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Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis 
bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya 
menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, ia harus 
diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas Negara bangsa kita 
sendiri.  
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BAB 5 

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL 

Latar Belakang 

Pancasila merupakan hasil perenenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok 
orang, yang juga diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai 
kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa indonesia 
sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari dari ide-ide bangsa 
lain, melainkan berasal dari nilai – nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. 
Kumpulan nilai – nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini 
kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang 
dinamakan ideologi. 

Pengejawantahannya tercermin dalam kehidupan praksis, baik dalam bidang politik, 
ekonomi, sosial budaya, maupun religi. Menurut Bakry [1994], Pancasila sebagai 
ideologi bersifat dinamik. Dalam arti, ia menjadi kesatuan prinsip pengarahan yang 
berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif masa 
depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan 
arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan 
nasional. 

Apa yang dipaparkan Noor MS Bakry mengindikasikan, Pancasila akan selalu 
mempunyai hal baru yang progresif dalam menghadapi tantangan kehidupan yang 
makin maju dan kompleks. Dalam beberapa pasal, khususnya menyangkut nilai-nilai 
kemanusiaan dan keadilan, Pancasila telah tampil di garda depan. Tantangan sekarang 
ini, pancasila dihadapkan pada kekuatan kapitalisme global yang telah dijadikan 
"ideologi" masyarakat dunia. Masyarakat Indonesia sedikit banyak terpengaruh 
dengan kaum kapitalisme global ini. 

Menghadapi konsepsi tatanan pemikiran yang berkembang, sekarang saatnya kita 
menghidupkan dan memperlihatkan Pancasila sebagai sosok yang sakti. Saatnya kita 
menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung didalamnya. 

Dalam Pancasila ada kepribadian kemanusiaan yang sangat penting. Kepribadian 
kemanusiaan merupakan sifat-sifat hakikat kemanusiaan abstrak umum universal 
yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu ketuhanan, 
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan sifat hakikat manusia.  

Jika tidak demikian bukanlah manusia, jika tidak berkemanusiaan juga bukan 
manusia, jika tidak berpersatuan juga tidak manusia, dan jika tidak berkerakyatan dan 
berkeluargaan juga bukan manusia, serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. 
Dengan demikian, lima unsur tersebut mutlak ada dalam diri manusia, sehingga 
disebut kepribadian kemanusiaan. 

Sebuah negara bangsa membutuhkan Weltanschauung atau landasan filosofis. Atas 
dasar Weltanschauung itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Tanpa itu, negara 
bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman. 
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Akhir-akhir ini, terasa pamor Pancasila sedang menurun. Pancasila juga dapat 
dipandang sebagai ideologi negara kebangsaan Indonesia. Mustafa Rejai dalam buku 
Political Ideologies menyatakan, ideologi itu tidak pernah mati, yang terjadi adalah 
emergence (kemunculan), decline (kemunduran), dan resurgence of ideologies 
(kebangkitan kembali suatu ideologi). Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat ini 
sedang terjadi declining (kemunduran) pamor ideology Pancasila seiring 
meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia. 

Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk 
diperjuangkan, kita perlu menerima kenyataan belum diterimanya Pancasila oleh 
semua pihak. Dunia juga tampak belum yakin pada kelangsungan dan kemajuan 
sebuah negara bangsa bernama Indonesia. 

Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya 

1 Pengertian Ideologi 

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “eidos” dan 
“logos”. Eidos berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos berarti 
ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, 
gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya ideologi menurut makna yang 
dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang 
bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham. 

Jorge Larrain, dalam tulisannya tentang The Concept of Ideology (2002) menjelaskan 
bahwa “ideology as a set of beliefs” yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat 
memiliki suatu sistem kepercayaan mengenal sesuatu yang dipandang bernilai dan 
menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nilai-
nilai yang dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi cara pandang, 
cara fikir, dan cara tindak seseorang atau bangsa dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ideologi adalah 
seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan 
sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam negara. Ideologi mengandung nilai-
nilai dasar yang hidup dalam masyarakatnya dan terkristalisasi dalam falsafah negara. 

Upaya de Tracy mengalami kegagalan karena dalam kenyataannya, ideologi tidak lagi 
menjadi keyakinan ilmiah tentang ide-ide melainkan, sebaliknya, telah menjadi 
idealisme revolusioner. Akibatnya, kajian tentang ide-ide yang seharusnya menjadi 
kajian rasional telah menjadi ajaran-ajaran ideologis. Sebagai contoh, ideologi 
republikanisme dan liberalisme dipertentangkan dengan ideologi otoritarianisme yang 
dianut oleh Napoleon. Bahkan, Napoleon, yang semula mendukung lembaga bentukan 
de Tracy, kemudian berbalik menyerang dengan menyebut pengertian ideologi sebagai 
hal yang doktriner–pengertian yang sampai kini melekat pada ideologi. Pada masa de 
Tracy telah terlihat bahwa pengertian ideologi telah merosot dari ilmu tentang ide-ide 
menjadi ide-ide doktriner dan melekat pada kekuasan. 

Perubahan pengertian ideologi dari suatu ilmu tentang ide menjadi istilah yang 
bercorak politis lahir seiring dengan tertibnya tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels, 
The German Ideology (1846). Dalam buku tersebut, Marx–yang menyorot masyarakat 
kapitalis – mengemukakan bahwa ideologi lahir dari sistem masyarakat yang terbagi 
dalam kelas-kelas. Kelas penguasa menguasai sarana-sarana produksi (material) dan 
mengontrol produk-produk mental seperti ide-ide dan keyakinan-keyakinan. Kelas 
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penguasa pula yang mengatur produksi dan distribusi ideologi hingga, akhirnya, ide-
ide atau ideologi kelas penguasalah yang menguasai jamannya (Ball dan Dagger (ed.), 
1995: 6). 

Pandangan Marx tentang ideologi tersebut merupakan implikasi dari pandangannya 
tentang masyarakat. Marx membagi kehidupan masyarakat ke dalam dua bidang, yaitu 
bidang basis dan bangunan atas. Basis merupakan bidang produksi kehidupan 
material yang terdiri atas tenaga-tenaga produksi dan hubungan-hubungan produksi. 
Kedua unsur tersebut membentuk struktur organisasi sosial produksi yang nantinya 
menciptakan hubungan-hubungan produksi yang selalu berupa hubungan-hubungan 
kelas, seperti hubungan antara kelas pemilik modal dengan kelas pekerja. Pada 
akhirnya, hubungan antarkelas tersebut melahirkan pertentangan kelas, yaitu antara 
kelas atas (pemilik modal) dengan kelas bawah (pekerja). Bangunan atas atau 
suprastruktur terdiri atas a) segala macam lembaga yang mengatur kehidupan 
bersama namun di luar bidang produksi material, seperti: sistem pendidikan, sistem 
hukum, sistem kesehatan, dan negara, dan b) semua sistem keyakinan, norma, nilai, 
makna, termasuk di dalamnya adalah pandangan dunia, agama, filsafat, nilai-nilai 
budaya dan seni (Suseno, 2001). 

Adapun hubungan antara kedua bidang tersebut adalah sebagai berikut: bagian basis, 
yang terdiri atas hubungan-hubungan produksi selalu berupa struktur kekuasaan, 
khususnya struktur kekuasan ekonomi. Kekuasaan ekonomi yang dipegang oleh 
pemilik modal menentukan bangunan atas, seperti kekuasaan politik dan ideologi. 
Dari analisis ini jelaslah bahwa ideologi ditentukan oleh kekuatan ekonomi yang 
berada di bagian basis. Oleh sebab itu, ideologi bukanlah sekumpulan ide-ide yang 
berpijak pada realitas empiris (atau berangkat dari kenyataan) melainkan merupakan 
rekayasa mental karena ia diciptakan oleh kekuatan-kekuatan yang membentuknya di 
bagian basis. Kekuatan tersebut memerlukan ideologi untuk mempertahankan posisi 
dan kekuatannya; dengan demikian, ideologi bersifat fungsional. 

Analisis Marx tentang ideologi akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa ideologi–
dalam masyarakat kapitalis yang terpolarisasi antara kelas kapitalis (pemilik modal) 
dan kelas pekerja–tidaklah berbicara tentang keberadaan atau kenyataan empiris 
melainkan tentang kemanfaatan, kepentingan, dan pamrih. Ideologi merupakan ilusi, 
pandangan yang menyesatkan tentang dunia, dan kepalsuan (Engels menyebutnya 
sebagai kesadaran palsu). Disebut ilusi dan kepalsuan karena ideologi merefleksikan 
kepentingan kelas penguasa, dan kelas ini sendiri tidak pernah mengakui diri sebagai 
kelas penindas. Berkat ideologi, maka kaum kapitalis dapat menyembunyikan 
kontradiksi dalam masyarakat hingga kaum proletar (pekerja) yang tereksploitasi tidak 
menyadarinya, bahkan mendukung sistem kekuasaan yang ada. Contohnya adalah ide 
tentang hak milik dalam liberalisme yang diusung sebagai ide universal namun dalam 
kenyataannya hanya dinikmati oleh segelintir orang (Heywood, 1998). 

Yang menarik dari pandangan Marx adalah bahwa ia tak pernah menyebut ide-ide 
pemikirannya sebagai ideologi melainkan sebagai sosialisme ilmiah. Barulah 
kemudian para pengikutnya (kelompok Marxis) menyebut pemikiran-pemikiran Marx 
sebagai ideologi. Pengikut Marx seperti Lenin dan Antonio Gramsci menunjukan 
minat yang lebih besar lagi kepada kajian tentang ideologi. Hasil kajian mereka sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan pengertian ideologi. 
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Dalam pandangan Lenin, pemimpin Revolusi Sosialis Rusia, ideologi merupakan ide-
ide yang berasal dari kelas sosial tertentu yang berfungsi untuk mendukung 
kepentingan-kepentingan kelas tersebut. Dengan kerangka berfikir ini maka baik 
kaum borjuis maupun kaum proletar memiliki ideologi masing-masing.1 Dalam buku 
yang ditulisnya pada tahun 1902, What is to be done?, Lenin menunjukkan bahwa 
ideologi sosialis merupakan teori revolusioner yang digunakan untuk mendukung aksi 
revolusioner. Sebagai suatu teori, ideologi sosialis merupakan hasil pemikiran teoretis 
yang merefleksikan kepentingan kelas yang sesungguhnya. Di sini terlihat Lenin 
mencampuradukkan  pengertian ideologi sebagai ilmu pengetahuan dengan ide-ide 
yang melayani kepentingan kelas. Akibatnya, Lenin telah mereduksi pengertian 
ideologi ke dalam arti peyoratif atau negatif2 (pengertian peyoratif sendiri telah dirintis 
oleh Marx).  

Setelah Lenin, seorang Marxis lain yang juga mengembangkan pengertian ideologi 
adalah Antonio Gramsci. Titik tolak kajiannya adalah adanya hegemoni kaum borjuis 
dalam masyarakat kapitalis. Dalam pemikirannya, sistem kapitalis dapat berdiri kukuh 
karena ditopang oleh ketidaksetaraan kekuatan ekonomi dan politik, serta oleh 
hegemoni ide-ide dan teori-teori borjuis. Yang dimaksud dengan hegemoni di sini 
adalah suatu dominasi, sedang hegemoni ideologis mengacu pada kapasitas ide-ide 
borjuis untuk menggeser ide atau pemikiran lawan hingga akhirnya ide-ide borjuis 
diterima oleh akal sehat pada zamannya. Dikatakan dapat diterima oleh akal sehat 
karena ideologi tersebut menyebar serta hidup di tiap lapisan masyarakat seperti 
dalam karya-karya sastra, sistem pendidikan, dan media massa. Selain itu ideologi 
borjuis juga digunakan dalam bahasa sehari-hari dan disebarkan melalui budaya-
budaya populer. Hegemoni borjuis, menurut Gramsci, hanya dapat ditentang di 
tingkat intelektual dan politik melalui penciptaan hegemoni proletariat yang berbasis 
pada teori, nilai dan prinsip-prinsip sosialis. 

Marx dan kaum Marxis berpengaruh besar terhadap perkembangan pengertian 
ideologi. Namun demikian, di luar kelompok ini, Karl Mannheim, seorang sosiolog 
Jerman  (1893—1947), mengkonstruksi konsep ideologi yang berbeda dari tradisi 
Marxis. Ia menolak pendapat Marx yang menekankan ideologi dari sisi peyoratif atau 
negatif, walaupun di sisi lain ia sepakat dengan Marx bahwa ide-ide ditentukan oleh 
lingkungan sosial yang membentuknya. Dalam buku Ideology and Utopia (1924), 
Mannheim mendefinisikan ideologi sebagai sistem pemikiran yang menjadi dasar 
tatanan sosial. Di samping itu, ideologi juga mengekspresikan kepentingan-
kepentingan kelompok penguasa atau kelompok yang dominan di masyarakat. 
Selanjutnya, Mannheim memilah ideologi menjadi dua jenis yakni ideologi partikular 
dan ideologi total. Ideologi partikular merupakan ide-ide individu atau kelompok 
tertentu, sedangkan ideologi total mengacu pada pandangan hidup (weltanschauung 
atau world view) yang diyakini oleh suatu kelas sosial, masyarakat luas, dan bahkan 

                                                           
1  Bandingkan dengan Marx yang menyatakan bahwa kaum proletar merupakan satu-satunya kelas yang 

tidak membutuhkan ilusi dalam ideologi karena tujuan kelas ini adalah masyarakat tanpa kelas 
sehingga ideologi tidak akan dibutuhkan lagi; Marx juga tidak pernah menyebut sosialismenya sebagai 
ideologi. 

2  Raymond Geuss (dalam Eagleton, 1991:43) memilah definisi ideologi menjadi tiga jenis yakni a) 
definisi deskriptif dalam arti antropologis, b) definisi peyoratif atau negatif (definisi model ini 
menghasilkan pengertian ideologi sebagai ide-ide yang melegitimasi kekuasan, suatu ilusi atau 
kepalsuan), dan c) definisi positif. 
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berlaku pada suatu periode jaman tertentu. Mannheim mengklasifikasikan kapitalisme 
liberal dan Marxisme ke dalam tipe total ini. 

Menginjak tahun 1960-an, kajian tentang ideologi bergeser ke arah analisis ideologi 
dari perspektif sosial dan politik, dan hasilnya adalah pengertian-pengertian ideologi 
yang netral dan objektif. Contohnya adalah definisi Martin Seliger yang menyebutkan 
bahwa ideologi merupakan seperangkat ide-ide. Melalui ide-ide tersebut seseorang 
mampu menjelaskan dan menjustifikasi tujuan serta tindakan sosial yang terorganisir; 
dengan kata lain, ideologi merupakan sistem pemikiran yang berorientasi pada 
tindakan (Heywood, 1998). 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pengertian ideologi berkembang dari masa ke masa. 
Pada awalnya, ideologi diartikan sebagai ilmu tentang ide (Destutt de Tracy) kemudian 
berkembang ke arah pengertian yang bercorak peyoratif dan negatif (Marx dan 
Marxis), di mana ideologi dipahami sebagai bentuk ilusi, kekuasaan, kesadaran palsu 
dan hegemoni. Berikutnya, ideologi sebagai pandangan hidup (weltanschauung atau 
world view) yang dikemukakan Mannheim. Terakhir, sejak tahun 1960-an, minat 
terhadap kajian ideologi lebih difokuskan pada analisis sosial-politik sehingga lahirlah 
definisi-definisi yang netral, antara lain pengertian bahwa ideologi merupakan 
seperangkat ide yang berorientasi pada tindakan. 

Ideologi dalam arti yang netral tentu saja memiliki kelemahan karena tidak 
menjelaskan ideologi dari sudut baik atau buruk, benar atau salah, menindas atau 
membebaskan, terbuka atau tertutup. Ideologi dalam arti yang netral juga sulit 
dikritisi, karena dengan ke”netral”annya, ideologi dapat diartikan bermacam-macam, 
misalnya sebagai pandangan hidup, doktrin (ajaran), atau filsafat politik. 

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kajian ideologi yang 
dibangun sejak tahun 1960-an itu, harus diakui bahwa kajian itu mampu 
menghasilkan pengertian-pengertian ideologi yang bercorak deskriptif, di mana 
ideologi dipandang sebagai objek studi dan riset sehingga nantinya ideologi dapat 
dipahami sebagai salah satu bentuk pemikiran politik. Menurut Hardiman (dalam 
Eatwell dan Wright (ed.), 2001), bila ideologi dipahami secara peyoratif semata maka 
yang timbul adalah suatu sikap antipati atau alergi terhadap, atau meremehkan 
ideologi. 

Bahan ajar ini mengadopsi definisi ideologi yang dikembangkan sejak tahun 1960-an, 
yaitu dari Heywood (1998). Definisi Heywood digunakan sebagai kerangka kerja untuk 
memahami pengertian ideologi dan untuk menjelaskan peran ideologi dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun dasar pertimbangan pemilihan ini 
adalah kenyataan bahwa pengertian ideologi yang dirumuskan Heywood banyak 
membantu menjelaskan gejala ideologi yang kompleks. 

Heywood (1998) mendefinisikan ideologi sebagai seperangkat ide yang menjadi basis 
tindakan politik yang terorganisir. Dari pengertian singkat ini, Heywood lalu 
mengembangkan tiga ciri ideologi yakni a) sebagai pandangan hidup (world view) 
masyarakat, b) sebagai model, visi, dan cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik 
di masa depan, dan c) sebagai pedoman bagi perubahan-perubahan politik yang 
seharusnya dilakukan. Dari rumusan definisi serta ciri-ciri ideologi, Heywood 
kemudian mengklasifikasikan gejala ideologi ke dalam dua bentuk.  
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Pada bentuk pertama, ideologi dapat dilihat sebagai bentuk pemikiran deskriptif dan 
normatif, yang keduanya menghasilkan sintesis antara pemahaman dan komitmen. 
Sebagai sintesis (gabungan) antara pemahaman dan komitmen, ideologi di satu sisi 
berisi pengetahuan deskriptif, yaitu berupa peta intelektual tentang masyarakat dan 
pandangan umum terhadap realitas. Melalui peta atau pandangan tersebut, seseorang 
atau sekelompok masyarakat mampu menempatkan diri dalam suatu lingkungan 
sosial. Di sinilah letak kapasitas ideologi sebagai pemersatu atau pengintegrasi 
individu-individu atau kelompok-kelompok. Di sisi lain, ketika individu atau kelompok 
telah memiliki pemahaman deskriptif yang sama, mereka akan memiliki keyakinan 
normatif atau preskriptif pula yaitu berupa suatu komitmen tentang tatanan 
masyarakat di masa kini maupun di masa mendatang. Dengan adanya corak normatif, 
maka ideologi menjadi sistem keyakinan yang memiliki kekuatan dan mendorong 
sikap emosional karena dapat menjadi alat untuk menyuarakan harapan, ketakutan, 
simpati dan kebencian. Sintesis antara pemahaman dan komitmen pada dasarnya 
meleburkan gejala ideologi sebagai fakta dan nilai, atau antara ciri (a) ideologi sebagai 
pandangan hidup dan (b) ideologi sebagai cita-cita tentang tatanan masyarakat yang 
baik.3 Adanya peleburan ini menyebabkan batas antara ideologi dengan ilmu 
pengetahuan menjadi kabur sehingga ideologi dapat digunakan sebagai paradigma,4 
yaitu sebagai seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang dapat mendorong proses 
penelitian intelektual. 

Pada bentuk kedua, ideologi dapat dilihat sebagai teori politik dan tindakan 
politik. Keduanya akan menghasilkan sistesis antara pemikiran dan tindakan seperti 
tercermin pada ciri (b), ideologi sebagai cita-cita tentang tatanan masyarakat yang baik 
dan (c) ideologi sebagai pedoman perubahan politik yang diinginkan. Seliger (dalam 
Heywood, 1998: 13) secara lebih mendalam mengkaji hal ini dengan memilah ideologi 
ke dalam dua tingkat. Tingkat pertama adalah tingkat fundamental. Pada tingkat ini 
ideologi mirip dengan filsafat politik5 karena di dalamnya dibicarakan teori-teori dan 
ide-ide abstrak. Tingkat kedua adalah tingkat operatif. Pada tingkat ini ideologi 
berbentuk gerakan-gerakan politik seperti mobilisasi massa dan perjuangan untuk 
merebut kekuasaan. Dalam bentuk operatif, ideologi dapat dikenali dengan mudah 
dalam slogan-slogan, retorika politik, manifesto partai ataupun dalam kebijakan-
kebijakan pemerintah. 

 

                                                           
3  Lihat deskripsi Heywood tentang ciri-ciri ideologi 
4  Banyak definisi yang dapat diajukan untuk memahami paradigma, Guba (1990:18) mendefinisikan 

paradigma sebagai sistem-sistem keyakinan yang menjadi titik tolak untuk menentukan apa penelitian 
itu serta bagaimana pelaksanaannya. Masterman (dalam Lakatos dan Musgrave, 1989: 66) mengatakan 
bahwa paradigma adalah seperangkat kebiasaan-kebiasaan ilmiah. Suatu pemecahan masalah akan 
dihasilkan bila kebiasaan tersebut ditaati. Thomas Kuhn, filsuf yang memperkenalkan term paradigma, 
mendefinisikannya lebih ke aspek sosiologis, dan bercorak prateori. Ia mendeskripsikan paradigma 
sebagai suatu capaian ilmiah, suatu “wilayah” yang menuntut komitmen profesional. Namun yang 
menarik dari pendapat Kuhn adalah bahwa kedudukan paradigma telah ada sebelum pembentukan 
teori, sudut pandang ataupun hukum. Ia menggunakan term paradigma ketimbang teori untuk 
mendenotasikan apa yang ditolak dan digantikan dalam revolusi ilmu pengetahuan (Lakatos dan 
Musgrave, 1989:2). Ilmuwan lain menggunakan term teori. 

5  Ideologi dikatakan mirip namun tidak identik dengan filsafat politik kerena dalam ideologi tidak 
dijumpai konsistensi dan koherensi internal sebagaimana layaknya dalam filsafat politik. 



 

BAB V Pancasila Sebagai Ideologi Nasional | 64  
 

A.2 Dimensi-Dimensi Ideologi 

� Dimensi Realitas 
Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam 
masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga mereka tidak asing dan 
merasa dipaksakan untuk melaksanakannya, karena nila-nilai dasar itu telah 
menjadi milik bersama. 

� Dimensi Idealitas 
Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan yang ingin 
dicapai oleh masyarakat penganutnya. Cita-cita yang dimaksud hendaknya berisi 
harapan-harapan yang mungkin direalisasikan. 

� Dimensi Normalitas 
Artinya ideologi mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, 
berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sifatnya positif. 

� Dimensi Fleksibilitas 
Disini ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman, sesuai 
tuntunan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimensi ini terutama 
terdapat pada ideologi yang bersifat terbuka dan demokratis. 

 
Peranan Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan 
Bernegara 

Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma 
dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, 
ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

a. Sebagai Dasar 
Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi di atas mana semua kegiatan 
kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun. dan dasar tersebut 
umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat 
itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila sejak awal pembahasannya (sidang 
BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 
22 Juni 1945) memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara. Tanggal 18 
Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

b. Sebagai Pengarah 
Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan 
Negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah 
untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas). 
Disini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap 
gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah 
ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber 
hukum” segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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c. Sebagai Tujuan 
Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang 
terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan 
memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa 
secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam 
Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas). 

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka 

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan 
mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-
nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai 
dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. 
Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi 
tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter). 

Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan 
oleh asas sila keempat yaitu : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan”. Suatu ideologi yang demokratis adalah 
ideologi terbuka, yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka 
pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di 
dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan 
mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam 
rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit 
zaman. Suaitu ideologi yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menerima 
pemikiran-pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demikian disebut 
ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya 
menyatakan ideologinya demokratis. 

Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang 
terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya 
dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika 
perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai 
instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan spirit zaman. 

Sebagai ideologi terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima dan 
menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak 
bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Lebih dari itu justru memperkaya 
bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara, dengan tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya 
yang bersifat tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka 
adalah dalam tata kehidupan Negara kita yang dinyatakan, bahwa Negara kita 
berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. 

Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lainnya 
a.Ideologi Pancasila : 

Ideologi Pancasila: memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk 
sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia 
selalu membutuhkan yang lain. 
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Menurut konsep Pancasila, yakni manusia dalam hidup saling tergantung antar 
manusia, saling menerina dan memberi antar manusia dalam memasyarakat dan 
menegara. Saling tergantung dan saling memberi merupakan pasangan pokok dan ciri 
khas persatuan serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik 
setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan 
sekaligus mengehendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali 
atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak 
ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di 
Indonesia (Bung Karno, 1 Juni 1945). 

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga 
pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di 
dalamnya. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung nilai spiritual, memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini 
berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etik dalam Ketahanan 
Nasional, maka atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan 
kedamaian hidup beragama. 

Sila Kemanusioann Yang Adil dan Beradab, tersimpul nilai satu derajat, sama 
kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela 
kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong. 

Sila Persatuan Indonesia. mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela 
berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara. 

Sila kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan 
rakyat (demokrasi) yang dijelmakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai 
ini mengutamakan kepentingan Negara / bangsa dengan tetap menghargai 
kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi 
harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan.  

Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung nilai sikap adil, 
menghormati hak orang dan sikap gotong royong, yang menjamin kemakmnuran 
masyarakat secara menyeluruh dan adil. 

b. Ideologi Liberal : 

Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali 
penciptanya sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak 
kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini 
ialah liberalistik yang berwatak individualistik. 

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik diajarkan oleh Hoobbes, Locke, 
Rousseau, Spencer dan Laski. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa Negara adalah 
masyarakat hokum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) 
dalam masyarakat itu (kontrak sosial). Menurutnya kepentingan harkat dan martabat 
manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para 
anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang hanya 
dibatasi oleh hak yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat 
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seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak azasi yang melekat pada manusi sejak 
ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali 
atas pesetujuan yang bersangkutan. 

Faham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan 
kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individual secara mutlak yaitu 
kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang 
melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham liberalisme selalu mengkaitkan aliran 
pikirannya dengan hak azasi manusia menyebabkan paham tersebut meiliki daya tarik 
yang kuat di kalangan masyarakat tertentu. 

c. Ideologi Komunis : 

Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang 
mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialetik. 

Ciri konsep dialetik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada 
diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu 
menghasilkan perkembangan dialetik dari manusia, maka sejarahpun berkembang 
secara dialetik pula. Sehubungan dengan itu, metoda befikirnya materialisme dialetik 
dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme-historik. 

Aliran pikiran golongan (das theory) yang diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin 
bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan social ekonomi masyarakat pada 
awal revolusi industri. 

Aliran pikiran golongan (das theory) beranggapan bahwa Negara ialah susunan 
golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas 
ekonomi lemah, golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh 
karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk 
merebut kekuasaan Negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum 
buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur Negara. Aliran pikiran ini erat 
hubungannya dengan aliran material-dialektis atau materialistik. Aliran pikiran ini 
sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan Negara. Pikiran 
Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran Lenin terutama dalam 
pengorganisasian dan operasionalisasinya menjadi landasaan paham komunis.  

d. Liberalisme 

Tampilnya ideologi liberalisme dilatarbelakangi oleh situasi di Eropa sebelum abad ke-
18 yang diwarnai oleh perang agama, feodalisme, dominasi kelompok aristokrasi, dan 
bentuk pemerintahan yang bercorak monarki absolut. Dalam situasi demikian, ide-ide 
liberal yang mencerminkan aspirasi kelas menengah (terdiri atas kelompok 
industrialis dan pedagang) mulai diterima. Selanjutnya, dengan dukungan pemikir-
pemikir liberal klasik seperti John Locke, J.S. Mill, Herbert Spencer, Adam Smith, dan 
David Hume, ide-ide liberal tersebut mulai  tersistematisasi dan mewujud dalam 
pemikiran ekonomi, politik maupun sosial, dan akhirnya, perkembangan liberalisme 
sebagai ideologi politik, semakin mantap seiring dengan terjadinya Revolusi Inggris 
(1688), Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789). 

Ketiga Revolusi tersebut mengukuhkan dua prinsip hukum yang mendasari politik 
liberal, yaitu (1) pernyataan tentang hak asasi manusia (HAM), dan (2) adanya 
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konstitusi yang menetapkan tatanan politik. Di tingkat praksis, kedua prinsip tersebut 
menjiwai pedoman-pedoman dalam kehidupan bernegara. Pedoman-pedoman 
tersebut antara lain ialah (1) adanya hukum yang tidak memihak dan berlaku umum 
(tidak ada keistimewaan bagi kelompok ningrat, agamawan, atau golongan terpandang 
lainnya) dan (2) hukum dibuat untuk menjamin sebesar mungkin hak yang sama bagi 
tiap individu agar mereka dapat mengejar tujuan hidupnya (Eatwell dan Wright (ed.), 
2001).  

Baik prinsip hukum maupun pedoman dalam tatanan politik tersebut dengan tegas  
membuat perbedaan antara negara dan masyarakat sipil. Negara tidak lagi 
diperkenankan untuk mengambil alih inisiatif individu. Capaian dalam hal ini tentu 
saja terkait erat dengan prinsip-prinsip dasar yang melandasi liberalisme, yaitu 
individualisme, kebebasan, keadilan dan kesetaraan, serta utilitarianisme (Vincent 
1995: dan Heywood, 1998).  

1)  Individualisme 
Individualisme merupakan inti pemikiran liberal yang menjiwai seluruh basis 
moral, ekonomi, politik, dan budaya. Individualisme sendiri dapat didefinisikan 
sebagai pemikiran yang menjunjung keberadaan individu, dan masyarakat hanya 
dipandang sebagai sekumpulan individu semata. Individu memiliki otonomi dan 
merupakan sumber seluruh nilai. Individu juga dianggap sebagai hakim yang 
terbaik bagi dirinya serta dapat bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bertitik 
tolak dari pandangan ini, kelompok liberal beranggapan bahwa negara tidak 
berhak mengintervensi kehidupan warga negara. 

2) Kebebasan 
 Kebebasan dalam liberalisme dipandang sebagai “hak” yang dimiliki tiap orang 
(Heywood, 1998:29). Hak ini yang memungkinkan tiap individu mendapat 
kesempatan yang sama untuk mengejar kepentingannya. Dari perspektif 
liberalisme, kebebasan tidak hanya dipandang sebagai hak melainkan juga sebagai 
kondisi yang memungkinkan tiap-tiap individu dapat mengembangkan bakat dan 
ketrampilannya. Pemikiran Liberalisme klasik memberi tempat kepada kebebasan 
negatif, yaitu tidak adanya batasan-batasan eksternal terhadap individu sehingga ia 
dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi dalam pemikiran liberalisme 
modern–ditekankan bahwa terhadap kebebasan individu haruslah seminimal 
mungkin untuk mencegah kerugian di pihak lain. Pengertian ini kemudian dikenal 
dengan kebebasan positif. 

3)   Keadilan dan kesetaraan 
 Nilai keadilan yang dijunjung kaum liberal dilandasi oleh komitmen terhadap nilai 
kesetaraan. Tekanan liberalisme di sini adalah keyakinan bahwa secara universal 
manusia memiliki hak yang sama, dan secara moral kedudukan manusia adalah 
setara. Dengan demikian, tiap-tiap individu memiliki hak dan kesempatan yang 
setara untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Walaupun tiap 
orang terlahir dengan bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, berkat kerja 
keras mereka masing-masing akan mendapat reward. Tiap individu yang bekerja 
keras mengembangkan kemampuannya berhak untuk mengakumulasi kekayaan. 
Oleh sebab itu, menurut kaum liberal, kesetaraan kesempatan harus terbuka bagi 
tiap individu agar mereka dapat menikmati hak-hak dan penghormatan yang sama. 
Kaum liberal tidak melihat bahwa ide kesetaraan kesempatan akan mengarah pada 
ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. 
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4) Utilitarianisme 
 Prinsip utilitas atau manfaat adalah prinsip yang memungkinkan tiap-tiap individu 
dapat mengkalkulasi apa yang secara moral baik dengan menjumlahkan 
keuntungan/kenikmatan yang diperoleh dari setiap aspek tindakan yang dipilih. Di 
tingkat masyarakat pun, prinsip ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan 
keputusan yang menguntungkan masyarakat banyak, yang kemudian dikenal 
sebagai prinsip “the greatest happiness for the greatest number”. Pandangan 
utilitarianisme ini berakar dari keyakinan bahwa tindakan individu selalu 
termotivasi oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang  dapat didefinisikan 
sebagai keinginan untuk mendapatkan keuntungan/kenikmatan dengan 
menghindari hal-hal yang merugikan. Dengan demikian, pilihan tindakan individu 
selalu  didasarkan pada perhitungan jumlah keuntungan yang diperoleh ketimbang 
kerugiannya. Inilah yang dimaksud dengan prinsip utilitas. 

Liberalisme dapat dikatakan sebagai ideologi yang begitu menyatu dalam kehidupan 
masyarakat Barat, namun tidak lepas dari kritik. Pada abad ke-20, bahkan hingga awal 
abad ke-21 ini, telah banyak pihak yang mulai mempertanyakan prinsip-prinsip dasar 
liberalisme klasik seiring dengan munculnya dampak industri modern. Hal ini 
disebabkan kelompok liberal terlalu membesar-besarkan nilai kebebasan dan 
kesetaraan kesempatan bagi individu, sementara dalam realitas, kesempatan dalam 
bentuk peluang kerja tidak tersedia secara merata di masyarakat. Sebagai upaya untuk 
menanggapi tantangan terhadap liberalisme klasik tersebut, dikembangkanlah 
liberalisme modern yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat modern oleh tokoh-
tokoh seperti T.H. Green, L.T. Hobhouse, J.M. Keynes, John Rawls, dan Robert 
Nozick.  

e. Kapitalisme 

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, lahirlah pemikiran, teori, dan sistem 
ekonomi baru yang dijiwai oleh semangat liberalisme yaitu kapitalisme. Kapitalisme 
merupakan buah pikiran dari tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo. 
Keduanya menggagas ide-ide liberal dan rasional, khususnya tentang hakekat manusia 
serta peran pemerintah dalam masyarakat sipil. Latar belakang pemikiran ini tidak 
lepas dari kehidupan ekonomi pada saat itu yang berada di bawah sistem merkantilis–
suatu sistem ekonomi di mana pemerintah berperan besar dalam membatasi kegiatan-
kegiatan ekonomi guna mendorong ekspor dan membatasi impor. 

Pandangan-pandangan Smith yang kemudian menjadi acuan kapitalisme klasik dapat 
diringkas sebagai berikut (Heywood, 1998:52—53): Ekonomi adalah pasar dan pasar 
ini bergerak sesuai dengan harapan serta keputusan-keputusan individu yang bebas. 
Kebebasan dalam pasar dipandang sangat penting dan kebebasan itu meliputi: (a) 
kemampuan pengusaha untuk memilih barang yang hendak diproduksi, (b) kebebasan 
buruh untuk memilih majikan, dan (c) kemampuan konsumen untuk memilih produk-
produk yang hendak dibeli. Adapun relasi-relasi yang terbangun dalam pasar, yaitu 
pengusaha–buruh dan penjual—pembeli, dilandasi oleh  relasi yang bercorak  sukarela 
dan kontraktual. 

Yang menarik dari kapitalisme klasik ini adalah bahwa tiap-tiap individu memiliki 
kebebasan dan kepentingan pribadi. Namun demikian aktivitas ekonomi sendiri 
beroperasi berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar yang bercorak impersonal yang 
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secara alami akan menjadi daya dorong untuk menuju kemakmuran ekonomi. 
Kekuatan pasar tersebut dikenal sebagai hukum penawaran dan permintaan yang 
dapat mengatur pasar sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan aturan-aturan dari 
luar, bahkan untuk itu pasar harus dibebaskan dari intervensi pemerintah. Selain 
hukum penawaran dan permintaan, Smith juga meyakini adanya invisible hand 
sebagai pihak yang mengatur pasar. Dalam praktik, invisble hand digunakan untuk 
menjelaskan bagaimana masalah-masalah ekonomi seperti pengangguran, inflasi, 
defisit neraca pembayaran, dll. dapat terselesaikan oleh mekanisme dalam pasar itu 
sendiri. Selain  mengurangi masalah-masalah seperti pengangguran, kekuatan-
kekuatan pasat tersebut dipercaya juga dapat menjadikan kegiatan ekonomi semakin 
efisien. Efisiensi ekonomi didasari oleh pemikiran bahwa tiap-tiap perusahaan yang 
terjun ke pasar memiliki motif untuk mengejar profit, sehingga prosedur-prosedur 
yang dijalankan adalah bagaimana mempertahankan biaya yang rendah. Pemborosan 
dan inefisiensi tidak dapat ditoleransi. Namun demikian, pihak-pihak yang terlalu 
mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya pun dapat dicegah melalui kompetisi 
antarprodusen. Sementara, di pasar konsumen adalah raja. Oleh sebab itu, untuk 
mempertahankan keuntungan, perusahaan juga harus mampu mengindentifikasi 
kebutuhan-kebutuhan konsumen serta memuaskan mereka. 

Dapat diringkas bahwa menurut Adam Smith, kapitalisme mengandung beberapa 
prinsip dasar (Heywood, 1998:52—53 dan Ebenstein, dkk, 2000:23—26), yakni yang 
berikut. 

1)  Ekonomi pasar 
Ini merupakan kegiatan ekonomi yang ditentukan oleh kekuatan pasar, seperti 
penawaran dan permintaan. Hal ini dapat berjalan baik bila pihak-pihak 
eksternal, yaitu pemerintah tidak melakukan intervensi di dalamnya. Pasar yang 
berupa relasi pengusaha—pekerja dan penjual—pembeli dipercaya sebagai 
pengambil keputusan yang efektif. 

2) Pengakuan atas hak untuk memiliki harta pribadi (secara khusus berupa sarana-
sarana   produksi seperti tanah dan pabrik). Harta milik pribadi ini tersebar pada 
individu-individu dan tidak terkonsentrasi pada pemerintah. 

3)  Kompetisi 
Prinsip ini bisa terlihat antarpengusaha maupun antarnegara. Di masa kini, 
kompetisi dalam pasar bebas bisa menjadi isu politik yang kontroversial 
menyangkut konsumen sebagai pihak yang diuntungkan karena barang-barang 
impor menjadi murah, sementara, di sisi lain, buruh dalam negeri akan kehilangan 
pekerjaan karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan dalam negeri  tidak 
dapat bersaing sehingga harus menurunkan atau menghentikan produksinya. 
Namun demikian, para kapitalis tetap meyakini bahwa kompetisi antarbangsa 
dapat membawa kehidupan ekonomi menjadi efektif dan produktif. 

4) Profit 
Kapitalisme memberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari keuntungan dan 
hal ini difasilitasi oleh tiga hal, yakni (a) kebebasan berdagang, (b) kebebasan 
untuk memiliki harta pribadi, dan  (c) kebebasan untuk melakukan kontrak. 

Selama abad ke-19, kapitalisme menjadi semacam dogma di Amerika Serikat dan 
Inggris. Ideologi ini mencapai puncaknya ketika negara-negara tersebut 
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memberlakukan doktrin laissez—faire, di mana negara memiliki peran minimal dalam 
bidang ekonomi sehingga kelompok bisnis benar-benar leluasa dalam menggerakkan 
roda ekonomi. Keadaan berbalik ketika memasuki abad ke-20 Amerika Serikat dilanda 
Depresi Besar pada tahun 1939 dan di Eropa berkecamuk Perang Dunia II. Pada 
situasi demikian, kapitalisme justru menampilkan efek kontra produktif dari doktrin 
laisse–faire. Menghadapi kemandegan ekonomi tersebut, lahir pemikiran J.M. Keynes 
dengan karyanya General Theory of Employment, Interest and Money (1936). 
Pemikiran Keynes menandai perubahan besar dalam liberalisme klasik karena ia 
menolak konsep pasar bebas yang dapat mengatur dirinya sendiri, Sebaliknya, ia 
mendukung peran pemerintah yang lebih besar di bidang ekonomi, yaitu dalam 
kebijakan tentang pajak, suku bunga, fiskal, insentif investasi, dan penyediaan 
pekerjaan umum untuk menyerap pengangguran (Heywood, 1998) 

Pemikiran Keynes banyak diterapkan di negara-negara kapitalis seperti Amerika 
Serikat. Dengan pemikiran Keynes, pemerintah mulai menerima tanggung jawab 
dalam menangani masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Tampilnya peran 
pemerintah di bidang sosial dan ekonomi ini dikenal sebagai konsep negara 
kesejahteraan yang menjunjung prinsip-prinsip (1) tiap anggota masyarakat berhak 
menikmati standard kehidupan minimum, dan (2) negara kesejahteraan bertujuan 
menyediakan lapangan kerja sebagai tujuan sosial tertinggi (Ebenstein, dkk., 2000). 
Konsep negara kesejahteraan tidak luput dari berbagai tantangan. Hal ini terlihat pada 
tahun 1980an, ketika Ronald Reagan menjadi Presiden Amerika Serikat dan Margaret 
Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris. Keduanya mendorong kebijakan-kebijakan 
yang bercorak neokonservatisme. Tujuannya adalah untuk mempromosikan efisiensi 
dan pertumbuhan ekonomi dengan peran pemerintah seminim mungkin. Kedua tokoh 
tersebut juga memegang komitmen terhadap keberlangsungan pasar bebas, 
menekankan deregulasi, desentralisasi pemerintahan dan privatisasi sektor-sektor 
publik. 

Di satu sisi, kapitalisme memang dapat membawa kemakmuran ekonomi, namun di 
sisi lain juga mengandung kelemahan yaitu lahirnya bentuk-bentuk monopoli yang 
memperkecil keuntungan di pasar bebas. Selain itu, dalam ekonomi kapitalistis juga 
dikenal siklus dari kemakmuran ke resesi atau depresi yang mengakibatkan banyak 
orang sewaktu-waktu bisa menganggur.  

f. Kolonialisme 

Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah/bangsa 
lain dengan maksud untuk memperluas wilayah negara itu. Faktor penyebab 
timbulnya kolonialisme ialah keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, 
menyebarkan agama dan ideologi, kebanggaan sebagai bangsa yang “istimewa,” 
keinginan untuk mencari sumber kekayaan alam dan tempat pemasaran hasil industri. 

Ada beberapa tipe kolonialisme, yang yang berikut. 
(1) Koloni penduduk: negeri asing yang kemudian menjadi tanah air baru karena 

migrasi besar-besaran, misalnya Amerika Utara dan Kanada. 
(2) Koloni kelebihan penduduk: seperti koloni-koloni bangsa Italia dan Jepang. 
(3) Koloni deportasi: tanah koloni yang dikerjakan oleh orang-orang buangan, 

misalnya Australia.  
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(4) Koloni eksploitasi: daerah jajahan yang dikerjakan hanya untuk mencari 
keuntungan, misalnya Hindia Belanda. 

(5) Koloni sekunder: tanah koloni yang tidak menguntungkan negeri “induk”, tapi 
perlu dipertahankan karena kepentingan strategi. 

g) Nasionalisme 

Nasionalisme merupakan salah satu ideologi yang berpengaruh di Eropa pada  akhir 
abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-20, dan di Asia-Afrika pada abad ke-20. 
Dalam kurun waktu dua abad, nasionalisme telah merepresentasikan diri sebagai 
ideologi yang berperan penting dalam pembentukan negara-bangsa (nation-state) di 
ketiga belahan dunia tersebut. Dalam kajian-kajian tentang nasionalisme, titik tolak 
pembahasan terletak pada bangsa (nation). Berpijak pada konsep bangsa ini 
nasionalisme dapat dimengerti sebagai sebuah kesadaran nasional, ideologi politik, 
dan gerakan politik yang mengarahkan suatu bangsa menuju pembentukan organisasi 
politik yang ideal yaitu negara-bangsa. Negara bangsa adalah konsep di mana  negara 
terdiri dari satu bangsa, dan yang disebut bangsa di sini adalah rakyat yang berdaulat. 
Jadi konsep bangsa yang digunakan tidak lagi mengacu pada aspek primordial seperti 
kesatuan etnis atau  bahasa, namun lebih pada aspek politis. Pembentukan negara-
bangsa, sebagai tujuan nasionalisme, mensyaratkan adanya pemahaman tentang 
bangsa dalam arti modern, yaitu bangsa di mana para anggotanya memiliki kesadaran 
bahwa mereka (1) tinggal dalam teritori yang sama sehingga menimbulkan rasa 
memiliki negara yang sama, (2) memiliki identitas nasional yang terkristalisasi dari 
sejarah, bahasa, dan budaya yang sama, dan (3) merupakan anggota bangsa yang 
sama. Ketiga hal ini merupakan aspek-aspek yang dapat mempersatukan rakyat yang 
terpisah secara geografis sekaligus menumbuhkan tanggung jawab politik bersama.  

Bangsa dalam arti modern, seperti telah disebut, dicirikan oleh adanya tanggung jawab 
politik bersama dari para anggotanya. Dalam sejarah, pembangunan bangsa sebagai 
kesatuan politis dilatarbelakangi oleh gagasan kedaulatan rakyat yang merupakan 
reaksi terhadap gagasan kedaulatan raja yang bercorak absolut. Gagasan kedaulatan 
rakyat inilah yang kemudian melahirkan sebuah kata kunci yaitu warga negara. 
Sebagai akibat dari lahirnya gagasan kedaulatan rakyat, maka dalam konteks 
kenegaraan, negara dipahami sebagai tatanan politik yang melembagakan kehendak 
rakyat. Rakyat adalah subjek hukum, pihak yang memahami diri sebagai pembuat 
hukum itu sendiri. Selain itu, dengan adanya kesadaran dari rakyat bahwa mereka 
adalah warga negara, maka rakyat (yang juga) sebagai anggota bangsa akan melihat 
diri mereka sebagai kesatuan warga negara yang berhak menentukan pemerintahan 
sendiri. Jadi, dalam pengertian bangsa yang modern, terdapat hubungan yang erat 
antara bangsa, negara, dan rakyat sebagai warga negara. Adapun peran nasionalisme 
adalah sebagai ideologi yang mendorong kesadaran rakyat menjadi kesadaran nasional 
untuk menuju  pembentukan negara-bangsa yang berdaulat. 

Untuk memahami nasionalisme di Eropa pada abad ke-18—20 dan di Asia-Afrika pada 
abad ke-20, maka dapat dijelaskan dari ideologi-ideologi lain yang mengiringi  
pemikiran nasionalisme di kawasan-kawasan tersebut. Di Eropa, perkembangan 
nasionalisme juga diiringi oleh ide-ide kedaulatan rakyat, liberalisme, dan kapitalisme. 
Dalam  paham liberalisme, kebebasan individu dijamin. Sebagai akibatnya, tujuan 
negara dalam masyarakat yang liberal adalah untuk mempertahankan kebebasan, 
melindungi harta milik dan mewujudkan kebahagiaan individu. Dengan demikian, 
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ketika nasionalisme, liberalisme, dan gagasan kedaulatan rakyat telah berhasil 
mentransformasi bangsa-bangsa di negara-negara Eropa (khususnya Eropa Barat) 
menjadi bangsa bercorak politis yang terdiri atas kesatuan warga negara, maka negara-
bangsa tak lebih dari sarana untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu-
individu warga negara.  

Dampaknya  dalam hubungan antarnegara adalah bahwa yang disebut kepentingan 
nasional sebenarnya tak lain dari kepentingan individu-individu atau warga negara, 
yang wajib diwujudkan oleh negara. Bila tiap negara berkewajiban mewujudkan 
kepentingan nasional maka dalam hubungan internasional akan muncul benturan 
antarkepentingan nasional. Nasionalisme dan liberalisme (dan kemudian diikuti oleh 
liberalisme dalam bidang ekonomi yaitu kapitalisme) yang berkembang di Eropa 
akhirnya mendorong intensitas konflik internasional yang dipicu oleh persaingan 
ekonomi disertai persaingan untuk melakukan ekspansi wilayah guna mendapat 
sumber bahan mentah. Tiap negara berlomba membangun imperium dengan 
memperluas wilayah-wilayah jajahan di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai contoh, 
antara tahun 1870–1900 Inggris menguasai wilayah jajahan seluas 4.250.000 mil2, 
Prancis 3.500.000 mil2 dan Jerman + 1.000.000 mil2.  

Nasionalisme dan kapitalisme di Eropa pada abad ke-18—19 telah melahirkan negara-
bangsa yang kokoh dan dengan kekuatan negara ini pula, suatu bangsa dapat 
membangun koloni-koloni dan imperium. Semakin luas wilayah jajahan yang dimiliki, 
semakin makmur suatu negara-bangsa. Sebaliknya, di Asia dan Afrika, kolonialisme 
dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa (yang kemudian diikuti oleh Jepang) telah 
menyadarkan rakyat pribumi untuk melawan. Nasionalisme yang bercorak 
antikolonialisme dan antiimperialisme merupakan jiwa dari seluruh gerakan nasional 
untuk memerdekakan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Hasil perjuangan tersebut 
dapat dilihat dari data bahwa di antara tahun 1945 dan 1960, terdapat 55 bekas 
wilayah jajahan yang menjadi merdeka dan membentuk negara-negara berdaulat. 

Pada abad ke-21 ini, nasionalisme tidak lagi menjadi isu sentral dalam masalah-
masalah global. Namun demikian, masih banyak negara yang  harus menghadapi 
masalah-masalah kebangsaan yang bertumpu pada upaya persatuan bangsa (nation 
building) dan permasalahan ini umumnya terjadi di negara-negara yang terbentuk 
dari bangsa yang multietnis dan multikultural. Contohnya adalah Uni Sovyet dan 
Yugoslavia yang gagal dalam membangun kesatuan bangsa dari keragaman etnis, yang 
akhirnya berujung pada pembubaran kedua negara tersebut. Selain itu, negara-negara 
seperti Spanyol masih harus menghadapi gerakan separatis Basque. Sementara itu, 
negara-negara  seperti Irak, Sri Lanka dan bahkan Indonesia masih harus terus 
berjuang menuju kesatuan bangsa ini.  

h) Sosialisme 

Sosialisme sebagai ideologi politik lahir pada abad ke-19. Ideologi ini berkembang 
sebagai reaksi terhadap kehidupan sosial—ekonomi yang dibangun di bawah sistem 
kapitalisme Eropa pada masa itu. Industrialisasi dan penerapan doktrin laissez faire 
yang dipraktikkan oleh negara-negara kapitalis Eropa telah melahirkan kelas buruh 
yang hidup miskin. Sementara itu, belum ada undang-undang yang mengatur tentang 
upah, jam kerja, dan perlindungan terhadap buruh, anak, dan perempuan. Pendek 
kata, buruh bekerja dalam kondisi pabrik-pabrik yang tidak manusiawi. Tekanan 
terhadap buruh semakin meningkat dengan adanya ancaman pengangguran di mana-
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mana. Kelas buruh yang baru tumbuh ini pun belum memiliki orientasi untuk 
menghadapi para majikan yang sangat berkuasa dalam menentukan tingkat upah 
maupun kondisi pabrik. 

Baru pada akhir abad ke-19 sosialisme berhasil ditransformasikan ke dalam serikat-
serikat pekerja dan partai buruh. Kedua kelompok ini berhasil menekan para 
pengusaha sehingga terjadi perbaikan-perbaikan kondisi kehidupan kelas buruh. 
Sosialisme yang lahir di abad ke-19 ini sangat beragam karena di dalamnya terdapat 
buah pemikiran tokoh-tokoh seperti Owen, Saint Simon, Fourier, Proudhon, dan Karl 
Marx. Pemikiran mereka berbeda satu sama lain, namun terdapat beberapa nilai dasar 
yang melandasinya (Heywood, 1998): 

1) Komunitas 
Sosialisme melihat realitas manusia sebagai makhluk sosial yang mampu 
menangani masalah-masalah sosial–ekonomi dengan kekuatan komunitas. Dengan 
kata lain, sosialisme menekankan kapasitas manusia untuk bertindak secara 
kolektif daripada secara individual (bandingkan dengan pandangan individualis 
dalam liberalisme, di mana individu adalah otonom dan masyarakat hanya 
dipandang sebagai penjumlahan dari individu). Kaum sosialis melihat bahwa 
individu hanya dapat dipahami melalui kelompok-kelompok sosial di mana ia 
menjadi anggota. Manusia dengan manusia lainnya merupakan camerad, saudara 
yang terikat oleh ikatan kemanusiaan. Oleh sebab itu, ikatan-ikatan sosial seperti 
kelas, bangsa, dsb. merupakan entitas politik yang sangat bermakna. 

2)  Kooperasi 
Kelompok sosialis meyakini bahwa hubungan yang alami antarmanusia adalah 
hubungan kooperasi, bukan hubungan kompetisi. Ini berbeda dengan pandangan 
kelompok liberal yang melihat kompetisi sebagai hal yang alami karena manusia 
secara alami mementingkan diri sendiri sehingga kompetisi dianggap sehat karena 
mendorong orang bekerja keras guna mengembangkan seluruh kemampuannya. 
Kelompok sosialis beranggapan bahwa kompetisi menempatkan manusia 
berlawanan dengan manusia lainnya, mengingkari hakikat sosial serta 
menampilkan keegoisan dan agresi. Sebaliknya, kooperasi mendorong manusia 
untuk saling bekerja sama dan mengembangkan ikatan simpati. Komitmen 
terhadap kooperasi menstimulasi timbulnya usaha-usaha kooperatif yang 
ditujukan untuk menggantikan tipe-tipe usaha yang bercorak kompetitif. 

3)  Kesetaraan 
Kelompok sosialis melihat bahwa dalam kapitalisme yang dibangun oleh ekonomi 
yang liberal terlalu menekankan kompetisi dan kepentingan diri yang berdampak 
pada ketidaksetaraan yang dialami manusia yang terefleksikan dalam struktur 
masyarakat yang tidak setara pula. Ketidaksetaraan itu dipandang sebagai wujud 
dari perlakuan yang tidak setara di masyarakat dan bukan karena sesuatu yang 
alamiah. Dikatakan demikian karena kelompok sosialis tidak meyakini bahwa 
semua individu memiliki kapasitas dan keterampilan (bandingkan dengan 
penjelasan tentang kesetaraan kesempatan dalam liberalisme). Oleh sebab itu, 
sosialisme menekankan adanya kesetaraan sosial sebagai jaminan bagi tiap orang 
untuk mengembangkan seluruh potensi dirinya. Ketidaksetaraan sosial dipandang 
tidak adil dan memicu persaingan serta kesenjangan sosial. Sebaliknya, kesetaraan 
sosial memungkinkan manusia saling bekerja sama dan hidup harmonis—dua nilai 
yang dianggap sebagai pilar keberadaan komunitas. 
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4)  Kebutuhan dan keadilan 
Nilai kesetaraan sosial dalam sosialisme terkait erat dengan teori tentang distribusi 
kekayaan (reward) yang bercorak material di masyarakat. Jika liberalisme 
menetapkan reward didistribusikan sesuai dengan kemampuan individu, maka 
sosialisme lebih menekankan distribusi reward tersebut berdasarkan kebutuhan. 

Menurut kelompok sosialis, kebutuhan-kebutuhan (needs) berbeda dengan 
keinginan (want atau preference). Kebutuhan mencakup hal-hal pokok serta 
menuntut keharusan untuk segera dipenuhi (ini sering disebut kebutuhan pokok). 
Hal ini berbeda dengan keinginan yang diartikan sebagai keinginan personal dan 
sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya. Kebutuhan pokok bersifat objektif 
dan universal serta dibutuhkan oleh tiap orang tanpa memandang bangsa. Kriteria 
kebutuhan pokok ini yang kemudian menjadi basis bagi prinsip keadilan. 

5)  Kepemilikan bersama atas sarana-sarana produksi 
Kelompok sosialis melihat bahwa akar kompetisi dan ketidaksetaraan adalah harta 
milik pribadi berupa harta produktif atau kapital. Jika kelompok liberal 
memandang kepemilikan harta pribadi sebagai hal yang alami karena berasal dari 
jerih payah individu, maka kelompok sosialis memiliki pandangan lain, yakni yang 
berikut  (1) Harta/kekayaan berasal dari tenaga manusia yang diupayakan secara 
kolektif; oleh sebab itu, kekayaan harus dimiliki oleh komunitas dan bukan oleh 
individu. (2) Harta milik pribadi melahirkan ketamakan dan sifat materialistis. (3) 
Harta milik pribadi dapat menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja, 
serta antara orang kaya dan yang miskin. 

Dari perspektif sejarah terlihat bahwa sosialisme merupakan ideologi politik yang 
diadopsi oleh banyak kelompok atau negara, dari kelompok komunis revolusioner di 
era Uni Soviet, kelompok nasionalis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, rejim fasis di 
Italia dan Jerman (sebelum P.D. II) hingga kelompok sosial demokrat di Eropa Barat. 
Namun demikian, sosialisme dan komunisme (terutama) tak luput dari kritik, 
khususnya mengenai kedudukan individu, hak milik pribadi, dan kontrol pemerintah 
dalam bidang ekonomi.  

i) Marxisme 

Marxisme tampil sebagai sebuah ideologi politik setelah kematian Karl Marx pada 
tahun 1863. Adapun tokoh-tokoh yang mengolah gagasan-gagasan Marx secara 
sistematis dan komprehensif serta dapat diterapkan pada gerakan sosialis saat itu 
adalah Engels, Karl Kautsky, dan Georgie Plekhanov. 

Gagasan-gagasan Karl Marx sebenarnya dapat dikelompokkan dalam rumpun 
sosialisme, tetapi Marx mengklaim bahwa sosialisme yang digagasnya adalah 
sosialisme ilmiah dan revolusioner (untuk membedakannya dari sosialisme Fabian, 
Owenis, Saint  Simonis dan Fourieris yang disebutnya sebagai sosialisme utopis). 
Pemikiran khas Marx adalah interpretasinya tentang sejarah masyarakat. Ia 
menampilkan filsafat sejarah yang mencoba menjelaskan mengapa kapitalisme pada 
akhirnya hancur dan sosialisme ditakdirkan untuk menggantikan kedudukan 
kapitalisme. Letak perbedaan Marxisme dengan sosialisme lainnya adalah bahwa 
pemikiran Marx membuat pemisahan antara teori dan praksis. Dari pemikiran Marx 
tentang masyarakat dan sejarah, kemudian lahirlah suatu pemikiran yang oleh Engels 
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disebut materialis sejarah (lihat pengertian Marx tentang ideologi di subbab 5.1, 
Pengertian Ideologi). 

Marx menyorot salah satu prinsip dasar kapitalisme, yakni kompetisi. Ia beranggapan 
bahwa demi kompetisi maka produktivitas produksi harus ditingkatkan, dan dijual 
semurah mungkin. Jika hal ini berlangsung dalam jangka panjang, maka semua 
bentuk usaha yang tidak diarahkan untuk mencari keuntungan akan kalah, dan itu 
berarti hanya usaha-usaha komersial besar yang dapat hidup. Akhirnya, persaingan 
hebat itu akan menyisakan dua kelas sosial saja yakni para pemilik modal besar dan 
kelas buruh. 

Kelas buruh akan semakin melarat karena pemilik modal terus menekan upah agar 
daya saing meningkat. Namun demikian, kelas buruh, yang sebelumnya tidak memiliki 
kesadaran kelas, lambat laun menjadi sadar bahwa mereka merupakan satu kelas dan 
mengorganisasikan diri dalam serikat-serikat buruh. Tujuan perjuangan buruh 
(proletariat) tidak lagi sekadar untuk menaikkan upah, melainkan juga untuk 
menghapus hak milik kelompok kapitalis atas sarana-sarana produksi. Jadi di sini 
kapitalisme telah melahirkan kelas buruh yang akan menghancurkannya sendiri. 
Kaum proletariat inilah yang nantinya menjalankan revolusi sosial, merebut negara 
dan mendirikan “kediktatoran proletariat”. Bentuk ini diperlukan untuk mencegah 
adanya revolusi balasan dari kaum kapitalis. Setelah itu hak milik pribadi atas sarana-
sarana produksi dihapus dan dialihkan ke negara. 

Menurut analisis Marx, selain hak milik pribadi terhapus, negara juga menjadi layu 
dan mati. Proletariat menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa 
kelas ini kediktatoran proletariat juga hilang. Akhirnya terciptalah masyarakat 
komunis yang dicirikan oleh penghapusan kelas-kelas sosial, menghilangnya negara 
dan penghapusan pembagian kerja (Suseno, 2001). Perlu diketahui bahwa konsep 
komunisme dalam pemikiran Marx berbeda dengan sistem komunis yang dibangun 
Lenin, di mana negara menguasai seluruh sarana produksi. 

Dominasi Marxisme dalam gerakan serikat buruh belum nampak pada awal abad ke- 
19. Pada masa itu, khususnya tahun 1820—1830-an, kelompok-kelompok sosialis 
aliran Owenis, Saint Simonis dan Fourieris sudah mengawali gerakan buruh dan 
berpengaruh pada gerakan yang lebih luas, sehingga pada tahun 1840-1860 wacana-
wacana ideologi sosialis telah diterima sebagai aspirasi kelas buruh di Eropa. Baru 
pada tahun 1889 gagasan-gagasan Marx mendominasi gerakan buruh dan Asosiasi 
Buruh Internasional II (Internationale II). Hampir semua partai sosialis, termasuk 
Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD) yang merupakan Partai Marxis terbesar di 
Eropa, mengesahkan program-program proMarxis. Di kemudian hari, SPD banyak 
melahirkan revisionis Marxisme yang bertujuan untuk menyesuaikan Marxisme 
dengan perkembangan ekonomi negara-negara industri di akhir abad ke-20. Tokoh-
tokoh revisionis tersebut antara lain ialah: Eduard Bernstein dan Rosa Luxemburg. 

Perkembangan Marxisme berikutnya terlihat pada Internationale III, yang ditandai 
oleh meletusnya Revolusi Bolsheviks di Rusia (1914-1918). Sebagai pemimpin revolusi, 
Lenin segera menetapkan Marxisme-Leninisme sebagai ajaran yang paling benar 
namun ditentang oleh Rosa Luxemburg. Pertentangan tersebut dipicu oleh kebijakan-
kebijakan Lenin pada tahun 1918 yang menghapus hak-hak demokrasi di Rusia. 

Sejak tahun 1930, terjadi polarisasi dalam ideologi dan gerakan Marxisme. SPD 
Jerman, misalnya, menjadi kelompok revisionis yang didasari oleh ide-ide demokrasi 
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sosial. Setelah itu juga lahir varian-varian seperti Trotskyisme, Stalinisme, Marxisme 
revisionis, Marxisme humanis, Eurokomunisme, Maoisme, Marxisme Afrika, 
Marxisme eksistensialis, Marxisme strukturalis, Marxisme feminis dsb. Hingga saat ini 
Marxisme sebagai pemikiran masih tetap hidup dalam bentuk-bentuk yang reformis, 
demokratis, dan revisionis (Vincent, 1995).  

j) Fasisme dan Nazisme  

Berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1918 menimbulkan tragedi bagi Eropa dan 
dunia. Bagi negara-negara yang kalah perang, kenyataan ini tentu lebih menyakitkan 
lagi. Jerman misalnya, harus menerima isi Perjanjian Perdamaian Versaille (1919) 
yang isinya antara lain kedaulatan Jerman dikendalikan oleh Tentara Pendudukan 
Sekutu. Dalam situasi negara yang kacau setelah perang, di mana korban-korban sipil 
berjatuhan, dan kemiskinan yang merajalela, fasisme dan nazisme ditawarkan sebagai 
ideologi maupun gerakan yang mampu membangkitkan kembali kemakmuran, 
kehormatan dam kejayaan suatu negara bangsa.6 Istilah fasisme dikumandangkan 
pertama kali pada tahun 1919, pada saat berdirinya gerakan Fasis di Italia. 
Selanjutnya, sebagai sebuah ideologi, fasisme mengacu pada ideologi yang diterapkan 
Mussolini di Italia pada tahun 1922-1939. 

Fasisme dan nazisme memiliki beberapa kesamaan konsep dasar sehingga nazisme 
sering disebut sebagai fasisme varian Jerman. Nazisme berasal dari kata Nazi 
singkatan dari Nationalsozialistische yang menjadi ideologi Partai NSDAP 
(Nationalsozialstische Deutsche Arbeiter Partei atau Partai Buruh Nasional Sosialis 
Jerman). NSDAP menjadi terkenal berkat kemampuan pidato-pidato Hitler. Bagi 
kaum Nazi, buku tulisan Hitler, Mein Kampf (Perjuanganku) mrupakan buku yang 
wajib dibaca (Marbun, 1983). Nazisme diadopsi di Jerman antara tahun 1933-1938. 

Secara umum, fasisme dan nazisme bertitik tolak dari konsep-konsep dasar tentang (1) 
superioritas ras, (2) elit dan kepemimpinan yang karismatik, (3) negara totaliter, (4) 
nasionalisme, (5) sosialisme, dan (6) militerisme (Hayes, 1973). 

Pertama, konsep superioritas ras ini pada umumnya digunakan negara-negara industri 
di Eropa Barat menjelang PD I untuk menemukan wilayah  dan pasar di luar negeri. Di 
antara negara-negara itu, Jerman dan Inggris menggunakan teori keunggulan ras 
untuk menyembunyikan tujuan ekonomi-politik mereka. Ide atau konsep keunggulan 
ras selanjutnya mendorong pemikiran-pemikiran atau konsep “negara unggul”, yang 
ide-idenya ditopang oleh teori geografi politik seperti teori MacKinder, Ratzel, dan 
Karl Haushoffer. Keseluruhan konsep tentang keunggulan ras, negara unggul, dan 
geografi politik itu nantinya menjadi justifikasi ilmiah bagi gerak ekspansi Jerman di 
bawah Hitler menjelang PD II. Secara khusus, konsep keunggulan ras tidak ditekankan 
dalam pemerintahan fasis di Italia namun menjadi semacam doktrin di Jerman dan 
Rusia (di kedua negara ini, populasi Yahudi cukup besar). Dampak dari konsep yang 
bahkan menjadi mitos ini adalah lahirnya anti-Semitisme (anti-Yahudi). Kaum Nazi 
berhasil mempropagandakan anti-Semitisme, dengan menuding kaum Yahudi sebagai 
penyebab masalah ekonomi-sosial yang menghalangi dominasi bangsa Jerman 
terhadap bangsa-bangsa Eropa. 

                                                           
6  Di sini terdapat ide nasionalisme dalam bentuk yang radikal yaitu chauvinisme.  
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Kedua, konsep elit dan pemimpin yang karismatik yang lahir dari situasi masyarakat 
yang dilanda kahancuran dan ketidakpastian sosial-ekonomi. Dalam situasi seperti ini, 
masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu mengangkat harga diri bangsa dan 
memberi harapan. Mussolini maupun Hitler mampu menarik dukungan massa karena 
keduanya mampu memberi harapan dengan mempropagandakan bahwa bangsa 
mereka adalah bangsa elit yang ditakdirkan menguasai Eropa dan dunia. Untuk itu 
diperlukan pemimpin yang tegas dan kuat. Pemimpin harus memiliki otoritas luas dan 
disegani. Konsep pemimpin yang karismatik dan kuat inilah yang kemudian 
mengakibatkan lumpuhnya demokrasi karena kekuasaan pemimpin yang tanpa batas. 

Ketiga, konsep negara totaliter yang tidak mengenal demokrasi dan lebih 
menekankan negara totaliter.7 Dalam negara model ini, kemajemukan bangsa 
ditiadakan, dan negara mengontrol media massa, mengawasi serikat pekerja dan 
melarang partai politik oposisi.  

Keempat, konsep nasionalisme yang merupakan ide yang sangat berpengaruh dalam 
fasisme dan nazisme karena nantinya gerakan fasisme dan nazisme selalu berupa 
gerakan nasionalis. Hal ini dapat dilihat dari gerakan fasis dan nazi di Italia dan di 
Jerman. Kedua negara fasis ini meyakini adanya keharusan untuk membuat kebijakan-
kebijakan luar negeri yang agresif. Namun demikian, nasionalisme yang dianut kaum 
fasis adalah dalam bentuk yang radikal yaitu chauvinisme, seperti terlihat dari ajaran 
tentang keharusan negara untuk melakukan aneksasi serta memegang teguh 
machtpolitik (politik berdasarkan kekuasaan). 

Kelima, konsep sosialisme yang terkandung dalam fasisme namun tidak mengacu pada 
Marxisme melainkan pada pemikiran-pemikiran tentang pemerataan ekonomi. 
Adapun tujuan ekonomi ini difokuskan untuk mendorong kemampuan ekonomi 
seluruh unsur bangsa agar menjadi bangsa unggul. Pada umumnya, sosialisme di 
negara-negara fasis mengijinkan usaha-usaha kelompok swasta tetapi negara tetap 
menguasai bidang-bidang tertentu seperti transportasi. 

Keenam, konsep militerisme yang menghendaki peran militer yang dominan, seiring 
dengan konsep tentang negara totaliter di mana negara mendominasi seluruh 
kehidupan warga negara. Militer merupakan organ negara yang berperan penting 
dalam menjalankan kekuasaan negara. Hal ini dapat dilihat dari organ-organ SS 
(Schutzstaffel), organ partai NSDAP Jerman yang bertugas mengontrol kehidupan 
warga. 

Fasisme dan nazisme kehilangan dukungan massa seiring dengan berakhirnya PD II, 
setelah Jerman dan Italia kalah perang. Selain itu, kemampuan negara-negara Eropa 
Barat membangun diri menjadi negara-negara makmur serta adanya hukum 
internasional yang mengatur perilaku ekspansif negara-negara di dunia ini juga turut 
melemahkan kedua ideologi tersebut. Yang menarik, selama tahun 1990-an, di Jerman 
muncul gerakan Neo-Nazi. Dengan dimotori kaum muda, mereka melakukan 
kerusuhan-kerusuhan. Walaupun kelompok ini seringkali menggunakan simbol-
simbol Nazi, tindakan-tindakan semacam itu lebih dipahami sebagai bentuk 
ketegangan sosial dan tidak berakar pada ideologi politik,  

                                                           
7  Sebagai catatan, di dunia ini belum pernah ada satu negara pun yang berhasil mengintegrasikan seluruh 

aspek bangsa secara total, bahkan Hitler dan Stalin pun (pemimpin Rusia) tidak pernah berhasil 
mengontrol pikiran dan tingkah laku warga negaranya secara total. 
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k) Feminisme  

Feminisme sebagai suatu pemikiran dan gerakan lahir di akhir abad ke-18, setelah 
Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Perancis (1792). Pemikiran ini lahir karena 
didorong oleh realitas di masyarakat yakni bahwa pada masa posisi perempuan kurang 
menguntungkan dibandingkan dengan posisi laki-laki. Pada masa ini, perempuan 
(baik dari kelas menengah–atas maupun kelas bawah) tidak memiliki hak-hak seperti 
(1) hak untuk mendapat pendidikan, (2) hak untuk memilih dan dipilih (hak politik), 
(3) hak untuk memasuki lapangan pekerjaan di masyarakat, khususnya pada 
perempuan dari kelas menengahatas, dan (4) hak atas harta milik sehingga perempuan 
yang menikah tidak memiliki harta sendiri yang sah dan segala harta yang 
diperolehnya secara legal menjadi milik suaminya. 

Sebagai akibat dari tiadanya hak-hak tersebut maka perempuan tidak dapat masuk ke 
perguruan tinggi, parlemen, atau kantor-kantor dan  tidak memiliki kedudukan yang 
sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Kondisi ini  pada akhirnya menimbulkan 
kesadaran akan ketidaksetaraan hak-hak perempuan dengan hak-hak laki-laki dan 
kemudian mendorong pemikiran serta gerakan untuk menuntut hak-hak perempuan. 
Gerakan feminisme mula-mula berlangsung di Amerika Serikat dan kemudian 
menyebar ke Prancis dan Inggris. Gerakan ini dimotori oleh perempuan kelas 
menengah-atas dengan tuntutannya yang terkenal, yaitu kesetaraan hak dengan laki-
laki di dunia kerja, dan pendidikan, serta hak untuk memilih dan dipilih. 

Salah satu tokoh pemikir yang berpengaruh dan berperan dalam mendorong 
kesadaran akan nasib perempuan pada masa itu adalah Mary Wallstonecraft dari 
Inggris. Pada tahun 1792, ia menerbitkan buku Vindication of the Rights of Woman. 
Lima puluh enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1848, pemikiran-pemikiran 
Wallstonecraft dimuat dalam Konvensi Hak-hak Kaum Perempuan yang diadakan di 
Seneca Falls, A.S. 

Dalam sejarah gerakan terdapat satu gerakan perempuan yang dilandasi oleh gagasan 
sosialis dengan tokoh pemikir seperti Clara Zetkin (1857-1933) dan Charlotte Perkin 
Gilman (1860-1935). Kedua tokoh ini memandang bahwa tuntutan-tuntutan 
feminisme sebenarnya bukanlah kesetaraan hak dengan laki-laki semata melainkan 
juga meliputi perubahan secara total tatanan masyarakat yang penuh dengan 
ketidakadilan. Dengan demikian, ideologi feminisme yang bercorak sosialis mengarah 
pada penciptaan Dunia Baru yang berkeadilan dan tanpa penindasan. 

Pada abad ke-21 ini, perempuan telah menikmati hasil perjuangan gerakan feminisme. 
Pada saat ini tidak banyak orang yang masih mempersoalkan hak-hak perempuan 
untuk memperoleh pendidikan, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, 
mendapatkan pekerjaan di masyarakat atau memperoleh hak-hak politik. Namun 
demikian, tidak berarti bahwa kaum perempuan telah terbebas dari diskriminasi sama 
sekali. Gerakan perempuan di Indonesia misalnya, masih harus berjuang untuk 
mendukung pembuatan undang-undang perlindungan. Tujuan undang-undang ini 
adalah untuk melindungi perempuan dari dampak pekerjaan yang merugikan seperti 
kecelakaan kerja, upah rendah, dan jam kerja yang panjang. Peraturan-peraturan lain 
yang diperjuangkan meliputi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 
perlindungan terhadap pekerja rumah tangga anak (untuk anak perempuan usia di 
bawah 15 tahun), perlindungan terhadap perdagangan perempuan dan anak 
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(trafficking), perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilacurkan dan 
korban-korban pemerkosaan. 

l) Ekologisme 

Sejak berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur di akhir tahun 
1990-an, isu-isu global didominasi oleh isu-isu tentang globalisasi, ledakan populasi, 
kemisikinan di Dunia Ketiga, dan lingkungan hidup. 

Sebagai isu global, masalah lingkungan hidup merupakan salah satu yang terpenting. 
Hal ini dapat dilihat dari diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth 
Summit) tentang lingkungan dan pembangunan pada tahun 1992 di Rio de Jeneiro. 
KTT ini dihadiri 100 kepala negara, 172 perwakilan resmi negara, 14 ribu organisasi 
non pemerintah dan diliput oleh lebih dari 8.000 wartawan dari seluruh dunia. 
Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam KTT ini adalah konvensi tentang 
lingkungan dan pembangunan, konvensi mengenai perubahan iklim, dan konvensi 
tentang keanekaragaman hayati. Kesepakatan-kesepakatan ini tentu saja memberi 
harapan bagi penyelamatan dan kehidupan lingkungan. Apa yang dicapai melalui KTT 
tersebut merupakan hasil perjuangan dan pemikiran yang tak kenal lelah dari semua 
pihak yang sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan.  

Untuk mendalami masalah lingkungan, di sini dikemukakan ideologi lingkungan yaitu 
ekologisme (atau ekologi politik) dan environmentalisme. Keduanya peduli terhadap 
lingkungan hidup tetapi berbeda dalam cara pandang. Kaum ekolog lebih menekankan 
keterkaitan faktor-faktor ekonomi dan politik dengan degradasi lingkungan sehingga 
timbul keyakinan bahwa kerusakan alam bisa diperbaiki melalui kerjasama dengan 
para industrialis. Sebaliknya, kelompok environmentalis berpandangan untuk 
membongkar jalinan ekonomi politik tersebut, bertindak berdasarkan gejala 
kerusakan lingkungan. Dalam kehidupan aktual, publik sebenarnya tidak terlalu 
membedakan keduanya dan bahkan menyamakan politik hijau (green politics) dengan 
ekologisme. Hal ini terjadi karena publik terbiasa melihat gerakan kelompok hijau 
sebagai kelompok penekan di tingkat internasional seperti Greenpeace dan Friends of 
Earth. 

Sebagai sebuah ideologi politik kontemporer, ekologisme merupakan reaksi terhadap 
proses industrialisasi yang cenderung memperluas produksi dan konsumsi tanpa 
mempedulikan keterbatasan bumi. Cepat atau lambat, proses produksi akan 
menghabiskan sumber daya alam melampaui kemampuan bumi untuk menyerap 
pembuangan zat-zat beracun. Bila hal ini dibiarkan maka kualitas hidup manusia akan 
semakin memburuk. 

Pada masa modern ini, masyarakat industri di negara maju, yang kemudian diikuti 
oleh negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk mempercepat produksi dan 
meningkatkan  konsumsi demi tercapainya kemakmuran. Dampak dari segala proses 
ini adalah pengurasan isi bumi (penggunaan energi fosil seperti batubara, minyak, dan 
gas)  dan penciptaan polusi yang tak terkendali (sebagai akibat limbah gas seperti 
karbon dioksida dan metana), Fritz Schumacher dalam The Small is Beautiful 
memperlihatkan bahwa industri modern dengan segala kecanggihan intelektualnya 
telah menghabiskan unsur-unsur yang paling dasar di mana industri dibangun. 
Industrialisasi pula yang membentuk cara berpikir manusia yang bertumpu pada  
“modal”. Modal dipandang sebagai sesuatu yang diciptakan manusia dan dapat 
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dihabiskan atau diinvestasikan. Dari sudut pandang ekolog maupun environmentalis, 
bumi dan sumber dayanya tidak dapat diperbaharui. Keduanya merupakan modal 
yang tidak diciptakan manusia dan tentu saja tidak dapat ditingkatkan. Jadi, 
ekologisme di sini bertujuan untuk membangun kepedulian terhadap hubungan antara 
manusia dengan lingkungan serta antara manusia dengan dirinya sendiri. 

Hasil gerakan-gerakan lingkungan hidup, baik dari kelompok environmentalis 
maupun ekolog, telah membuahkan kesadaran global akan masalah-masalah 
lingkungan hidup seperti pemanasan global. Gerakan-gerakan tersebut juga berhasil 
mendorong pengurangan atau penghentian penebangan hutan yang tujuannya (1) 
menghindari kelangkaan bahan genetika bagi pengembangan obat-obat baru, (2) 
menyerap karbon dioksida, (3) membantu mengurangi pemanasan global, (4) 
mencegah erosi, (5) melidungi suku-suku pribumi dari kehancuran lingkungannya, 
dan (6) menjadi wahana kontemplasi terhadap keindahan yang ditumpulkan oleh 
industrialisasi. Secara formal, keberhasilan gerakan ekologisme juga dapat dilihat dari 
penerapan berbagai kebijakan tentang lingkungan di negara-negara maju. Bahkan di 
tingkat internasional telah diadakan KTT Bumi yang kemudian melahirkan 
penandatanganan kovensi perubahan iklim di PBB (United Nation Framework 
Convention on Climate Change) pada 9 Mei 1992. 

IDEOLOGI-IDEOLOGI DARI ASIA  

Secara historis, berbagai ideologi politik yang dideskripsikan di atas merupakan 
ideologi-ideologi yang lahir dan berkembang di Barat. Liberalisme, misalnya, 
merupakan reaksi kritis terhadap absolutisme yang tumbuh subur dalam masyarakat 
feodal-klerikal dan bentuk monarki absolut di Eropa. Jawaban liberalisme atas 
absolutisme tersebut adalah dengan mengajukan ide-ide jaminan hukum atas hak-hak 
dan kebebasan individu, serta kesetaraan sosial.8 Berikutnya, sosialisme dan Marxisme 
merupakan reaksi kritis terhadap liberalisme dan kapitalisme. 

Sungguhpun ideologi-ideologi tersebut lahir dalam kultur masyarakat Barat, tidaklah 
berarti bangsa-bangsa lain seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin tidak pernah 
mengembangkan ideologi masing-masing. Ketiga kawasan ini sebenarya telah banyak 
melahirkan ideologi-ideologi politik. Sebagai contoh, sosialisme Arab dicetuskan oleh 
Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Maoisme digagas oleh Mao Tse Tung dari China, 
Ujamaa dirumuskan oleh Julius Nyerere dari Afrika, serta ide-ide tentang hak milik 
dan masyarakat komunitarian dikumandangkan oleh Jaimee Castillo dari Amerika 
Latin. Lahirnya ideologi-ideologi politik di ketiga kawasan tersebut merupakan reaksi 
kritis terhadap ideologi kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme Barat, sehingga 
unsur-unsur dalam ideologi-ideologi bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin ini sarat 
dengan ide-ide nasionalisme dan antikolonialisme, dan sangat menekankan ide 
keadilan sosial.9 Untuk mengenal dan memahami ideologi dari ketiga kawasan, di sini 
dikemukan dua ideologi dari Asia untuk mewakili  yakni Hind Swaraj (Indian Home 
Rule) yang digagas Mahatma Gandhi dan Pancasila dari Indonesia. 

                                                           
8 Bahasan tentang perkembangan ideologi ini dapat dibaca lebih lanjut dalam tulisan Fransisco Budi 

Hardiman, dalam Pengantar untuk Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer oleh Roger Eatwell dan 
Anthony Wright (ed) (Jakarta: Mediator, 2001), x 

9 Jepang yang tidak pernah dijajah, tentunya mengembangkan ideologi yang tidak memiliki unsur-unsur 
umum yang dimiliki ideologi bangsa-bangsa Asia yang pernah berada di bawah kolonialisme. 
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a) Hind Swaraj  

Hind Swaraj (berasal dari kata Hind yang berarti ‘bangsa India’ dan swaraj yang 
berarti ‘pemerintahan sendiri’), adalah ideologi yang digagas oleh Mohandas 
Karamchand Gandhi (1869-1948). Ia dikenal sebagai Bapak dan Guru bangsa India 
yang wafat karena ditembak pada tahun 1948. 

Sebagai sebuah ideologi, Hind Swaraj terdiri atas beberapa ide dasar yaitu 
nasionalisme humanistis, sarvodaya (kesejahteraan sosial), ekonomi khadi serta 
pemerintahan yang demokratis. Nasionalisme humanistis Gandhi bertumpu pada 
ajaran ahimsa (prinsip menghormati kehidupan; dalam arti khusus adalah tidak 
melakukan tindakan kekerasan apalagi pembunuhan) dan satyagraha (prinsip 
kekuatan jiwa dan cinta  akan kebenaran, yang dalam bahasa Inggris sering 
dipadankan dengan passive resistance, non-violence atau perlawanan tanpa 
kekerasan/pasif). Dengan kedua prinsip tersebut, gerakan kemerdekaan India di 
bawah Gandhi memiliki ciri-ciri seperti tidak melakukan tindakan kekerasan tapi lebih 
memilih aksi-aksi semacam boikot dan mengedepankan peralihan kekuasan secara 
damai melalui negosiasi dan gentlemen agreement. 

Hind Swaraj juga meliputi ide tentang tatanan sosial-ekonomi yang ideal, yang 
disebut Sarvodaya (kesejahteraan untuk semua), yakni kesejahteraan dan kesetaraan 
sosial bagi bangsa India. Ide tentang kesetaraan diangkat mengingat India masih 
menganut sistem kasta, di mana kaum Pariah atau kaum Harijan (kelompok yang 
terpinggirkan) perlu diangkat, baik secara sosial maupun ekonomi, agar di dalam India 
yang merdeka, kelompok ini juga memiliki tempat dan kekuatan. 

Ide Gandhi tentang ekonomi disebut ekonomi khadi. Khadi sebenarnya adalah kain 
tenun yang ditenun dengan charkha (alat tenun yang dijalankan oleh tenaga manusia). 
Bagi Gandhi, kedua alat ini merupakan simbol sekaligus sarana untuk yang 
mendukung sarvodaya; keduanya merupakan alat sederhana namun dapat menjadi 
tumpuan jutaan rakyat miskin untuk memproduksi kain sendiri, hingga lepas dari 
ketergantungan pada kain impor dari Inggris. Ekonomi khadi dengan demikian 
merupakan simbol kemandirian ekonomi dari ketergantungan pada impor, dan simbol 
kebebasan dari eksploitasi sistem industri pabrik yang diyakini Gandhi dapat 
menimbulkan pengangguran di desa-desa. 

Ide ramrajya (negara yang demokratis) dan gram swaraj (pemerintahan lokal 
berbasis desa), merupakan dua ide Gandhi tentang negara dan kedaulatan negara yang 
dicirikan oleh desentralisasi kekuasaan. Bentuk-bentuk pemerintahan semacam ini 
diyakini oleh Gandhi dapat mewujudkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, serta 
dapat memberi ruang bagi semua bentuk aliran atau pemikiran individu (Poerbasari, 
2007). Tidak semua ide-ide dasar Gandhi termaktub di dalam konstitusi India. Ide 
tentang ekonomi khadi, misalnya, sulit diadopsi, namun sebagai suatu jiwa atau 
semangat kemandirian ekonomi, ide tersebut tetap hidup dalam kalbu bangsa India. 

E. Reformasi Socio-Moral 

Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila maka reformasi kita bersifat socio-
moral. Sebagai suatu ideologi maka terkandung suatu kehendak untuk berbuat 
sesuatu. Bagi ideologi pancasila diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak 
akan terombang-ambing). Agar tidak terombang-ambing maka sadar kehendak ini 
perlu sadar tujuan, sadar laku (usaha) dan sadar landasan. 
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Secara operasional sadar berarti : 

a. dikaitkan dengan tujuan merupakan suatu keinginan untuk melaksanakan citra 
menjadi kenyataan (konkritisasi) 

b. dikaitkan dengan laku/prilaku maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus 
melalui tanggap nilai 

c. dikaitkan dengan landasan, konsisten terhadap esprit dan ethos yang dijabarkan 
dalam filsafat pancasila 

Reformasi socio-moral yang berdasarkan ideologi pancasila berarti akan menciptakan : 

a. sistem kelembagaan 
b. sistem tanggap nilai 
c. sistem norma yang ideal (esprit dan ethos) 

Ini berarti suatu ideologi apapun namanya termasuk ideologi pancasila, “terbuka” 
terhadap suatu perubahan yang datangnya dari luar, walaupun nilai-nilai dasar yang 
terkandung di dalamnya tidak berubah. Sebagai hasil dari reformasi socio moral 
tercipta suatu peradabandalam masyarakat berdasarkan pancasila. 

F. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM BERIDEOLOGI PANCASILA  

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, terdapat potensi konflik yang besar 
mengingat adanya berbagai nilai yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat, dan 
hal ini dapat pula bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 
Untuk itu perlu diketengahkan di sini hambatan dan tantangan, baik dari dalam negeri 
maupun dari luar negeri. 

1)  Hambatan  

Hambatan muncul karena adanya perbedaan aliran pemikiran, misalnya paham 
individualisme dan paham golongan (class theory). Menurut paham individualistis, 
negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua individu dalam 
masyarakat (kontrak sosial). Di sini kepentingan harkat dan martabat manusia 
dijunjung tinggi. Hak kebebasan individu hanya dibatasi oleh hak yang sama yang 
dimiliki individu lain, bukan oleh kepentingan masyarakat. Sementara itu, menurut 
paham golongan (class theory), negara adalah suatu susunan golongan (kelas) untuk 
menindas kelas lain. Paham ini berhubungan dengan paham materialisme sejarah 
(suatu ajaran yang bertitik tolak pada hubungan-hubungan produksi dan kepemilikan 
sarana produksi serta berakibat pada munculnya dua kelas yang bertentangan, kelas 
buruh dan kelas majikan, dan semuanya itu terjadi dan berada dalam sejarah 
kehidupan manusia) . 

2)  Perbedaan Kepentingan 

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penafsiran Pancasila secara subjektif dan 
kepentingan sendiri sama dengan membuat kabur Pancasila dan menjadi tidak 
bermakna. Perbedaan kepentingan ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pola 
pikir masing-masing kekuatan politik, golongan, atau kelompok dalam masyarakat. 

3)  Bentuk-Bentuk Ancaman 

Ada beberapa bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila. 
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Pertama ialah isu (penyebaran berita bohong dan fitnah atau desas desus dengan 
tujuan tertentu). Berikutnya, gejala-gejala/kecenderungan (antara lain pola hidup 
konsumtif, sikap mental individualistis, pemaksaan kehendak, kemalasan, 
menurunnya disiplin, menurunnya keteladanan, sikap acuh tak acuh, dan 
penyalahgunaan wewenang). Dengan runtuhnya komunisme, ada pendapat yang 
cenderung pendapat yang membenarkan paham kapitalisme di Indonesia. 
Selanjutnya, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang mengganggu (seperti tindak 
kekerasan dan pelanggaran hukum), dan subversi (sabotase, spionisme, dan lain-lain). 

4)  Tantangan 

a)  Tantangan dari dalam negeri antara lain: 

(1)   Tantangan dari disintegrasi: adanya perpecahan-perpecahan yang 
disebabkan tidak puasnya sikap daerah menimbulkan 
permasalahan-permasalahan yang dapat menghancurkan persatuan dan 
kesatuan NKRI, antara lain: lepasnya Timor Timur pada tahun 1999, 
adanya gerakan pengacau keamanan di Papua. 

(2)  Permesta dan pemberontakan-pemberontakan lainnya sejak jaman 
Rovolusi. 

(3)  Tantangan dari masalah agama: adanya usaha-usaha yang timbul karena 
keinginan untuk mengganti Pancasila dengan simbol-simbol keagamaan. 
antara lain: Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Republik Maluku Selatan 
Pemberontakan DI/TlI dan lain-lain. 

(4)  Tantangan dari masalah SARA: adanya perpecahan yang mengatas 
namakan SARA menyebabkan beberapa peristiwa yang dapat 
menghancurkan Pancasila antara lain: Peristiwa Poso, Peristiwa Tanjung 
Periok, Peristiwa Sambas, dan Peristiwa Mei 1998.  

b)  Tantangan dari luar negeri, antara lain: 

(1)  Adanya tantangan dari ideologi lain yang ingin rnengganti ideologi 
Pancasila dengan ideologi lain, misalnya ideologi Komunisme dalam 
peristiwa PKI Madiun dan Pemberontakan G-30 S/PKl. Atau ideologi 
Liberal dalam Peristiwa Ratu Adil dan Pembantaian di Sulawesi oleh 
Westerling. 

(2) Adanya intervensi dari negara lain untuk menghancurkan NKRI contohnya 
privatisasi BUMN atau campur tangan Amerika dalam penanganan hukum 
dan keamanan di Indonesia. 

Oleh karena itu Pancasila bagaimana pun juga akan berusaha untuk tetap 
mempertahankan diri dari segala macam tantangan tersebut demi kelangsungan 
negara Indonesia.  

G. REFLEKSI KRITIS TERHADAP IDEOLOGI  

Ideologi dapat ditinjau dari pelbagai sudut. Ideologi dapat menjadi sistem pemikiran 
yang terbuka atau tertutup, ideologi dapat dimengerti sebagai ilusi dan berorietntasi 
pada kekuasaan yang bersifat menindas. Namun, di sisi lain, ideologi juga dapat 
menjadi pandangan (world view), pandangan hidup. Bertolak dari seluruh pengertian 
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tersebut, maka diperlukan refleksi kritis terhadap ideologi mengingat adanya satu ciri 
penting yang melekat pada ideologi, yakni sifatnya yang futuristik (berisi cita-cita 
tentang tatanan masyarakat yang baik di masa depan dan merupakan acuan untuk 
melakukan perubahan politik). Ideologi berfungsi memberikan harapan akan dunia 
baru yang lebih baik dari keadaan masa kini dan masa lampau yang kurang ideal, serta 
memberikan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang ideal. Oleh karena 
itu, maka ideologi sangat menarik baik rakyat, baik secara rasional maupun emosional. 
Sering ada kecenderungan ideologi dikeramatkan, dimitoskan sebagai sesuatu yang 
mampu membawa keselamatan bagi bangsa, bahkan seluruh umat manusia.  

Dengan demikian, ideologi diterima sebagai ajaran suci yang tidak bisa dibantah dan 
tertutup bagi ide dan realitas baru sehingga menjadi steril, kaku, dan tidak 
berkembang. Pengaruh ideologi sedemikian besarnya terhadap masyarakat sehingga, 
sebagai eksesnya, bisa terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan ideologi 
untuk manusia. Karena ideologi menyangkut masalah strategi bernegara, tidak jarang 
kelompok-kelompok masyarakat menggunakan ideologi sebagai alat untuk 
mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri secara sepihak dengan merugikan 
pihak lain. Mengatasnamakan serta memperalat ideologi untuk mempertahankan dan 
memperoleh kepentingan diri secara sepihak itu dapat mengakibatkan terjadinya 
suatu ”pengkhianatan” terhadap ilmu dan kebenaran. Misalnya dalam ilmu sejarah 
seringkali terjadi ”penggelapan” kebenaran fakta historis, bahkan pemutarbalikan 
kenyataan demi kepentingan pihak tertentu dalam membenarkan ideologinya.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dapat 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sisi futuristik yang 
melekat pada Pancasila sebagai ideologi ini di satu pihak, dapat membawa orang pada 
harapan yang kurang realistik. Oleh karena itu, perlu selalu berdialog dengan 
kenyataan yang ada. Dalam hal ini ilmu pengetahuan dapat berperan. Di pihak lain, 
sifat futuristik ideologi mengimplikasikan bahwa kenyataan yang ada (sistem ekonomi, 
politik, budaya) tidak dapat dipandang sebagai perwujudan yang telah tuntas dari 
sudut sebagai ideologi—dalam hal ini ideologi Pancasila. Apabila sistem yang ada telah 
dianggap perwujudan yang tuntas, maka fungsi ideologi hanya menjadi legitimasi atau 
pembenaran saja dari status quo. Padahal ideologi harus mampu berfungsi menyoroti 
kenyataan yang ada dan berfungsi kritis terhadap perwujudannya yang selalu belum 
sempurna. Dengan kata lain, ideologi Pancasila dapat menjadi titik referensi bagi kritik 
sosial (Sastrapratedja, 1993). 

 

Rangkuman 

Pancasila perlu disosialisasikan agar dipahami oleh dunia sebagai landasan filosofis 
bangsa Indonesia dalam mempertahankan eksistensi dan mengembangkan dirinya 
menjadi bangsa yang sejahtera dan modern. Sebagai ideologi nasional, ia harus 
diperjuangkan untuk diterima kebenarannya melewati batas-batas Negara bangsa kita 
sendiri. Tentu bentuk perjuangan ideologi pada waktu ini berbeda dengan zaman 
berbenturannya nasionalisme dengan imperialisme, sosialisme dengan kapitalisme, 
dan antara demokrasi dengan totaliterianisme. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu 
ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang 
tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan 
mencapai kondisi bangsa yang maju, sejahtera, dan bersatu sajalah Indonesia dapat 
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menjadi salah satu rujukan dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi untuk diterima oleh 
bangsa-bangsa lain di dunia. Saya berpendapat, kondisi itu adalah hal yang mungkin 
terjadi yang perlu diwujudkan; menjadi mission sacre kita sebagai suatu bangsa. 

Tugas kaum terpelajarlah untuk mengartikulasikan keinginan rakyat untuk maju 
dengan mewarnai Pancasila yang memiliki rumusan tajam di segala bidang untuk 
menjawab tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara kita. Konsepsi dan 
praktik kehidupan yang Pancasilais terutama harus diwujudkan dalam keseharian 
kaum elite, para pemimpin, para penguasa, para pengusaha, dan kaum terpelajar 
Indonesia untuk menjadi pelajaran masyarakat luas. 
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Pancasila dalam Kontestasi Ideologi 

Munawir Aziz ; Mahasiswa Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Sekolah 
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta 

SUMBER :  KORAN TEMPO, 1 Juni 2012 

 

Refleksi ideologi kebangsaan saat ini berlangsung saat Indonesia sedang berkabung. 
Kemerdekaan negeri yang berumur 66 tahun hanya dipenuhi dengan janji-janji palsu, 
penyelewengan kekuasaan, hingga perebutan proyek yang berujung korupsi. Langit 
Indonesia tak lagi lantang mengabarkan pidato Sukarno, renungan Hatta, perdebatan 
Syahrir, hingga fatwa Hasyim Asy’ari maupun bimbingan Ahmad Dahlan. 

Langit Indonesia justru semakin sering mengabarkan ihwal kemurungan: kekerasan 
atas nama agama, sengketa etnis, korupsi elite pejabat, hingga musibah yang tiada 
akhir. Nama Indonesia menjadi penuh dengan keringat dan air mata. Keringat rakyat 
kecil yang bekerja penuh waktu, diselingi tawa canda penguasa yang sibuk membagi 
harta. Air mata anak-anak yang diterjang bencana, tak jelas sekolah dan masa 
depannya, berbenturan dengan birokrat yang doyan bersafari dan menghabiskan 
uang negara. 

Semua ini sangat kontras dengan semangat kemerdekaan, reformasi, serta latar 
belakang ideologi Pancasila. Pada 1908, Boedi Oetomo didirikan untuk menjadi 
cambuk perjuangan pemuda guna mengusung cita-cita keindonesiaan. Sumpah 
Pemuda 1928 merupakan titik selanjutnya untuk menyebut traktat kebangkitan 
pemuda Indonesia. Peran organisasi kemasyarakatan, semisal Muhammadiyah dan 
Nahdlatul Ulama, juga tidak bisa dipandang sebelah mata, yang juga mendukung 
kebangkitan nasional dari sisi keagamaan. Selanjutnya, 17 Agustus 1945 merupakan 
tahapan selanjutnya untuk mencipta sejarah bangsa: ikrar kemerdekaan Indonesia. 

Namun deretan momentum bersejarah dalam kamus revolusi Indonesia hari ini 
menjadi catatan historis yang berjarak. Dalam artian, pemuda dan masyarakat 
Indonesia sudah mulai melupakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah 
keindonesiaan kita. Hal ini disebabkan oleh menumpuknya keluhan, mandeknya 
harapan, dan menipisnya optimisme untuk melihat Indonesia masa depan. 

Keindonesiaan kita 

Indonesia sekarang merupakan Indonesia dengan segudang masalah dan lambatnya 
pemerintah. Indonesia seakan hanya dikangkangi oleh pejabat bermental preman dan 
konglomerat yang lupa akan nasib rakyat. Padahal, pada 1 Juni 1945, Sukarno 
berpidato lantang menggagas konsep dasar negara bahwa Indonesia didirikan tak 
hanya untuk satu golongan, namun Indonesia buat Indonesia, untuk semua! 

Sukarno berujar lantang: "Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus 
mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan 
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Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck buat 
Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia semua buat semua!" 

Pada sidang BPUPK, 29 Mei-1 Juni 1945, diputuskan konsep dasar falsafah negara, 
yang selama ini kita kenal sebagai Pancasila. Pada hari bersejarah itulah, diputuskan 
sebuah konsep dan landasan falsafi bernegara dan berbangsa. Pancasila lahir dari 
perumusan dan perdebatan panjang, yang disarikan dari sejarah panjang 
keindonesiaan, jauh menelusup pada akar kebudayaan Nusantara, dengan 
merangkum keyakinan agama, pandangan sosial, etika politik, dan mimpi masa 
depan untuk merdeka. 

Sukarno mengajukan lima prinsip yang menjadi titik persetujuan (common 
denominator) segenap elemen bangsa. Pertama, kebangkitan Indonesia. Kedua, 
internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, 
kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima, prinsip inilah 
yang disebut Bung Karno sebagai "Pancasila". Yakni, "Sila artinya asas atau dasar, dan di 
atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi." 

"Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah 
saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan Gotong Royong. Negara 
Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong," ucap Sukarno. 

Indonesia Bangkit 

Momentum reformasi pada 1998, sebagai titik balik peradaban politik dan 
kebudayaan Indonesia, yang membuka ruang lengsernya Soeharto dari tampuk kuasa, 
juga membawa implikasi terbukanya keran informasi, kebebasan berpendapat, dan 
tumbuh kelompok dengan ragam ideologi dan kepentingan yang berbeda dengan 
kultur masyarakat Indonesia. Pada ranah agama, menguatnya fundamentalisme di 
satu sisi, dan liberalisme di sisi lain, juga menjadi tantangan bagi konsep keagamaan 
moderat yang berpihak pada tradisi Nusantara. Ranah politik dan ekonomi Indonesia 
juga mengalami guncangan, hukum tertikam dan rakyat menjerit menjadi korban. 
Pada titik inilah nilai-nilai keindonesiaan mendapat tantangan dan kritik. Tragedi 
September 1965 merupakan cobaan dahsyat bagi masyarakat Indonesia dan nilai 
Pancasila yang baru satu dekade dirumuskan. Namun perdebatan mendasar pada 
awal perumusan Pancasila merupakan tantangan dan tonggak penting tentang impian 
masa depan Indonesia. 

Merefleksikan substansi Pancasila di tengah negeri yang dikepung egoisme, korupsi, 
dan kekerasan di berbagai ranah perlu agar kita bisa kembali pada nilai-nilai dasar 
keindonesiaan. Menyegarkan kembali tafsir kita atas ideologi negara dengan merujuk 
nilai-nilai keindonesiaan merupakan peristiwa penting. Refleksi moral dan mental 
atas tujuan kemerdekaan Indonesia perlu ditampilkan untuk melawan 
penyelewengan kekuasaan, kekerasan atas nama agama, kelompok maupun etnis. 
Indonesia perlu segera diselamatkan agar tak larut dalam kebangkrutan. Indonesia 
butuh tenaga dan pikiran dari generasi terbaiknya untuk tetap menyalakan api 
semangat dan membuka pintu masa depan negara-bangsa. Anda semua, dan 
termasuk saya, yang wajib menjawabnya. 
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Pancasila, Ideologi Terbuka 

Yohan Wahyu ; Litbang KOMPAS 

SUMBER :  KOMPAS, 4 Juni 2012 

 

Pancasila tidak ”jatuh dari langit” meskipun nilai-nilai hakikinya merupakan hasil 
penggalian dari bumi Nusantara ini. Proses dialektika menjadi ruang bagi lahirnya 
dasar negara yang kini dinilai banyak orang ditanggalkan itu. 

Boleh jadi, Soekarno dalam pidatonya di Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (BPUPK), 1 Juni 1945, sudah memperkirakan, gagasannya 
soal dasar negara akan menimbulkan reaksi. Tidak heran jika kemudian Soekarno 
menyiapkan sejumlah versi jika gagasannya tidak mendapat tempat di sidang 
tersebut. 

Atas usulan seorang ahli bahasa, Soekarno menawarkan nama Pancasila dengan lima 
dasar, yakni Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, dan Ketuhanan. 
Jika Pancasila tidak disepakati, Bung Karno menawarkan skenario kedua dengan 
Trisila yang terdiri dari Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, dan Ketuhanan. Jika ini 
pun tidak diterima, Soekarno menawarkan versi ketiganya, yakni dasar dari semua 
sila Pancasila, hanya ada satu semangat, yakni gotong royong. 

Panggung dialektika soal dasar negara ini tidak lepas dari tarik-menarik antara 
kekuatan nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam. Kelompok pertama lebih 
menginginkan dasar negara bertumpu pada aspek kebangsaan, sedangkan kelompok 
lain berharap Islam. Puncaknya, sebuah tim kecil yang berjumlah sembilan orang 
dibentuk untuk merumuskan kembali redaksional dasar negara yang kemudian 
menghasilkan apa yang disebut Piagam Jakarta 22 Juni 1945. 

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta tak ubahnya hasil kompromi, khususnya di 
asas pertama dasar negara, yakni ”ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam 
bagi pemeluk-pemeluknya”. Penambahan tujuh kata selain Ketuhanan dalam sila 
tersebut bagi golongan Islam saat itu dianggap penting sebagai bentuk pengakuan 
(Latif, 2011). 

Namun, naskah Pancasila kembali berubah setelah Panitia Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (PPKI) dibentuk pada 12 Agustus 1945. Selain memilih Soekarno-Hatta 
sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden, PPKI juga menyetujui naskah ”Piagam 
Jakarta” sebagai Pembukaan UUD 1945 tanpa ”tujuh kata”. Rumusan yang baru, yakni 
”Ketuhanan Yang Maha Esa”, digunakan hingga kini. Pencoretan tujuh kata 
merupakan peran Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam demi menjaga persatuan 
bangsa. 

Pergulatan pemikiran soal dasar negara belum berhenti. Tahun 1958, perdebatan soal 
dasar negara kembali terjadi di Konstituante, dewan pembuat undang-undang hasil 
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Pemilu 1955. Partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, Perti, dan Sarekat Islam 
menghendaki Islam sebagai dasar negara. Sementara partai-partai nasionalis lebih 
menghendaki Pancasila. Perdebatan berakhir dengan Dekrit Presiden Soekarno yang 
di antaranya berisi kembali ke UUD 1945, demokrasi terpimpin, dan pembubaran 
Konstituante. Dengan kembali ke UUD 1945, otomatis Pancasila tetap menjadi dasar 
negara. 

Perdebatan soal Pancasila ”terhenti” di era Orde Baru. Depolitisasi dilakukan untuk 
membatasi ruang gerak rakyat, terutama ke politik. Azyumardi Azra mencatat, 
organisasi sosial kemasyarakatan melakukan reorientasi menjadi ”gerakan kultural” 
daripada gerakan politik, terutama dengan kebijakan asas tunggal, akhir 1980-an 
(Kompas, 25 April 2007). 

Orde Baru lebih memosisikan Pancasila sebagai ideologi negara yang harus 
”diselamatkan” dari apa pun. Negara begitu masif menggelar penataran Pancasila 
bagi seluruh warga. Pancasila dijadikan mitos meskipun sejatinya adalah realitas. 

Di era reformasi, muncul ”negasi” kepada Pancasila seperti negasi terhadap semua 
praktik Orde Baru yang menyimpang. 

Menarik mengingat pemahaman Nurcholish Madjid tentang Pancasila. Cak Nur 
melihat Pancasila sebagai produk pikiran modern, ideologi yang dinamis, tidak statis. 
Kedinamisan Pancasila menjadikannya sebagai ideologi terbuka yang tidak mungkin 
mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya. 
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Pancasila dan Akhir Ideologi 

M Dawam Rahardjo, Rektor Universitas Proklamasi ’45, 

Sumber: KOMPAS, 22 Juni 2013 

 

Dalam wacana perpolitikan di Indonesia, akhir-akhir ini banyak dikeluhkan suatu 
gejala di mana para pemimpin, tokoh politik, publik politik, dan masyarakat politik 
pada umumnya telah meninggalkan atau melupakan Pancasila sebagai ideologi 
politik yang menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir berbangsa, pedoman 
bertindak, dan motif berpolitik. 

Dari kajian disertasinya, Dr Pramono Anung terkejut menemukan fakta bahwa motif 
berpolitik para pemimpin politik mutakhir Indonesia bukan bersumber dari idealisme, 
melainkan kombinasi dari uang dan kekuasaan, yaitu menggunakan kekuasaan untuk 
mendapatkan uang atau menggunakan uang untuk memperoleh kekuasaan. Inilah 
yang sering dipahami secara peyoratif sebagai pragmatisme. 

Gejala atau sinyalemen itu mengingatkan kita pada tesis akhir ideologi, the end of 
ideology, yang ditulis Daniel Bell (1960), tesis Francis Fukuyama tentang pungkasan 
sejarah, The end of history, dan manusia terakhir, the last man, yang masih hidup di 
ujung sejarah dalam imajinasi Nietzche, yang ditulis staf ahli Deplu AS itu di Foreign 
Affair pada 1989, tahun runtuhnya Tembok Berlin yang jadi simbol runtuhnya 
ideologi Sosialisme-Komunis. 

Dalam tesis Bell, sosiolog Amerika terkemuka beraliran kiri, akhir ideologi 
dimaksudkan sebagai tak munculnya lagi ide-ide politik karena hegemoni Amerika- 
nisme yang pada 1960-an dilatari pembentukan Committe on Un-American Activities, 
digerakkan senator Partai Republik, McCharthy, dan bertujuan membendung gerakan 
yang dinilai anti-Amerika seperti, dalam konteks waktu itu, gagasan the New Left 
atau Kiri Baru. 

Gejala akhir ideologi itu disesalkan Bell karena hegemoni Amerikanisme telah 
membendung ide politik kritis, kreatif, dan progresif yang berarti membunuh 
kebebasan/liberalisme yang dianut Amerika sendiri. 

Namun, tesis Fukuyama mengandung arti lain: sorak kemenangan liberalisme politik, 
yaitu demokrasi liberal dan liberalisme ekonomi, yaitu kapitalisme atas ideologi rival 
lain, khususnya Fasisme yang runtuh 1945 dan Sosialisme-Komunis pada 1989. 
Liberalisme politik dan ekonomi oleh Fukuyama dianggap puncak perkembangan 
pemikiran manusia dalam sistem politik dan ekonomi yang dihasilkan proses survival 
of the fittest sebagai hukum sosial yang dalam teori disebut Darwinisme sosial itu. 

Pancasila sebagai ideologi yang diusulkan Bung Karno pada 1 Juni 1945 sebenarnya 
puncak perkembangan pemikiran politik di masa perjuangan kemerdekaan 1908-1945. 
Lima sila Pancasila yang dirumuskan kembali oleh Panitia 9 memang tercantum 



 

BAB V Pancasila Sebagai Ideologi Nasional | 92  
 

dalam Mukadimah UUD 1945, tetapi istilah Pancasila tak tertera dalam konstitusi dan 
tak disebut sebagai dasar negara karena yang disebut dasar negara adalah ”Ketuhanan 
Yang Maha Esa” (Pasal 29 Ayat 1) yang dilandasi prinsip kebebasan beragama (Pasal 
2). 

Pancasila sebagai dasar negara baru ditetapkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 
sebagai solusi atas kegagalan Sidang Konstituante yang menawarkan tiga dasar 
negara: Pancasila, Islamisme, dan Sosial-ekonomi (Sosialisme). Namun, sesudah itu, 
Pancasila masih belum juga dianggap ideologi tunggal dan menciptakan kondisi the 
end of ideology karena Soekarno sendiri di masa pemerintahannya justru 
menggerakkan proses Nasional Demokrasi yang menghabisi sisa-sisa feodalisme dan 
imperialisme menuju Sosialisme. 

Barulah Orde Baru, yang ingin menegakkan kembali Pancasila ”secara murni dan 
konsekuen”, menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Melalui monopoli penafsiran 
dan indoktrinasi, penegakan Pancasila membendung ide-ide politik lain, khususnya 
Komunisme dan Islamisme. Dampak konkretnya, mencegah tumbuhnya partai-partai 
politik dengan tujuan menegakkan hegemoni Golongan Karya sebagai partai pelopor 
dan hanya menyisakan dua partai marjinal bentukan pemerintah: Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) yang mewakili aspirasi golongan Islam dan Partai Demokrasi 
Indonesia (PDI) yang mewakili golongan nasionalis. Namun, semuanya harus 
berasaskan Pancasila. Bahkan, asas tunggal itu diberlakukan juga bagi seluruh 
organisasi kemasyarakatan. 

Akhir politik aliran 

Hegemoni Pancasila sebagai satu-satunya ideologi itu dinilai sebagai akhir dari politik 
aliran. Gejala inilah yang baru menyerupai tesis the end of ideology yang 
digundahkan oleh Bell karena telah menghabisi ide-ide dan cita-cita politik. 

Pada waktu itu Pancasila yang dirinci dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (P4) oleh pemerintah disebut Nurcholish Madjid sebagai ideologi tertutup. 
Padahal, Pancasila dalam teori ideologi mengandung tiga akar ideologi, yaitu 
kepercayaan (Ketuhanan Yang Maha Esa), nilai-nilai universal (kemanusiaan dan 
keadilan sosial), dan prinsip politik (persatuan Indonesia dan kedaulatan rakyat). 

Dikaitkan dengan ideologi-ideologi universal yang lahir pada abad ideologi Eropa 
abad ke-19, Pancasila dapat diasosiasikan dengan Deisme yang disesuaikan dengan 
kepercayaan agama menjadi monoteisme, humanisme atau internasionalisme, 
nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Karena itu, Nurcholish Madjid mengusulkan 
agar Pancasila dipahami sebagai sebuah ideologi terbuka yang memungkinkan 
berkembangnya ide-ide politik dalam bingkai Pancasila dan sebenarnya mengandung 
dua elemen: nilai-nilai motivasional rambu-rambu moral dan pemikiran. 

Konsekuensinya, sebagaimana dimaksudkan Maklumat Wakil Presiden No X Tahun 
1945, memberikan kesempatan bagi masyarakat mendirikan partai politik yang waktu 
itu menimbulkan politik aliran dan parpol berbasis ideologi, seperti Sosialisme, 
Islamisme, Kristianisme, Komunisme, dan Nasionalisme. 
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Ideologi payung 

Reformasi abad ke-21, dimulai oleh Presiden BJ Habibie, membuka kembali proses 
demokratisasi yang melahirkan kembali sistem multipartai. Tidak sebagaimana tahun 
1940-an, demokratisasi itu tak menghidupkan kembali politik aliran karena politik 
aliran sudah dianggap tabu politik. Asas tunggal Orde Baru masih berlaku, bahkan 
hingga sekarang. 

Dari sistem kepartaian yang terbentuk, yang berkembang adalah pragmatisme politik 
dalam arti peyoratif, yang menimbulkan politik transaksional yang melahirkan 
oligarki politik dalam pengertian Michel. Pancasila sebenarnya sebuah ideologi 
payung semacam konsep tenda besar yang jadi sumber dan pengayom ide-ide politik 
Indonesia. Namun, Pancasila bukan semacam Trilogi Revolusi Perancis yang 
mencanangkan tiga nilai—liberte, egalite, dan fraternite—yang melahirkan pluralitas 
ideologi karena trilogi itu berakar dari filsafat politik liberal sejak John Locke, Jeremy 
Bentham, dan John Stuart Mills. Intinya adalah individualisme dan liberalisme. 

Sementara, Pancasila pada dasarnya menabukan dua ideologi itu. Namun, Pancasila, 
jika dipandang sebagai ideologi terbuka, tak akan menjadikan akhir ideologi. Yang 
perlu dikembangkan, filsafat sosial dan teori sosial yang bertolak dari gagasan besar 
Pancasila. 

Karena belum dikembangkan sebagai filsafat dan ilmu pengetahuan, Pancasila sebagai 
ideologi masih belum jadi kesadaran rasional Descartian. Ia lebih banyak 
mencerminkan elemen bawah sadar bangsa Indonesia, bahkan belum merupakan 
elemen kebudayaan suatu ideologi dalam pengertian Gramchian yang bisa 
memotivasi dan menjadi pedoman bertindak yang etis bagi para pemimpin politik 
Indonesia. 
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Mengamankan dan Melindungi Pancasila 

UNIVERSITAS Diponegoro (Undip), Sabtu, 11 Februari 2012 menganugerahkan gelar 
doktor honoris causa kepada Drs KH As’ad Said Ali. Wakil Ketua Umum Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen 
Negara (BIN) itu dinilai berjasa dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran 
kontributif tentang hukum dan Pancasila. Apa makna penganugerahan gelar 
kehormatan itu?  

Sebagaimana pemikiran Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD (2006: 52), 
Pancasila dalam sistem ketatanegaraan kita semestinya dipandang sebagai dasar 
negara sekaligus ideologi negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung makna 
yuridis kuat sebagai norma dasar (grundnorm), dan berbagai peraturan perundangan 
yang tersusun secara hierarkis harus bersumber padanya. Karena itu, Pancasila harus 
menjadi rechtsidee yang di dalamnya terdapat  nilai dasar, kerangka berpikir, orientasi, 
dan cita-cita oleh para penyelenggara negara dan masyarakat dalam berhukum.  
Adapun sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan tata nilai yang dianut yang di 
dalamnya terdapat cita-cita dasar dalam kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, 
dan budaya. Dalam makna ini, Pancasila ditempatkan sebagai weltanschauung 
(pandangan hidup). 

Persoalannya, Pancasila tengah menghadapi tantangan besar sehingga bermuara pada 
krisis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rentetan peristiwa 
pengeboman, terorisme, aksi-aksi yang ingin mengganti ideologi resmi negara hingga 
kikisnya nasionalisme, seperti kasus guru dan siswa yang enggan menghormat 
bendera Merah Putih terjadi. Selain itu, pertikaian berbasis agama dan etnis, 
perebutan  aset dan sumber daya ekonomi, peminggiran ekonomi kerakyatan, hingga 
penyelewengan praktik penyelenggaraan negara seperti korupsi juga merajalela.  

Sesuai dengan aktivitas dan kompetensinya, KH As’ad Said Ali secara berkelanjutan 
telah lama berkhidmah dan menyampaikan pemikiran kontributifnya tentang 
Pancasila. Salah satu gagasan cerdasnya terekam dalam buku Negara Pancasila: Jalan 
Kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: LP3ES, 2009). Ia akan menyampaikan pidato 
penerimaan gelar itu dengan judul ’’Tinjauan Yuridis terhadap Sarana Hukum sebagai 
Pengaman Ideologi dan Dasar Negara’’. 

Ideologi Terbuka 

Beberapa pemikiran menariknya antara lain; pertama; sebagai dasar dan ideologi 
negara Pancasila belum ditempatkan secara proporsional dalam sistem 
ketatanegaraan. Hingga kini memang belum ada ketentuan bagaimana ideologi 
negara ini harus dioperasionalkan dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, 
serta bagaimana ideologi ini ditempatkan di tengah percaturan ideologi besar di 
Indonesia.  Maka domain utama Pancasila harus berada di dalam ruang publik; ruang 
tempat masing-masing kelompok masyarakat yang sangat beragam itu dapat 
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berinteraksi dan berhubungan demi memenuhi kebutuhan bersifat kolektif 
kebangsaan-kenegaraan. Di dalam ruang tersebut mutlak berlaku nilai-nilai Pancasila.  

Kedua; Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 belum mendapatkan proteksi yang 
optimal dari segi peraturan perundangan. Yang ada hingga sekarang hanya Tap MPR 
XXV/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999. Kedua peraturan perundangan ini terlihat 
belum memadai dalam mengantisipasi merebaknya gerakan-gerakan yang bertujuan 
mengganti Pancasila dan UUD 1945. Maka diperlukan kriminalisasi atas perbuatan 
yang bertujuan mengganti ideologi negara secara lebih jelas, dan tidak bertentangan 
dengan prinsip-prinsip negara hukum. 

Ketiga; melindungi dan mempertahankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara 
harus pula meletakkan dalam kerangka besarnya, yaitu keamanan negara (state 
security) atau keamanan nasional (national security). Terkait di dalamnya bukan hanya 
soal kriminalisasi perbuatan yang mengganggu ideologi negara, pengaturan terhadap 
aktivitas masyarakat dalam bentuk partai politik dan ormas, kriminalisasi terhadap 
perbuatan yang mengancam keselamatan masyarakat secara keseluruhan seperti 
terorisme, melainkan juga terkait dengan pengaturan tentang TNI, Polri, dan intelijen 
negara. 

Dalam keseluruhan konteks tersebut maka apa yang dilakukan Undip hakikatnya 
sarat makna. Pertama; penganugerahan gelar di bidang hukum dan Pancasila ini 
menarik dan mendorong kembali terbukanya kontestasi pemikiran tentang Pancasila. 
Jika pada era Orde Baru Pancasila menjadi ideologi negara yang hegemonik-
monopolistis dengan tafsir tunggal versi penguasa, lalu di era reformasi laksana 
hilang ditelan bumi karena jarang dibahas, maka ini bisa menjadi keran pembuka agar 
Pancasila bisa bertransformasi menjadi ideologi yang terbuka dan kompatibel dengan 
semangat zamannya.  

Kedua; penganugerahan gelar itu menyadarkan kita bahwa pengkajian terhadap 
Pancasila harus terus dilakukan. Masih banyak ruang kosong yang harus diisi agar 
nilai-nilai luhur Pancasila bisa dioperasionalkan dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang perlunya pengaturan kebebasan yang 
lebih jelas dan tepat mengenai aktivitas-aktivitas publik masyarakat, seperti 
berorganisasi, berkumpul, dan berekspresi. Tujuannya, bukan untuk membatasi 
kebebasan-kebebasan fundamental dalam sistem demokrasi itu melainkan mencegah 
digunakannya kebebasan itu untuk mengganggu keamanan negara dan masyarakat 
secara keseluruhan. Undang-Undang Partai Politik, UU Organisasi Masyarakat, dan 
UU Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di dalamnya seharusnya memuat 
prevensi terhadap tindakan yang mengganggu keamanan negara atau mengancam 
ideologi negara itu. Terakhir, terkait dengan globalisasi dan dinamika tantangan 
domestik, alangkah baiknya jika studi dan upaya sungguh-sungguh dalam 
mengamalkan Pancasila menjadi bagian yang terus dilakukan demi terus tegaknya 
NKRI yang sejahtera, adil, dan makmur. 

Noor Achmad, Rektor Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang,  
Sumber : SUARA MERDEKA, 10 Februari 2012 
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Pancasila Versus Liberalisme 

Pembicaraan tentang liberalisme (tepatnya kelemahan dan keruntuhan liberalisme) 
tambah hari tambah ramai dan meluas, terutama setelah keruntuhan ekonomi 
Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. 

Kritik, bahkan cercaan, terhadap liberalisme dan kapitalisme sebagai anak 
kandungnya pun kian santer dan menjagat karena dilambungkan oleh peristiwa 
pendudukan Wall Street, simbol kedigdayaan kapitalisme, di AS yang notabene 
merupa- kan sarang utama liberalisme. 

Sejak Revolusi Perancis, liberalisme-kapitalisme telah menguasai dunia selama 
beberapa abad. Ideologi ini menjadi penguasa tunggal dunia menyusul keruntuh- an 
komunisme pada awal 1980-an. Virus liberalisme kian perkasa dan merambah ke 
mana-mana, termasuk Indonesia. 

Pascareformasi 1998, kehidupan berbangsa-bernegara di Indonesia praktis dikuasai 
oleh liberalisme. Liberalisme berhasil mengerdilkan dan mengalienasikan Pancasila. 
Roh Pancasila pun kian lama kian pupus dalam dada anak-anak bangsa, terlebih 
setelah pelajaran tentang Pancasila menghilang atau dihilangkan dari kurikulum 
pendidikan. Konon, mata kuliah Sosiologi pun telah dihilangkan dari kurikulum 
fakultas ekonomi se-Indonesia. Jelas ini merupakan upaya kaum liberal untuk tak 
mengaitkan liberalisme dengan masalah sosial. 

Kini tampaknya keadaan sedang berba- lik arah: liberalisme sedang meredup, 
kapitalisme dalam proses kejatuhan, termasuk di negara sumbernya, AS. Ternyata vi- 
rus liberalisme-kapitalisme telah bergerak tanpa terkendali dan menggerogoti tuannya 
sendiri sehingga terjadi kejatuhan ekonomi global. Mengapa? Ekonom senior AS, 
Joseph Stiglitz, dalam buku terlarisnya, Globalization and Its Discontents, secara telak 
menyalahkan teori ekonomi liberal sebagai penyebabnya. 

Liberalisme 

Karakteristik liberalisme adalah: kompetisi, kebebasan, mekanisme pasar, yang 
terkuat (baca: ”kepentingan” yang terkuat) sebagai pemenang, sangat mengagungkan 
hak individu (individualisme) sehingga voting mutlak sebagai cara pengambilan 
keputusan. Oleh sebab itu, sistem ini memerlukan aturan main atau hukum yang 
lengkap dan jelas, penegakan hukum yang kuat, disiplin, serta sportivitas yang tinggi. 

Apabila syarat atau sebagian dari syarat itu tak terpenuhi, yang akan muncul adalah 
distorsi sosial yang kerap diwarnai anarkisme, mencederai rasa kemanusiaan, dan 
memakan banyak korban jiwa. Pengalaman pahit tersebut terjadi di banyak negara, 
terutama di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, seperti yang sedang kita alami 
sekarang ini. 

Beberapa pakar politik mengatakan bahwa penyimpangan dan kekacauan itu 
merupakan hal wajar dalam demokratisasi. Ada yang mengatakan diperlukan 
setidaknya tujuh kali pemilu untuk sampai pada tingkat kematangan berdemokrasi. 
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Pertanyaannya, dapatkah dijamin eksistensi negara dan bangsa ini masih tetap 
bertahan selama periode pematangan yang cukup panjang itu? Sulit dapat dijamin! 
Kebalikannya, kegagalan negara memenuhi hak dasar warga negaranya (seperti hak 
mendapat sandang pangan papan yang memadai, hak mendapat pendidikan dan 
kesehatan dengan mudah dan murah, serta hak melaksanakan ibadah) dapat 
menimbulkan turbulensi sosial yang potensial bermuara pada perpecahan. 

Pancasila 

Kebalikan dari liberalisme yang berbi- cara tentang kompetisi adalah Pancasila yang 
berbicara tentang kooperasi, kerja sama, jiwa kekeluargaan, dan kolektivisme. 
Pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat, 
mengedepankan kualitas ide, mengapresiasi hikmah kebijaksanaan dalam 
musyawarah. ”Rasionalitas”-lah pemenang. 

Prinsip demokrasi Pancasila adalah ”keterwakilan” dengan mengedepankan 
egalitarianisme, bukan ”keterpilihan”. Semua terwakili: berbagai kelompok etnis, 
termasuk minoritas, seperti suku-suku di Papua, Dayak, Badui, Anak Dalam; serta 
berbagai golongan dan kelompok profesi harus terwakili di parlemen agar 
kepentingan mereka dapat diperjuangkan. Maka, diperlu- kan sistem penunjukan agar 
berbagai kelompok minoritas sampai pada masyarakat tradisional pun terwakili. 
Tidak mungkin mereka terwakili dengan cara pemilihan langsung melalui sistem 
kompetisi bebas. Keterwakilan juga merupakan perekat bagi masyarakat/bangsa yang 
serba majemuk seperti Indonesia. 

Basis kulturalis bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, kolektivisme. Karena itu, 
liberalisme tidak cocok diterapkan di Indonesia. Di samping itu, tingkat pendidikan 
dan kesejahteraan mayoritas rakyat juga masih berada di bawah sehingga, seperti 
dikatakan Prof Daoed Joesoef, ”rakyat pemilih kita adalah rakyat yang pikirannya belum 
bebas untuk menentukan pendapat atau pilihan masih harus tanya kiri-kanan atau akan 
terbuka jalannya oleh uang.” Sebenarnya keadaan jauh lebih buruk karena latar uang 
dalam menentukan pilihan politik tak hanya menghinggapi masyarakat bawah, tetapi 
juga sudah merambah luas di kalangan yang maju dalam pendidikan serta mapan 
secara ekonomi. Maka, pemaksaan sistem liberalisme di Indonesia niscaya akan 
membuahkan kekacauan berkepanjangan dan dapat berujung pada disintegrasi. 

Kini, liberalisme-kapitalisme sedang limbung. Saatnya bangsa Indonesia 
melaksanakan perubahan, meluruskan kembali jalannya reformasi. Pemimpin MPR, 
presiden, dan elite politik sudah saatnya menginisiasi perubahan tanpa ragu-ragu. 
Kembali pada jiwa Pancasila, roh Pembukaan UUD 1945. Tak hanya bicara sloganistik, 
menyosialisasikan Pancasila lewat ceramah tanpa perubahan sistemik. 

Kiki Syahnakri, Ketua Dewan Pengkajian Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 
Sumber: Kompas, 23 April 2012 


