesia? Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Dr. 

Wirjono Prodjodikoro dalam suatu wawancara khusus dengan Ketua 

Dewan Redaksi Suluh Indonesia pada tanggal 11 Juli 1959 memberikan 



 

pendapatnya mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu: 

“…Tindakan mendekritkan kembali ke UUD 1945 didasarkan pada 
suatu hakekat hukum tidak tertulis, yang dalam bahasa Belanda 
dinamakan staatsnoordrecht. Ini berarti, bahwa dalam hal keadaan 
ketatanegaraan tertentu, kita dapat terpaksa mengadakan 
tindakan yang menyimpang dari peraturan-peraturan 
ketatanegaraan yang ada. Dan keadaan ketatanegaraan yang 
memaksa ini, dianggap oleh Presiden/Panglima Tertinggi 
Angkatan Perang ada dalam Negara kita. Dan berdasar atas inilah 
Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang 
kembali ke UUD 1945 dikeluarkan. Hal ini terumus dalam 
konsiderans alenia ketiga dan keempat yang berbunyi: bahwa hal 
yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang 
membahayakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan 
Bangsa serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai 
masyarakat yang adil dan makmur, dan bahwa dengan dukungan 
bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakina 
kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk 
menyelamatkan Negara Proklamasi” (Simorangkir, 1984: 128). 

 
Jadi, berdasarkan Hukum Darurat Negara (Staatsnoordrecht), 

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dilakukan oleh Presiden merupakan 

tindakan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping dibenarkan oleh 

Hukum Darurat Negara (Staatsnoordrecht), kekuatan dari Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959 juga terletak pada sikap Dewan Perwakilan Rakyat 

(sebelum dibubarkan) melalui hasil permusyawaratannya pada tanggal 

22 Juli 1959 yang dengan aklamasi memutuskan “menerima harapan 

Presiden untuk bekerja terus dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945”. 

Pembenaran Dekrit Presiden 1959 tersebut akan lebih menonjol lagi jika 

diingat, bahwa Dewan Parwakilan Rakyat adalah hasil Pemilihan Umum 

yang dilakukan pada tahun 1955, dan menurut UUDS 1950 Kedaulatan 

Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh 

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh sebab 

itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Parwakilan Rakyat telah 

“menerima dan mebenarkan” Dekrit Presiden 5 Juli 1959 atau dengan 

kata lain Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah “diterima, dibenarkan dan 

disahkan” oleh rakyat (Simorangkir, 1984: 130). 



 

Selain mendapatkan dukungan dari rakyat melalui Dewan 

Perwakilan Rakyat. KSAD juga mengeluarkan Perintah Harian yang 

ditujukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan 

mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung kemudian juga 

membenarkan Dekrit Presiden tersebut (Sekretariat Negara Republik 

Indonesia, 1985: 142). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya 

keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan 

bangsa, adanya pemberontakan di daerah yang ditumpangi oleh 

kekuatan asing, dan partai- partai politik yang mempertontonkan 

impotensinya, serta gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui 

Konstituante telah mendorong Presiden Sukarno untuk sampai pada 

kesimpulan bahwa telah timbul: “keadaan ketatanegaraan yang 

membahayakan persatuan dan kesatuan negara, nusa, dan bangsa serta 

merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil 

dan makmur”. Oleh sebab itu, demi keselamatan negara dan berdasarkan 

Staatsnoordrecht (Hukum Darurat Negara), pada hari minggu tanggal 5 

Juli 1959 pukul 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, 

diumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan 

berlakunya kemballi UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. 

Dekrit 5 Juli 1959 dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk 

mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan 

kepemimpinan yang kuat (Budiarjo, 2004: 71). Selain itu, Presiden 

Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa dan juga merupakan merupakan tonggak sejarah 

Indonesia, karena telah berhasil menyelamatkan bangsa dan negara, 

menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 dari segala macam gangguan di 

berbagai bidang. Dekrit yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada 

tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia 

yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. 



 

Dalam Buku Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang ditulis 

oleh Derektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kemenristekdikti (2016: 59) dijelaskan bahwa “sesudah dikeluarkannya 

Dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi penyelewengan 

terhadap UUD 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden 

seumur hidup melalui TAP No. III/MPRS/1960”. Keputusan tersebut 

akhirnya memunculkan pandapat bahwa Demokrasi Terpimpin dibawah 

Kepemimpian Presiden Sukarno dianggap sebagai rezim diktator dan 

otoriter, sedangkan aspek revolusioner dari Demokrasi Terpimpin tidak 

pernah tersampaikan dengan utuh, bahkan sengaja dihilangkan dalam 

pelajaran disekolah dan perkuliahan serta pembaca sejarah (Soyomukti, 

2008:145). 

Selama Demokrasi Terpimpin diterapkan, beberapa lembaga 

pemerintahan telah dibentuk sebagai alat kelengkapan Negara, masa 

awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) hasil pemilu tahun 1955 masih diperkenankan menjalankan 

tugasnya sebelum dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 

(DPR-GR). Seiring waktu berjalan, DPR hasil pemilu 1955 tidak 

selamanya sejalan dengan Demokrasi Terpimpin sehingga dibubarkan 

dengan Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 dan tanggal 24 Juni 1960 

melalui Penetapan Presiden No. 4 dibentuk DPR-GR. 

Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 

1955 diawali dengan perselisihan antara Pemerintah dengan DPR. 

Menurut Budiardjo (2003:192) latar belakangnya terkait dengan 

Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, usulan 

sebesar 44 Miliyar yang semula diajukan Pemerintah hanya disetujui 

sekitar 36 Miliyar sampai 38 Miliyar. Faktor perselisihan tersebut 

merupakan permasalahan yang muncul dipermukaan, apabila diamati 

kembali komposisi DPR hasil pemilu 1955 ternyata terdapat beberapa 

anggota Partai yang tidak sepakat saat penerapan sistem Demokrasi 



 

Terpimpin yang diterapakan oleh Presiden Sukarno, sehingga 

permasalahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

menjadi perselisihan merupakan tindakan politis bahkan ingin menjatuh 

pemerintah. 

Setelah terjadi penolakan oleh DPR hasil pemilu 1955 terhadap 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta dianggap dapat 

menghambat jalannya revolusi maka dilakukan retooling total, langkah 

yang dilakukan Presiden Sukarno tersebut sebenarnya tidak tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas, sehingga oleh sebagai 

ahli dianggap sebagai suatu tindakan diktator dan otoriter Presiden 

Sukarno karena melanggar Undang- Undang. 

Tindakan Presiden Sukarno ternyata tidak sepenuhnya melanggar 

Undang-Undang, bahkan tindakan tersebut mendapat perlindungan 

Hukum. Menurut Abdulgani (1964: 114) berdasarkan kenyataan, telah 

terjadi machtsverschuiving ke arah Presiden maka Presiden Sukarno 

dapat membubarkan DPR dan Partai Politik bahkan dapat langsung 

membentuk DPR baru. Landasan Hukum yang paling kuat adalah saat 

pembubaran DPR hasil pemilu 1955 Indonesia sedang dalam keadaan 

darurat perang seperti saat terjadi pembubaran Kontituante dan 

pelaksanaan Dekrit 5 Juli 1959. Hal lain yang perlu menjadi catatan 

adalah DPR hasil pemilu 1955 merupakan DPR yang terbentuk saat 

diterapkan UUDS 1950 bukan UUD 1945. 

Dengan adanya Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 tanggal 24 

Juni 1960 dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) 

yang menggantikan DPR hasil pemilu 1955. Susunan DPR-GR disusun 

sedemikian rupa untuk menjadi adanya kerja sama secara gotong royong 

antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR-GR terdiri atas 

wakil-wakil dari golongan politik, golongan-golongan karya, dan seorang 

wakil dari Irian Barat (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 

165). 



 

Selain pembubaran DPR hasil pemilu 1955 adapula kebijakan- 

kebijakan lainnya dari Presiden Sukarno pada masa Demokrasi 

Terpimpin yang dikatakan sebagai cerminan dari pemerintahan diktator 

dan otoriter, yaitu kebijakan politik Ganyang Malaysia dan pengangkatan 

Presiden Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Arah kebijakan politik 

luar negeri Indonesia tercermin dari keputusan Dewan Pertimbangan 

Agung tentang perincian pedoman pelaksanaan Manifesto Politik No. 

2/Kpts/Sd/I/61. Sikap politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif 

anti imprialisme dan kolonialisme, kebijakan politik luar negeri tersebut 

tidak bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dalam 

pembukaan “Bahwa sesungguhnja kemerdekaan  itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus 

dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusian dan peri- 

keadilan”. 

Pada saat tahun 1961 lahir rencana pembentukan Negara Federasi 

Malaysia, pembentukan Negara tersebut direncanakan terdri dari 

persekutuan tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunai, dan Sabah. 

Gagasan tersebut mengundang pertentangan di Indonesia karena 

dianggap proyek neokolonialisme Inggris, sebaliknya Presiden Sukarno 

memberikan simpati terkait rencana pendirian Negara Kesatuan 

Kalimantan Utara yang diproklamasikan di Manila oleh A.M. Azhari. 

Indonsia dan Filipina menentang pembentukan Negara Federasi Malaysia 

karena menurut Filipina secara Historis dan Yuridis Sabah adalah milik 

Sutan Sulu yang disewakan kepada Inggris. 

Langkah diplomasi dilaksanakan melalui pertemuan kenegaraaan 

oleh Presiden Sukarno dan Perdana Mentri Abdul Rachman dari 

perserikatan Tanah Melayu di Tokyo tanggal 31 Mei sampai tanggal 1 

Juni 1963 dan berhasil membuat situasi ketegangan semakin reda untuk 

sementara waktu (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 243). 

Serangkaian pertemuan lain dilaksanakan pada tanggal 7-11 Juni 1963 



 

yang diadakan di Manila, sementara tanggal 9 Juni 1963 perdana menteri 

Tengku Abdul Racahman di London menandatangani dokumen 

persetujuan dengan pemerintah Inggris mengenai pembentukan Negara 

Federasi Malaysia tanggal 31 Agustus 1963, timbulnya dugaan bahwa 

Federasi Malaysia adalah proyek dari Inggris semakin kuat, kenyataan 

bahwa setelah konfrontasi dimulai dari konfrontasi politik begeser ke 

konfrontasi fisik justru dipertahankan oleh pasukan miiter Malaysia yang 

terdiri dari tentara Inggris. 

Tindakan dari pihak Inggris menimbulkan ketegangan baru, 

terbukti hasil KTT Nonblok ke-3 pada bulan Juli-Agustus 1963 di Manila 

menghasilkan sebuah dokumen yang salah satunya mengenai 

pembentukan Negara Federasi Malaysia memberikan sebuah pernyataan 

meminta sekjen PBB menyelidiki keinginan rakyat di daerah-daerah yang 

akan dimasukkan ke dalam Negara Federasi Malaysia. Federasi Malaysia 

dinyatakan berdiri pada tanggal 16 September 1963 dengan naskah 

penggabungan 4 negara bagian, kondisi tersebut mengundang protes 

keras dari pihak Indonesia pada tanggal 17 September 1963 kemudian 

Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. 

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, Presiden Sukarno 

menyampaikan bahwa keputusan sepihak lebih awal dilakukan oleh 

Inggris, sebab proses pengambilan keputusan rakyat masih belum bulat 

untuk membentuk Negara Federai Malaysia termasuk rakyat di 

Kalimantan Utara, bahkan Inggris tidak menunggu hasil penentuan yang 

dikerjakan oleh PBB. Kondisi tersebut ditentang keras oleh Presiden 

Sukarno dengan dugaan hanya mengandung unsur ingin menguasai atas 

sumber daya alam dan kontrol terhadap Federasi Malaysia. Situasi 

pertentangan Indonesia dengan Malaysia semakin menunjukkan 

ketegangan setelah PBB tidak lagi mampu memecahkan masalah akibat 

tindakan duta besar H. Jones menolak untuk melakukan peninjauan ulang 

terkait status Malaysia, puncaknya berujung Malaysia akan dinyatakan 



 

sebagai anggota PBB. 

Akibat pertentangan tersebut, maka Indoensia bersikap 

membentuk Komando Gayang Malaysia (Kogam) yang bertujuan 

menggagalkan pembentukan Negara boneka di Malaysia dengan 

semboyan “Ganyang Malaysia” kemudian dibentuk Komando Mandala 

Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Omar Dani. Presiden Sukarno juga 

menilai apabila Malaysia menjadi anggota PBB maka semakin 

memperkuat posisi Malaysia karena telah diakui oleh negara-negara lain. 

Lebih parah lagi ternyata Malaysia benar- benar didaulat sebagai anggota 

dewan keamanan PBB dengan menghindari pemungutan suara atas 

masuknya Malaysia sebagai anggota PBB. Akibatnya Indonesia 

memutuskan keluar dari keanggotaan PBB karena dianggap majelis 

terhormat PBB telah ternoda akibat pelanggaran terhadap kode etik, 

menurut pendapat Presiden Sukarno: 

“...sampailah disaat pemilihan Malaysia masuk Dewan Keamanan 
jang menodai Madjelis jang sutji itu. Pasal 23 menjatakan, bahwa 
kedudukan anggota-tidak-tetap ditentukan oleh pentingnja suatu 
negara jang ditjalonkan dan jasa jang telah dibuktikannja dalam 
memlihara keamanan dan perdamaian didunia. Djasa apa jang telah 
diberikan oleh negara jang diragukan orang dan jang umurnja baru 
satu tahun itu? Penolakan jang dilakukan oleh dua dari tiga negara 
penanda-tangan perdjanjian Manila terhadap kelahiran negara itu 
sendiri sudah menimbulkan ketidak-tenteraman di Asia Tenggara. 
Bagaimana kami bisa mempertjajakan keamanan dari daerah kami 
kepada Dewan, dimana duduk suatu Negara jang ditjiptakan setjara 
paksa oleh kekuatan-kekuatan Kolonial, dari kekuatan mana kami 
telah membebaskan diri?” (Adams, 1966:451) 

Demikian alasan kuat Indonesia melakukan konfrontasi terhadap 

Malaysia tidak semata-mata melakukan “Ganyang Malaysia” melainkan 

untuk melawan konspirasi pihak imprialisme dan kolonialisme terhadap 

negara- negara yang memiliki hak atas kemerdekaannya sendiri dan 

perwujudan dari sikap politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif anti 

imprialisme dan kolonialisme. 

Sementara itu, tuduhan lain terhadap Presiden Sukarno diktator 



 

dan otoriter akibat Sukarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. 

Padahal istilah kata “diangkat” mengandung makna bahwa sebenarnya 

Presiden Sukarno diusulkan, dinobatkan bahkan ditetapkan, bukan 

mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden seumur hidup. Kondisi 

politik Indonesia memang menuntut Sukarano agar diangkat menjadi 

Presiden seumur hidup. 

Kekuatan politik merupakan aspek penggerak dari demokrasi 

terpimpin, selama pelaksanaan demokrasi terpimpin terdapat tiga unsur 

kekuatan politik yang mendominasi, ketiga kekuatan politik tersebut 

adalah militer (Angkatan Darat), PKI dan Presiden Sukarno sebagai pusat 

kekuataan (Feith, 1995: 31), PKI merupakan partai politik yang kuat, saat 

pelaksaan Pemilu 1955 di Jawa, PKI mampu memperoleh 27% suara. 

Antara tahun 1959-1962 PKI dengan bebas melakukan kongres dan 

konfrensi, memobilisasi massa secara intens, sehingga dalam waktu yang 

singkat PKI mengklaim anggotanya telah mencapai 11 juta. 

Menguatnya PKI tidak lepas dari pembubaran Partai Masyumi dan 

Partai Sosialis Indonesia oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960. 

Pembubaran kedua partai ini terkait dengan keterlibatan beberapa tokoh 

partai tersebut dalam pemberontakan PRRI-Permesta, seperti 

Mohammad Natsir, Soemitro Dojohadikoesoemo, Burhanudin Harahap, 

dan Sjafruddin Prawiranegara. Dalam peristiwa PRRI-Permesta ini, AS 

melalui CIA ikut serta menyokong dengan harapan dapat menggulingkan 

kekuasaan Sukarno. Keterlibatan CIA dalam PRRI- Permesta terbukti saat 

ALRI berhasil menembak jatuh pesawat pembom yang dikemudikan 

Allen Pope, seorang warga negara AS di Teluk Ambon pada 18 Mei 1958. 

Peristiwa ini tidak saja mengejutkan publik AS, tetapi juga masyarakat 

internasional. Apalagi Allen Pope mengaku bekerja untuk CIA dalam 

rangka memasok keperluan obat-obatan untuk kaum pemberontak PRRI-

Permesta (Sulastomo, 2006: 13-14). 

Melihat kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai komunis 



 

yang terbesar di dunia setelah Soviet dan Tiongkok, maka pihak-pihak 

yang khawatir jika pemilu digelar, PKI akan menang mutlak dan otomatis 

presidennya juga dari berasal dari PKI. Strategi pihak Angkatan Darat 

melalui Jenderal A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryo (ketua PNI saat 

itu) mengusulkan agar Sukarno diangkat menjadi Presiden seumur 

hidup, sehingga tidak perlu dilakukan pemilu, dengan demikian tertutup 

kesempatan bagi orang PKI menjadi presiden (Taher, 2010: 47). 

Pengangkatan Sukarno sebagai Persiden seumur hidup 

sebenarnya mengandung unsur persatuan, mengingat akan terjadi 

perpecahan dan perang saudara akibat saling memperebutkan 

kekuasaan, Presiden Sukarno juga sempat ragu dan tidak mengharapkan 

dirinya diangkat sebagai Presiden seumur hidup, bahkan Sukarno 

meminta kelak dikemudian hari harus diadakan peninjauan kembali 

terhadap statusnya sebagai Presiden seumur hidup. 

Dinamika Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa pada masa 

Orde Sukarno mencapai klimaksnya pada akhir tahun 1965. Hal ini 

ditandai dengan adanya peristiwa paling berdarah yang pernah dialami 

oleh bangsa Indonesia, yaitu terkenal dengan istilah Gerakan 30 

September 1965 atau G30S. Pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 

September 1965 ratusan ribu, bahkan jutaan anggota PKI diburu, 

dibunuh dan dibantai di daerah-daerah karena dituduh telah terlibat 

dalam Gerakan 30 September 1965. Kendati ada desakan untuk 

membubarkan PKI, Presiden Sukarno tidak bergeming. Secara tegas 

Sukarno menolak untuk membubarkan konsep Nasakom (Baca: 

pembubaran PKI) Menurut penuturan Roeslan Abdulgani (dalam 

Kasenda, 2014: 130), Presiden Sukarno memiliki alasan tersendiri 

mengapa tidak membubarkan PKI, menurutnya “saya belum bubarkan 

saja sudah ada ratusan ribu rakyat yang mati dibunuh. Saya tidak mau 

kepemimpinan saya berlumuran darah. Cinta saya bukan kepada 

kedudukan, tetapi kepada rakyat, bangsa dan nearaku”. Di samping itu, 



 

membubarkan PKI bertentangan dengan prinsip Sukarno yang gandrung 

pada persatuan dan hormonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

wawancaranya dengan penulis biografinya, Bernhard Dahm, Presiden 

Sukarno menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membubarkan suatu 

partai secara keseluruhan hanya karena kesalahan beberapa orang. 

Presiden Sukarno masih merasa yakin bahwa konsep-konsepnya 

mengenai Nasakom (persatuan golongan nasionalis, agama dan komunis) 

pada dasarnya benar (Kasenda, 2014: 131). 

Kegigihan Sukarno dalam mempertahankan PKI sebagai bagian 

integral dari sistem politik yang menjadi dasar pemikiran dan 

pemerintahannya mengakibatkan sang presiden dituduh terlibat dalam 

peristiwa berdarah dan menyerahkan kekuasaannya pada sang 

pembunuh orang-orang komunis (Kasenda, 2014: 32). Bukan rahasia lagi 

jika Sukarno dijatuhkan oleh sebuah creeping coup d’etat (kudeta 

merangkak), kudeta merangkak sangat sistematis. Pada hari-hari 

terakhirnya, Sukarno harus menjalani kesengsaraan di sebuah karantina 

politik, sendiri dan kesepian. Sukarno tetap menjadi bapak yang 

mencintai semua rakyatnya, meskipun orang-orang di sekelilingnya telah 

menghianatinya. Saat itu, di tengah-tengah badai fitnah busuk dan 

ancaman perang saudara, ibu pertiwi laksana harimau lapar yang hendak 

memangsa anaknya sendiri, dan Sukarno justru menyerahkan dirinya 

sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, dan rela tenggelam demi 

keutuhan bangsa dan negaranya. 

 A. Penerapan dan Tantangan Pancasila pada 

masa Demokrasi Parlementer Tahun 1950-

1959. 

 Anda diperkenankan menganalisis demokrasi 

parlementer dari beberapa refrensi berkaitan 

dengan : 

a. Latar belakang 

b. Proses penerapan 

c. Historisitas demokrasi parlementer 
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d. Dampak bagi negara Indonesia. 

 Anda menyampaikan dalam presentasi 

mengenai tantangan pancasila dalam kancah 

konflik demokrasi parlementer tersebut. 

B. Penerapan dan Tantangan Pancasila pada 

masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-

1967. 

 Anda menganalisis mengenai demokrasi 

terpimpin dari berbagai referensi terkait 

dengan :  

a. Latar belakang 

b. Proses penerapan 

c. Historisitas demokrasi terpimpin 

d. Dampak bagi negara Indonesia. 

 Anda menyampaikan dalam presentasi 

mengenai tantangan pancasila dalam kancah 

konflik demokrasi terpimpin tersebut. 

C. Penerapan dan Tantangan Pancasila pada 

masa Orde Soeharto 1967-1998. 

 Anda diperkenankan menganalisis Orde Baru 

dari beberapa refrensi berkaitan dengan : 

a. Latar belakang 

b. Proses penerapan 

c. Historisitas Orde Baru 

d. Dampak bagi negara Indonesia. 

 Anda menyampaikan dalam presentasi 

mengenai tantangan pancasila dalam kancah 

konflik Orde Baru tersebut. 

 
 
 

 
D. Pancasila Pada Masa Orde Baru (1967-1998) 

1. Fusi Partai 

Pada sistem politik dalam Demokrasi Pancasila, keputusan dan 

kesepakatan harus dibuat dengan cara musyawarah antara wakil-wakil dari 

rakyat, yang bertujuan untuk menemukan mufakat. Di dalam Demokrasi 

Disampaikan dalam bentuk presentasi dan laporan tertulis. 
 



 

Pancasila Indonesia, tidak dikenal partai oposisi seperti yang terjadi pada 

demokrasi liberal Barat. Sama halnya pula voting untuk menentukan suara 

terbanyak tidak diperkenankan. Voting dilakukan hanya apabila mufakat 

tidak berhasil diperoleh. Perkembangan lainya pada masa Orde Baru, tahun 

1973 pemerintah membuat peraturan perampingan partai. Menurut banyak 

perwira Angkatan Darat, sistem multipartai dapat menjadi penghambat 

tercapainya kesepakatan nasional tentang dasar serta tujuan bernegara. 

Semua partai hanya bersikap oposisi demi kepentingan partainya sendiri 

dan kurang memperhatikan program-program pembangunan pemerintah. 

Karena itulah, keputusan untuk penyederhanaan partai adalah hal yang 

sangat efektif untuk mengontrol partai dan memusatkan kekuatan 

kekuasaan ditangan penguasa. (Iqbal, dkk, 2010:278) 

Pengalaman dalam kegagalan partai politik pada masa Demokrasi 

Parlementer merupakan sebagian dasar alasan perlu adanya 

penyederhanaan partai. Para pelaku politisi sipil, dan ideologi yang dianut 

oleh partai, dinilai tidak memberikan kontribusi apapun dalam upaya 

menciptakan integrasi, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. 

Sebaliknya partai-partai dianggap sebagai sumber masalah konflik dan 

faktor destabilisasi politik yang lebih mementingkan kepentingan 

kelompok sendiri daripada kepentingan bangsa. Jumlah partai dan 

ideologi yang dianutnya dianggap identik dengan jumlah konflik yang 

dihasilkan. Karena itu jumlah partai dan ideologi harus 

disederhanakan.(Haris,1998:4). 

Pelaksanaan kebijakan tersebut melahirkan pembentukan partai 

PPP, PDI dan Golkar. PPP yang konsepnya dibentuk pada tanggal 5 Januari 

1973, merupakan penggabungan dari empat partai Islam yakni NU, PSII, 

Perti dan Parmusi, Sedangkan PDI yang konsepnya dibentuk pada 10 

Januari 1973 yaitu penggabungan dari partai PNI, Parkindo, Partai Katholik, 

IPKI dan Partai Murba. Setelah dua partai tersebut terbentuk, pada tahun 

1974 pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang partai 



 

politik dan Golongan Karya yang mengatur tentang melegalkan hal yang 

telah dibentuk itu. Didalam RUU tersebut tidak membahas tentang apa yang 

dimaksud dengan partai politik dan Golongan Karya.  Undang-undang 

tersebut  hanya  menyatakan secara definitif bahwa hanya terdapat  tiga  

partai  politik  atau  kekuatan  politik  yaitu  PPP,  PDI dan 

Golkar.(Mardjono,1997:34-35) 

Soeharto menyatakan pada tahun 1982 bahwa perampingan partai 

itu dilakukan karena bangsa Indonesia telah mendukung Orde Baru yang 

berkomitmen kepada rakyat bahwa pemerintah akan melaksanakan 

Pancasila dengan benar. Maka dari itu, perampingan partai dilakukan 

karena rakyat ingin melaksanakan Pancasila, Moertopo menambahkan 

bahwa konsolidasi tahun 1973 dari sembilan partai politik menjadi dua 

ditambah Golkar merupakan wujud struktural atas  Demokrasi Pancasila 

(Hadikusumo,2002:52) 

  Anda menganalisis politik sebagai keputusan 

untuk penyederhanaan partai adalah hal yang 

sangat efektif untuk mengontrol partai dan 

memusatkan kekuatan kekuasaan ditangan 

penguasa. 

 Memberikan argumentasi tertulis terkait fusi 

partai dan mempresntasikannya dalam 

kelompok. 

 
2. Program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) 

Setelah perampingan partai dilakukan, Soeharto lalu berpendapat 

bahwa penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila yang terjadi di masa 

Orde Lama sebenarnya berasal karena tidak diamalkannya Pancasila secara 

benar dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Berdasar hal ini timbullah keinginan dan gagasan dari pemerintah Orde Baru 

untuk menyusun konsep Pancasila dalam bentuk rumusan P-4 (Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Dengan digagas oleh presiden 
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Soeharto sendiri, maka P-4 pada tahun 1978 telah berhasil dirumuskan dan 

kemudian rumusan ini dibawa dan disahkan oleh sidang MPR melalui 

ketetapan MPR NO.11/1978. P-4 adalah sebagai penjabaran dari sila-sila 

yang terdapat dalam Pancasila. Penjabaran Pancasila sebagaimana terdapat 

pada P-4 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi semua rakyat 

Indonesia dalam melaksanakan ajaran Pancasila itu dalam   semua  bentuk   

kehidupan  berbangsa  dan  bernegara (Ismail, 2002:50-51). Menindaklanjuti 

pengesahan P-4 oleh MPR pada tahun 1978, sebuah lembaga yang di beri 

nama P7 (Penasehat Presiden Mengenai P-4) yang dipimpin Dr. Ruslan 

Abdulgani, mantan ketua PNI, juru bicara presiden Soekarno pada masa Orde 

Lama dibentuk dan bertugas memberikan nasehat kepada presiden berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah dalam hal P-4. BP 7 (Badan Pembinaan 

Pendidikan Pelaksana P-4) juga didirikan di Jakarta untuk mengkoordinasi 

pelaksanaan program P-4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan 

regional.  

Dalam usaha menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia, pemerintah pusat, daerah, dan lokal melaksanakan 

kegiatan penataran P-4 secara berkesinambungan, yang memakan waktu dua 

minggu. Semua pegawai pemerintahan dan anggota ABRI harus mengikuti 

kegiatan penataran ini. Pada setiap waktu tahun ajaran baru pelajar SMP, 

SMA dan Universitas diseluruh indonesia baik swasta ataupun negeri harus 

melaksanakan penataran P-4. Semua pelajar diwajibkan mengikuti penataran 

P-4 yang kemudian akan mendapatkan sertifikat P-4 (Ismail, 1999:47) 

 
  Anda dipersilahkan menganalisis argumentasi 

mengenai perampingan partai  yang dilakukan, 

lalu presiden Soeharto berpendapat bahwa 

penyimpangan terhadap UUD 1945 dan 

Pancasila yang terjadi di masa Orde Lama 

sebenarnya berasal karena tidak diamalkannya 

Pancasila secara benar dalam seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, berbangsa dan 
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bernegara. 

 Anda mempresentasikan mengenai program P-4 

dari sudut pandang. 

a. Politik 

b. Ekonomi 

c. Sosial dan budaya 

d. Pendidikan. 
 

 

3. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila 

Setelah sukses melalui kebijakannya dalam melaksanakan P-4, 

pemerintah Orde Baru melakukan kebijakan baru yang lebih masif dan lebih 

tepat sasaran dalam upaya untuk menyempurnakan keputusan yang telah 

diambil sebelum ini. Pertama, pemerintah membuat Pancasila sebagai satu-

satunya asas/ landasan untuk semua partai politik dan Golkar. Kedua, 

pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas/landasan bagi 

semua organisasi kemasyarakatan yang ada di indonesia. 

Banyak hal yang menjadi alasan pemerintah memberlakukan asas 

tunggal Pancasila bagi semua organisasi yang berkecimpung dalam bidang 

politik ataupun bidang kemasyarakatan. Ada dua hal yang menjadi alasan 

pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila yaitu: 

a. pertama, pemerintah belajar dari pengalaman kampanye pemilu 

sebelumnya dimana terjadi konflik fisik (seringkali berdampak fatal), 

khususnya antar masa pendukung Golkar dan PPP. Soeharto mengakui 

bahwa telah terjadi konflik kekerasan di dalam penyelenggaraan 

pemilu yang masalah ini terjadi karena tidak semua peserta pemilu 

menggunakan Pancasila sebagai ideologi untuk dijunjung oleh semua 

pihak sosial politik. Pada waktu itu di dalam harian kompas yang 

dikutip oleh Faisal Ismail, menyebutkan bahwasanya telah terjadi 

konflik fisik antar pendukung PPP dan Golkar di banyak wilayah, 

khususnya di Jakarta dan Yogyakarta. Bentrokan paling parah terjadi 

tanggal 18 Mei 1982 dilapangan Banteng Jakarta saat Golkar yang 

sedang mengadakan kampanye, kemudian Para simpatisan PPP 



 

dilaporkan telah menantang Golkar, menyebabkan kerusuhan yang 

berimbas ditangkapnya kurang lebih 100 orang. Penguasa melarang 

semua kegiatan arak-arakan kampanye dan Menteri Kordinator Politik 

Hukum dan HAM Soedomo mengijinkan aparat keamanan melakukan 

menembak ditempat kepada setiap pelaku kerusuhan (Ismail,2001:201) 

b. Kedua, secara ideologis Pancasila mendapat posisi dan peran yang lebih 

kuat pada kehidupan sosial dan nasional bangsa Indonesia. Gagasan 

ini sepertinya tidak diimbangi oleh kenyataan, bahwa selama berhubungan 

dengan unsur Islam politik, PPP tetap mempertahankan Islam sebagai 

landasan/ asasnya disamping Pancasila. Disamping itu tujuan utama 

pemberlakuan asas tunggal itu adalah untuk menjaga Pancasila sebagai 

ideologi nasional dan untuk terus memasyarakatkan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Ismail, 1999:197-198) 

Upaya pertama memberlakukan asas tunggal Pancasila yaitu saat 

dua pidatonya, satu pada peringatan Hari Kemerdekaan 1982 dan lainnya 

pada bulan Juli 1983, presiden menerangkan dasar pemikiran pemeritah 

untuk menuntut tunduk pada Pancasila. Dalam pidato pertama itu Soeharto 

memperingatkan adanya ideologi-ideologi pilihan alternatif selain 

Pancasila, yang masih ditawarkan/ disebarkan di Indonesia. Karena itu dia 

memutuskan bahwa seluruh organisasi sosial politik wajib menerima 

Pancasila sebagai asas tunggal. lalu dalam pidato yang kedua dia 

menegaskan dan menjabarkan kembali tujuan untuk mewajibkan semua 

organisasi dan partai politik untuk menerima Pancasila sebagai asas 

tunggal, pada pidato di hadapan perwira ABRI senior. Presiden menyatakan 

bahwa penerimaan mutlak tanpa syarat terhadap Pancasila adalah penting 

untuk kondusifitas dan kesatuan nasional. Dia mengemukakan bahwa 

walaupun pemerintah telah didasarkan pada Pancasila selama bertahun-

tahun, masih  ada  orang  atau  kelompok  yang  tidak  menerima  Pancasila  

atau berfikir bahwa Pancasila berbahaya (Ramage,2001:62-63) Ide  

pemerintah  mengenai  menyatukan  asas bagi seluruh parpol, pertama kali 



 

diajukan presiden saat pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR 16 

Agustus 1982. Kemudian konsep ini dimasukkan dalam TAP MPR No. 

II/1983 (Pasal 3 bab IV), dengan dasar pendapat demi memelihara, 

memperkuat dan menetapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan 

nasional bangsa, semua partai politik dan Golkar, wajib menggunakan 

Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila. Dengan ketetapan ini, pemerintah 

menghapus asas khusus dan karakteristik tersendiri yang menjadi dasar  

PPP dan PDI. Untuk PPP adalah “Islam”, sementara PDI adalah “Demokrasi 

Indonesia, Nasionalisme Indonesia dan Keadilan Sosial” (Ismail, 2002:203) 

Konsep asas tunggal Pancasila untuk partai politik dan Golkar yang 

di gagas oleh pemerintah seperti tertulis dalam GBHN 1983 memunculkan 

multi pendapat oleh para pemimpin organisasi kemasyarakatan. Mereka 

bertanya apakah kebijakan itu berlaku juga terhadap organisasi mereka. 

GBHN 1983 tidak secara jelas mengatakan bahwa penetapan kebijakan asas 

tunggal Pancasila itu berlaku juga untuk semua organisasi kemasyarakatan, 

tapi hanya menyebutkan bahwa mengenai organisasiorganisasi 

kemasyarakatan akan diatur oleh undang- undang. Kemudian penjelasan 

tentang itu dikemukakan oleh Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olahraga, 

Abdul Ghafar pada tanggal 30 Agustus 1983 pasca berdialog dengan 

presiden. Ia mengatakan bahwa pemberlakuan aturan asas tunggal juga 

berlaku bagi organisasi kemasyarakatan dan undang-undang untuk ini, 

setelah nanti mendapat persetujuan dari DPR, akan segera diberlakukan 

(Ismail, 1999: 65). Meskipun banyak berbagai reaksi penolakan, pemerintah 

tetap melaksanakan gagasanya untuk memberlakukan Pancasila sebagai 

asas tunggal untuk semua partai politik. Pada tanggal 19 Februari 1985 

pemerintah dengan persetujuan DPR menerbitkan undang-undang Nomor 5 

tahun1985, yaitu menyatakan bahwasanya partai politik dan Golkar wajib 

menerima Pancasila sebagai asas tunggal mereka. Empat bulan kemudian, 

pada tanggal 17 Juni 1985 pemerintah kembali atas persetujuan DPR 

menerbitkan undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang ormas, 



 

menetapkan semua organisasi sosial atau masyarakat wajib mencantumkan 

Pancasila sebagai asas tunggal Pancasila pada organisasinya. 

Undang-undang yang diusulkan pada tahun 1982 telah resmi 

diterima dan diberlakukian pada tahun 1985 yang menyatakan untuk 

seluruh organisasi sosial wajib menggunakan Pancasila sebagai satu-

satunya asas dalam aturan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga 

organisasi mereka. Dan pada praktiknya, ini berarti bahwa tidak melihat 

maksud dan tujuan pendirian organisasi tersebut keagamaan ataupun 

politik yang pasti harus tetap wajib menggunakan Pancasila sebagai 

landasan organisasinya yang boleh dipakai sebagai asasnya. Penerimaan 

Pancasila sebagai asas tunggal seluruh partai politik dan organisasi 

masyarakat menjadi syarat mutlak, dan tidak boleh diperdebatkan. Hal ini 

mengakibatkan jika adanya penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh 

partai politik dan ormas apapun akan berdampak dibekukannya organisasi 

tersebut oleh pemerintah. 

  Anda dipersilahkan menganalisis alasan 

pemerintah memberlakukan asas tunggal 

Pancasila  

 Menganalisis hal yang mengakibatkan jika 

adanya penolakan Pancasila sebagai asas 

tunggal oleh partai politik dan ormas apapun 

akan berdampak dibekukannya organisasi 

tersebut oleh pemerintah. 

Disampaikan dalam bentuk presentasi dan dosen 
memberikan penguatan. 

 
 

E. Pancasila Pada Masa Reformasi (Mulai 1998) 

Era reformasi yang di Indonesia telah membawa pandangan nuansa 

baru dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang semula 

bersikap stagnan, karena itu, perubahan era ini dipandang sebagai suatu 

kemajuan dalam mencapai terciptanya Indonesia yang lebih baik di masa 

depan dengan mendasarkan demokratisasi dalam pelakasanaan 
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pemerintahan. Didalam negeri, tuntutan reformasi lahir akibat dampak 

meningkatnya aspek kehidupan masyarakat dalam hal pendidikan 

masyarakat, terbukanya isolasi serta perkembangan akses informasi semakin 

pesat. Hal ini telah menjadikan masyarakat semakin kritis dan cerdas dalam 

mengamati kekuasaan Negara yang dianggap menyimpang. Dimana landasan 

aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah terdapat pada 

Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- undang Dasar 

Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik 

Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan 

yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan 

Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 

social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jika dihubungkan pada makna alinea II 

tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur). landasan politik ini memberitahukan kepada 

kita jika struktur kehidupan masyarakat yang bersatu, demokrasi, 

berkeadilan serta negara yang memiliki sendi-sendi moral ketuhanan dan 

kemanusiaan. Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam

 Pancasila sebagai fondasi bangunan implementasikan di dalam UUD 

1945 sebagai esensi demokrasi adalah : 

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. 

2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya menurut UUD. 

3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. 

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut jika kita lihat dari nilai esensial 

yang terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi Negara ada di 

tangan rakyat. Rakyat adalah asal usul kekuasaan negara, oleh karena itu 

paradigma ini harus merupakan dasar usaha dalam reformasi. Reformasi 

dalam hal politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan 

kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu garis lurus yaitu persamaan nilai 



 

masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Alasan inilah maka hal penting 

demokrasi dalam negara adalah peran serta dari seluruh rakyatnya. Dan hal 

ini semua harus diposisikan dalam kerangka nilai-nilai yang dipunyai oleh 

rakyat sendiri sebagai falsafah hidupnya yaitu nilai- nilai Pancasila. 

Pancasila menjadi dasar Nilai Perubahan didalam Hukum negara 

yang terdapat dasar yang paling mendasar atau pokok norma yang menjadi 

sumber hukum positif yang ada ilmu hukum tata negara disebut 

staatsfundamentalnorm, dan di Indonesia kita kenal adalah Pancasila. 

Kemudian daripada itu, Pancasila menjadi pandangan asas reformasi 

hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan jika 

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang 

artinya sebagai dasar sumber produk serta segala proses penegakan hukum 

yang harus mendasarkan atau bersumber pada nilai-nilai didalam Pancasila. 

Di tengah perang pengaruh antar ideologi yang berkembang di 

Indonesia itu, harus ada upaya memberikan peran Pancasila dalam konteks 

berbangsa dan bernegara di Indonesia. sebenarnya keprihatinan kepada 

Pancasila dan kenyataan kebangsaan sekarang telah banyak didiskusikan. 

Beberapa di antaranya menilai jika masalah Pancasila adalah terlalu banyak 

ucapan dan terlalu sedikit tindakan, dan inilah yang memunculkan 

keraguan banyak orang akan kekuatan nilai-nilai Pancasila  dalam  

kenyataan  sebenarnya  dalam kehidupan masyarakat (Latif,2014:17). 

Karena mengalami kebimbangan inilah, maka terdapat masalah mendalami 

pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan tentang nilai yang terdapat 

pada sila Pancasila dan kaitannya satu dengan lainya, yang lalu 

diamalkan dengan konsisten di semua unsur kehidupan berbangsa dan 

bernegara (Latif,2014:47). 

Dalam hal ini, Kuntowijoyo mengusulkan perlu ada proses 

“radikalisasi Pancasila”. Radikalisasi dalam arti ini adalah revolusi konsep, 

ide atau gagasan, yang menjadikan Pancasila tegar, dapat memberikan 

petunjuk bagaimana negara ini dijalankan dengan benar. Radikalisasi yang 



 

dimaksudkan adalah 

a) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, 
b) mengembangkan Pancasila dalam ideologi menjadikan Pancasila sebagai 

ilmu pengetahuan, 

c) mengupayakan Pancasila memiliki konsistensi dengan peraturan 

perundang-perundangan, koherensi dan korespondensi dalam realitas 

sosial, 

d) Pancasila yang sebelumnya pada masa orde baru hanya melayani 

kepentingan vertikal (negara) kemudian menjadikan Pancasila yang 

memenuhi kepentingan horizontal, 

e) menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam memberikan kritik kebijakan 

kepada Negara (Latif,2014:48). 

As‟ad Said Ali meringkas dalam 4 usulan perihal meletakkan Pancasila. 

1. Pertama, wacana Pancasila sebagai kontrak sosial dan bukan sebagai 

ideologi. Dengan diletakkanya pancasila dalam kontrak sosial, Pancasila 

tidak akan berbenturan dengan ideologi-ideologi atau pandangan dunia, 

baik yang bersifat sekuler maupun keagamaan. Konsep ini di gagas oleh 

Onghokham dan Andi Achdian. (As‟ad Said,2009:52)
 
 

2. Kedua,wacana Pancasila dijadikan ideologi kebangsaan. Pancasila 

menadi ideologi kebangsaan yang dimiliki bersama oleh semua suku 

bangsa di Indonesia. Pancasila bisa berjalan dengan maksimal menjadi 

pemersatu keberagaman masyarakat Indonesia. Namun Fungsi itu hilang 

apabila Pancasila diubah menjadi ideologi negara. Mochtar Pabottinggi 

salah satu penggagas Pancasila menjadi ideologi bangsa ini. Hampir 

mirip dengan Mochtar, ialah Azyumardi Azra yang mengajukan Pancasila 

sebagai common platform dan identitas nasional bangsa dan negara 

Indonesia. Dengan cara begini, Pancasila tetap efektif sebagai alat 

pemersatu 

bangsa. (As‟ad Said,2009:54) 

3. Ketiga, wacana Pancasila sebagai visi bangsa dan negara. Pancasila 

adalah cita-cita atau harapan yang hendak diraih, bukan kondisi faktual 



 

sekarang. Pandangan ini dilandaskan pada statmen jika sangat banyak 

keadaan saat ini yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai visi bangsa 

dan negara, Pancasila seperti petunjuk arah yang membantu 

memberikan jalan ke mana bangsa dan negara meluruskan langkah dan 

perjuangan. Penggagas Pancasila sebagai visi bangsa dan negara ini 

adalah Herry Priyono dan Achmad Fedyani Saifudin(As‟ad Said,2009:56)
 
 

4. Keempat, wacana yang menempatkan Pancasila sebagai konsep politis 

atau ideologi negara. Pancasila hanya berlaku di ranah publik atau pada 

domain politik. Pancasila hanya berlaku pada struktur dasar dalam 

kenegaraan, yaitu lembaga-lembaga politik, ekonomi dan sosial dalam 

penyatuan struktur kerjasama pada kehidupan berbangsa dan 

bernegara. pada konsep ini, ideologi-ideologi yang berada di dalam 

domain privat, golongan, atau asosiasi terbatas diperbolehkan ada dan 

wajib diakui dan dihormati Negara (As‟ad Said,2009:55)
 
 

Walaupun berbeda pandangan, namun ada garis lurus persamaan dari 

4 gagasan diatas. Pertama, tetap membuat Pancasila menjadi landasan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang sebaiknya harus disegarkan dan 

dikontekstualisasikan. Kedua, tidak membuat Pancasila sebagai doktrin 

komprehensif yang membentengi atau menolak ideologi lain. Ketiga, tidak 

membentuk Pancasila menjadi kebenaran tunggal, monointerpretasi, dan 

justifiasi otoritarianisme Negara  (As‟ad Said,2009:56). 

  Anda dituntut untuk menambah literasi mengenai 

landasan politik ini memberitahukan kepada kita 

jika struktur kehidupan masyarakat yang bersatu, 

demokrasi, berkeadilan serta negara yang 

memiliki sendi-sendi moral ketuhanan dan 

kemanusiaan. Nilai demokrasi politik 

sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai 

fondasi bangunan dimplementasikan di dalam 

UUD 1945 sebagai esensi demokrasi adalah : 

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan 
tertinggi dalam negara. 

2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya 
menurut UUD. 

3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat 
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Disampaikan dalam bentuk presentasi. 

 
 
 

1. Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Keterwakilan 

Di samping demokrasi langsung, dikenal konsep “demokrasi 

perwakilan” (representatives democracy) suatu konsep yang 

dikembangkan menyempurnakan konsep demokrasi langsung. Berbeda 

dengan demokrasi langsung yang mengidamkan semua urusan rakyat 

dikendalikan langsung oleh rakyat, demokrasi perwakilan justru 

mengajukan pelaksanaan urusan rakyat dilakukan oleh sekelompoko 

rang yang telah dikuasakan oleh rakyat untuk mengendalikan 

pelaksanaan urusan umum demi kepentingan rakyat. 

Salah satu contoh bentuk perwakian sebagaimana diajukan 

dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen, bahwa: 

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan 

sepenuhnya oleh Majelis PermusyawaratanRakyat”; 

Bahwa MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan 

Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 

serta mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat 

dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem 

Pemerintahan Negara Angka III, sebagai berikut: 

“Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat.”(Die gesamte Staatsgewalt liegt alleinbei der 

Majelis). 

Kedaulatan Rakyat yang dipegang oleh suatu badan, bernama 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat 

Indonesia (Vertretung des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini 

menetapkan Undang- Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan 



 

Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden)dan Wakil 

Kepala Negara (Wakil Presiden). 

Bagi Bangsa Indonesia, bentuk pemerintahan demokrasi adalah 

hal baru, karena sebelum terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan 

Republik Indonesia), di 

„Nusantara‟ ini terdiri dari banyak kerajaan dengan bentuk 

pemerintahan monarki yang dipimpin seorang raja. Perjalanan sejarah 

yang panjang yang diwarnai dengan   pengalaman   berganti-gantinya   

pemegang   kedaulatan   di   „Nusantara‟ menjadikan semakin dewasa 

dan dalam kedewasaan bernegara maka bangsa Indonesia menjadikan 

pemerintahan demokrasi sebagai pilihan tepat untuk bentuk 

pemerintahan di Indonesia. Walaupun demokrasi itu berasal dari barat 

tapi tentunya telah mengalami akulturasi dengan budaya bangsa 

Indonesia, dan nyatanya sampai sekarangpun sepertinya Indonesia 

masih mencari bentuk pemerintahan demokrasi yang tepat atau sesuai 

dengan karakteristik bangsa. 

Bangsa Indonesia memilih bentuk pemerintahan demokrasi 

untuk diterapkan pada sistem pemerintahan di Indonesia terutama 

dilatar belakangi oleh pengalaman di masa penjajahan yaitu zaman 

pemerintahan Hindia Belanda juga Jepang, yang dengan sistem 

pemerintahan monarkinya sangat kejam terhadap kaum pribumi 

merupakan kenangan buruk bagi bangsa Indonesia. Dalam rangka 

menemukan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa 

bukanlah suatu hal yang mudah, perlu proses sesuai dinamika 

perkembangan masyarakat Indonesia, dan proses ini masih terus 

berlangsung hingga saat ini. UUD 1945 tidak lain dari pemerintahan 

yang disusun atas dasar otonomi (Huda,2006:284-285). 

Bagi sebagian orang terjadinya perubahan-perubahan terhadap 

Undang- Undang Dasar 1945 telah menyimpang dari ideologi negara: 

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 



 

1945, bahkan perubahan- perubahan tersebut dianggap 

menyimpangdari demokrasi Pancasila yang selama ini dijadikan 

pedoman kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Terhadap pendapat 

tersebut perlu diajukan uraian tentang demokrasi Pancasila. 

Berdasarkan literatur, demokrasiPancasila merupakan konsekuensi 

penggolongan demokrasi dalam arti material, bahwa sumber 

pembentukannya didasarkan pada ideologi suatu bangsa. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Sri Soemantri sebagai berikut: 

Pertama-tama, demokrasi dapat dilihat dari dua segi, 

yaitu demokrasi dalam arti material dan demokrasi dalam arti 

formal.Demokrasi dalam arti yang pertama adalah demokrasi 

yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut oleh suatu 

bangsa atau negara. Perbedaan dalam demokrasi yang dianut 

oleh masing-masing negara menunjukkan adanya perbedaan 

yang mendasar dalam demokrasi ini. Oleh karena itu, dikenal 

adanya Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, Demokrasi 

Liberal, Demokrasi Sosialis, Demokrasi Rakyat dan Demokrasi 

Sentralisme (Martosoewignjo ,1992:9-10) 

Pengertian Demokrasi Pancasila pertama kali dijabarkan dalam 

Seminar Angkatan Darat II pada bulan Agustus 1966 sebagai berikut: 

Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam 

Undang- Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali 

asas-asasnegara- negara hukum di mana kepastian hukum 

dirasakan oleh segenap warga negara, di mana hak-hak asasi 

manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek 

perseorangan dijamin,dan di mana penyalahgunaan kekuasaan, 

dapat dihindarkan secara institusionil. Dengan demikian 

demokrasi Pancasila pada dasarnya memenuhi secara material 

syarat- syarat negara demokratis (Budiarjo, 1990:74). 

 
Sedangkan secara formal Kotan Y. Stefanus mengajukan syarat-

syarat terwujudnya cita negara Pancasila sebagai berikut: 

Dari hal-hal tersebut lahir pandangan bahwa negara 

Republik Indonesia berusaha menciptakan keseimbangan, 

keselarasan, dankeserasian antara kepentingan individual 

dengan kepentingan umum. Di samping itu, terdapat hubungan 



 

fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan 

negara, kekeluargaan atau persatuan sebagai sukma dari 

kehidupan kenegaraan, serta semangat gotong royong 

(Kotan,1998:98) 

 

Adanya hubungan fungsional yang proporsional tersebut 

merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam pembagian kekuasaan 

antar lembaganegara yang diatur secara konstitusional dalam Undang-

Undang Dasar1945. Dengan demikian, dapat dipahami dalam struktur 

ketatanegaraan Republik Indonesia juga dianut asas demokrasi-

konstitusional, sebagaimana pendapat Miriam Budiardjo, bahwa: 

“Ciri khas dari demokrasi konstitusionil ialah gagasan 

bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang 

terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak 

sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-

pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam 

konstitusi; maka dari itu sering disebut “pemerintah 

berdasarkan konstitusi” (constitutional government). Jadi, 

constitutional government sama dengan limitedgovernment atau 

restrained government”.(Budiarjo,1990:52) 

 
Pengertian Demokrasi Pancasila menurut Abdul Kadir Besar 

dapat didefinisikan secara substansial dan secara prosedural, sebagai 

berikut: 

Yang dimaksud dengan substansi dari demokrasi ialah 

nilai-nilai intrinsik yang terungkap dari pandangan filsafat 

mengenai alam semesta dan mengenai manusia. Pandangan 

Filsafat Pancasila mengenai alam semesta ialah bahwa alam 

semesta ini ada dan terpelihara ada berkat adanya Mantikan 

Eksistensi Alam Semesta ciptaan Tuhan Yang Maha  Esa. Nilai 

intrinsik yang terungkap dari Mantikan Eksistensi Alam Semesta 

tersebut ialah: integrasi. (Kadir,2002:22)  

 
Dalam kaitannya dengan demokrasi, nilai kebersamaan inilah 

yang mendasarinya; nilai kebersamaan dan merupakan substansi dari 

demokrasi, dan demokrasi yang demikian adalah demokrasi yang 



 

berjati diri Pancasila, yang kemudian kita istilahkan Demokrasi 

Pancasila. (Kadir,2002:53) Mengenai definisi prosedural atas 

pengertian demokrasi Pancasila terwujud pada prosedur pengambilan 

putusan; prosedur rekrutmen anggota lembaga pemegang kedaulatan; 

prosedur mengidentifikasikehendak rakyat; prosedur penetapan 

kebijaksanaan yang mengikat seluruh rakyat, serta prosedur penunaian 

tanggung jawab. Segenap putusan yang diambil mengacu pada 

terwujudnya nilai kebersamaan melalui prosedur musyawarah untuk 

mufakat. (Kadir,2002:53-86) 

  Anda diperkenankan untuk menganalisis 

Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan 

Keterwakilan berkaitan dengan : 

a. Tujuan 

b. Dampak  

 
2. Demokrasi Pancasila Pada Pemilihan Langsung 

Agenda reformasi telah mengamanatkan sejumlah konsekuensi 

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Melalui 

perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 diadakan perubahan konstitusi, salah satunya adalah 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 22 E ayat (1) UUD 

NRI 1945 dinyatakan bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 

Perubahan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara 

Langsung ini kemudian mempengaruhi sebagian besar pemilihan lainya 

seperti halnya pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan kepala desa 

pun demikian, maka dari situlah awal era pemilihan secara langsung ini 

dimulai. 

Dalam pemilihan kepala daerah, UUD 1945 tidak mengatur 

apakah Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih 

oleh DPRD. Namun Pasal 18 ayat (4) menegaskan bahwa: kepala daerah 
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dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara demokratis”, lahir 

dari perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR tahun 

2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh 

DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung 

oleh rakyat. Sebagaimana diketahui, pada saat itu sedang berlangsung 

berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilaksanakan 

berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 yang dipilih oleh DPRD. Sebagian 

besar proses maupun hasil pemilihan oleh DPRD tersebut 

mendapatkan protes dari rakyat di daerah yang bersangkutan dengan 

berbagai alasan. Kondisi inilah yang mendorong para anggota MPR 

untuk berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah dipilih langsung 

oleh rakyat untuk mengurangi protes kepada para anggota DPRD. 

Sedangkan pemilihan kepala desa pun juga telah diatur pada 

pasal 34 undang undang nomor 6 tahun 2014 2 ayatnya menyebutkan 

bahwa: 

(1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa 

(2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas 

rahasia, jujur dan adil 

Dari sini dapat kita lihat bahwasanya era pemilihan langsung 

memang sengaja di gadang-gadang sebagai upaya penyelenggaraan 

demokrasi rakyat dari yang dahulu bersifat keteerwakilan dan karena 

akibat dapak masyarakat tidak lagi sepenuhnya percaya kepada 

lembaga perwakilanya karena di masa orde baru para wakil rakyat 

menentukan kepala negara/presiden kepada orang yang sama 

sebanyak tujuh kali, hal ini yang kemudian memaksa rakyat untuk 

mengambil kembali kedaulatanya untuk menentukan pemimpin yang 

mereka inginkan. 

Walaupun sebenarnya jika kita melihat pada esensi demokratisasi pada 

pancasila yang terdapat pada preambule/ pembukaan UUD NRI 1945, 

utamanya sebagaimana tertuang dalam alenia 1V yang menyatakan: 



 

“ yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : 

Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 

 
Dari beberapa hal ini sebenarnya kita dapat cukup memahami 

perjalanan proses demokrasi pancasila di era pemilihan umum, dari 

pemaknaan awal kita menjunjung unsur permusyawaratan perwakilan 

dan saat ini kemudian muncul penafsiran dilaksanakan sevara langsung 

oleh rakyat sendiri dikarenakan persoalan trust/kepercayaan, yaitu 

rakyat tidak banyak percaya lagi kepada wakil mereka sehingga rakyat 

merasa perlu menentukan pilihanya sendiri dalam pemilihan pemimpin 

di negeri ini. 

 
 

  Anda dituntut untuk menganalisis Agenda 

reformasi yang telah mengamanatkan sejumlah 

konsekuensi penting dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan. Melalui 

perubahan/amandemen Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945 diadakan 

perubahan konstitusi, salah satunya adalah 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam 

pasal 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan 

bahwasanya pemilihan umum dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil 

setiap lima tahun sekali. 
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PERTEMUAN VII 

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DINAMIS MENGHADAPI 
PERKEMBANGAN ZAMAN 

 
 

A. Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan Jaman 

1. Relevansi Pancasila Seiring Perkembangan Jaman 

Pancasila merupakan dasar negara serta pandangan hidup 

bangsa. Suatu bangsa tidak dapat berdiri dengan kokoh bila tidak 

ada dasar negara yang kuat dan tidak mampu menentukan kemana 

arah tujuan yang akan dicapai tanpa adanya pandangan hidup. 

Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak mudah diombang-

ambingkan problematika dan konflik baik dari dalam maupun dari 

luar. Peran Pancasila sebagai dasar negara masih sangat relevan 

dalam menghadapi perkembangan jaman, hal itu karena Pancasila 

mencakup aspek-aspek dasar. Sebagai dasar negara, Pancasila 

ibarat pondasi, bilamana pondasi itu semakin kuat maka akan 

semakin kokoh pula suatu negara. 

Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia 

karena di dalamnya terdapat poin-poin yang jika 

diimplementasikan akan nampak jelas identitas dan karakteristik 

masyarakatnya. Contohnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahwa 

masyarakat Indonesia mempunyai sifat dan karakter yang telah 

ada secara turun temurun dari nenek moyang kita seperti gotong 

royong, rasa nasionalisme, dan lain-lain. Karakter dan sifat seperti 

itu yang harus kita lestarikan dan tingkatkan seiring 

perkembangan jaman. Mengingat perkembangan jaman yang 

terjadi saat ini membawa aspek – aspek yang berpotensi untuk 

mengikis identitas bangsa Indonesia tersebut, seperti kemajuan 

iptek melalui media internet yang memberikan segala kemudahan 

akses komunikasi dan informasi, tentunya semakin mempemudah 

tiap-tiap orang untuk mengakses dunia luar yang baru dan menarik 



 

sehingga budaya dan kultur asing bisa masuk ke negara Indonesia. 

Oleh karena itu, selain sebagai pedoman hidup bangsa, 

Pancasila juga berfungsi sebagai pembentuk karakter bangsa dan 

rakyat Indonesia. Sebagaimana Pancasila dibuat dengan tujuan 

untuk dijadikan dasar Negara yang dapat membina dan 

membimbing bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang 

lebih baik dengan karakter dan ciri khas yang berkualitas. Adapun 

fungsi dan peranan Pancasila adalah sebagai berikut : (Kaelan, 

2012: 5) 

a. Pengatur tatanan hidup masyarakat Indonesia. 

b. Alat pemersatu bangsa. 

c. Pedoman bagi semua kegiatan berbangsa dan bernegara. 

d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 

e. Alat untuk keamanan dan kemakmuran bangsa Indonesia. 

Di masa kini, dimana kemajuan iptek sudah sangat 

berpengaruh terhadap masyarakat, peran dan fungsi Pancasila 

semakin penting untuk menjaga karakteristik dan kepribadian 

bangsa Indonesia. Hal itu karena batasan-batasan di antara negara 

seakan tak terlihat, sehingga berbagai macam unsur kebudayaan 

asing dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam jiwa masyarakat 

Indonesia. Tanpa adanya Pancasila, kita tidak mampu menyaring 

hal-hal negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek yang 

tentunya dapat merusak moral dan eksistensi kultur bangsa 

Indonesia.  Melalui Pancasila, diharapkan keutuhan NKRI dan 

persatuan bangsa Indonesia dapat dipertahankan. 

 A. Pancasila Dalam Menghadapi Perkembangan 

Jaman 

• Anda memberikan contoh pengamalan 

Pancasila yang juga mencerminkan 

kepribadian bangsa Indonesia sebab di 

dalamnya terdapat poin-poin yang jika 

diimplementasikan akan nampak jelas 
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identitas dan karakteristik masyarakatnya. 

• Memberikan alasan kongrit mengenai sila-sila 

pancasila dengan relevansi kehidupan nyata.  

• Dalam bentuk presentasi kelompok. 

B. Relevansi Peranan dan Fungsi Pancasila 

Seiring Perkembangan Jaman 

• Anda diharapkan menganlaisis fungsi dan 

peranan Pancasila sebagai berikut : 

a. Pengatur tatanan hidup masyarakat 

Indonesia. 

b. Alat pemersatu bangsa. 

c. Pedoman bagi semua kegiatan berbangsa 

dan bernegara. 

d. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa 

Indonesia. 

e. Alat untuk keamanan dan kemakmuran 

bangsa Indonesia. 

• Dalam bentuk presentasi kelompok 

 
B. Pancasila Sebagai Ideologi Dinamis 

Sebagai suatu ideologi yang mengawal dan sebagai pengarah 

perjalanan hidup bangsa Negara Republik Indonesia, Pancasila tentu 

tidak boleh berubah jati dirinya menjadi sebuah ideologi yang bersifat 

tertutup. Oleh karena itu, ideologi Pancasila harus tetap menjadi suatu 

ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Suatu ideologi dikatakan 

terbuka dan dinamis apabila suatu ideologi tersebut dapat menerima dan 

mengembangkan pemikiran-pemikiran baru atau dapat menerima 

penafsiran baru tanpa harus takut kehilangan jati dirinya. Pemikiran-

pemikiran baru tersebut tentu harus tetap berada dalam koridor serta 

tidak bertentangan dengan nilai dasarnya. Ideologi seperti inilah yang 

dapat kita sebut sebagai ideologi yang bersifat demokratis. Dalam 

kedudukannya sebagai ideologi yang bersifat demokratis, Pancasila 

tentu harus bisa menerima pemikiran atau penafsiran baru dalam rangka 

pengembangannya agar nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya 

bisa terwujud secara optimal. Pancasila disamping menerima penafsiran 



 

atau pemikiran baru, tentu harus mampu mendorong penafsiran-

penafsiran dan pemikiran baru agar selalu terjaga kerelevanannya 

dengan perkembangan jaman. Karena apabila suatu ideologi tidak dapat 

menerima atau mendorong suatu pemikiran atau penafsiran baru, maka 

ideologi yang seperti itulah disebut sebagai ideologi tertutup. (Yudi 

Latief, 2013: 42) 

Sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis, nilai-nilai 

dasar yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat abadi, tetapi dalam 

pengimplementasian atau penjabarannya harus bersifat dinamis sesuai 

dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Indonesia. Pancasila 

sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis harus mampu 

mengakomodir pemikiran dan penafsiran yang berasal dari luar 

sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dasarnya tersebut karena hal 

itu dapat mewarnai tata kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. 

Ideologi dinamis selalu hadir dalam diri para subyek 

pendukungnya, sehingga selalu relevan dan aktual dalam kurun waktu 

yang panjang. Oleh karena itu ideologi dinamis memiliki unsur-unsur 

sebagai ciri-ciri kekhususannya yaitu bersifat realis, bersifat idealis, 

bersifat fleksibel. Dengan kehadiran ketiga dimensi tersebut yang saling 

berkaitan, saling mengisi dan saling memperkuat akan menjadikannya 

suatu ideologi yang fleksibel namun tetap sesuai dengan 

karakteristiknya. 

 • Anda memberikan Argumentasi mengenai isme-

isme dan pancasila dan sifat ideologi terbuka dan 

tertutup 

• Dalam bentuk  presentasi kelompok 

 
1. Ideologi Pancasila bersifat Realis 

Ideologi Pancasila bersifat realis, yaitu mencerminkan kenyataan 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dimana ideologi tersebut 

lahir dan dikembangkan. Pancasila pada awal kelahirannya merupakan 
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cerminan pola budaya masyarakat Indonesia, yang direnungkan oleh 

para tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia pada tahun 1945. Pola tata laku 

bangsa Indonesia direnungkan kemudian diangkat menjadi dasar negara, 

yang kemudian dinyatakan sebagai ideologi negara dan bangsa 

Indonesia, sehingga sifatnya adalah induktif, yaitu ideologi didasarkan 

atas tata hidup manusia yang sudah membudaya, sehingga sifatnya 

terbuka atau dinamik. (Noor Ms Bakri, 1994: 73) 

 • Anda diharapkan menambah refernsi dan 

Memberikan argumentasi mengenai pancasila 

yang Sifatnya induktif 

• Dalam bentuk kelompok 

 
2. Ideologi Pancasila bersifat Idealis 

Ideologi Pancasila bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di 

dalamnya mampu memberi harapan, optimisme serta mampu 

menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan 

apa yang dicita- citakan. Kadar atau kualitas idealisme akan sangat 

efektif, apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu aktual, apa 

yang dicita-citakan runtut menurut nalar. 

 • Anda diharapkan mencari nilai-nilai optimisme 

serta nilai motivasi yang terkandung dalam 

pancasila. 

• Dalam satuan presentasi kelompok. 

 
3. Ideologi Pancasila bersifat Fleksibel 

Ideologi Pancasila bersifat fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang terus menerus berkembang, dan juga sekaligus 

mampu memberi arah melalui tafsiran baru yang konsisten dan relevan. 

Unsur inilah yang memungkinkan setiap generasi dapat memberi isi dan 

pengkayaan makna bagi masing-masing jaman yang dihadapinya, 

sehingga mampu menemukan relevansinya. (Harefa Amstrong, 2012: 81) 

 • Anda menganalisis tema pancasila dan sifat nilai 
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fleksibelitas!!  

• Menganalisis tema pancasila dengan modernism 

dan postmodernism 
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PERTEMUAN VIII 

AKTUALISASI NILAI – NILAI PANCASILA 

 
A. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Indonesia 

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini 

mengandung makna  bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh 

penyelenggara Negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara 

keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan 

adalah mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Sistem 

pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). (Suryana 

Efendy, 2015: 124) 

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh 

warganegara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya, serta 

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara 

total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala 

ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan 

pada kesadaran atas hak dan kewajiban warganegara, serta keyakinan 

pada kekuatan sendiri. 

Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di 

mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam masalah pertahanan Negara dan belanegara. 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan 

telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 

Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang- undang 

tersebut dinyatakan bahwa pertahanan Negara bertitik tolak pada 

falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin 

keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 



 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

- Ciri dasar Pandangan Pancasila dalam Bernegara 

- Pancasila Sebagai paradigma Program Pembangunan Nasional 

- Pembangunan dan Pengembangan Pertahanan dan Keamanan Yang 
Demokratis 

- Konsepsi dan Implementasi Bela Negara di negara Indonesia 
 

  Anda dituntut untuk memperkaya informasi 

mengenai: 

a. Ciri dasar Pandangan Pancasila dalam 

Bernegara 

b. Pancasila Sebagai paradigma Program 

Pembangunan Nasional 

c. Pembangunan dan Pengembangan 

Pertahanan dan Keamanan Yang Demokratis 

d. Konsepsi dan Implementasi Bela Negara di 

negara Indonesia 

 Anda dituntut memberikan gambaran mengenai 

aktualisasi nilai-nilai pancasila pada analisis di 

atas. 

1. Pembangunan Ekonomi Indonesia 

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan 

ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai 

moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus 

mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan 

kemanusiaan (sila II Pancasila). Hal ini untuk menghindari adanya 

persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan 

demi menyejahterakan rakyat luas. Sistem ekonomi tidak hanya 

mengejar pertumbuhan, tetapi demi kesejahteraan seluruh bangsa. 

Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia 

menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menghindarkan diri 

dari persaingan bebas dan monopoli yang berakibat pada penderitaan 

manusia dan penindasan atas manusia satu dengan lainnya. Negara kita 

melangsungkan ekonomi berasas kekeluargaan. 
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Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih 

mengacu pada Sila Keempat Pancasila. Sementara pengembangan 

ekonomi lebih mengacu pada pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia. 

Dengan demikian menunjuk pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan 

atau pembangunan Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem 

Ekonomi Indonesia atau Sistem Ekonomi Pancasila. 

Mubyarko telah mengembangkan ekonomi kerakyatan yaitu 

ekonomi yang humanistis yang mendasarkan kesejahteraan rakyat 

secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar 

pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan demi kesejahteraan 

atas kekeluargaan seluruh bangsa. Pengembangan ekonomi 

mendasarkan pada kenyataan bahwa tujuan ekonomi itu adalah untuk 

memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. 

Oleh karena itu harus didasarkan pada kemanusiaan yaitu demi 

mensejahterakan manusia, ekonomi untuk kesejahteraan menusia 

sehingga kita harus kenghindarkan diri dari pengembangan ekonomi 

yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli dan lainya 

yang menimbulkan perderitaan pada manusia. 

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus 

untuk sebesar-besar kemakmuran/kesejahteraan rakyat yang harus 

mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan 

bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde 

Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik 

Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, 

dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha 

kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi 

nasional. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai 

dengan ini ialah koperasi. 

Ekonomi Kerakyatan akan mampu mengembangkan program-



 

program konkret pemerintah daerah di era otonomi daerah yang lebih 

mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan 

pembangunan daerah. Dengan demikian, Ekonomi Kerakyatan akan 

mampu memberdayakan daerah/rakyat dalam berekonomi, sehingga 

lebih adil, demokratis, transparan, dan partisipatif. Dalam Ekonomi 

Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) yang demokratis berperan 

memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat 

melindungi warga atau meningkatkan kepastian hukum. 

Selain itu, sistem hubungan kelembagaan demokratis harus kita 

perbaiki supaya tidak ada peluang bagi tumbuh kembangnya kolusi 

antara penguasa politik dengan pengusaha, bahkan antara birokrat 

dengan pengusaha. Bangsa sebagai unsur pokok serta subjek dalam 

negara yang merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia individu 

makhluk sosial adalah sebagai satu keluarga bangsa. Oleh karena itu 

perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada 

peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa 

sebagai satu keluarga. 

Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia 

sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan 

menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada 

kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang 

berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan 

kekeluargaan. (Wahono, 2017:86) Sistem ekonomi Indonesia juga tidak 

dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Pembangunan  

ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk 

persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan 

menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan 

kesengsaraan warga negara. Pancasila sebagai paradigma 

pengembangan ekonomi lebih mengacu pada Sila Keempat Pancasila; 

sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan 



 

Sistem Ekonomi Indonesia. Dengan demikian subjudul ini menunjuk 

pada pembangunan Ekonomi Kerakyatan atau pembangunan 

Demokrasi Ekonomi atau pembangunan Sistem Ekonomi Indonesia 

atau Sistem Ekonomi Pancasila. 

Dalam Ekonomi Kerakyatan, politik/kebijakan ekonomi harus 

untuk sebesarbesar kemakmuran/kesejahteraan rakyat—yang harus 

mampu mewujudkan perekonomian nasional yang lebih berkeadilan 

bagi seluruh warga masyarakat (tidak lagi yang seperti selama Orde 

Baru yang telah berpihak pada ekonomi besar/konglomerat). Politik 

Ekonomi Kerakyatan yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, 

dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha 

kecil, dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi 

nasional. 

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai 

dengan ini ialah koperasi. Ekonomi Kerakyatan akan mampu 

mengembangkan program-program kongkrit pemerintah daerah di era 

otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan 

keadilan dan pemerataan pembangunan daerah. Dengan demikian, 

Ekonomi Kerakyatan akan mampu memberdayakan daerah/rakyat 

dalam berekonomi, sehingga lebih adil, demokratis, transparan, dan 

partisipatif. Dalam Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Pusat (Negara) 

yang demokratis berperanan memaksakan pematuhan peraturan-

peraturan yang bersifat melindungi warga atau meningkatkan 

kepastian hukum. 

 

- Sistem Ekonomi Pancasila 

Ekonomi Pancasila merupakan ilmu ekonomi kelembagaan 

(instructional economics) yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

kelembagaan Pancasila sebagai ideologi Negara yang kelima silanya, 

secara utuh maupun sendiri-sendiri, menjadi rujukan setiap orang 



 

Indonesia. Jika Pancasila mengandung 5 asas, maka semua substansi 

sila Pancasila (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) 

kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus di pertimbangkan 

dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua 

adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, 

maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari Ekonomi Pancasila. 

Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang 

berlandaskan dan dijiwai spirit nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem 

ini berasal dari ide-ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI. 

Senada dengan pesan pasal 33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai - nilai 

sosio – religio - budaya masyarakat Indonesia. Disinilah perlunya 

menengok ulang pemikiran Adam Smith yang 17 tahun sebelum 

menulis karyanya Inquiry Into Nature and Causes Of The Wealth of 

Nations  (1776)  yang kemudian  menjadi  ―kitab  suci‖  ideology 

kapitalisme,  telah menulis The teory of Moral Sentiments (1759). Di 

dalam karya terdahulunya, terdapatlah ajaran asli Bapak Ilmu Ekonomi 

ini bahwa ekonomi sama sekali tidak lepas dari faktor-faktor etika. 

Dalam buku ini. Smith mencoba mengembangkan ilmu ekonomi yang 

tidak saja bermoral namun juga mendesain aspek kelembagaannya. 

Dari sinilah keberadaan Ekonomi Pancasila parallel dengan pemikiran 

Smith. Menurut Boediono (mantan Wapres RI), Sistem Ekonomi 

Pancasila dicarikan oleh lima hal sebagai berikut : 

 Koperasi adalah sokogru perekonomian nasional. 

 Manusia adalah ―economic man‖ social and religions man‖ 

 Ada kehendak sosial yang kuat kearah egalitarianisme dan 

kemerataan sosial. 

 Prioritas utama kebijakan diletakan pada penyususnan 

perekonomian nasional yang tangguh. 

 Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan 

kegiatan- kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan 



 

yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi 

seperti yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. 

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar 

faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan 

kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga dibangun atas dasar 

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal 

dari nlai-nilai agama, kebudayaan, adat- istiadat, atau norma-norma, 

yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu 

perumusan lain mengatakan bahwa : ― Dalam Demokrasi Ekonomi 

yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut: 

 Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi 

terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di 

Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan 

structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam 

perekonomian dunia. 

 Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus 

ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan 

potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. 

 Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada 

satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni 

yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.‖ (GBHN 

1993). 

Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari 

sistem ekonomi Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981). 

1. Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral. 

2. Komitmen pada upaya pemerataan. 

3. Kebijakan ekonomi nasionalis 

4. Keseimbangan antara perencanaan terpusat 

5. Pelaksanaan secara terdesentralisasi 
 

- Ciri-ciri ekonomi Pancasila 



 

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / 

pemerintah.  Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, 

bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain 

sebagainya. 

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga 

dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak 

mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal 

maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah 

dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan 

saling mendukung. 

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi 

dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh 

anggota masyarakat. 

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena 

didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. 

 

- Perbandingan ekonomi Pancasila dengan ekonomi lainnya 

Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem 

ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa 

perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda 

dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui 

kepemilikan individu. 

Kapitalisme atau Kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa 

pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan 

sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat 

melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi 

pemerintah dilakukan secara besar- besaran untung kepentingan-

kepentingan pribadi. 

Ekonomi Sosial adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi 

diklaim sebagai milik Negara. Sistem ekonomi yang seluruh kegiatan 



 

ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah 

secara terpusat. Sistem ini lebih menekankan pada kebersamaan 

masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perkonomian. Imbalan 

yang diterimakan pada orang perorangan didasarkan pada 

kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan. Ekonomi 

Liberal ialah sebuah sistem dimana adanya kebebasam baik untuk 

produsen maupun konsumen untuk berusaha yang didalamnya tidak 

ada campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme 

pasar, jadi semua mekanisme pengatusran harga diserahkan ke pasar 

(tergantung mekanisme supply dan demand). 

  Anda dituntut menganalisis sumber historis 

mengenai Sistem Ekonomi Pancasila dicarikan 

oleh lima hal sebagai berikut : 

1. Koperasi adalah soko guru perekonomian 

nasional. 

2. Manusia adalah ―economic man‖ social and 

religions man‖ 

3. Ada kehendak sosial yang kuat kearah 

egalitarianisme dan kemerataan sosial. 

4. Prioritas utama kebijakan diletakan pada 

penyususnan perekonomian nasional yang 

tangguh. 

5. Pengandalan pada sistem desentralisasi dalam 

pelaksanaan kegiatankegiatan ekonomi, 

diimbangi dengan perencanaan yang kuat 

sebagai pemberi arah bagi perkembangan 

ekonomi seperti yang dicerminkan dalam cita-

cita koperasi. 

 Anda diharapkan Menganalisis hal-hal yang 

dihindarkan dari konsep Demokrasi Ekonomi 

Pancasila: 

a. Sistem free fight liberalism  

b. Sistem etatisme  

c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan 

kekuatan ekonomi pada satu kelompok 
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2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perekonomian Indonesia 

 Bumi dan Sumber Alam 

Kondisi geografi suatu negara akan mempengaruhi transformasi 

sumber kekayaan alam. Sedangkan sumber kekayaan alam suatu 

negara akan dapat mempengaruhi penyediaan bahan baku bagi 

kepentingan produksi. 

 Tenaga Kerja 

Pertambahan penduduk akan mengakibatkan bertambahnya 

usia kerja. Namun apabila tidak disertai penambahan lapangan 

kerja tentu tidak akan meningkatkan produktivitas, bahkan akan 

meningkatkan jumlah pengangguran. Untuk mengakomodir tenaga 

kerja yang besar tersebut ditempuh kebijakan nasional dengan 

transmigrasi ke daerah yang mempunyai potensi tanah dan alam 

untuk diproduksi. Juga dengan membangun Kawasan industri 

secara bertahap sesuai dengan potensi yang ada. 

 Modal 

Modal dapat diperoleh dari dua acara, yaitu : 

- Modal dari luar negeri berupa pinjaman luar negeri dan investor 
asing 

- Modal dari dalam negeri berupa pajak, tabungan masyarakat, 

pendapatan masyarakat dan investor dalam negeri. 

 Industrialisasi 

Industrialisasi berarti mengelola barang devisa secara modern 

dengan menggunakan teknologi modern akan dapat meningkatkan 

hasil produksi barang dan jasa, baik untuk keperluan konsumen di 

dalam negeri maupun untuk ekspor. Industrialisasi juga 

meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. 

 Hubungan Ekonomi Luar Negeri 

Hubungan ekonomi dengan negara lain diperlukan untuk 

saling memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh 

kemampuan Negara masing – masing. Untuk meningkatkan 



 

produksi diperlukan bahan baku dan teknologi yang sebagian 

harus dipenuhi dari luar negeri. Oleh karena itu perlu adanya 

interaksi dan kerjasama yang saling menguntungkan. 

 Prasarana 

Prasarana di bidang ekonomi adalah sesuatu yang 

diperlukan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan 

jasa, selain itu juga merupakan faktor vital bagi pertumbuhan dan 

kelangsungan ekonomi negara dan bangsa. Tersedianya prasarana 

ekonomi yang memadai akan meningkatkan ketahanan nasional di 

bidang ekonomi. 

 Manajemen 

Kemampuan manajerial yang baik akan dapat mengelola 

ekonomi secara efisien sehingga dapat meningkatkan hasil 

produksi dan memperlancar distribusi barang dan jasa hasil 

produksi. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan 

aparatur negara dan swasta di bidang manajemen agar dapat 

meningkatkan ketahanan nasional di bidang ekonomi. 

  Anda dituntut untuk menyebutkan dan 

menjelaskan secara analisis mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perekonomian 

indonesia. 

 Dalam bentuk presentasi kelompok 

 

B. Tantangan dan Hambatan Pancasila 

Pancasila sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan 

Undang- undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara 

Republik Indonesia yang mana mempunyai nilai-nilai yang tertuang 

dalam setiap sila. Selain itu Pancasila sebagai dasar Negara 

merupakan hasil titisan para pendiri bangsa yang kemudian  disebut  

sebagai  sebuah  ―Perjanjian  Luhur‖ bangsa  Indonesia. Asas wawasan 

kebangsaan sesungguhnya bersumber dan berakar dalam sejarah 
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Indonesia yang panjang seumur dengan nilai filsafat pancasila. Di 

dalam tantangan Globalisasi, Liberalisasi dan Post modernism pada 

jaman sekarang ini dapat menganggu atau merusak mental dari nilai 

pancasila itu sendiri maka dari itu bangsa Indonesia wajib 

meningkatkan kewapadaan nasional dan ketahanan mental-ideologi 

bangsa Indonesia. (Wahidin Samsul, 2016 :63) Kemampuan 

menghadapi tantangan yang terjadi di dalam kehidupan 

nasional,sosial,dan politik, bahkan mental dan bangsa adalah 

benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara 

pancasila dalam menghadapi tantangan pada era Globalisasi yang 

semakin berkembang pada jaman millenium saat ini. Hanya pada 

dasar keyakinan inilah masyarakat Indonesia tegak dengan 

keyakinan atas pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang 

benar dan terpercaya bahwasanya pancasila memancarkan identitas 

dan integritas martabat bangsa ini. 

Dalam prakteknya saat ini nilai Pancasila diuji kekuatannya 

oleh tantangan dalam era globalisasi. Problematika yang terjadi di 

negara Indonesia, seperti : belum tegaknya kebenaran, keadilan dan 

kerakyatan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, praktik 

korupsi yang semakin meningkat, mulai dari tingkat pusat sampai 

pada daerah. Kekayaan Negara yang diperuntukkan pada rakyatnya 

demi kesejahteraan malah dinikmati oleh elite reformasi.  

Pertanyaannya adalah apakah pancasila sebagai ideologi 

pancasila sanggup menghadapi tantangan di era globalisasi ini? 

Jawabannya adalah sanggup seperti apa yang tertera di atas, bahwa 

harus ada suatu keyakinan yang ditimbulkan dari nilai-nilai 

pancasila. Pancasila merupakan peninggalan atau hasil pemikiran 

dari para pendiri bangsa ini, sangat mewakili atau menjiwai seluruh 

budaya ataupun kepribadian dari para masyarakat yang ada di 

negeri ini.Kita harus selalu meyakini nilai-nilai pancasila tersebut, 



 

kita juga harus mempunyai kebanggaan terhadap pancasila contoh 

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menggunakan 

sistem demokrasi pancasila yang ada di dunia ini dan Negara-negara 

lain sudah mengakui hal tersebut, kita juga tanamkan rasa percaya 

diri dan keyakinan pada generasi penerus bangsa yang diharapkan 

menjadi kebanggaan dari Negara Indonesia 

Pancasila sebagai ideologi nasional Bangsa Indonesia pada 

hakekatnya merefleksikan tiga dimensi dari sebuah ideologi yang 

dimiliki oleh suatu negara- bangsa secara keseluruhan. Dalam 

pandangan secara umum,  ideologi  mungkin dapat diartikan sebagai 

suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam 

yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang 

bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar 

dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai 

segi kehidupan duniawi mereka (Alfian 1992:187). Mengikuti 

pengertian ideologi  tersebut,  dalam konteks masyarakat yang 

pluralis dari ragam aspek seperti suku, agama, ras, dan adat istiadat, 

maka akan melahirkan kemajemukan kelompok kepentingan yang 

terwujud pada stratifikasi dan klasifikasi kelompok sosial yang 

berbeda dalam kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, adat 

istiadat dan masih banyak lagi yang tentunya memiliki spesifikasi 

tersendiri akan suatu sistem pandangan, nilai, keyakinan maupun 

kepercayaan mereka.  

Masing-masing kelompok kepentingan ini melalui stratifikasi 

dan klasifikasi kelompok sosial masing-masing berusaha 

mewujudkan kebutuhan dan keinginannya agar tetap menjadi  

bagian dari lingkungan sosialnya, baik  dalam  skala makro 

(nasional) maupun mikro (lokal). Sistem pandangan, nilai, ke- 

yakinan maupun  kepercayaan  yang dimiliki berbagai kelompok 

kepentingan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ini disebut 



 

sebagai sub ideologi. Jadi ideologi nasional sebenarnya merupakan 

sintesis dari keseluruhan sub ideologi yang ada sekalipun satu sama 

lain nampak bertentangan (anti tesis), dan merupakan hasil dari 

konsensus atau kesepakatan bersama (sintesis) antar golongan atau 

kelompok dalam stratifikasi dan klasifikasi masyarakat yang pluralis, 

seperti masyarakat Indonesia. Dalam konteks kemajemukan 

kehidupan masyarakat Indonesia yang bersendikan ideologi 

nasional yaitu Pancasila, terdapat tiga dimensi idealisme ideologi 

nasional yang merupakan pencerminan dinamika realitas 

kontekstual keberadaan sub ideologi dalam mempengaruhi 

eksistensi integrasi nasional Bangsa Indonesia. Pertama, ideologi 

sebagai realita yang hidup dalam masyarakat. Kedua, kemampuan 

ideologi memberikan harapan kepada kelompok, atau golongan yang 

ada dalam masyarakat. Ketiga, Kemampuan ideologi dalam 

mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan 

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Alfian 1992:188-

189).  

Masing-masing dimensi secara idealis akan menjelma ke 

dalam tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat 

yang dicita-citakan bersama.  Dalam Ideologi Pancasila sebagai 

pandangan hidup Bangsa Indonesia, sebenarnya cita-cita 

perwujudan ketiga dimensi ideologi tersebut sudah dirumuskan 

secara ideal melalui kelima sila dalam Pancasila yang mencerminkan 

kandungan komitmen persetujuan bersama Bangsa Indonesia akan 

prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan 

Keadilan Sosial. Dalam konteks fenomenal ini, dimensi ketiga 

ideologi Pancasila ditekan untuk segera merevitalisasi  fungsinya  

agar selaras dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia 

modern.  Namun pada akhirnya, lebih dari sekedar tuntutan dan 

kebutuhan untuk merevitalisasi fungsinya, yang muncul di 



 

permukaan kehidupan sosial Bangsa Indonesia adalah eksploitasi 

berbagai pertanyaan seputar esensi dasar dari rasionalitas  aktual 

ideologi Pancasila dalam konteks dinamika masyarakat Indonesia 

saat  ini.  Ketika peran sentralistis negara dipecah ke dalam berbagai 

desentralisasi peran politik dan ekonomi yang memunculkan  

otoritas politik lokal dalam bingkai  otonomi  daerah, maka sebuah 

fenomena ancaman muncul. Tantangan tersebut adalah penguatan 

etnosentrisme dalam kultur politik lokal dengan menguatkan entitas 

elemen-elemen identitas lokal  pembentuk  konstelasi politik lokal. 

Di saat yang bersamaan terdapat dua ancaman fundamental yang 

menjadi pemicu dari kerawanan terhadap kebaikan bersama, 

identitas bersama, nilai bersama dan legitimasi  kewenangan. Kedua 

ancaman tersebut adalah pertama, fundamentalisme pasar dan 

kedua, fundamentalisme agama. Tulisan ini akan terfokus pada 

pembedahan ancaman Ideologi Pancasila yang bermuara dari 

fundamentalisme pasar dan agama. 

1. Fundamentalisme agama 

Fundamentalisme agama mengacu pada kepercayaan 

seseorang atau sekelompok individu dalam otoritas absolut dari teks 

agama suci atau ajaran dari pemimpin agama tertentu, nabi, dan / 

atau Tuhan. Para fundamentalis ini percaya bahwa agama mereka 

melampaui segala bentuk kritik, dan karenanya harus dipaksakan 

kepada orang lain. Penjelasan logis dan bukti ilmiah tidak memiliki 

tempat dalam sistem kepercayaan ini jika mereka bertentangan 

dengan fundamentalis agama mereka. Bagi kaum fundamentalis, 

agama menentukan setiap bidang kehidupan mereka sehari-hari, 

dan mereka juga berusaha melibatkan seluruh masyarakat ke dalam 

sistem kepercayaan mereka sendiri, seringkali dengan menggunakan 

kekuatan sebagai dalih ideologi baru yang mampu merubah arah 

revolusi asal.  



 

a. Konsep Awal Fundamentalisme Agama Modern 

Konsep fundamentalisme agama modern diperkenalkan 

dengan penerbitan The Fundamentals, serangkaian buku yang 

diterbitkan antara tahun 1909 dan 1920 yang menarik bagi orang 

Kristen untuk percaya pada doktrin agama Kristen tertentu. Istilah 

'fundamentalis' segera digunakan untuk menggambarkan bagian 

dari orang Kristen Protestan yang memiliki sikap separatis terhadap 

modernitas. Pada tahun-tahun berikutnya, istilah ini digunakan 

untuk menghubungkan dengan orang-orang beriman yang paling 

ekstrem dari setiap agama di dunia. 

b. Fundamentalisme di Seluruh Dunia 

Sebagian besar agama di dunia cenderung dikaitkan dengan 

unsur-unsur fundamentalis. Para fundamentalis Kristen, yang 

memiliki kepercayaan absolut akan kata-kata Alkitab, ditemukan di 

mana-mana di dunia Kristen. Pada bagian awal abad ke-20, kaum 

fundamentalis Kristen, seperti yang ada di Amerika Serikat, 

memprotes Teori Evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin, dan 

juga mendukung gerakan perang melawan penjualan minuman 

keras. Saat ini, bagian dari fundamentalis Kristen percaya pada 

"eskatologi premillennial", di mana mereka menganggap dunia akan 

ditakdirkan sampai Yesus kembali dan mengalahkan Antikristus. 

Fundamentalisme Yahudi cukup lazim di Israel, di mana 

fundamentalis Yahudi melakukan upaya konstan untuk membangun 

budaya Yahudi ortodoks di wilayah tersebut, dan menegakkan 

kepatuhan ketat terhadap halacha, hukum agama Yahudi, dalam 

setiap aspek kehidupan Israel. Islam juga merupakan agama yang 

penuh dengan kaum fundamentalis. Para fundamentalis Islam 

percaya pada interpretasi literal dari Al-Quran dan Hadits, dan upaya 

untuk menegakkan hukum syariah ke dalam setiap aspek kehidupan 

Islam. Ibn Taymiyyah adalah salah satu fundamentalis Islam awal 



 

yang memprakarsai gerakan reformasi di abad ke-13 melawan 

keilmuan Islam, mengkritik Syiah di Libanon sebagai perintah Sufi 

Rifa'i, dan juga memicu jihad melawan invasi bangsa Mongol. 

Fundamentalisme Islam tumbuh di tahun-tahun kemudian juga, dan 

saat ini ada sebagai dasar untuk sistem hukum di banyak negara 

Islam di seluruh dunia. 

Banyak organisasi teroris Islam, seperti al-Qaeda, Boko 

Haram, dan ISIS, juga memiliki sikap fundamentalis, dan 

menganggap peradaban Barat sebagai simbol modernisasi sekuler 

yang merupakan ancaman terhadap nilai-nilai Islam tradisional. 

Berbeda dengan agama-agama Ibrahim, fundamentalisme dalam 

agama-agama India jauh lebih tenang, meskipun tidak sepenuhnya 

tidak ada. Hindu, sebagai agama paling kuno di dunia, tidak 

memberikan otoritas tertinggi pada teks suci tertentu, atau kepada 

seorang nabi atau Tuhan tunggal. Hindu adalah suatu komplek dari 

serangkaian kepercayaan yang didukung oleh sejumlah besar teks 

suci, termasuk Veda, Bhagavad Gita, Upanishad, dan Brahmana. 

Karenanya, kepercayaan universal agama ini terus melemahkan 

sikap beberapa fundamentalisnya. Namun, dalam kasus Sikhisme, 

gerakan Khalistan tahun 1980-an, yang menyaksikan pembunuhan 

Perdana Menteri India Indira Gandhi, sering dicap sebagai gerakan 

fundamentalis Sikh dengan tujuan mencapai negara Sikh yang 

independen. Orang beragama Budha dan Jainisme menunjukkan 

sangat sedikit fundamentalisme, dan, karena agama-agama ini 

didasarkan pada advokasi perdamaian dan non-kekerasan, 

penegakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dilakukan oleh 

para pengikut agama-agama ini. Namun, sekte Soka Gakkai dari 

Buddhisme Nichiren di Jepang, yang menyangkal kredibilitas semua 

bentuk Buddhisme lainnya, kadang-kadang dicap sebagai 

fundamentalis. 



 

c. Eksistensi Pancasila 

Pancasila menghadapi fundamentalisme agama sebagai 

bentuk counter paham politik yang menjadikan agama sebagai 

ideologi berbangsa dan bernegara. Paham ini menjadikan agama 

sebagai basis ideologinya dan agama dipakai sebagai pusat 

pemerintahannya dan pemimpin tertinggi negara tersebut haruslah 

seorang petinggi agama. Segala kegiatan pemerintahan dan hukum-

hukumnya juga diambil dari kitab suci. Dan dasar negara sendiri 

memakai ideologi agama. Politik radikalisme yang dibawa oleh 

fundamentalisme agama akan menuntut pembentukan basis-basis 

hubungan antar kelompok sosial dalam suatu negara berdasarkan 

ideologi yang memuat penafsiran religius, faktor identitas dan 

legitimasi etis agama yang bersangkutan. Dampak signifikan 

terpenting terhadap integrasi nasional adalah terpisahnya berbagai 

identitas yang masing-masing memuat sub-ideologi yang berperan 

penting dalam strukturisasi tindakan sosial.  

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini sebenarnya tidak 

jauh berbeda dari strukturisasi tindakan sosial yang dijelaskan oleh 

Anthony Giddens sebagai interaksi yang berulang dan terpola dalam 

jangka waktu tertentu dan dalam ruang tertentu akan menghasilkan 

struktur. Interaksi itu dilakukan oleh pelaku-pelaku dan dibentuk di 

dalam perilaku subyek pelaku. Interaksi sosial antar pluralitas 

identitas kebangsaan seperti Indonesia membutuhkan ideologi agar 

dapat masuk ke dalam sistem politik yang keduanya menjamin 

integrasi nasional bisa tetap berdiri kokok di atas fondasi negara-

bangsa. Ada tiga bentuk interaksi sosial yang dominan di dalam 

masyarakat yaitu komunikasi, kekuasaan dan moralitas. Komunikasi 

makna di dalam interaksi ditentukan oleh kerangka penafsiran. 

Maka pemaknaan akan apa yang dilakukan dan dikatakan tidak bisa 

lepas dari kerangka penafsiran tersebut. Kerangka penafsiran ini 



 

tidak lepas dari tatanan  pengetahuan kognitif yang menjadi struktur 

pemaknaan suatu komunitas (misalnya: komunitas agama). 

Sedangkan hubungan kekuasaan sangat ditentukan oleh fasilitas 

yang dimiliki. Akumulasi kepemilikan fasilitas ini semakin 

meningkatkan kemampuan di dalam mempengaruhi perilaku pihak-

pihak lain atau kemampuan dominasinya (misalnya: elit politik 

pemerintahan, guru agama dan pemuka agama). Akhirnya semua 

tindakan, termasuk kekuasaan, selalu membutuhkan dasar 

pembenaran. 

Kerangka ini masuk di dalam interaksi moralitas. Dasar 

pembenaran tindakan atau kekuasaan ini didapat dari norma 

(hukum, tradisi, agama, aturan, kebiasaan) atau tatanan yang sah. 

Ketiga interaksi (komunikasi, kekuasaan, moralitas) dan struktur 

yang dibentuk (pemaknaan, dominasi, legitimasi) merupakan 

kesatuan integral, sedangkan pemisahan hanya pada tingkat analisis. 

Merebaknya berbagai organisasi nonformal agama yang berujung 

pada konflik kekerasan kolektif seperti: Majelis Mujahidin Indonesia, 

Hizbut Tahrir, Gerakan NII, Ahmadiyah, dan lain-lain, memunculkan 

satu pertanyaan fundamental juga pada akhirnya. Apakah agama 

selalu menimbulkan kekerasan yang merumuskan ideologi 

keagamaan vis a vis ideologi negara yaitu Pancasila? Karakter 

pertanyaan seperti itu lebih bersifat utopia ideologis dan retoris. 

Untuk mengubahnya menjadi pertanyaan ilmiah, kita harus 

meninggalkan konsep agama yang elusif. Seperti disebutkan di atas, 

konsep agama terlalu abstrak sehingga tidak bisa 

dioperasionalisasikan 

Untuk menjawab pertanyaan di atas, harus membatasi 

konsep agama pada aktor- aktor agama. Di mana, yang dimaksud 

dengan aktor agama ialah orang yang dibentuk oleh komunitas 

agama dan yang bertindak dengan maksud untuk menegakkan, 



 

menyebarkan, atau mem- pertahankan nilai-nilai dan ajaran 

agamanya. Individu, kelompok, komunitas, atau bahkan negara yang 

raison d’etre nya dibentuk oleh dan untuk agama kita masukkan 

dalam kategori aktor agama. Dengan begitu, kita dapat memilahkan 

dengan tegas mana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aktor 

agama dan mana yang bukan (Rakhmat 2011:169). Aktor agama 

hidup di tengah-tengah sistem sosial dengan tradisi yang sudah 

berlangsung sejak zaman nenek moyangnya. Perlahan tapi pasti ia 

menyerap nilai-nilai dan doktrin-doktrin keagamaan yang yang 

diterima secara umum. Ia menginternalisasikannya setelah terlibat 

dengan agen-agen sosialisasi, seperti: Sekolah, madrasah, masjid, 

gereja, media, komunitas dan tokoh-tokohnya. Ada tiga orientasi 

keagamaan. Ketiganya berkaitan dengan tingkat toleransi akan 

perbedaan paham, yang pada gilirannya berhubungan dengan 

penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. 

Berdasarkan tiga orientasi itu kita mengidentifikasi tiga tipe 

aktor agama. Ekslusivis, adalah aktor agama yang membangun 

tembok dan menciptakan sebuah “enclave”, daerah terlindung, yang 

steril. Ia hanya percaya pada satu-satunya kebenaran, satu jalan 

untuk memahami realitas, dan satu cara untuk menafsirkan teks-

teks suci. Secara soteriologis (ilmu tentang keselamatan), ia percaya 

hanya kelompok dia saja yang akan selamat. Kelompok yang lain 

dijamin masuk neraka. Sebaliknya inklusivis, mengakui adanya 

keragaman tradisi, komunitas dan kebenaran. Semuanya adalah 

jalan menuju kebenaran. Tetapi agama (baca, paham keagamaan) 

yang dianutnya tetaplah jalan yang paling lurus, yang paling 

sempurna, di atas dan mencakup semua paham keagamaan lainnya. 

Terakhir pluralis, menganggap bahwa kebenaran bukan hanya milik 

satu tradisi atau komunitas keagamaan. 

Perbedaan komunitas dan tradisi tidak dianggap sebagai 



 

penghalang yang harus dilenyapkan, tetapi sebagai peluang untuk 

dialog. Ketiga paham orientasi fundamentalisme agama yang 

dilakukan oleh aktor-aktor agama tersebut hanya bisa hidup di 

dalam stateless yang menurut Charles Kimball (2002) menyebut 

lima ciri agama yang sudah berubah menjadi kejahatan (mengacu 

kepada faktor-faktor/ institusi-institusi sekular yang memicu motif 

tindakan kekerasan seperti kepentingan ekonomi, persoalan etnis, 

nasionalisme, masalah politik): 

a) Kalau institusi politik sudah mempercayai kebenaran mutlak 

(absolute claims) 

b) Menuntut kepatuhan membuta (blind obedience) 

c) Merencanakan masa depan yang gemilang (establishment of 

ideal times) 

d) Menghalalkan segala cara (ends justify means) 

e) Menyatakan perang suci (declaring holy war) : politik sudah 

menjadi agama 

2. Fundamentalisme Pasar 

Fundamentalisme pasar berpusat pada determinisme 

ekonomi sebagai rangkaian dampak inheren arus globalisasi 

ekonomi- politik dunia ketika perang dingin merobohkan dirinya 

dalam jajaran tembok Berlin 1989, yang  kemudian  disusul dengan 

gelombang euforia Perestroika dan Glasnost Uni Sovyet (Rusia). 

Berdasarkan determinisme ekonomi yang mengedepankan kekuatan 

mekanisme pasar, maka fundamentalisme pasar menunjuk pada 

gejala atau upaya programatik untuk menjadikan mekanisme pasar 

(yaitu transaksi atas dasar harga yang diuangkan) bukan hanya 

sebagai prinsip pengatur alokasi pemenuhan barang/jasa 

kebutuhan, tetapi sebagai satu-satunya prinsip/dasar pengatur 

seluruh bidang kehidupan dalam tatanan bermasyarakat (Priyono 

2011:38). Fundamentalisme pasar berusaha mendeterminasikan 



 

struktur kehidupan masyarakat melalui berbagai motivasi 

pengejaran kepentingan ekonomi  

Individual berdasarkan hukum permintaan dan penawaran  

yang  memaksimalkan peran kebutuhan dan keinginan dengan 

melegitimasikan radikalisasi prinsip daya beli. Melalui perspektif 

determinasi ekonomi dunia yang mengedepankan kekuatan 

mekanisme pasar dalam membentuk satu entitas masyarakat 

kapitalis global, pengamatan sekilas terhadap globalisasi 

menunjukkan bahwa “negara-bangsa” tetap menjadi menjadi pemain 

kunci dalam ekonomi global saat ini. Namun, tinjauan yang lebih 

radikal terhadap tesis ini menekankan mundurnya negara sebagai 

badan pembuat keputusan yang otonom. 

Kemunduran kekuatan negara sebagai badan pembuat 

keputusan otonom menghubungkan corak perspektif globalisasi 

radikal yang mengedepankan fundamentalisme pasar dengan 

menekankan faktor -faktor berikut ini (Dickens dalam Faulks 

2010:89): 

a. Perkembangan dan tersedia luasnya teknologi komunikasi 

berbiaya murah seperti kabel fiber optik, mesin fax, transmisi 

digital dan satelit, yang berarti bahwa penduduk negara 

semakin menjadi sasaran “kebudayaan global” yang berada di 

luar kendali kekuasaan pemerintah. 

b. Kemunculan MNCs (Multi National Corporations) yang 

sekarang mempunyai sumber daya untuk menyaingi banyak 

negara, namun tidak seperti negara, ia tidak terkungkung 

batas geografis, dan dengan mudah memindahkan pabrik 

mereka sesuai perubahan permintaan dan ketersediaan 

kelebihan lokal seperti biaya upah murah, pajak usaha 

rendah, maupun serikat buruh yang lemah. 

c. Semakin mengglobalnya sifat perdagangan, yang membuat 



 

negara tidak mampu membuat kebijakan ekonomi yang 

efektif. Negara semakin harus menjawab faktor-faktor yang 

berada di luar kontrolnya, seperti desakan MNCs dan 

fluktuasi pasar finansial dunia. Singkat kata, diakui bahwa 

pasar dunia dan MNCs menjadi kekuatan lebih digdaya 

dibandingkan negara dalam urusan internasional, dan bahwa 

kekuatan-kekuatan baru globalisasi ini tidak bisa diatur 

secara efektif. 

 

Globalisasi merupakan wahana bagi berkembangnya 

kapitalisme global. Sedangkan Neo-liberalisme adalah basis ideologi 

sebagai motor penggerak ekonomi- politik global dalam satu wadah 

globalisasi ekonomi-politik internasional. Neo- liberalisme 

merupakan basis ideologi paling penting yang memberi legitimasi 

bagi kapitalisme global. Secara garis besar neoliberalisme adalah 

semacam pendekatan ideologi ekonomi-politik yang mem-

perjuangkan kesejahteraan umat manusia melalui proses 

pembebasan individu dari setiap macam kekangan. Kemerdekaan 

individu dalam hal ini bisa dijamin melalui kerangka kelembagaan 

yang ditandai dengan  pengakuan terhadap hak milik pribadi, pasar 

bebas dan perdagangan bebas. Pada intinya mengacu kepada 

pengertian fundamentalisme pasar sebelum- nya, maka sebenarnya 

dengan basis ideologi neoliberalisme,  kebijakan-kebijakan 

strukturalis ekonomi, industri dan perdagangan menekankan pasar 

produk dan jasa maupun pasar faktor produksi (modal, tenaga kerja) 

pada dasarnya bekerja sempurna. Untuk itu campur tangan 

pemerintah tidak diperlukan karena akan menyebabkan kegagalan 

pemerintah (Kompas, 26 Mei 2009). Melalui ketiga faktor 

determinan fundamentalisme pasar di atas, ideologi neoliberalisme 

eligibel terhadap pandangan kelompok hiperglobalis pendukung 



 

kapitalisme global yang juga menekankan serangkaian kegiatan 

ekonomi dalam segala manisfetasinya dalam bentuk kekuasaan 

perusahaan-perusahaan berskala trans- nasional dan multinasional 

(Winarno, dalam Hidayat 2010:167-168).  

Kedua kekuatan korporasi ini memiliki kekuatan penggerak 

untuk mempengaruhi para aktor pembuat keputusan ekonomi- 

politik dalam ruang lingkup negara, terutama kategori third world 

countries. Apabila TNCs (Trans National Corporations) memiliki 

kekuasaan murni berupa aliran modal perusahaan antar lintas 

negara yang berlokasi di belahan dunia mana saja yang mereka 

inginkan selama maksimalisasi laba masih dirasakan aman di negara 

bersangkutan, maka untuk Multi National Corporations (MNCs) 

masih berdiri di satu kendali negara pusat dengan cakupan operasi 

modal global yang  mengalir pada beberapa cabang perusahaan. 

Dengan kata lain, TNCs bisa berdiri di negara mana yang mereka 

kehendaki dan MNCs tetap berlokasi di satu negara pusat, tapi 

keduanya memiliki persamaan karakter gerakan aliran modal 

perusahaan yang mengalir ke seluruh belahan negara di dunia yang 

menjadi basis sumber modal keuntungan perusahaan.  

Keduanya adalah aktor-aktor penting dalam 

mengintegrasikan pasar nasional ke dalam perekonomian global 

melalui perdagangan lintas negara, baik dalam bentuk perdagangan 

antara perusahaan itu sendiri atau perdagangan antar perusahaan 

dengan pihak luar, dan melalui aliran investasi yang mengalir 

melintas batas-batas negara nasional. Trend hiperglobalis yang 

justru berkembang saat ini adalah perusahaan-perusahaan 

multinasional dapat menjadi aktor kunci dalam ekonomi global 

karena mampu melakukan integrasi secara vertikal, konsentrasi 

modal, organisasi pasar, dan manajemen dalam suatu skala yang 

dapat membuatnya menginternasional, ke arah ekonomi global dan 



 

kemudian memenuhi permintaan-permintaan dari pasar-pasar 

global. Hal ini disebabkan karena investasi modal dana terbesar 

perusahaan masih dikendalikan dari pusat, daripada tersebar ke 

dalam berbagai negara yang belum tentu kebijakan ekonomi- 

politiknya menguntungkan bagi perusahaan yang bersangkutan, 

seperti TNCs yang seringkali harus fleksibel terhadap segala 

benturan kebijakan ekonomi-politik negara yang bersangkutan. 

Dengan contoh dari keterlibatan MNCs dalam mempengaruhi 

konstelasi ekonomi- politik negara, maka funda-mentalisme pasar 

mereduksi peran negara-bangsa dalam menguasai sepenuhnya 

kebijakan-kebijakan ekonomi-politik pemerintah yang menyangkut 

legitimasi kewenangan segala sumber daya ekonomi nasionalnya. 

Ideologi neoliberalisme menampilkan tantangan nyata terhadap 

kekuasaan negara dengan berusaha mengubah keseimbangan 

kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil. Ada dua prinsip 

penting yang menjadi pokok perubahan keseimbangan antara 

negara dan masyarakat sipil: Pertama, superioritas pasar di atas 

politik dalam menyediakan kebutuhan manusia, menciptakan 

kesejahteraan dan memajukan kebebasan pribadi. Kedua, kebutuhan 

untuk melindungi hak-hak pasar individu, termasuk hak-hak 

kepemilikan harta, hak menegaskan ketidaksetaraan seseorang, dan 

hak untuk memilih berbagai macam barang dan jasa di pasar. Dari 

kedua prinsip tersebut kemudian memunculkan sejumlah kebijakan 

neoliberalisme yang mencakup : 

a. Deregulasi ekonomi, termasuk semakin terbuaknya 

perdagangan dan investasi internasional, pengurangan pajak 

usaha, dan penghilangan hambatan-hambatan birokrasi yang 

merintangi akumulasi dan profitabilitas swasta. 

b. Pengurangan hak-hak serikat dagang dan penciptaan pasar 

buruh yang fleksibel, yang bisa menentukan upahnya sendiri. 



 

c. Pemotongan belanja publik dalam pelayanan sosial seperti 

kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan. 

d. Privatisasi pelayanan publik jika memungkinkan, dan 

menciptakan pasar buatan yang menerapkan prinsip-prinsip 

pasar seperti persaingan internal untuk pelayanan, kontrak 

pihak luar untuk tugas-tugas kerja pelengkap, dan bayaran 

berdasar kinerja pelayanan lain yang dijalankan negara. 

e. Pendefinisian ulang kewarga-negaraan dimana hak sipil dan 

pasar yang terbata ditegaskan, dengan mengebawahkan hak-

hak masyarakat, dan warga diharapkan mengambil tanggung 

jawab pribadi yang lebih besar bagi mereka sendiri maupun 

tanggungannya. 

f. Perlu ditekankan bahwa pengaruh prinsip-prinsip neoliberal 

tadi tidak berlaku secara seragam oleh negara- negara yang 

telah dipengaruhi oleh paham neoliberal. Penerapan kebijakan- 

kebijakan tadi diperantarai oleh faktor- faktor seperti institusi 

politik dan budaya suatu negara, kekuatan negara dalam sistem 

ekonomi dunia, juga karakteristik sosial maupun ekonominya. 

Sekalipun krisis ekonomi  yang bermula dari mega krisis finansial 

Enron dan Lehman Brothers 2007 (subprime mortgage) menguatkan 

kembali peran negara dalam meregulasi mekanisme pasar, namun pengaruh 

fundamentalisme power ideologi pasar neoliberalisme tidak serta merta 

meredup begitu saja dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Neo- 

liberalisme pada fase ini mengubah secara radikal dalam kebijakan publik 

pemerintah dan masyarakat dengan menekankan pada persaingan, 

desentralisasi, devolusi, deregulasi dan privatisasi atas industri, tanah dan 

pelayanan publik, serta mengganti kebijakan-kebijakan yang bersifat 

welfare menjadi workfarist (Latif 2009:16 ). Krisis finansial yang 

berkembang menjadi krisis ekonomi dalam pandangan Robert Reich disebut 

sebagai, Supercapitalism. Supercapitalism adalah sebuah konsep yang 



 

menggamabrkan makin menguatnya kompetisi di dunia bisnis dalam 

memperebutkan konsumen dan investor yang sekarang  telah merambah 

dunia politik. Persaingan bisnis itu mengakibatkan dana dalam  jumlah 

besar mengalir deras dari korporasi dan badan-badan keuangan guna 

membiayai dan mengarahkan politik dan kebijakan publik untuk 

kepentingan mereka. Dengan kata lain,”capitalism has invaded democracy.” 

Dalam tataran nasional, efek superkapitalisme sebagaimana ditengarai 

Reich diyakini bisa berkembang subur di tanah air. Pesta demokrasi yang 

semarak sesungguhnya tidak lebih dari minus demokrasi. Lebih jauh lagi, 

salah satu dampak utama penetrasi kapitalisme ke dalam kehidupan 

berdemokrasi adalah menghilangnya warganegara. 

Menghilangnya warganegara yang dimaksud adalah memudarnya 

kepemilikan identitas nasional suatu bangsa yang berangkat dari keragaman 

pluralitas nilai- nilai identitas bersama, kebaikan bersama, nilai bersama 

dan legitimasi kewenangan dalam lingkup negara-bangsa. Dengan 

menghilangnya warganegara, posisi ideologi Pancasila berada di  titik 

kerawanan yang mengesahkan disfungsi ketiga dimensi ideologi yang 

menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional yang berdampingan dengan 

penetrasi identitas budaya konsumerisme Bangsa Indonesia. Benjamin 

Barber pernah memperlihatkan bagaimana kapitalisme berbentuk budaya 

konsumerisme membahayakan demokrasi. Menurut Barber, ekonomi 

kapitalis sekarang, selain membagi dunia ke dalam kubu berada dan tak 

berada, juga menumbuhkan etos baru (Latif 2009:20).  

Etos baru tersebut berangkat dari satu prinsip dasar etos pengerdilan 

(infantilization) sebagai basis ekonomi konsumeris berdasarkan kebutuhan 

yang diciptakan. Masyarakat konsumeris akan membenturkan kapitalisme 

dan demokrasi, sehingga kapitalisme, menurut Barber, sepertinya secara 

harfiah akan meng- onsumsi dirinya sendiri, meninggalkan demokrasi dalam 

bahaya dan nasib warga negara dalam berdemokrasi setidaknya dilakukan 

melalui empat cara. Pertama, mengerdilkan konsumen dengan 



 

mengedepankan hal-hal yang gampang dan mudah dicapai ketimbang hal-

hal yang harus dicapai dengan susah payah; yang sederhana di atas 

kerumitan, dan yang segera di atas perlahan-lahan. Kedua, memprivatkan 

warganegara  sehingga “aku” berprioritas di atas “kita”.  

Ideologi privatisasi, menurut Barber, menempatkan pilihan sebagai 

hal mendasar bersifat pribadi, bukan menentukan “kehendak bersama” 

tetapi sebatas kumpulan dan rerata dari  keinginan  pribadi; muncul “civil 

schizophrenia” bersamaan dengan penolakan atas segala yang “civic” 

maupun “public”. Ketiga, pemerekan identitas. Branding recognition 

menggantikan identitas religious dan komunal, di mana orang diidentifikasi 

melalui merek barang yang dikonsumsi ketimbang identitas religious 

ataupun etnisitasnya. Pendek kata, “inauthenticity becomes a kind of 

simulated authenticity”. Dalam konteks ini, “makna” menjadi kehilangan 

makna. Keempat, meminjam mazhab Frankfurt, kelahiran total- itarianisme 

konsumer melalui penyerbuan semua aspek kehidupan manusia oleh 

korporasi akan mengakibatkan runtuhnya keberagaman dan munculnya 

totalitarianisme baru. 

3. Budaya Individualisme 

Hofstede dan Hofstede (2005) mendefinisikan individualisme sebagai: 

“….societies in which the ties between individuals are loose: 

everyone is expected to look after himself or herself and his orher 

imediate family”. (Hofstede, 2005 ). 

Berdasarkan uraian di atas maka individualism adalah perhatian 

individu pada dirinya sendiri (dalam Berry dan Poortinga,1994). 

Individualisme adalah budaya yang menekankan gagasan bahwa individu 

terpisah dan tidaktergantung dengan individu lain, mendefinisikan diri 

sebagai otonom dariingroup, tujuan pribadi menjadi prioritas di atas tujuan 

kelompok, sikap individu secara personal lebih menentukan perilaku sosial 

individu daripada norma (Triandis, 1995). 

Selanjutnya, Hofstede  mendefinisikan (2005) kolektivisme 



 

sebagai: 

”…societies in which people from birth onward are integrated 

into strong, cohesive in- group, which trough out people’s lifetime 

continue to protect them in exchange for unquestioning 

loyality.”(Hofstede,2005, p.76). 

Selanjutnya Triandis (2005) mendefenisikan kolektivisme sebagai 

budaya yang menekankan bahwa individu saling tergantung dengan individu 

lain, mendefinisikan diri sebagai bagian dari kelompok, dan 

memprioritaskantujuan-tujuan kelompoknya sebagai prioritas di atas tujuan-

tujuan pribadi Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kolektivisme 

adalah nilai dimana masyarakat di dalamnya tergabung dalam sebuah ikatan 

yang kohesif, dimana individu wajib untuk menjaga loyalitas terhadap 

kelompoknya. Kolektivisme juga dapat diartikan sebagai perhatian individu 

pada masyarakat dimana ia berada (Hofstede, dalam Berry dan Poortinga, 

1994). 

Era saat ini adalah saatnya era serba hal yang dibasiskan secara 

virtual. Outlet baik dalam perdagangan atau industri lainnya yang berbasis 

online, diaspora perusahaan-perusahaan startup yang kurang lebih juga 

berdasar virtual baik dalam pembentukan maupun eksekusi. Namun fokus 

yang paling utama yang perlu dilakukan adalah kepada peran dari media 

pada saat ini dalam menyebarluaskan informasi dan memberi pencerahan 

mengenai baik pengetahuan mendasar maupun current affairs yang 

berdampak pada kehidupan individu. Moral dan nilai-nilai yang dipegang 

oleh seorang individu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi 

individu tersebut terhadap informasi yang dipaparkan dari media massa 

(Tamborini, 2013). 

Nilai-nilai yang dipegang individu ini berkaitan langsung dengan 

konsep self, tujuan dan nilai-nilai manakah yang ia paling kedepankan, dan 

bagaimana ia menerapkannya pada kehidupan. Komponen nilai atau values 

ini dapat dipengaruhi oleh faktor budaya, dalam hal lain contohnya yang 



 

dibahas pada esai ini diambil konsep individualisme dan kolektivisme. 

Individualisme dan kolektivisme memberikan pengaruh pada beberapa 

komponen self seorang individu antara lain nilai-nilai yang ia pegang, begitu 

juga dengan judgment dan perilaku yang ia perlihatkan (Oyserman & Lee, 

2008). Kedua konsep ini juga berhubungan dengan bagaimana seorang 

individu memegang dan mengidentifikasikan diri mereka sendiri akan 

pemenuhan tujuan mereka di masyarakat. Dimana individualisme 

memfokuskan prioritas kepada tujuan pribadi dibandingkan tujuan 

kelompok dan identifikasi diri dengan dasar atribusi personal dibandingkan 

identifikasi kelompok, dan sebaliknya bagi kolektivisme (Myers, 2013).  

Isu mengenai individualisme dan kolektivisme yang patut 

diperhatikan seiring era yang terus berjalan dan berkembang secara dinamis 

antara lain adalah, seperti yang telah dipaparkan di paragraf pendahuluan, 

bagaimana pengaruhnya terhadap persepsi dan pengartian seorang individu 

terhadap segala informasi dari media. Berdasarkan studi dari sejumlah 

akademisi, individualisme akan berkultivasi pada individu-individu yang 

lebih mengalami paparan afluensi, mobilitas, urbanisme, dan media massa 

(Myers, 2013). 

Fenomena yang dapat kita lihat di era ini tak lain bercabang dari 

dominasi media sosial dan paparan informasi terhadap individu. Pandangan 

mengenai budaya individualisme adalah kebebasan berpendapat dan 

mengekspresikan diri diluar dari opini atau regulasi orang lain. Namun, 

dalam hal kelompok, dari rendahnya identifikasi akan kelompok atau 

pakuannya pada nilai-nilai budaya asalnya membuat para pemegang 

individualisme lebih berpikiran terbuka dalam menerima informasi baru 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mungkin sebelumnya ia pegang. Di 

lain sisi, mereka yang lebih berpegang pada kolektivisme akan cenderung 

terpengaruhi oleh belief dan identifikasi kelompok yang mereka pegang 

tersebut sehingga menjadi lebih biased dalam memilih dan mencerna 

informasi yang bertebaran dan dipaparkan. Dalam hal lain pemegang 



 

individualisme akan lebih menerima informasi baru walaupun misalnya 

informasi tersebut bertolakbelakang dari nilai-nilai yang telah ia pegang dari 

segi latar belakang budayanya, karena ia tidak terpaku pada identifikasi 

terhadap kelompok budayanya tersebut. 

Sebelumnya telah dibahas mengenai meningkatnya identifikasi 

individualisme pada individu yang lebih terpapar akan komponen-komponen 

seperti urbanisme dan media massa. Karakteristik-karakteristik ini 

merupakan karakteristik dari modernitas, terlebih lagi pada urbanisme yang 

meningkat seiring zaman berkembang. Oleh karena itu, dapat diasumsikan 

bahwa saat ini pada generasi yang lebih tua lebih terlihat prevalensi 

kolektivisme dibandingkan pada generasi yang lebih muda. Fakta tersebut 

didukung oleh hasil penelitian pada partisipan berkewarganegaraan China 

pada generasi yang lebih muda, urban dan berkarakteristik modern lainnya 

menunjukkan bahwa mereka lebih dimungkinkan untuk memberikan 

pernyataan yang lebih berfokus pada diri sendiri atau disebut self-centered 

(Cai & kolega, 2011). 

Selain itu fenomena ini juga dapat kita lihat dari sisi kognitif yang juga 

berkaitan dengan budaya, dimana secara partikular individu-individu yang 

memiliki tingkat individualisme yang tinggi akan lebih berasosiasi dengan 

perspektif dimana individu tersebut akan memiliki field perspective, 

sedangkan mereka dengan kolektivisme yang lebih tinggi dibandingkan 

individualisme akan lebih menerapkan observer perspective (Martin & Jones, 

2012). 

Ekspresi diri  atau self-expression seorang individu juga berkaitan 

dengan komponen perspektif ini, terlebih pada media modern. Seorang 

individu yang berpegang pada individualisme akan lebih memiliki fungsi dari 

sebuah pilihan yang ia akan ambil, dalam hal ini pada kebebasan ekspresi diri 

dan aksi dari choice ini pada hal-hal lain seperti nilai budaya yang ia 

identifikasikan (Kim & Sherman, 2007). Pada mereka yang berpegang pada 

individualisme juga ditunjukkan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk 



 

mengalami akulturasi pada budaya mainstream. 

Penerimaan akan “perjuangan” pribadi (personal struggle) dan 

ketidaksetaraan sosial berhubungan tinggi dengan akulturasi pada budaya 

mainstream baik bagi laki-laki maupun perempuan (Zhang, Mandl & Wang, 

2011). Hal ini dapat dikaitkan dengan contoh fenomena konkrit pada saat ini 

mengenai meningkatnya pandangan yang lebih bebas dari nilai dan norma 

yang kurang lebih dapat dibasiskan oleh budaya yang ada dan merupakan 

status quo dari kelompok, dan yang sebelumnya dianggap sebagai 

konformitas dan lazim. Contohnya pandangan-pandangan yang bisa dianggap 

“revolusioner” seperti LGBTQ+, pandangan politik pada generasi muda yang 

lebih outspoken dan kritis, peningkatan kesadaran akan ketidaksetaraan hak-

hak berdasarkan gender dan ras, dan sebagainya. 

Singkat kata, budaya individualisme dan kolektivisme pada individu 

ini berkecenderungan menghasilkan perspektif dan interpretasi yang 

berbeda terhadap apa yang ia dapatkan dari sekitarnya terlebih lagi dari 

media. Perkembangan zaman dalam media massa yang bergerak ke arah 

modern dan urban, ditambah dengan platform yang semakin mudah diakses 

untuk individu sebagai masyarakat, berperan penting dalam pandangan 

terhadap informasi-informasi yang dipaparkan dari media ini. Contoh 

konkritnya adalah gerakan-gerakan yang memerangi ketidaksetaraan sosial, 

peningkatan kesadaran akan hak-hak terutama dalam basis gender dan ras, 

bertingkatnya juga derajat opini yang diekspresikan secara langsung yang 

didukung baik oleh penguatan individualisme dan juga akses terhadap serah-

terima opini dan informasi melalui media. Keterbukaan individu terhadap 

informasi-informasi ini juga terpengaruh dari pegangan individualisme atau 

kolektivisme yang individu tersebut miliki, dengan contoh terdapat suatu 

“paradoks” pada individualisme yaitu ia walaupun lebih menempatkan tinggi 

nilai-nilai dan opini pribadi yang ia pegang namun terdapat juga keterbukaan 

terhadap informasi-informasi yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-

nilai dari kelompok budaya tempat ia berasal dikarenakan rendahnya 



 

identifikasi terhadap kelompok tersebut. 

  Anda dituntut untuk menganalisis Bentuk 

Tantangan dan Hambatan Pancasila 

a. Analisis keadaan berikut: 

a. Globalisasi 

b. Liberalisasi 

c. Postmodernisme 

b. Korelasikan dengan Hambatan dan 

Tantangannya 

a. Fundamentalisme Agama 

b. Fundamentalisme Pasar 

c. Budaya Individualisme 

Dalam bentuk presentasi kelompo 

 
- Cara Menjaga Eksistensi Pancasila 

Dalam kondisi yang demikian, Pancasila sebagai pandangan 

hidup dan dasar negara bangsa Indonesia, memegang peranan penting 

untuk dapat menjadi filter nilai – nilai baru, sehingga mampu 

mempertahankan nilai budaya asli Indonesia di generasi masa kini. 

Pancasila akan memilah nilai – nilai mana sajakah yang bias diserap 

untuk disesuaikan dengan nilai – nilai Pancasila itu sendiri. Dengan 

begitu, nilai – nilai baru yang masuk ke Indonesia akan tetap berada di 

bawah kepribadian bangsa Indonesia. (Winarno, 2014: 49) Kemudian, 

untuk mengatasi dampak globalisasi, Pancasila harus benar-benar 

dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia dalam setiap kegiatan 

berbangsa dan bernegara. 

Bangsa Indonesia harus mempunyai tujuan bersama yang dari 

masa ke masa bertransformasi dan diperbaharui oleh dinamika 

masyarakat dan pemerintahnya. Jika negara Indonesia terbentuk oleh 

kesamaan nasib dan sejarah di masa lalu, maka ke depan perlu lebih 

dimantapkan lagi oleh kesamaan cita-cita, pandangan hidup, harapan, 

dan tujuan bangsa. Tantangan yang dapat mengikis eksistensi bangsa 

Indonesia dapat ditangkal melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Evaluasi 



 

Pancasila. Meskipun perkembangan jaman berkembang dengan sangat 

cepat, namun identitas bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan. 

Oleh karena itu, tantangan yang harus dipersiapkan oleh bangsa 

indonesia adalah menyiapkan generasi muda yang unggul dan mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya melalui segi 

pendidikan, dan pendidikan yang dapat diterapkan adalah pendidikan 

moral Pancasila. 

 

  Anda diharapkan menjelaskan mengenai pancasila 

Menjadi filter nilai – nilai baru dalam menjaga 

eksistensi, 

 Bagaimana mempertahankan identitas bangsa 

atas ancaman-ancaman dari luar?? 
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PERTEMUAN IX 

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 

A. Pengertian Filsafat 

Secara etimologi, akar kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, 

yakni philosophia. Dapat dijabarkan kata filsafat terdiri dari dua kata 

yang bermakna antara lain: kata philo, philos atau philein yang 

mempunyai arti cinta atau mencintai. Sedangkan kata shopia memiliki 

arti kebijaksanaan atau kebenaran. 

Secara harfiah, maka istilah filsafat mempunyai arti yaitu cinta 

pada suatu kebijaksanaan atau sebuah kebenaran yang hakiki. Dengan 

begitu, berfilsafat ialah suatu proses perenungan yang dipikirkan 

secara mendalamterhadap suatu hakikat kebenaran secara metodik, 

sistemik, menyeluruh (universal). Oleh sebab itu, filsafat merupakan 

sebuah ilmu yang paling umum digunakan sebagai upaya memperoleh 

kebijaksanaan serta memperteguh hakikat kebenaran. 

Untuk pertama kalinya, istilah filsafat digunakan oleh 

Phytagoras (582- 496 SM), seorang pemikir dan pelopor matemika 

yang beranggapan bahwa inti dari semesta ini adalah bilangan. Namun, 

seiring berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini pemahaman tentang 

filsafat dapat diketahui dari tafsiran- tafsiran para filsuf (pemikir) itu 

sendiri. 

Adapun 3 (tiga) prinsip dasar seseorang berfilsafat antara lain: 

1) Keheranan, sebagian filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran 

merupakan asal dari filsafat. Rasa heran itu akan mendorong untuk 

menyelidiki. 2) Kesangsian, merupakan sumber utama bagi pemikiran 

manusia yang akan menuntun pada kesadaran. Sikap ini sangat 

berguna untuk menemukan titik pangkal yang kemudian tidak 

disangsikan lagi. 3) Kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai 

berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah 

terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. 



 

Selanjutnya, muncul sebuh kesadaran akan pemahaman bahwa 

sesuatu yang terbatas pasti juga akan ditemukan sesuatu yang tidak 

terbatas diluar keterbatasan manusia berfilsafat. Pada umumnya, 

terdapat 2 (dua) pengertian mengenai filsafat itu sendiri, yaitu: filsafat 

dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai ilmu 

dan filsafat sebagai pandangan hidup, atau dapat juga dijumpai bahwa 

filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. 

Dalam konteks ini, Pancasila sebagai sistem filsafat tergolong 

dalam pengertian filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai pandangan 

hidup dan juga filsafat dalam arti praktis. Hal tersebut dapat dipahami 

oleh karena implementasi dari Pancasila sebagai dasar Negara bangsa 

Indonesia memiliki peran dan fungsi yang dapat digunakan sebagai 

pedoman maupun pandangan hidup msayarakat dalam bersikap, 

berbuat dan berperilaku dalam kehidupannya sehari-hari yang 

mencirikan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. 

Maka, segala aktivitas masyarakat Indonesia sebaiknya 

merupakan wujud dari penerapan Pancasila yang telah dijadikan 

sebagai dasar Negara maupun pandangan hidup bangsa Indonesia 

dimanapun mereka menetap dengan acuan bentuk dan nilai-nilai yag 

terkandung dari Pancasila dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak 

pertama kali menjejakkan kaki di tanah ibu pertiwi sampai akhir 

hayatnya. 

1. Objek Filsafat 

Filsafat merupakan kegiatan pemikiran yang tinggi dan murni 

(tidak terikat langsung dengan suatu objek), yang mendalam dan daya 

pikir subyek manusia dalam memahami segala sesuatu untuk mencari 

kebenaran. Berpikir aktif dalam mencari kebenaran adalah potensi dan 

fungsi kepribadian manusia. Ajaran filsafat merupakan hasil pemikiran 

yang sedalam-dalamnya tentang kesemestaan, secara mendasar 

(fundamental dan hakiki). 



 

Filsafat sebagai hasil pemikiran pemikir (filsuf) merupakan 

suatu ajaran atau sistem nilai, baik berwujud pandangan hidup (filsafat 

hidup) maupun sebagai ideologi yang dianut suatu masyarakat atau 

bangsa dan negara. Filsafat demikian, telah tumbuh dan berkembang 

menjadi suatu tata nilai yang melembaga sebagai suatu paham (isme) 

seperti kapitalisme, komunisme, fasisme dan sebagainya yang cukup 

mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara modern. 

Filsafat sebagai kegiatan olah pikir manusia menyelidik objek 

yang tidak terbatas yang ditinjau dari dari sudut isi atau substansinya 

dapat dibedakan antara lain: 

a. Objek material filsafat yaitu objek pembahasan filsafat yang 

mencakup segala sesuatu baik yang bersifat material kongkrit 

seperti manusia, alam, benda, binatang dan lain-lain, maupun 

sesuatu yang bersifat abstrak spiritual seperti nilai-nilai, ide-ide, 

ideologi, moral, pandangan hidup dan lain sebagainya. 

b. Objek formal filsafat yaitu cara memandang seorang peneliti 

terhadap objek material tersebut. Suatu objek material tertentu 

dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Oleh 

karena itu, terdapat berbagai macam sudut pandang filsafat yang 

merupakan cabang-cabang filsafat. 

Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok sebagai berikut: 

a. Metafisika, yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi di 

balik fisis yang meliputi bidang: ontologi (membicarakan teori sifat 

dasar dan ragam kenyataan), kosmologi (membicarakan tentang 

teori umum mengenai proses kenyataan, dan antropologi. 

b. Epistemologi, adalah pikiran-pikiran dengan hakikat pengetahuan 

atau kebenaran. 

c. Metodologi, adalah ilmu yang membicarakan cara/jalan untuk 

memperoleh pengetahuan. 

d. Logika, adalah membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar 



 

dapat mengambil kesimpulan yang benar. 

e. Etika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku 

manusia tentang baik-buruk. 

f. Estetika, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hakikat 

keindahan dan keburukan. 

 
2. Aliran-Aliran Filsafat 

Aliran-aliran utama filsafat yang ada sejak dahulu hingga 

sekarang sebagai berikut: 

a. Aliran Materialisme, aliran ini mengajarkan bahwa hakikat realitas 

kesemestaan, termasuk mahluk hidup dan manusia ialah materi. 

Semua realitas itu ditentukan oleh materi (misalnya benda 

ekonomi, makanan) dan terikat pada hukum alam, yaitu hukum 

sebab-akibat (hukum kausalitas) yang bersifat objektif. 

b. Aliran Idealisme/Spiritualisme, aliran ini mengajarkan bahwa ide 

dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian 

manusia. Subjek manusia sadar atas realitas dirinya dan 

kesemestaan karena ada akal budi dan kesadaran rohani manusia 

yang tidak sadar atau mati sama sekali tidak menyadari dirinya 

apalagi realitas kesemestaan. Jadi hakikat diri dan kenyataan 

kesemestaan ialah akal budi (ide dan spirit). 

c. Aliran Realisme, aliran ini menggambarkan bahwa kedua aliran 

diatas adalah bertentangan, tidak sesuai dengan kenyataan (tidak 

realistis). Sesungguhnya, realitas kesemestaan, terutama 

kehidupan bukanlah benda (materi) semata- mata. Kehidupan 

seperti tampak pada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia 

mereka hidup berkembang biak, kemudian tua dan akhirnya mati. 

Pastilah realitas demikian lebih daripada sekadar materi. 

B. Pancasila Sebagai Jati diri Bangsa Indonesia 

Kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan 



 

konteksnya, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia, sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, sebagai 

ideologi bangsa dan negara Indonesia. Seluruh kedudukan dan fungsi 

Pancasila itu bukanlah berdiri secara sendiri-sendiri namun bilamana 

dikelompokan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi 

Pancasila yaitu sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup 

bangsa Indonesia. 

Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai (value system) yang 

merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia 

sepanjang sejarah, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan luar yang 

sesuai sehingga secara keseluruhannya terpadu menjadi kebudayaan 

bangsa Indonesia. Hal itu bias dilihat dari proses terjadinya Pancasila 

yaitu melalui suatu proses yang disebut kausa materialisme karena nilai-

nilai dalam Pancasila sudah ada dan hidup sejak jaman dulu yang 

tercermin dalam kehidupan sehari-hari. 

Pandangan yang diyakini kebenarannya itu menimbulkan tekad 

bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku 

serta perbuatannya. Di sisi lain, pandangan itu menjadi motor penggerak 

bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Dari pandangan 

inilah maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa, gagasan 

kejiwaan apa saja yang akan coba diwujudkan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Satu pertanyaan yang sangat 

fundamental disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara Republik 

Indonesia yakni “di atas dasar apakah negara Indonesia didirikan” ketika 

mereka bersidang untuk pertama kali di lembaga BPUPKI. 

Mereka menyadari bahwa makna hidup bagi bangsa Indonesia 

harus ditemukan dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sendiri 

yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang 

dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang 

masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak 



 

lahirnya. 

Nilai-nilai itu adalah buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-

gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. 

Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan sosial 

dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberi corak, watak dan 

ciri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan 

masyarakat dan bangsa lainnya. Kenyataan yang demikian itu 

merupakan suatu kenyataan objektif yang merupakan jatidiri bangsa 

Indonesia. 

Jadi nilai-nilai Pancasila itu diungkapkan dan dirumuskan dari 

sumber nilai utama yaitu: 

a. nilai-nilai yang bersifat fundamental, universal, mutlak, dan abadi 

dari Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam inti kesamaan 

ajaranajaran agama dalam kitab suci. 

b. nilai-nilai yang bersifat kolektif nasional yang merupakan intisari 

dari nilai- nilai yang luhur budaya masyarkat (inti kesatuan adat-

istiadat yang baik)  yang tersebar di seluruh nusantara. 

 
1. Rumusan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan 

suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-

bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan 

tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. 

Lazimnya sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a. suatu kesatuan bagian-bagian 

b. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri 

c. saling berhubungan dan saling ketergantungan 

d. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama 

(tujuan sistem) 

e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 



 

Pada hakikatnya setiap sila Pancasila merupakan suatu asas 

sendirisendiri, fungsi sendiri-sendiri namun demikian secara 

keseluruhan adalah suatu kesatuan yang sistematis dengan tujuan 

(bersama) suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila. 

 
2. Susunan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Bersifat Organis 

Isi sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu 

kesatuan peradaban, dalam arti, setiap sila merupakan unsur (bagian 

yang mutlak) dari kesatuan Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila 

merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal, dengan akibat 

setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila 

lainnya. Di samping itu, di antara sila satu dan lainnya tidak saling 

bertentangan. Kesatuan sila-sila yang bersifat organis tersebut pada 

hakikatnya secara filisofis bersumber pada hakikat dasar ontologis 

manusia sebagai pendukung dari inti, isi dari sila-sila Pancasila yaitu 

hakikat manusia bersifat monopluralis yang memiliki unsur-unsur 

susunan kodrat jasmani-rohani, sifat kodrat individu-mahluk sosial, 

dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri-mahluk Tuhan 

Yang Maha Esa. Unsur-unsur itu merupakan suatu  kesatuan yang 

bersifat organis harmonis. 

 

3. Susunan Kesatuan Yang Bersifat Hirarkhis Dan Berbentuk Piramidal 
Hirarkhis dan piramidal mempunyai pengertian yang sangat 

matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sila-sila 

Pancasila dalam hal urut-urutan luas (kuantiítas) dan juga dalam hal isi 

sifatnya. Susunan sila-sila Pancasila menunjukkan suatu rangkaian 

tingkatan luas dan isi sifatnya dari silasila sebelumnya atau diatasnya. 

Dengan demikian, dasar susunan sila-sila Pancasila mempunyai 

ikatan yang kuat pada setiap silanya sehingga secara keseluruhan 

Pancasila merupakan suatu keseluruhan yang bulat. Oleh karena itu, 



 

sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari sila-

sila Pancasila berikutnya. Secara ontologis hakikat Pancasila 

mendasarkan setiap silanya pada landasan, yaitu: Tuhan, Manusia, Satu, 

Rakyat, dan Adil. Oleh karena itu, hakikat itu harus selalu berkaitan 

dengan sifat dan hakikat negara Indonesia. Dengan demikian maka, sila 

pertama adalah sifat dan keadaaan negara harus sesuai dengan hakikat 

Tuhan; sila kedua sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan 

hakikat manusia; sila ketiga sifat dan keadaan negara harus satu; sila 

keempat adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat 

rakyat; dan sila kelima adalah sifat dan keadaan negara harus sesuai 

dengan hakikat adil. 

Contoh rumusan Pancasila yang bersifat hirarkis dan berbentuk 

piramidal adalah sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 

meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 

4. Rumusan Hubungan Kesatuan Sila-Sila Pancasila Yang Saling Mengisi 

Dan Saling Mengkualifikasi 

Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal, hirarkhis 

piramidal juga memiliki sifat saling mengisi dan salng 

mengkualifikasi. Hal itu dimaksudkan bahwa setiap sila terkandung 

nilai keempat sila lainnya, dengan kata lain, dalam setiap sila 

Pancasila senantiasa dikualifikasi oleh keempat sila lainnya. 

Contoh rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang mengisi 

dan saling mengkualifikasi adalah sebagai berikut: sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 



 

  Anda dituntut untuk menjelaskan Pancasila 

sebagai sistem filsafat tergolong dalam pengertian 

filsafat dalam arti produk, filsafat sebagai 

pandangan hidup dan juga filsafat dalam arti 

praktis. 

 Anda dipersilahkan memberikan bukti tentang 

Pancasila yang dilaksanakan oleh bangsa 

Indonesia sejak pertama kali menjejakkan kaki di 

tanah ibu pertiwi sampai akhir hayatnya. 

Menjelaskan Mengenai Konsep Pancasila Sebagai 

Jatidiri Bangsa Indonesia 

 Disampaikan dalam bentuk presentasi 

 

 

 

 

C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila  

Filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang 

Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan 

tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian secara mendasar 

dan menyeluruh. Pembahasan filsafat dapat dilakukan secara deduktif 

(dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan 

menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang 

komprehensif dan secara induktif (dengan mengamati gejala-gejala 

sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan 

makna yang hakiki dari gejala-gejala itu). Dengan demikian, filsafat 

Pancasila akan mengungkapkan konsep-konsep kebenaran yang bukan 

saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan bagi manusia pada 

umumnya. 

 

1. Aspek Ontologis 
Ontologi menurut Runes, adalah teori tentang adanya 

keberadaan atau eksistensi. Sementara Aristoteles, menyebutnya 
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sebagai ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu dan disamakan artinya 

dengan metafisika. Jadi ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki 

makna yang ada (eksistensi dan keberadaan), sumber ada, jenis ada, 

dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika dan 

kesemestaan atau kosmologi. 

Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat 

mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar 

antropologis. Subyek pendukungnya adalah manusia, yakni: yang 

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang 

berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. 

Hal yang sama juga berlaku dalam konteks negara Indonesia, Pancasila 

adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah rakyat 

(manusia). 

 
2. Aspek Epistemologi 

Epistemologi adalah bidang/cabang filsafat yang menyelidiki 

asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 

Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran, 

membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia tahu 

atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi penyelidikan 

epistemologi. Dengan kata lain, adalah bidang/cabang yang menyelidiki 

makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat dan 

proses terjadinya ilmu, termasuk semantik, logika, matematika dan 

teori ilmu. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya 

adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari 

Pancasila menjadi pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam 

memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan 

negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia 

Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup 

dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian seperti itu telah menjadi 



 

suatu sistem cita- cita atau keyakinan-keyakinan (belief system) 

sehingga telah menjelma menjadi ideologi (mengandung tiga unsur 

yaitu: 1. logos (rasionalitas atau penalaran), 2. pathos (penghayatan), 

dan 3. ethos (kesusilaan). 

 
3. Aspek Aksiologi 

Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran dan atau 
ilmu/teori. 

Menurut Brameld, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki 
antara lain: 

a. Tingkah laku moral, yang berwujud etika 

b. Ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan 

c. Sosio politik yang berwujud ideologi. 

Kehidupan manusia sebagai mahluk subyek budaya, pencipta 

dan penegak nilai, berarti manusia secara sadar mencari memilih dan 

melaksanakan (menikmati) nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani 

jasmani manusia. Dengan demikian, aksiologi adalah cabang fisafat 

yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai 

dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikemukakan pula bahwa 

yang mengandung nilai itu bukan hanya yang bersifat material saja 

tetapi juga sesuatu yang bersifat nonmaterial/rokhaniah. 

Nilai-nilai material relatif mudah diukur yaitu dengan 

menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya, sedangkan nilai 

rokhaniah alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu indra 

manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia. 

  Anda menjelaskan mengenai Lazimnya ciri-ciri 

sistem sebagai berikut: 

a. Suatu kesatuan bagian-bagian 

b. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi 

sendiri-sendiri 

c. Saling berhubungan dan saling ketergantungan 

d. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai 
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suatu tujuan bersama (tujuan Sistem) 

e. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks 

 Anda menjelaskan pancasila dari beberapa aspek : 

a. Aspek Ontologis 

b. Aspek Epistemologi 

c. Aspek Aksiologi 

Disampaikan dalam bentuk presentasi kelompok 

 
D. Nilai-Nilai Pancasila Menjadi Dasar Dan Arah Keseimbangan 

Antara Hak Dan Kewajiban 

Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat 

merupakan falsafah kehidupan masyarakat yang memberi corak dan 

warna bagi kehidupan masyarakat. Pancasila memandang bahwa 

kebahagiaan manusia akan tercapai jika ditumbuh-kembangkan 

hubungan yang serasi antara manusia dengan masyarakat serta 

hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan 

terkandung beberapa hubungan manusia yang melahirkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hubungan Vertikal Adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang 

Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Dalam hubungannya dengan itu, manusia memiliki 

kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan perintah-Nya dan 

menjauhkan/menghentikan larangan-Nya, sedangkan hak-hak yang 

diterima manusia adalah rahmat yang tidak terhingga yang diberikan dan 

pembalasan amal perbuatan di akhirat nanti. 

b. Hubungan Horisontal Adalah hubungan manusia dengan 

sesamanya baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga 

bangsa maupun warga negara. Hubungan itu melahirkan hak dan 

kewajiban yang seimbang. 3. Hubungan Alamiah Adalah hubungan 

manusia dengan alam sekitar yang meliputi hewan, tumbuh-



 

tumbuhan dan alam dengan segala kekayaannya. Seluruh alam 

dengan segala isinya adalah untuk kebutuhan manusia. Manusia 

berkewajiban untuk melestarikan karena alam mengalami 

penyusutan sedangkan manusia terus bertambah. 

  Anda memberikan argumentasi empiris terkait 

pernyataan “Apabila memahami nilai-nilai dari 

sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa 

hubungan manusia yang melahirkan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban antar 

hubungan tersebut”. 

 Anda dituntut untuk menjelaskan:  

a. Hubungan Vertikal  
b. Hubungan Horisontal  

Disampaikan dalam bentuk presentasi kelompok 

 
E. Pancasila Sebagai Sistem Etika 

1. Pengertian Etika 

Etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani “ēthos” yang berarti 

adat/kebiasaan, kebiasaan cara bertindak dan karakter. Makna yang 

sama juga dimiliki oleh sebuah kata dalam bahasa Latin “mos, mōris”. 

Dari kata ini kemudian lahir kata moral. Oleh karena itu, secara 

etimologis (dari asal-usul katanya) antara etika dan moral itu sinonim 

dan tidak ada perbedaan arti dan oleh karena itu kedua kata itu bisa 

dipakai secara bergantian tanpa merubah arti untuk menerangkan ilmu 

atau filsafat mengenai tindakan manusiawi (K. Bertens, 2007: 4). 

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di 

lingkungan yang berbahasa Anglo-Saxon, kedua kata itu sering 

dibedakan. Kata “etika” dipakai dalam pendekatannya yang lebih 

mendasarkan diri pada akal budi sedangkan kata “moral” dipakai dalam 

kaitannya dengan pendekatan otoritas- wahyu kitab suci (keagamaan) 

sehingga ada orang yang menyebut moral sebagai etika teologi. 

Ada juga orang yang membedakannya: istilah moral dipakai 

untuk menerangkan baik buruknya manusia sebagai manusia secara 
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keseluruhan sedangkan istilah etika untuk menerangkan pemikiran 

sistematis tentang moralitas (Magnis Suseno, 2003).  

Pada umumnya kalau berbicara mengenai etika, biasanya orang 

menghubungkannya dengan filsafat dan ilmu pengetahuan, padahal 

asal usulnya tidaklah selalu demikian. Melalui kata bahasa Latin 

“ethica”, kata etika dihubungkan dengan kata dalam bahasa Yunani 

“ēthica” yang berjenis kelamin neutrum dan plural untuk menerangkan 

hal-hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. 

Dalam arti inilah Aristoteles menulis buku etika yang sangat 

terkenal, “Ηθίκων Νικομαχειων” (Etica Nicomachea) dan “Ηθίκων 

Ευδεμειων” (Etica Eudemia). Aristoteles mengklasifikasikan ilmu 

pengetahuan ke dalam tiga kategori, yakni 170 praxis, produktif dan 

teoritis. Dalam klasifikasi ini etika digolongkan sebagai ilmu 

pengetahuan praxis (Magnis-Suseno, 2003). 

Dari sinilah kemudian etika berkembang menjadi ilmu 

pengetahuan mengenai tingkah laku manusiawi yang ingin menjawab 

pertanyaan fundamental, “Bagaimana saya harus hidup dan bertindak?” 

Etika memberikan orientasi dan mengkritisi mengapa kita harus 

bertindak begini atau begitu. Oleh karena itu, sebagai cabang filsafat, 

etika tidak berpretensi langsung untuk membuat manusia menjadi baik 

tetapi memberikan pertanggungjawaban nalar mengapa saya berbuat 

begini atau begitu. 

Jadi hasil langsung dari etika bukanlah kebaikan melainkan 

pengertian mendasar dan kritis. Sesudah orang mempunyai dasar 

tindakannya, diharapkan dia bertindak berdasarkan dasar itu. Untuk 

diperhatikan bahwa tidak semua tingkah laku maupun kegiatan 

manusia adalah objek dari etika. Detak jantung dan nafas serta 

perbuatan orang yang mengigau tidak menjadi objek etika. Hanya 

tingkah laku yang disadari dan dikehendaki serta dilakukan dengan 

kebebasan yang menjadi objek dari etika. 



 

Oleh karena itu, etika mengandaikan adanya akal budi manusia 

(Magnis Suseno, 2003). Salah satu kebutuhan manusia ialah orientasi 

sebelum kita membuat sesuatu: dimana kita berada, situasinya, kemana 

kita harus melangkah, apa tujuan kita dan sebagainya. Manusia adalah 

makhluk yang tahu dan mau. Kemauan mengandaikan adanya 

pengetahuan. Manusia hanya bisa bertindak dengan bijaksana kalau 

dia sudah tahu terlebih dahulu variabel-variabel pengetahuan yang 

mendasari tindakannya. 

 
2. Etika Dan Moral 

Ajaran Moral, atau ajaran, wejangan, khotbah, kumpulan 

peraturan dan ketetapan tentang bagaimana manusia harus hidup dan 

bertindak agar menjadi manusia baik. Sumber langsung dari ajaran 

moral adalah: kedudukan/kewenangan, misal orang tua, guru, pemuka 

masyarakat/agamawan dan tulisan bijak. Sementara, sumber dasar dari 

ajaran tersebut adalah agama, tradisi, adat-istiadat, ideologi tertentu. 

Berikut ini ciri-ciri kekhususan moral sebagai berikut: 

a. Norma moral langsung berkaitan dengan inti karakter manusia. 

Karakter menyangkut inti, kekhasan manusia yang muncul dari 

dalam. Maka pembahasan mengenai moral sangat terkait dengan 

karakter pada diri seseorang. 

b. Norma moral menjadi norma yang menegaskan kewajiban dasar 

manusia dalam bentuk perintah atau larangan. Jadi ia berfungsi 

sebagai imperatif kategoris. 

c. Norma moral berlaku umum. Artinya, berlaku bagi siapa saja, 

kapan saja dan di mana saja dan dalam situasi apapun. Dasar dari 

universalitas itu adalah objektivitas dan pertanggungjawaban 

rasional. 

d. Norma moral berkaitan dengan hati nurani, hati nurani adalah 

institusi tertinggi dari manusia dalam menetapkan sebuah perilaku 



 

yang baik (K. Bertens, 2007: 17-18). 

Sementara itu, etika justru merupakan pemikiran kritis dan 

mendasar tentang ajaran dan pandangan moral, “Mengapa kita harus 

mengikuti ajaran moral tertentu atau bagaimana kita dapat mengambil 

sikap yang bertanggung jawab terhadap ajaran moral itu.” Bisa 

dikatakan, etika itu kurang dari ajaran moral sebab etika tidak 

berwewenang untuk menetapkan apa yang boleh/tidak boleh. 

Etika lebih dari ajaran moral sebab etika berusaha untuk 

mengerti mengapa atau atas dasar apa kita harus mengikuti ajaran 

moral tertentu (K. Bertens, 2007). Keperluan akan etika disebabkan 

oleh beberapa hal, diantaranya adalah Pertama, dalam dunia yang 

plural, yang menawarkan beragam aliran dan ideologi, etika 

memberikan pendasaran rasional akan pilihan etis yang dipilihnya. 

Kedua, perubahan dunia yang begitu cepat, era transformtif, 

yang dimediatori oleh teknologi informasi, maka gempuran kebudayan 

modern, globalisasi (sebuah dunia tanpa batas) akhirnya menyisakan 

berbagai ragam sikap dan pandangan hidup individualis (pandangan 

hidup yang bertolak dari kebebasan individu) dan sekularisme 

(pemisahan antara urusan dunia dengan akhirat), serta gejala 

materialism (suatu pandangan ontologis yang hanya meyakini materi 

yang disebut sebagai sebagai realitas). 

Dihadapkan pada berbagai ragam aliran, pandangan hidup, serta 

mungkin ideologi tersebut, maka etika membantu agar manusia tidak 

kehilangan orientasi: memilih mana yang bisa berubah dan mana yang 

tidak sehingga dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab. Ketiga, 

dalam transformasi budaya itu ada orang yang “memancing di air 

keruh” dengan menawarkan berbagai macam ideologi. Etika berperan 

untuk mengkritisi secara objektif ideologi itu sehingga tidak mudah 

terpancing baik untuk memeluknya 100% ataupun menolaknya. 

Dengan demikian, kita tidak naif atau bahkan memang tidak ada 



 

jaminan penafsiran itu bersifat mutlak kebenarannya. Wahyu bersifat 

mutlak, tetapi penafsiran atas wahyu atau dogma tidak selalu benar, 

atau bahkan hanya mendekati kebenaran. Dari berbagai ragam 

penafsiran atas Wahyu atau dogma agama tersebut, maka munculnya 

berbagai ragam perbedaan pandangan atau pendapat, di sinilah peran 

etika untuk mengkritisi interpretasi yang ada dan kemungkinan 

mencari apakah masih ada interpretasi baru sebagai alternatif 

kebuntuan. 

Dalam batas-batas universal, semua umat beragama menyakini 

bahwa wahyu Tuhan atau Allah itu sempurna tetapi kemampuan 

manusia untuk memahaminya itu terbatas sehingga ada kemungkinan 

si penafsirnya yang salah menterjemahkan atau menafsirkannya, dan 

bukan wahyunya itu sendiri (Magnis Seseno, 2003). 

Dalam konteks sekarang, muncul berbagai persoalan yang 

menyangkut etika dan moral. Persoalan-persoalan yang baru muncul 

tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi, seperti cloning, 

stem, sel, genetic engineering, dan seterusnya. Maka, secara 

naskah/tekstual (eksplisit), persoalan yang menyangkut etika dan 

moral tersebut tidak ada dalam Wahyu atau Kitab Suci, sehingga 

diperlukan penafsiran secara kontekstual mengenai hal tersebut. 

Sebagai orang beriman, tentu saja dimintai pertanggungjawaban 

masalah-masalah baru tersebut. 

Oleh karena itu, etika membantu memecahkan masalah 

hidupnya kalau dia ingin hidup baik. Semua agama mengajarkan 

manusia untuk mempergunakan akal budinya dalam beriman sebab 

iman tidak menjadikan rasio manusia tidak berguna, akan tetapi iman 

justru mendorong manusia untuk menggunakan akal- budinya (Magnis 

Suseno, 2003). 

Adapun beberapa hubungan kritis antara etika dan agama 
sebagai berikut: 



 

 Agama dan etika sama-sama meletakkan dasar moral 

 Sifat dogmatis agama dapat diantisipasi dengan sikap kritis dalam 
etika 

 Sementara etika dapat membantu menafsirkan agama yang 
cenderung statis 

 Agama dapat mengkoreksi kecenderungan etika yang bebas, 

meskipun meletakkan hati nurani sebagai pijakan dasar (Magnis 

Suseno, 2003). 

Hubungan kritis-dialektis antara etika dan agama ini 

mensyaratkan keterbukaan di antara keduanya. Agama khususnya 

harus membuka diri dari kecenderungan menutup diri dan bersifat 

dogmatis, sementara etika yang cerderung „bebas‟ dan tak terarah juga 

harus menahan diri dari hasrat untuk mengkritis dogma-dogma agama 

dengan tanpa batas; maka disinilah peran agama 

„mengkritik‟ kecenderungan etika yang bercorak rasionalistik murni. 

 
 

3. Etika Dan Hukum 

Berikut ini perbedaan dan kaitan antara etika dan hukum: 

Pertama, penilaian hukum lebih terfokus pada kodifikasi (berdasarkan 

pasal-pasal atau ayat-ayat), sedangkan etika lebih melihat dimensi 

moralitas atau subjektif. Kedua, penilaian hukum lebih membatasi diri 

pada aspek lahiriah, yakni ketaatan seseorang terhadap seperangkat 

peraturan, sedangkan penilaian etika mengarah pada dimensi batiniah 

seseorang. Ketiga, hukum didasarkan pada kehendak masyarakat dan 

negara, sedangkan penilaian moral didasarkan pada norma yang 

melebihi negara, yakni harkat dan martabat manusia. Keempat, sanksi 

jelas. Kelima, norma hukum menciptakan sikap legalisme dalam arti 

ketaatan seseorang terhadap sejumlah peraturan secara membabi buta 

(heteronom), sedangkan etika menekankan sifat otonom dalam arti 

kesadaran dari dalam diri (K. Bertens, 2007). Oleh karena itu, hukum 

membutuhkan etika agar bermakna (kesadaran diri); sementara etika 



 

membutuhkan hukum agar penilaian etika (dimensi bantin) tidak jatuh 

pada subyektif. 

 
4. Hubungan Etika, Norma Dan Fakta 

Etika beserta aktualisasinya sebetulnya tidak dapat dipisahkan 

dengan pandangan hidup, atau filasafat hidup dalam masyarakat 

tertentu. Masyarakat yang mempunyai pandangan hidup berbasis pada 

keyakinan ontologis materialis (bahwa yang-ada/being adalah materi), 

maka parameter material atau prinsip mendasar dalam praktek 

kehidupan masyarakat tersebut. Material adalah tujuan tertinggi yang 

ingin dicapai dalam sebuah tindakan, apa yang dikatakan baik ataupun 

yang menyangkut keburukan berdasarkan capaian materi yang 

diperoleh. 

Demikian juga masyarakat yang mendasarkan pada pandangan 

atau falsafah ateisme, maka praktik atau perilaku dan tindakannya 

tidak didasarkan pada otoritas wahyu Tuhan. Praktek moralitas dan 

perilaku murni didasarkan pada tindakan manusiawi. Ateisme jelas 

menolak ajaran moral yang bersumber dari agama, ajaran moral yang 

berasal dari agama justru „mengekang‟ kebebasan manusia, bahkan 

hanya menjadi candu yang membuat manusia terlena dan dibuai dalam 

hayalan surga. 

Oleh karena itu, moralitas yang bersumber dari agama harus 

diabaikan. Pandangan yang sedikit lebih lunak berasal dari kalangan 

liberalism, yang memisahkan urusan dunia dengan ukhrawi. Urusan 

etika dan moral manusia tidak ada sangkut pautnya dengan urusan 

kehidupan religious. Norma baik dalam etika dan moral kehidupan 

manusia, belum tentu baik menurut norma moral agama (Kaelan, 2009: 

134-135). 

Pelaksanaan dan realisasi moral dalam kehidupan masyarakat 

merupakan suatu fakta, atau secara terminologis disebut das sein, 



 

sedangkan prinsip nilai yang merupakan dasar filsafat itu disebut 

sebagai das sollen yang secara harfiah disebut „seharusnya‟ (Kaelan, 

2009: 136). 

 
5. Metode Etika 

Walaupun metode etika itu ada banyak, namun dalam setiap 

model pendekatan etika itu selalu ada sikap kritis. Pada dasarnya etika 

tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, 

norma-norma, dan pandangan moral secara kritis. Etika mengamati 

realita moral secara kritis dan mengungkapkan pertanggungjawaban 

atas sikap moral dan dalam kerancuan berusaha menyingkapkan tabir 

kerancuan itu secara rasionalis. 

Etika berusaha menjernihkan masalah-masalah moral. Norma 

moral  berarti tolok ukur untuk mengukur kebaikan orang. Dia dinilai 

dalam kapasitasnya sebagai manusia. Penilaian moral selalu mengacu 

kepada baikburukya manusia sebagai manusia secara keseluruhan, 

yakni menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat 

dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku 

peran tertentu, profesi atau norma tertentu yang terbatas, misalnya 

sebagai dosen, dokter, hakim dan lain-lain. 

Karena penilaian moral menyangkut keseluruhan baik-buruknya 

manusia, maka belum tentu orang yang baik dalam profesinya baik juga 

sebagai manusia. Artinya, baik sebagai manusia menyangkut 

penilaiannya secara utuh, tetapi baik sebagai profesi yang diembannya 

hanya menyangkut perilaku yang telah ditetapkan standar baik-

buruknya oleh sebuah lembaga atau pimpinan. 

Norma moral menyangkut tolok ukur untuk menentukan betul-

salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya 

sebagai manusia dan bukan pelaku peran tertentu/terbatas. 

Kenyataannya, ada banyak norma yang harus diikuti dalam hidup. Ada 



 

norma yang bersifat khusus dan ada norma yang berlaku umum. 

Norma khusus adalah norma-norma yang hanya berlaku dalam 

lingkungan terbatas, misalnya dalam sepak bola, bola tidak boleh 

disentuh dengan tangan, tetapi itu hanya berlalu dalam permainan saja. 

Setelah selesai permainan maka norma itu tidak berlaku. Ada banyak 

norma-norma seperti ini, misalnya sebagai guru, hakim, pemain, 

pedagang dsb. Norma ini terbatas dalam kalangan tertentu. Bahkan, 

dalam batas-batas tertentu, beberapa norma agama pun juga terbatas 

pada para pemeluknya sendiri. 

Norma yang bersifat umum ada 3 (tiga) antara lain: 

 Norma sopan-santun adalah norma yang menyangkut sikab 

lahiriah manusia. Walaupun sikab lahirian seharusnya 

mencerminkan sikab hati tetapi tidak semua pelanggaran norma 

sopan santun menjadikan dia buruk secara moral. 

 Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh 

masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan 

kesejahteraan umum (Bonum Comune). Ini norma yang tidak 

dibiarkan dilanggar dan pelanggarannya dikenakan sangsi hukum. 

Norma hukum tidak selalu sama dengan norma moral, bisa terjadi 

bahwa kesadaran moral seseorang (suara hati) akan melanggar 

hukum tetapi pelanggaran itu tidak bisa dipakai untuk mengukur 

bahwa dia orang yang buruk. Bisa terjadi bahwa pelanggaran 

hukum bukan menjadi pelanggaran moral. 

 Norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk 

mengukur kebaikan seseorang. Dengan norma moral inilah kita 

dinilai. Oleh karena itu penilaian moral selalu lebih berbobot 

karena penilaian itu tidak lagi parsial (dari satu sudut tertentu) 

tetapi dari keseluruhan kita sebagai manusia. 

  Anda dituntut untuk menjelaskan : 

1. Pengertian etika 

2. Etika dan moral Evaluasi 



 

3. Etika dan hukum 

4. Hubungan etika, norma dan fakta 

5. Metode etika 

 Disampaikan dalam bentuk presentasi kelompok. 
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PERTEMUAN X 

PANCASILA DASAR PENGEMBANGAN ILMU 

 
 

Ilmu mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap 

aktivitas berpikir manusia. Ilmu merupakan Pengetahuan tentang suatu 

bidang yang tersusun secara sistematis menurut metode tertentu. Pada 

awalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia relative masih sederhana 

dan belum berkembang. Tetapi seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa sekarang berbanding 

lurus dengan sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai 

peristiwa yang ada disekitarnya. Pentingnya penerapan nilai nilai pancasila 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat. 

Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu maksudnya kelima sila 

pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. pancasila sebagai paradigma ilmu Pentingnya 

pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah 

untuk memperlihatkan peran pancasila sebagai rambu-rambu normative 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, 

pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya 

bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. 

 
A. Pilar Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Pancasila 

Kekuatan bangunan ilmu  terletak  pada  sejumlah pilar-pilarnya, 

yaitu pilar ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut 

dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan. Berfungsi sebagai penyangga, 

penguat, dan bersifat integratif serta prerequisite/saling 

mempersyaratkan. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada 

persoalan ontologi, epistemologi dan aksiologi. 

1. Pilar Ontologi 



 

Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi 

penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya 

komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Membantu pemetaan 

masalah, kenyataan, batas-batas ilmu dan kemungkinan kombinasi 

antar ilmu. Misal masalah krisis moneter, tidak dapat hanya ditangani 

oleh ilmu ekonomi saja. Ontologi menyadarkan bahwa ada kenyataan 

lain yang tidak mampu dijangkau oleh ilmu ekonomi, maka perlu 

bantuan ilmu lain seperti politik, sosiologi. 

Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat 

mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar 

antropologis. Subyek pendukungnya adalah manusia, yakni: yang 

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang 

berkerakyatan dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. 

Hal yang sama juga berlaku dalam konteks negara Indonesia, 

Pancasila adalah filsafat negara dan pendukung pokok negara adalah 

rakyat (manusia). 

 
2. Pilar Epistemologi 

Selalu menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, 

sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, 

proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, strategi. 

Pengalaman epistemologis dapat memberikan sumbangan bagi kita : 

a. Sarana legitimasi bagi ilmu/menentukan keabsahan disiplin 
ilmu tertentu 

b. Memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu 

c. Mengembangkan ketrampilan proses 

d. Mengembangkan daya kreatif dan inovatif. 

Pengetahuan manusia sebagai hasil pengalaman dan pemikiran, 

membentuk budaya. Bagaimana manusia mengetahui bahwa ia tahu 

atau mengetahui bahwa sesuatu itu pengetahuan menjadi 



 

penyelidikan epistemologi. Dengan kata lain, adalah bidang/cabang 

yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, 

syarat-syarat dan proses terjadinya ilmu, termasuk semantik, logika, 

matematika dan teori ilmu. 

Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila menjadi pedoman atau 

dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, 

manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta 

sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah 

yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam 

pengertian seperti itu telah menjadi suatu sistem cita-cita atau 

keyakinan-keyakinan (belief system) sehingga telah menjelma 

menjadi ideologi (mengandung tiga unsur yaitu: 1. logos (rasionalitas 

atau penalaran), 2. pathos (penghayatan), dan 3. ethos (kesusilaan). 

 
3. Pilar Aksiologi 

Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran dan atau ilmu/teori. 

a. tingkah laku moral, yang berwujud etika 

b. ekspresi etika, yang berwujud estetika atau seni dan keindahan 

c. sosio politik yang berwujud ideologi. 

Kehidupan manusia sebagai mahluk subyek budaya, pencipta dan 

penegak nilai, berarti manusia secara sadar mencari memilih dan 

melaksanakan (menikmati) nilai. Jadi nilai merupakan fungsi rohani 

jasmani manusia. Dengan demikian, aksiologi yang menyelidiki makna 

nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai dan hakikat nilai, 

termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai 

itu bukan hanya yang bersifat material saja tetapi juga sesuatu yang 

bersifat nonmaterial/rokhaniah. 

Nilai-nilai material relatif mudah diukur yaitu dengan 

menggunakan indra maupun alat pengukur lainnya, sedangkan nilai 



 

rokhaniah alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu 

indra manusia yaitu cipta, rasa, karsa serta keyakinan manusia. Selalu 

berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai 

(etis,moral,religius) dalam setiap penemuan, penerapan atau 

pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar 

dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan 

seorang profesional dan ilmuwan. 

 

  Anda diharapkan menganalisis konsepsi ontologi, 

epistimologi dan aksiologi dalam berbagai 

refrensi. Kaitkan dengan nilai kebutuhan pancasila 

dalam pengembangan ilmu. 

 Memberikan paper ilmiah kepada dosen tentang 

salah satu analisis pilar sebagai bentuk tugas 

individu. 

 
 

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan 

Teknologi 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek mengandung 

pengertian bahwa pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan 

Iptek demi kesejahteran manusia. Dengan kata lain, dalam 

pengembangan Iptek, pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka 

berfikir serta dasar moralitas. 

Adapun hakekat pancasila sebagai paradigma pembangunan Iptek 

adalah sebagai berikut: 

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar atau landasan 

bahwa pembangunan Iptek tidak hanya memikirkan apa yang 

ditemukan atau diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan 

maksud dan akibat bagi manusia dan lingkungannya. Pengolahan 

diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia 

dialam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian 

sistematik dari alam yang diolahnya. 

Evaluasi 



 

b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap memberikan landasan 

bahwa pembngunan Iptek harus bersifat beradap dan diabadikan 

untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, 

pembangunan Iptek harus didasarkan kepada tujuan dasarnya untuk 

mewujudkan kesejahteraan manusia serta peningkatan harkat dan 

martabat manusia. 

c. Sila persatuan Indonesia memberikan arahan bahwa 

pembangunan iptek hendaknya dapat mengembangkan 

nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai 

bagian umat manusia. 

d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaan dalam 

permusyawaratan perwakilan mendasari pembangunan iptek 

secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan Iptek. Selain itu dalam 

pembangunan Iptek, setiap ilmuwan harus menghormati dan 

menghargai kebebasan orang lain dan harus ,memiliki sikap terbuka, 

artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan 

dengan teori lainnya. 

e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

mengkomplementasikan pembangunan iptek haruslah menjaga 

keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemabusiaan, yaitu 

keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, 

manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia 

dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam 

lingkungannya. 

  Anda dituntut memberikan asumsi bahwa dalam 

pengembangan Iptek, pancasila harus dijadikan 

sumber nilai, kerangka berfikir serta dasar 

moralitas. Disusun dengan tema bebas berkaitan 

sesuai asumsi diatas 

 Dosen memberikan penguatan terkait materi dan 

tema yang di usung mahasiswa kedalam bentuk 
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paper ilmiah (presentasi). 

 
C. Alasan Pancasila Dijadikan Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 

Beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai 

pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-

hal sebagai berikut. 

Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK, baik 

dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang 

serius.Penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lainnya 

di Kalimantan,Sumatera, Papua, dan lain-lain dengan menggunakan 

teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini 

dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang, menerima 

resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan 

dapat memicu terjadinya bencana, seperti longsor, banjir, pencemaran 

akibat limbah, dan seterusnya. 

Kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai 

pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan 

mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir 

dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, 

penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai- nilai luhur yang 

diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang 

memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini 

sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, 

pragmatis, bahkan cenderung sekuler. 

Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di 

berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti: 

sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, 

konsumerisme; solidaritas sosial digantikan dengan semangat 



 

individualistis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, 

dan seterusnya. 

Oleh karena itu, Pancasila penggunaannya sangat vital bagi 

pengembangan Ilmu Pengetahuan. Karena Pancasila menjadi sebuah 

acuan untuk memfilter pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi. 

Di Indonesia penggunaan Pancasila sebagai pengembangan Ilmu dan 

Pengetahuan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, meliputi dari 

aspek sosial,budaya,hingga ekonomi. Ketika Pancasila berperan sebagai 

aspek social,Pancasila berperan sebagai upaya untuk menyelaraskan 

kearifan lokal. Dari segi budaya, Pancasila berperan untuk mengontrol 

dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara 

berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Dari segi 

ekonomi, Pancasila berperan sebagai upaya untuk menyejahterakan 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

 

  Anda dipersilahkan menganalisis social justice 

dalam berbagai lini pengembangan ilmu. 

Memberikaan argumentasi mengenai pancasila 

sebagai nilai dasar. Berikan alasan !! dan dampak 

!! 

 Disampaikan dalam bentuk presentasi kelompok 

 
D. Cara Pengimplementasian Pancasila Sebagai Dasar 

Pengembangan Ilmu 

Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945 yang merupakan bagian dari UUD 1945. Pancasila sebagai 

ideologi negara berkaitan erat dengan sifat ideologi Pancasila itu 

sendiri. Oleh karena itu, tentulah setiap masyarakat melandasi segala 

aspek kehidupannya dengan dasar-dasar nilai Pancasila. Begitu pula 

dalam upaya perkembangan Ilmu Pengetahuan , menjadikan Pancasila 

sebagai kerangka berpikir dalam pelaksanaannya. Dalam setiap 

perkembangan Ilmu Pengetahuan harus berdasarkan pada nilai-nilai 
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Pancasila sebagai berikut : 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan Ilmu 

Pengetahuan, menciptakan, perimbangan antara rasional dan irrasional 

antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini Ilmu 

Pengetahuan tidak hanya memikirkan apa  yang ditemukan, dibuktikan 

dan dikembangkan  tetapi juga mempertimbangkan maksud dan 

akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. 

Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan 

manusia di alam semesta bukan sebagai sentral melainkan sebagai 

bagian yang sistematika dari alam yang diolahnya. 

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, memberikan dasar-

dasar moralitas bahwa manusia dalam Perkembangan Ilmu 

Pengetahuan haruslah secara beradab. Ilmu Pengetahuan adalah 

bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh 

karena itu, perkembangan Ilmu  Pengetahuan harus berdasarkan 

kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia.  

Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada 

bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat 

dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan kesatuan bangsa dapat 

terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan pesahabatan antar daerah 

di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan 

ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Ilmu Pengetahuan harus dapat 

dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa 

dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia 

Indonesia dengan masyarakat Internasional. 

Sila Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam 

Permusyawaratan dan Perwakilan, mendasari Ilmu Pengetahuan 

secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan ilmunya. Selain itu dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan setiap ilmuwan juga harus 



 

menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memilki 

sikap yang tebuka artinya terbuka untuk dikritik atau dikajiulang 

maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. 

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 

mengimplementasikan pengembangan Ilmu Pengetahuan haruslah 

menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu 

keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, 

manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia 

dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam 

lingkungannya. 

Berdasar dari pemikiran tersebut, maka Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan 

dapat membawa perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. 

Sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tidak akan 

terjerumus kepada hal yang dapat membuatnya menjauh dari nilai-nilai 

yang terkandung dalam sila Pancasila. 

  Anda diharapkan menganalisis kebutuhan nilai 

pancasila dalam pengembangan ilmu. 

Menganalisis sila-sila pancasila dalam effect 

implempentasi dalam pengembangan ilmu. 

 Disampaikan dalam bentuk presentasi kelompok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi 



 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Anonymous.2015.”Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan
 Ilmu Pengetahuan”. 

Effendi , Sofian.2015.”Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan 
Ilmu Pengetahuan ” 

Joesoef. 1987.Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan. Yogyakarta. 

Koesnadi.1987.Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu 
Pengetahuan. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

MATA KULIAH 

PENDIDIKAN PANCASILA 

LAMPIRAN 


