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Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami 
Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang 
ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi 
fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya. 
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BAB 4 

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK 

Pendahuluan 

Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa 
cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara 
membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang 
dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil 
demokratis, adanya dan ditegakkannya hokum untuk supremasi keadilan, 
pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman 
dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan 
kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia 
Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah 
sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan 
Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (plural society). Sehingga, corak 
masyarakat Indonesia yang bhinneka tunggal ika bukan lagi keanekaragaman suku-
bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam 
masyarakat Indonesia. 

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah 
multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan 
perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan 
(Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, 
sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat 
sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat 
tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di  dalam mosaik tercakup semua 
kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk 
terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti 
sebuah mosaik tersebut (Reed, ed. 1997). Model multikulturalisme ini sebenarnya 
telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain 
apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam 
penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) 
adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". 

 

A. Konsep-Konsep Dasar 

Sebelum membahas pengertian etika politik terlebih dulu harus dipahami arti konsep-
konsep dasar yang erat kaitannya seperti etika, moral, norma dan nilai sebagai berikut: 

1. Etika 

Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak, 
adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu 
kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan 
kesusilaan (Syafiie, 1993). Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah 
laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut 
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dengan prinsip-prinsip dasar pembanaran dalam hubungan dengan tingkah laku 
manusia (Kattsoff, 1986). 

Selanjutnya etika dapat dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum 
mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. 
Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan 
berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, 
yaitu membahas kewajiban manusia terhadap di diri sendiri dan etika sosial 
membahasi kewaiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat 
(Suseno, 1987). Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 
nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, 
kerendahan hati dan sebagainya. 

1.1 Sumber kebaikan dan keburukan 

Sumber kebaikan dan keburukan → kemauan bebas untuk memilih 

Teori kemauan bebas, yaitu: determinisme dan indeterminisme 

- Determinisme: “Manusia sejak semula sudah ditetapkan/direncanakan” 
• Determinisme materialistis : 

“Manusia serba materi → Hukum alam” 
- Darwinisme → Manusia hasil perkembangan alamiah. 
“Strunggle for life, survival of the fittest” = perjuangan hidup, siapa yang kuat 
dialah yang hidup terus menerus 
- La Mettic (Mesin), fourbach (atheisme) 

• Determinisme – Religius 

“Kekuasaan Tuhan menjadi prinsip penetapan tingkah laku manusia” 

- Indeterminisme 
� Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan memilih 
� tanpa kemauan bebas manusia tidak mungkin mengetahui moral yang baik 

1.2 Kriteria tentang baik dan buruk 

- Hedonisme → kenikmatan 
- Utilisme → kemanfaatan 
- Vitalisme → kekuatan hidup/kekuasan. Persaingan adalah dinamika 
- hidup 
- Sosialisme → pandangan masyarakat 
- Religiusme → sesuai dengan kehendak Tuhan 
- Homarisme → kodrat manusia (human-nature) 

Religiusme → Islam memiliki 5 kategori 

Baik : Baik sekali = wajib; Baik = sunnat, Netral = mubah; buruk = makruh, buruk 
sekali = haram 

Humanisme → tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan derajat 
manusia, tidak mengurangi/menentang kemanusiaan 

- Kebaikan berdasarkan kodratnya → kebaikan kodrati 
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- Kebaikan yang mengatasi kodrat → kebaikan adi kodrati/kebaikan wahyu 
Tuhan 

- Akal budi → penerang baik buruknya tindakan 
- Hati nurani → indeks (petunjuk), indeks (hakim, index (penghukum) 

 

1.3 Pendekatan Etika 

Normatif Etik → melalui penelaahan dan penyaringan ukuran-ukuran normatif 
seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati baik lisan maupun 
tulisan 

Deskriptif Etik → sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu mentaatinya 
secara keseluruhan 

Practical Etik → sadar memperlakukan etika sesuai status dan kemampuannya 

1.4 Norma Dasar Etika (metaethics) 

→ Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah) 

“Manusia berperilaku etika → melaksanakan perintah/menjauhi larangan Tuhan” 

→ Norma kemanusiaan (Hablum Minannas) 

“Perilaku Etika → berakibat baik pada kehidupan bersama” 

1.5 Prinsip-Prinsip Etika 

The Great Ideas : A syntopicon of Great Books of western World 

• 120 macam “ide agung” → enam landasan prinsipil etika : 

- Prinsip keindahan (beauty) 
- Prinsip persamaan (Equality) 
- Prinsip Kebaikan (Good) 
- Prinsip Keadilan (justice) 
- Prinsip Kebebasan (library) 
- Prinsip kebenaran (truth) 

 

PRINSIP KEINDAHAN 

� Hidup ini indah/ bahagia 
� Penampilan yang serasi dan indah, penataan ruangan kantor 

 

PRINSIP PERSAMAAN 

� Hakekat kemanusiaan → persamaan / kesederajatan 
� Menghilangkan perilaku diskriminatif 
� Perlakuan pemerintah terhadap daerah/ warga negara harus sama → tinggi 

rendahnya urgensi/prioritas 
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PRINSIP KEBAIKAN 

� Kebaikan: sifat/karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian → Good 
(baik) 

� Good → persetujuan, pujian, keunggulan atau ketepatan 
� Kebaikan ilmu pengetahuan → objektivitas. Kemanfaatan dan rasionalitas. 
� Kebaikan tatanan sosial → sadar hukum, saling hormat 

PRINSIP KEADILAN 

� Romawi Kuno (justice) → “Justice est contants et perpetua voluntas jus suum 
curque tribuendi” 

� Keadilan → kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang 
apa yang semestinya 

PRINSIP KEBEBASAN 

� Kebebasan → keleluasaan untuk bertindak /tidak bertindak berdasarkan pilihan 
yang tersedia 

� Kebebasan : 
- Kemampuan menentukan diri sendiri 
- Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan 
- Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan-
pilihannya beserta konsekuensinya 

- Kebebasan tidak ada tanpa tanggung jawab. Tak ada tanggung jawab tanpa 
kebebasan 

PRINSIP KEBENARAN 

- Teori-teori kebenaran 
- Kebenaran dalam pemikiran (truth in the mid) 
- Kebenaran dalam kenyataan (truth in the reality) 

 

2. Moral 

Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis 
tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar mnejadi manusia yang 
lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran 
kritis dan mendasar tetang ajaran-ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan 
ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas (Devos, 1987). Etika 
merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara 
ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek dan berupa hasil 
buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa 
mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu, 
inilah kelebihan etika dibandingkan dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak 
berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab 
wewenang ini ada pada ajaran moral. 

3. Norma 

Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga 
masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan 
pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Agar manusia mempunyai harga, moral 
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mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian 
sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral yang 
terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. 
Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan atau pengendali sikap dan tingkah 
laku manusia. 

4. Nilai 

Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun 
bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi 
kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi 
dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupuin tidak disadari. Nilai 
merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, 
kemanusiaan (Kamus Bahasa Indonesia, 2000). 

Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka 
harus lebih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga memudahkannya dalam 
menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, 
norma agama, norma adat istiadat dll. 

Etika Politik 

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena 
itu, etika politik mempertanyakannya tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai 
manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum dan sebagainya (lihat 
suseno, 1986). Selanjutnya dijelaskan bahwa “Dimensi Politis Manusia” adalah 
dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu 
pendekatan yang disebut “Politis” adalah pendekatan itu trejadi dalam kerangka acuan 
yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. 

Dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi, 
sesuai kemampuan fundamental manusia yaitu pengertian dan kehendak untuk 
bertindak. Struktur ganda ini, “tahu” dan “mau” dapat diamati dalam semua bidang 
kehidupan manusia. 

Sesuai kemampuan ganda manusia, maka ada dua cara menata masyarakat yaitu 
penataan masyarakat yang normatif dan efektif (Suseno, 1986). Lembaga penataan 
normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan kepada semua 
anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-
norma bagi perilaku yang benar dan salah dalam masyarakat. Tetapi hukum hanya 
bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak bisa menjamin agar 
anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya. Sedangkan penataan yang efektif 
dalam menentukan perilaku masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai 
kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah Negara. Karena itu 
hukum dan kekuasaan Negara menjadi bahasan utama etika politik. Tetapi perlu di 
pahami bahwa baik “hukum” maupun “Negara” memerlukan legitimasi. 

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan 
filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika 
mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika 
khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika 
pendidikan.dalam hal ini termasuk setika politik yang berkenaan dengan dimensi 
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politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk 
mengukur betulsalahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika 
politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan 
bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain 
sebagainya.  

Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis 
untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung 
jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara 
rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik 
praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis 
dapat dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan Negara merupakan 
pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang 
normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai 
dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika 
politik membahas hokum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi 
titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita The Rule Of Law, 
partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham 
kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan 
sosial. 

Legitimasi Sosiologis 

Paham sosiologis tentang legitimasi. Mempertanyakan motivasimotivasi apakah yang 
nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima kekuasaan atau wewenag seseorang, 
sekelompok orang atau penguasa. Magnis-Suseno menyebutkan motivasi penerimaan 
kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Weber yaitu: (1) “Legitimasi Tradisional” 
yakni keyakinan dalam suatu masyarakat tradisonal, bahwa pihak yang menurut 
tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya 
golongan Bangsawan atau keluarga raja dan memang patut untuk ditaati. (2) 
“Legitimasi Kharismatik” Berdasarkan perasaan kagum, hormat, dan cinta 
masyarakat terhadap seseorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga 
masyarakat bersedia taat kepadanya. (3) “Legitimasi rasional-Legal” Berdasarkan 
kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang atau 
penguasa. 

Legalitas; 

Suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan hokum atau peraturan 
yang berlaku. Jadi legalitas adalah kesesuaian dengan hokum yang berlaku. Legalitas 
menuntut agar kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang 
berlaku. Jadi suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu kriteria 
keabsahan suatu kekuasaan atau wewenang. 

Legitimasi Etis ; 

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang ataupun kekuasaan politik dari 
segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan 
pemerintah apakah Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif dipertanyakan dari segi 
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norma-norma moral. Pertanyaan yang timbul merupakan unsur penting untuk 
mengarahkan “kekuasaan” dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang semakin 
sesuai tuntutan kemanusian yang adil dan beradab. 

Legitimasi Kekuasaan 

Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi etis kekuasaan. Sehingga penguasa 
memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggung jawaban. 
Kewibawaan penguasa yang paling meyakinkan adalah keselarasan social, yakni tidak 
terjadi keresahan dalam masyarakat. Segala bentuk kritik, ketidakpuasan, tantangan, 
perlawanan, dan kekacauan menandakan bahwa masyarakat resah. Sebaliknya, 
keselarasan akan tampak apabila masyarakat merasa tenang, tentram dan sejahtera. 
Jadi secara etika politik seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran 
budinya. 

Legitimasi Moral dalam Kekuasaan 

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-norma 
moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan Negara baik 
legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. 
Tujuannya adalah agar kekuasaan itu mengarahkan kekuasaan kepamakaian kebijakan 
dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan-tuntutan kemanusiaan yang adil 
dan beradab. Moralitas kekuasaan lebih banyak ditentukan oleh nilai-nilai yang 
diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Apabila masyarakatnya adalah masyarakat 
yang religius, maka ukuran apakah penguasa itu memiliki etika politik atau tidak tidak 
lepas dari moral agama yang dianut oleh masyarakatnya. 

C. Pancasila Sebagi Sumber Etika 

Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan system nilai dalam 
kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-nilai pancasila dapat dirinci menurut jenjang 
dan jenisnya. 

1 .Menurut jenjangnya sebagai berikut: 

Nilai Religius ; 

Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat / dimiliki Tuhan Yang Maha Esa 
yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, Absolud yang tercermin pada Sila pertama 
pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Nilai Spiritual ; 

Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan dan 
kerohanian yang tercermin pada sila kedua pancasila yaitu ”Kemanusiaan yang adil 
dan beradab”. 

Nilai Vitalitas; 

Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan 
hidup dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan 
keempat dalam pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” dan “Kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” 
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Nilai Moral 

Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, 
budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu 
“Kemanusiaan yang adil dan Beradab”. 

Nilai Materil 

Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang wujudnya yaitu jasmani, 
badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang tercermin dalam sila kelima pancasila yakni 
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

2.  Menurut jenisnya sebagai berikut: 

� Nilai Ilahiah ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada 
manusia yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, 
persahabatan. 

� Nilai Etis ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud 
keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, 
keramahan. 

� Nilai Estetis melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, 
seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan. 

� Nilai Intelek yaitu melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, rasional, 
logis, analisis, akaliah. 

Selanjutnya secara konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terdiri 
dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. 

Nilai dasar; 

Merupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak, umum-universal dan tidak terikat 
oleh ruang dan waktu. Dengan kandungan kebenaran bagaikan Aksioma, berkenaan 
dengan eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya yang pada 
dasarnya tidak berubah sepanjang zaman. 

Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi, Kekal, yang tidak dapat berubah, wujudnya ialah 
sila-sila pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan / perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Juga dapat ditemukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945 dan pokokpokok pikiran 
yaitu; 

Dalam pembukaan UUD 1945 : 

- Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, 
perikemanusian dan perikeadilan. Konsekuensi logisnya adalah penghapusan 
penjajahan diatas muka bumi. 

Nilai Instrumental : 

Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan 
kondisi tertentu. Sifat kontektual, harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Nilai 
Instrumental berupa kebijakan, strategi, system, rencana, program dan proyek. 
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Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dari wujud norma sosial ataupun norma 
hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga- lembaga yang bersifat 
dinamik. Menjabarkan nilai dasar yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga 
dapat sesuai dengan perkembangan jaman, merupakan semacam tafsir politik 
terhadap nilai dasar umum tersebut. 

Nilai instrummental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat, sehingga sifat 
dinamis, berubah, berkembang, dan enovatif. Kontektualisasi nilai dasar harus 
dijabarkan secara kreatif dan dinamik kedalam nilai instrumental penjabaran nilai 
dasar terwujud ke dalam: 

TAP MPR, PROPENAS UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN PELAKSANAAN. 

Nilai Praksis 

Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, istilah “PRAKSIS” tidak 
seluruhnya sama maknanya dengan istilah “PRAKTEK”. Praksis harus selalu Pased on 
Values, sedangkan Praktek bisa bersifat Value Free, maka secara hierarkhis praksisi 
berada dibawah nilai instrumental dan menjabarkan nilai instrumental tersebut secara 
taat asas (konsisten). 

Merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit padatempat 
dan waktu tertentu.juga merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dengan 
realitas, yang tidak dapat sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya justru kondisi objektif 
itu yang jauh lebih kuat dari nilai praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan 
dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara persahabatan. 

Berbagai wujud penerapan Pancasila dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh para 
penyelenggara Negara maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri, misalnya dalam 
kerukunan hidup beragama, praksisnya: silahturahmi antar umat beragama, 
melakukan dialog antar umat beragama, toleransi dan saling menghormati.antar umat 
beragama. 

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu: 

Sila pertama: menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai 
kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta 
menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan 
jalan hidupnya. 

Sila kedua: menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (personal) 
“utuh sebagai manusia”, manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, 
serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan 
eksistensi dirinya secara bermartabat. 

Sila ketiga: bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi 
atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat “Bhinneka Tunggal Ika”-
“bersatu dalam perbedaan” dan “berbeda dalam persatuan”. 

Sila keempat: kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan 
dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur 
dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. 
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Sila kelima: membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang 
mencakup kesamaan derajat (equality) dan pemerataan (equity) bagi setiap orang atau 
setiap warga negara. 

Sila-sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integrative 
menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta 
sekaligus evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun 
bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan 
satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain. 

D. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001) 

1 Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa 

- Konflik sosial berkepanjangan 
- Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial 
- Melemahnya kejujuran dan sikap amanah 
- Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan 

2 Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika 

Faktor internal : 

� Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama 
� Sentralisasi di masa lalu 
� Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan kebinekaan 
� Ketidakadilan ekonomi 
� Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang 
� Penegakan hukum yang tidak optimal 
� Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar 
� Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan narkoba 

Faktor Eksternal : 

� Pengaruh globalisasi 
� Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional 

3 Pokok-Pokok Etika Berbangsa 

- Etika sosial budaya 
- Etika politik pemerintahan 
- Etika ekonomi dan bisnis 
- Etika penegakan hukum 
- Etika keilmuan 
- Etika lingkungan 

4 Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan 

- Partisipasi 
- Aturan Hukum (rule of law) 
- Transparansi 
- Daya tanggap (responsiveness) 
- Berorientasi konsensus (Consensus Orientation) 
- Berkeadilan (Equity) 
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- Akuntabilitas (Accountability) 
- Bervisi strategis (Strategic vision) 
- Efektifitas dan efisiensi 
- Saling keterkaitan (interrelated) 

D.5 Strategi/pendekatan peningkatan etika 

- Pendekatan larangan (Don’t Approach) 
- Pendekatan Untung-rugi (Cost – Benefit Approach) 
- Pendekatan sistem (System Approach) 
- Pendekatan kerjakan (Do Approach) 

Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik 

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap 
mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seseorang 
akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu; 

1. Curiosity, dalam arti terus menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui 
hal-hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tidak mengenal titik henti, 
yang berpengaruhi dengan sendirinya terhadap perkembangan etika; 

2. Wawasan, luas dan mendalam, dalam arti bahwa nilai-nilai etika sebagai norma 
dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara tidak terlepas dari unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang 
dengan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa itu dari bangsa lain; 

3. Terbuka, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tentatif, 
bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan 
bukan sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang tidak dapat 
diganggu gugat, yang implikasinya ialah bahwa pemahaman suatu norma etika 
bukan hanya tekstual, melainkan juga kontekstual untuk diberi makna baru sesuai 
dengan kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat; 

4. Open mindedness, dalam arti rela dan rendah hati (modest) bersedia menerima 
kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya; 

5. Jujur, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dari 
pihak lain dalam mendukung sikap atau pendapatnya; serta 

6. Independen, dalam arti beranggungjawab atas sikap dan pendapatnya, bebas 
dari tekanan atau “kehendak yang dipesankan” oleh siapa pun dan dari mana pun. 

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, an 
bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami 
Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang 
ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi 
fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya. 
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Rangkuman 

Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah 
pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas secara 
normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan 
didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan 
buruk (asusila). Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat 
mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan 
bertanggungjawab. 

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami 
Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap 
hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja, 
tanpa menyentuh inti hakikinya. 

Pancasila merupakan hasil kompromi nasional dan pernyataan resmi bahwa bangsa 
Indonesia menempatkan kedudukan setiap warga negara secara sama, tanpa membedakan 
antara penganut agama mayoritas maupun minoritas. Selain itu juga tidak membedakan 
unsur lain seperti jender, budaya, dan daerah. 

Tapi banyak isu sara yang masih terjadi dalam masyarakat, penyebabnya adalah perilaku 
masyarakat dan negara cenderung menunjukkan inkonsistensi dengan Pancasila. Hal 
tersebut berkaitan dengan belum tersusunnya filsafat Pancasila ke dalam sistem perilaku 
masyarakat. Di sisi lain berbagai kebijakan perundangundangan, peraturan pemerintah, 
peraturan daerah, meskipun secara verbal menyebut Pancasila sebagai sumber, isinya 
justru bertentangan dengan Pancasila 
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Saat Pancasila Tak Lagi Bertaji 

Ahmad Syafii Maarif, Pendiri Maarif Institute 

SUMBER : KOMPAS, 10 April 2012 

 

Taji adalah sebuah pisau kecil yang sangat tajam, biasa dikalungkan di kaki ayam 
jantan ketika akan bersabung. Dengan taji ini, si jantan diharapkan akan 
melumpuhkan lawan laganya sampai berdarah-darah, bahkan bisa membawa 
kematian. 

Di dunia sabung ayam, fungsi taji sangat diandalkan agar tuannya keluar sebagai 
pemenang melalui kemenangan ayam aduannya. Dalam kultur Minangkabau tempo 
doeloe, hobi menyabung ayam bagian dari pekerjaan para parewa yang biasanya 
berpakaian serba hitam dan kepala diikat selembar kain. Mereka yang juga pendekar 
ini sangat akrab dengan taji, ayam jantan, dan dunia hitam. 

Pancasila Jadi Barang Mainan 

Jika taji adalah bagian dari kultur sabung ayam, mengapa Pancasila sebagai dasar 
filosofi negara dikait-kaitkan di sini? Bukankah kerja ini hanya mengada-ada saja atau 
malah dipaksakan? Baris-baris berikut akan menjelaskan kepada tuan dan puan 
tentang apa yang saya maksud. 

Ungkapan puitis ”tak bertaji lagi” punya pengertian simbolis yang lebih luas, yaitu 
berupa kehilangan wibawa dan keampuhan. Artinya, Pancasila dengan nilai-nilai 
luhur yang diperjuangkan selama 40 tahun dengan menguras energi bangsa agar 
dapat diterima oleh mayoritas mutlak rakyat Indonesia untuk menjadi dasar negara 
yang permanen telah disingkirkan begitu saja dalam praktik oleh parewa politik, baik 
di Senayan, di daerah, maupun di lingkungan eksekutif dan yudikatif, dari pucuk 
sampai tingkat paling bawah. 

Pengusaha hitam pun terlibat aktif dalam permainan kumuh ini, baik sebagai cukong 
maupun konsultan parewa. APBN/APBD selalu jadi incaran untuk diakali, demi 
pundi-pundi pribadi atau golongan. Nasib rakyat jelata yang lagi terpukul oleh politik 
BBM tak dihiraukan oleh kaum parewa itu. Penderitaan dan ketidakpastian sudah 
lama menjadi bagian menyatu dengan perjalanan hidup sebagian besar rakyat kita. 
Ironisnya, semuanya itu berlaku pada sebuah bangsa dan negara yang bersendikan 
Pancasila yang secara filosofis sangat pro-keadilan. Di tangan parewa politik, 
Pancasila sudah lama jadi barang mainan, tuahnya habis dilindas keserakahan yang 
hampir tanpa batas. 

Sumber segala keonaran yang mengepung Republik ini sebenarnya karena taji 
Pancasila telah ditumpulkan oleh pragmatisme politik sebagai salah satu perwujudan 
dari sebuah peradaban bangsa yang sedang merosot. Parewa politik—sebagian 
bahkan bangga jadi agen asing karena di situ banyak rezeki—sedang berada di atas 
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angin di atas panggung perpolitikan kita, pada tingkat nasional sampai ke daerah. 
Parpol yang semestinya membela bangsa dan negara, kelakuannya malah didikte elite 
parewa yang antirakyat. 

Inilah ucapan Bung Hatta sebelum wafat tahun 1980 tentang tiadanya rasa tanggung 
jawab politisi: ”Peran partai sangat penting dan bersifat asasi dalam masyarakat 
demokrasi. Tetapi partai-partai di Indonesia ini belum memperlihatkan rasa tanggung 
jawab yang besar. Mereka lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri atau 
partainya sehingga nasib rakyat tidak mereka bela.” Sudah berjalan 32 tahun 
sepeninggal Bung Hatta, wajah parpol kita belum juga menampakkan tanda-tanda 
kewarasan. Kelakuan partai-partai yang berasas agama ataupun yang bukan sudah 
tidak ada bedanya. Semuanya sibuk menggarong APBN/APBD atau BUMN. 

Dalam kondisi yang serba korup ini, taji Pancasila memang sengaja dilumpuhkan agar 
tercipta peluang yang seluas-luasnya bagi parewa untuk menjalankan aksi imoralnya. 
Di mana negara? Negara sudah lama kalah di tangan pemerintah yang tak berwibawa. 
Pasal 33 UUD 1945 (asli) Ayat 3 yang berbunyi: ”Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat” kini telah menjadi teks mati ketika kedaulatan ekonomi 
sudah beralih tuan ke pihak asing yang dibantu oleh agen-agen domestiknya. 
Bukankah semuanya ini sudah menyimpang terlalu jauh dari jiwa Proklamasi 17 
Agustus 1945 yang anti-penjajahan? Namun, kita sebagai bangsa merdeka tidak boleh 
kehilangan optimisme. Bangsa dan negara ini jangan sampai menggali kubur masa 
depannya di tangan anak-anaknya yang tak bertanggung jawab. 

Arus Kecil Jadi Tumpuan Harapan 

Lalu, masih adakah kebanggaan tersisa? Tentu saja masih. Kita belum kehilangan 
harapan untuk sebuah perubahan yang mendasar dalam cara kita berbangsa dan 
bernegara untuk waktu-waktu yang akan datang. Arus-arus kecil dalam masyarakat 
belum seluruhnya ternoda oleh arus besar yang lagi dimabuk kekuasaan. Dalam arus 
serba kecil itu taji Pancasila masih tajam dan bertuah. Guru-guru di kawasan 
perbatasan dan di daerah terpencil belum luntur kesetiaan pengabdiannya pada 
profesi sebagai guru-pendidik dalam upaya ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. 

Di kawasan di mana masalah transportasi dan komunikasi masih sarat kendala, gaji 
mereka pun belum tentu datang secara teratur setiap bulan, toh mereka tetap 
menjalankan tugas. Lagi, Bung Hatta kita kutip. Dalam pidato sebagai Wakil Presiden 
di Pematang Siantar, 22 November 1950, Bung Hatta mengucapkan optimisme ini: ”Ke 
puncak gunung yang paling tinggi di mana ada hidup rakyat kita, hendaknya dapat 
dialirkan kecerdasan manusia. Cita-cita ini pada satu kali mesti tercapai.” Pernyataan 
Bung Hatta ini harus dijadikan acuan untuk memberi arah yang jelas dalam proses 
pendidikan Indonesia. Rakyat yang cerdas tidak mudah dijadikan tawanan oleh 
parewa. 

Pengusaha-pengusaha kecil dan menengah yang idealis semakin memberi asa ke arah 
perbaikan nasib rakyat kecil yang jumlahnya sangat besar karena mereka-lah 
sesungguhnya yang menjadi tiang penyangga saat negara ini diterpa krisis 14 tahun 
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yang lalu. Mereka pulalah dengan segala keterbatasannya yang membuka lapangan 
kerja bagi anak-anak putus sekolah karena ketiadaan biaya. Kampus-kampus pun 
masih belum kehilangan nalar, sekalipun gaung suaranya sering terdengar sayup-
sayup sampai karena sebagian besar tidak paham betul apa sebenarnya yang berlaku 
di negara ini. 

Dalam arus kecil ini terdapat pula kaum intelektual, para kiai, pastor, pendeta, biksu, 
dan pekerja-pekerja sosial-kemanusiaan lain yang tidak mau tersandera oleh 
kesemrawutan politik para elite yang sudah mati rasa. Mereka inilah sahabat sejati 
Pancasila dalam teori dan dalam praksisme. Ketika kita menatap wajah manusia 
pengabdi ini, sekiranya hati nurani tuan dan puan masih berfungsi, tentu akan 
menarik kesimpulan faktual ini: ”Orang baik di negeri ini ternyata belum punah”. 
Mereka tersebar di berbagai suku bangsa di seluruh Nusantara, apa pun agama dan 
latar belakang kultur mereka. 

Bangsa ini pada dasarnya tidaklah miskin dalam hal kearifan, pengabdian, dan 
semangat setia kawan. Sebagian mereka menjadi rusak dan brutal karena selalu 
dihantui oleh ketidakpastian masa depan dan tiadanya keteladanan. 

Budaya dan kearifan lokal telah membentuk karakter anak-anak bangsa idealis ini 
agar tidak menyerah pada realitas yang serba ganas dan pahit sekalipun. Bukankah 
fenomena positif semacam ini akan terus menghibur kita untuk berbuat yang terbaik 
bagi kepentingan yang lebih besar? Biarlah mereka yang ”berdaulat” di Senayan terus 
saja berkicau di sana karena kita sudah maklum tujuan terakhir yang hendak diraih 
seperti terbaca dalam ungkapan ini: ”mengejar kepentingan sesaat dengan 
mengorbankan tujuan jangka jauh”. Kaum idealis tak boleh terpaku dan terpukau 
oleh kicauan beracun itu. 

Sekalipun judul tulisan ini menggambarkan Pancasila sudah kehilangan taji, 
kenyataan itu hanya berlaku pada arus besar, tidak pada arus kecil yang pada suatu 
saat harus mengalahkan arus besar yang sudah tidak waras itu. Setelah tertindas 
selama beberapa tahun belakangan ini dalam kerangkeng neo-liberalisme yang 
mewakili arus besar kekuasaan, kita sangat percaya di lingkungan arus kecil yang 
pasti akan semakin membesar, taji Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 akan 
memulihkan wibawa konstitusi yang sengaja dikebiri demi kekuasaan dan benda 
yang tak pernah bernilai abadi. Menguatkan dan membesarkan idealisme arus kecil 
ini jadi tugas mulia sejarah modern Indonesia yang tak boleh sedetik pun dilupakan. 
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Pancasila dan Bahaya Laten Korupsi 

Augustinus Simanjuntak ; Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya 
SUMBER :  JAWA POS, 2 Juni 2012 

TANGGAL 1 Juni, 67 tahun lalu, Soekarno pertama kali mencetuskan istilah Pancasila 
sebagai cikal bakal dasar negara RI. Setelah melalui proses politik yang ketat di sidang 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), akhirnya Pancasila resmi menjadi 
dasar negara RI seiring dengan disahkannya UUD 1945 sebagai konstitusi RI. 
Pancasila terdapat pada bagian Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke-4. Usia 67 
tahun bagi sebuah ideologi tergolong matang. Sebab, tidak semua ideologi bisa 
bertahan lama. Komunis, misalnya, sudah runtuh dan bertahan dengan bentuk yang 
ganjil di Tiongkok atau di Kuba.  

Salah satu tantangan berat Pancasila di era postmodern ini bukan lagi isu komunis-
sosialis, melainkan isu korupsi. Spirit relativisme moral justru menjadi katalisator kian 
maraknya korupsi di negara Pancasila ini. Akibatnya, Pancasila secara simbolik masih 
tetap ada, tetapi nilai-nilainya sudah semakin direlatifkan oleh pola hidup yang korup 
dan individualistik di berbagai bidang kehidupan warga. Pancasila seolah semakin 
sulit dijadikan sebagai gaya hidup warga. 

Semua agama di negeri ini pasti menilai bahwa mencuri uang negara itu mutlak salah. 
Namun, penilaian itu kini sudah terdekonstruksi menjadi sangat relatif oleh para 
aparatur yang korup. Perelatifan tersebut diperburuk oleh konsep korupsi yang relatif 
pula. Misalnya, seorang pejabat di negeri ini pernah mengutarakan usul supaya 
koruptor miskin tidak perlu mengembalikan uang hasil kejahatannya. Lalu, ada 
pejabat negara yang mengusulkan supaya koruptor diampuni sekaligus diminta 
mengembalikan uang hasil korupsinya.  

Pertanyaannya, apa kriteria koruptor miskin? Dan, apakah ada koruptor yang mau 
mengaku jujur sebagai koruptor sekaligus bersedia mengembalikan uang hasil 
kejahatannya? Ini sebuah utopia dalam pemberantasan korupsi. 

Korupsi Birokrat  

Bahaya laten di negara kita saat ini ialah perilaku yang tidak jujur dan korup. 
Alangkah berbahayanya bila struktur lembaga-lembaga negara kita, mulai dari pusat 
sampai ke daerah, diisi oleh orang-orang yang korup. Lebih berbahaya lagi bila 
koruptor menjadikan isu ideologi sebagai alat mengalihkan perhatian terhadap 
pemberantasan korupsi. Bila lembaga legislatif diisi oleh oknum-oknum yang sekadar 
mencari uang dan kekuasaan, mereka tidak akan berniat untuk membuat suatu sistem 
penegakan hukum yang dapat menjaring koruptor.  

Bahkan, pertimbangan politik sering menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari 
sebelum hukum diterapkan pada seseorang tersangka pidana korupsi. Faktor ini 
membuat hukum menjadi pandang bulu dalam mengusut para pelaku korupsi. 
Seseorang yang terancam dengan proses hukum atas kasus korupsi akan terlindungi 
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oleh kekuatan politik. Dengan begitu, banyak koruptor yang bebas atau tak terusik 
karena di-back up oleh partai atau oknum pejabat. Intervensi dari kekuatan politik 
tertentu terhadap proses peradilan dapat terjadi secara tidak langsung melalui kader-
kader partai yang menjadi hakim, jaksa, dan bahkan pengacara.  

Korupsi bukan saja merusak moral sistem penegakan hukum dan pemerintahan, 
tetapi juga merusak moral ekonomi dan bisnis, serta menghambat kemajuan ekonomi. 
Monopoli pengusaha yang dekat dengan sumbu kekuasaan (terhadap proyek-proyek 
pemerintah) telah ikut merusak kualitas proyek dan sendi-sendi perekonomian 
nasional. Bahkan, hal itu diakui secara normatif oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 yang 
telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, yang konsiderannya mengatakan: akibat tindak pidana korupsi yang terjadi 
selama ini (Orde Baru), selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang 
menuntut efisiensi tinggi. 

Ketika banyak pengusaha hitam yang membangun kerajaan bisnisnya di atas dasar 
suap dan persekongkolan dengan oknum birokrat, sebenarnya banyak pelaku usaha 
yang berintegritas tinggi (yang membangun bisnis dari hasil kerja keras) merasakan 
ketidakadilan atas sokongan birokrat terhadap oknum-oknum pengusaha hitam itu. 
Bahkan, pengusaha putih kadang kala harus berurusan dengan birokrasi yang rumit 
sehingga menghambat kelancaran bisnisnya. Kerumitan birokrasi seolah "ekspresi" 
birokrat yang ingin disuap oleh pengusaha.  

Padahal, menurut Palifka (2006), kegiatan dunia usaha sangat esensial bagi 
pertumbuhan ekonomi yang sehat. Korupsi yang berlangsung terus-menerus secara 
parsial maupun sistematis selalu membawa dampak buruk terhadap dunia usaha. 
Kreativitas dan sumber daya sebagian pengusaha terpaksa diarahkan untuk 
bersekongkol dengan birokrat, baik di pusat maupun di daerah. Mereka terpaksa 
merekrut orang-orang yang canggih melobi sekaligus menyuap penguasa untuk 
mendapatkan proyek-proyek besar atau lahan-lahan yang secara pragmatis dapat 
membawa untung besar, seperti perkebunan sawit. 

Sekelompok birokrat memang bisa saja bekerja sama dengan korporasi swasta dalam 
mengemplang uang negara. Misalnya, dalam isu darurat sosial atau ekonomi, para 
oknum birokrat itu menggelontorkan dana dari kas negara ke korporasi dengan 
format bantuan atau pinjaman. Lalu, pemilik atau pengelola korporasi dengan bebas 
menggunakan dana itu untuk kepentingannya atau untuk kepentingan kelompok 
oknum birokrat. Ini disebut korupsi elite atau upper power class.  

Korupsi tataran elite memang sulit terdeteksi. Sebab, para pelakunya tidak lagi 
korupsi secara konvensional, melainkan korupsi secara sistemik melalui konspirasi 
politik dan hukum dalam membuat kebijakan yang membawa keuntungan bagi si 
pembuat kebijakan dan kelompoknya. Para pelakunya pun berusaha mengkreasi 
suatu sistem pertanggungjawaban kebijakan yang kabur dan menyiapkan celah untuk 
meloloskan diri dari jerat hukum. Sungguh mengerikan jika pola-pola korupsi seperti 
ini terjadi di sebuah negara ber-Pancasila. 
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Pancasila, antara Desakralisasi dan Revitalisasi 

Oleh: Toto Suryaningtyas 

  

Pasang naik dan surutnya pamor Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa 
terlihat jelas dalam teropong perjalanan bangsa. Setelah melewati suatu masa yang 
begitu diagungkan sekaligus menakutkan, Pancasila mengalami proses ”desakralisasi” 
pascareformasi 1998. 

Meski tidak tampak terang, Pancasila pascareformasi menjadi semacam frasa yang 
”ditidurkan”, jika tak bisa dibilang dihindari, oleh berbagai komponen politik dan 
masyarakat. Sedikit banyak muncul pertanyaan akan kemampuan ideologi Pancasila 
menjawab persoalan kontemporer sembari mempertahankan eksistensi otentiknya. 

Yang tampak di permukaan adalah pergeseran kebijakan publik yang terentang mulai 
dari kurikulum pendidikan formal, asas perundangan, hingga lembaga tertinggi 
negara. Keberadaan asas tunggal Pancasila dalam tiap-tiap produk politik mengalami 
perubahan format yang mengisyaratkan sebuah pergeseran makna Pancasila. 

Atas nama perubahan sejarah, sikap anti terhadap orde otoritarian diwujudkan 
dengan merombak hampir semua pilar penopang struktur politik Pancasila. Puncak 
dari desakralisasi simbol Pancasila akhirnya terwujud dalam perombakan UUD 1945 
yang diamandemen hingga menyisakan bagian Preambul saja sebagai wilayah yang 
tidak ”disentuh”. 

Akibat selanjutnya jelas. Secara perlahan, simbolisasi Pancasila dalam gambar, lagu, 
bahkan hafalan butir-butir sila Pancasila semakin temaram dalam ingatan anak 
bangsa. Terlepas dari tarik ulur wacana soal bagaimana seharusnya menafsirkan 
sebuah ideologi, yang jelas tampak penyusutan memori kolektif atas pengetahuan 
tentang dasar negara ini. 

Jajak pendapat Kompas tentang Pancasila dua tahun terakhir merekam kondisi 
tersebut. Menjawab pertanyaan tentang bunyi sila Pancasila, ingatan paling kuat 
responden hanya berhenti pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebanyak 
81,6 persen responden menjawab dengan benar. Pada sila kedua dan selanjutnya, 
proporsi ini terus menurun hingga yang paling rendah bertengger pada angka 52 
persen responden yang mampu menyebutkan benar isi sila. 

Jika dilihat secara keseluruhan jawaban responden tersebut, proporsinya lebih rendah 
daripada hasil jajak pendapat tahun 2006. Kian dilupakankah Pancasila? Apakah tesis 
Daniel Bell tentang berakhirnya ideologi, seperti tertuang dalam The End of Ideology, 
terjadi di negeri ini? 

Menurut Bell, ideologi bangsa bakal terhapus saat semua kekuatan (partai) politik 
mencapai konsensus umum yang mampu meminggirkan kepentingan dan ideologi 
partai. Konsensus itu dicapai karena ruang perbedaan sudah dipenuhi oleh 
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kesejahteraan. Negara mampu menghapuskan kemiskinan, menjamin kebebasan, 
kemakmuran, dan kesempatan bagi semua orang. Dalam situasi semacam itu, ideologi 
tereduksi menjadi sekadar sebuah proses mencari cara terbaik menerapkan kebijakan. 

Sayangnya, mencapai prasyarat tercapainya konsensus semacam itu tampaknya masih 
menjadi utopia. Berkebalikan dengan asumsi negara kesejahteraan versi Bell, kondisi 
yang terjadi pascareformasi adalah sebuah antitesis dari penafsiran tunggal Pancasila 
secara manipulatif sebelumnya. Masyarakat pada berbagai lapisan menumpahkan 
kekesalan atas represi ideologi Orde Baru pada eksistensi dasar negara Pancasila, yang 
berujung pada sikap tidak peduli. 

Perapuhan ideologi 

Tarikan-tarikan kepentingan politik atas nama pelaksanaan Pancasila memang sebuah 
keniscayaan dalam percaturan politik. Bedanya, jika tarikan ini menggoyahkan 
fungsinya sebagai tuntunan dinamis rakyat, bangsa, dan negara, atau suatu Leitstar 
(pedoman)—menurut Soekarno—maka persoalannya jadi berbeda. 

Dalam kondisi semacam ini, ideologi menjadi gula-gula yang dipakai rezim penguasa 
memuaskan hasrat dan mencapai kepentingannya sendiri. Orde Lama banyak dinilai 
cenderung bersifat sosialis diktator menafsirkan dasar negara, sementara era Orde 
Baru menarik Pancasila ke kutub kapitalisme-otoritarian, dan belakangan Orde 
Reformasi mengambangkan makna Pancasila. 

Bersamaan dengan pasang surut pemaknaan ideologi bangsa itu, kondisi riil 
kesejahteraan masyarakat yang disyaratkan dalam welfare state tampak selalu 
tertinggal. Perkembangan sistem demokrasi politik saat ini boleh saja tampak makin 
transparan dan partisipatif. Sistem pemilu semakin bebas dan calon independen 
(Nanggroe Aceh Darussalam dan sebentar lagi berlaku di seluruh Indonesia) bisa 
menduduki jabatan tertinggi di daerah. 

Namun, pada saat bersamaan, sendi-sendi yang mendasari bangunan politik dan 
kebangsaan makin kedodoran. Publik jajak pendapat menilai, aspek kebangsaan yang 
tecermin dalam rasa persatuan dan kesatuan bangsa sebenarnya sedang mengalami 
sebuah proses perapuhan. 

Bagian terbesar responden menuding rentang kesejahteraan antara mereka yang kaya 
dan miskin menjadi sebab utama yang paling dikhawatirkan memecah ikatan 
solidaritas dalam masyarakat. 

Disparitas ketahanan ekonomi masyarakat menjadi isu paling krusial dibandingkan 
soal perbedaan pilihan parpol, asal usul, suku, maupun agama. 

Beban hidup yang semakin berat ini juga sudah terekam dalam jajak pendapat awal 
Mei 2008. Orde Reformasi dinilai baru berhasil menghadirkan format politik dan 
kebebasan berekspresi (70 persen responden). 

Sebaliknya, nyaris semua responden (95 persen) menilai, negara masih gagal dalam 
menjamin ketersediaan bahan pangan dan sembako yang murah. 

Revitalisasi 
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Reposisi dan revitalisasi Pancasila akhir-akhir ini banyak disuarakan berbagai 
kalangan. Di tengah berbagai kesulitan akibat naiknya beban hidup, kusutnya 
persaingan politik, dan serbuan pengaruh globalisasi, semangat mencari lagi jiwa dan 
jati diri bangsa tampak menjadi opsi termujarab mengembalikan asa negeri. 

Dalam jajak pendapat ini pun terungkap keinginan semacam itu. Sebagian besar 
responden jajak pendapat ini, lebih dari tiga perempat, menyatakan pernah menerima 
penataran Pancasila yang termasyhur itu dan menilai perlunya dilakukan kembali 
penataran semacam itu! Apa yang dulu dinilai demikian merepotkan, bahkan 
menakutkan, kini dirindukan kembali. 

Boleh jadi ungkapan itu lebih didorong oleh rasa keprihatinan atas kondisi bangsa 
saat ini. Meski demikian, persoalan sebenarnya ada pada tataran kemampuan para 
pemimpin bangsa untuk mereposisi dan merevitalisasi makna Pancasila. 

Sebagaimana jawaban responden, sebagian besar menginginkan langkah pertama 
dilakukan para pemimpin. Keseriusan menerapkan nilai luhur budi pekerti Pancasila 
sebagaimana diajarkan Presiden Soekarno, yakni jiwa gotong royong, kebangsaan, 
dan nasionalisme, semestinya dilakukan sebagai teladan bagi rakyat. 

Dalam bidang legislatif, misalnya, sikap tokoh politik bermusyawarah kini dinilai 
makin buruk dan lebih mengedepankan voting. Demikian juga dalam menerapkan 
keadilan berbagai bidang kehidupan, termasuk penghargaan hak asasi manusia bagi 
seluruh rakyat, peran negara makin tidak dirasakan. 

Cita-cita yang terkandung dalam Pancasila semakin jauh dari kenyataan jika keadilan 
sosial tidak terwujud. Kekuasaan hanya beredar di kalangan elite politik yang 
bermusyawarah untuk membagi-bagi kekuasaan. Dengan kondisi itu, tesis Bell akan 
tamatnya ideologi tampak makin mendekat. Bedanya, bukan kesejahteraan yang 
mengakhiri ideologi, tapi kepentingan elite. (Litbang Kompas) 

Toto Suryaningtyas  
Sumber: Kompas, 2 Juni 2008 


