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Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari 
kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah 
tua. Namun ada masalah dalam penuangannya ke dalam system kenegaraan dan 
sistem pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal 
dalam budaya politik Jawa. Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 
masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan perlu disempurnakan dengan 
melengkapinya dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika. 
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BAB 7 

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA 

KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, 

BERBANGSA, DAN BERNEGARA 

Latar Belakang 

Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat akan muatan 
ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup,untuk dijadikan dasar dan arah 
pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya 
politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Pada dasarnya, konsep 
“paradigma” yang pertama kalinya dipopulerkan oleh Thomas Kuhn, berarti sebuah 
model berpikir dalam ilmu pengetahuan. 

Paradigma besar manfaatnya, oleh karena konsep ini mampu menyederhanakan dan 
menerangkan suatu kompleksitas fenomena menjadi separangkat konsep dasar yang 
utuh. Paradigma tidaklah statis, karena ia bisa diubah jika paradigma yang ada tidak 
dapat lagi menerangkan kompleksitas fenomena yang hendak diterangkannya itu. 

Masalah yang paling dasar dalam wacana kita sekarang ini adalah mempertanyakan – 
dan menjawab – sudahkah Pancasila merupakan sebuah paradigma yang mapu 
menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia pada 
umumnya, dan kehidupan sosial politik pada khususnya? Bukankah kritik yang paling 
sering kita dengar adalah bahwa nilainilai yang dikandung Pancasila itu baik, hanya 
terasa bahwa sila-silanya bagaikan terlepas satu sama lain dan penerapannya dalam 
kenyataan yang masih belum sesuai dengan kandungan normanya. Jika kritik itu 
benar, bukankah hal itu berarti bahwa Pancasila masih belum merupakan suatu 
paradigma, atau jika sudah pernah menjadi paradigma, ia tidak mampu lagi 
menerangkan kenyataan politik di Indonesia dewasa ini? Jika memang demikian 
halnya, bukankah kewajiban kita bersama mengembangkannya sedemikian rupa 
sehingga mampu menerangkan kompleksitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernagara di Indonesia ini? 

A. Pengertian Paradigma 

Istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan dikembangkan oleh Thomas S. Khun 
dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution (1970). Secara testimologis 
paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang 
umum (merupakan sumber nilai). Dengan demikian maka paradigma merupakan 
sumber hukum, metoda yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat 
menentukan sifat,ciri dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. 

Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat dengan muatan 
ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah 
pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang 
dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya 
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politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma 
kemudian berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian 
sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu 
perkembangan, perubahan serta proses pembangunan. 

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional 

Pancasila harus dipahami sebagaisatu kesatuan organis, dimana masingmasing silanya 
saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan mambatasi. 
Pemahaman pancasila juga harus diletakkan dalam suatu kesatuan integrative dengan 
pokok-pokok pikiran yang digariskan di dalam pembukaan UUD 1945. Tanpa 
pemahaman seperti tersebut, akan kehilangan maknanya, pancasila dapat ditafsirkan 
secara subyektif, menjadi terdistorsi dan kontraproduktif. 

Manusia adalah subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila dan pendukung negara. 
Negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia,maka Negara dalam 
mewujudkan tujuannya melalui pembangun nasional guna mewujudkan tujuannya 
seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakekat manusia 
monopluralis, yaitu susunan kodrat manusia jiwa dan badan, sifat kodrat manusia, 
individu dan sosial kedudukan kodrati manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri 
dan makhluk ciptaan Tuhan YME. 

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa 
dalam segala pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilainilai 
pancasila dan hakikat nilai-nilai pancasila harus berdasarkan pada hakikat manusia. 
Maka pembangunan nasional untuk hakikat kodrat manusia dan harus meliputi aspek 
jiwa (akal, rasa dan kehendak), aspek badan, aspek individu, aspek makhluk sosial, 
aspek pribadi dan aspek kehidupan Ketuhanannya. Kemudian pembangunan nasional 
dijabarkan ke berbagai bidang pragmatis seperti ekonomi, politik, hukum, pendidikan, 
sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan agama dan lain-lain. 

a.  Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi. 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan hasil 
kreativitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia 
mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang 
Maha Esa. Tujuan dari IPTEK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan 
peningkatan harkat dan martabat umat manusia, maka IPTEK pada hakikatnya tidak 
bebas nilai, namun terkait nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai 
dalam pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral Ketuhanan dan Kemanusiaan 
yang adil dan beradab. 

IPTEK yang kita letakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya, perlu kita pahami 
dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologi, epistemologis, dan 
aksiologinya. 

a. Ontologis. 

Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan aktivitas manusiayangtidak 
mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran 
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dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dalam 
dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses dan sebagai produk. 

Sebagai masyarakat menunjukkan banyaknya academic community yang dalam 
hidup kesehariannya para warganya mempunyai concern untukterusmenerus 
menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Sebagai proses menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang 
melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, 
konparasi, dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. 
Sebagai produk adalah hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud karya-
karya ilmiah beserta impilikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik. 

b. Epistemologi. 

Bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan 
“metode berfikir”, dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, parameter kebenaran serta pemanfaatan 
hasilhasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yag terkandung dalam Pancasila itu 
sendiri. 

c. Aksiologi. 

Bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut di atas, kemanfaatan dan efek 
pengembangan IPTEK secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila 
dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. 

Dengan menggunakan Pancasila sebagai paradigma, merupakan keharusan 
bahwa Pancasila harus dipahami secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai 
Pancasila menjadi asumsi-asumsi dasar bagi pamahaman di bidang ontologis, 
epistemologis dan aksiologisnya. 

D. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbudhankam. 

Pembangunan nasional dirinci di berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan dan keamanan yang penjabarannya tertuang pada GBHN. 
Pembangunan yang sifatnya humanistis dan pragmatis harus mendasarkan pada 
hakikat manusia dan harkat manusia sebagai pelaksana sekaligus tujuan 
pembangunan, sebagai pengembangan Poleksosbudhankam, maka pembangunan 
pada hakikatnya membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, secara 
lengkap, meliputi seluruh unsur hakikat manusia yang monopluralis. 

a. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik 

Pengembangansistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang 
bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu, social yang 
terjelma sebagai rakyat. 

Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, maka kekuasaan negara harus 
berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok. 
Manusia sebagai subjek negara, maka kehidupan politik dalam suatu Negara harus 
benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. 

Sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara, 
seperti diungkap para pendiri negara, misalnya Muh. Hatta mengharuskan dasar 



 

BAB VII Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan | 129  
 

moral untuk negara, bukan berdasar kekuasaan, maka dalam sistem politik Negara 
termasuk para elit politik, para penyelenggara negara harus tetap memegang teguh 
cita-cita moral rakyat yang luhur dan memegang budi pekerti kemanusiaan atau terus 
mendasarkan moralitas sebagaimana tertuang dalam nilai sila-sila Pancasila. 

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi 

Dalam pembangunan ekonomi perlu didasari bahwa pembangunan ekonomi bukan 
hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, dan kesejahteraan 
seluruhbangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, 
pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilainilai moral kemanusiaan, 
ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic dngan dengan mendasarkan pada 
tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Tujuan ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, maka ekonomi harus mendasarkan pada 
kemanusiaan, ekonomi harus menghindarkan diri dari persaingan bebas, dari 
monopoli, ekonomi harus menghindari yang menimbulkan penindasan manusia satu 
dengan yang lainnya. 

c. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya 

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya, artinya nilai-nilai yang 
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat kita sendiri, yaitu nilai-nilai 
Pancasila itu sendiri (kristalisasi, nilai-nilai adat istiadat, tradisi, budaya, pustaka, dan 
keagamaan) dijadikan dasar/landasan pengembangan social budaya. Prinsip etika 
Pancasila bahwa nilai-nilai Pancasila diangkat dari harkat dan martabat manusia 
sebagai malkhluk berbudaya. Menurur Koentowijoyo, (1986), Pancasila sebagai 
sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai 
kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi, 
artinya melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transendentalisasi, 
yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. 

Kepentingan politik demi kekuasaan mengakibatkan masyarakat melakukan aksi tidak 
beradab, tidak manusiawi dan idak human, sehingga meningkatkan fanatisme etnis di 
berbagai daerah yang mengakibatkan lumpuhnya keberadabam. Untuk menghindari 
aksi demikian, maka pengembangan sosial budaya harus berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai Ketuhanan dan nilai keberadaban. 

d. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Pertahanan Keamanan 

Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan terjaminnya harkat 
dan martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan, 
agar tidak melanggar HAM. Demi tegaknya HAM bagi warga negara, maka diperlukan 
perundang-undangan negara, baik untuk mengatur ketertiban warga maupun 
melindungi hak-hak warganya. 

Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan warganya, maka keamanan 
menjadi syarat tercapainya kesejahteraan warga negara dan pertahanan negara demi 
tegaknya integritas seluruh warga begara. Dalam hal ini diperlukan aparat keamanan 
negara dan penegak hukum negara. Pertahanan dan keamanan harus dikembangkan 
berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia 
sebagai makhluk Tuhan YME (sila I dan II), demi kepentingan seluruh warga negara 
(sila III), mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat dan kebebasan 
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kemanusiaan (sila IV) dan harus dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat (sila 
V). 

E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum dan Pengembangan HAM. 

Runtuhnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan rusaknya bidang hukum. 
Produk hukum baik materi maupun penegakannya semakin jauh dari nilai-nilai 
kemanutsiaan,kerakyatan,dan keadilan. Padahal Pancasila merupakan cita-cita 
hukum, kerangka berfikir, sumber nilai dan sumber arah penyusunan dan perubahan 
hukum positif di Indonesia, sehingga fungsi Pancasila sebagai paradigma hukum atau 
berbagai pembaharuan hukum di Indonesia. Produk hukum dapat berubah dan diubah 
sesuai perkembangan jaman, perkembangan IPTEK dan perkembangan aspirasi 
rakyat, namun sumber nilai (nilai-nilai Pancasila) harus tetap tidak berubah. 

Pancasila harus tetap menjadi sumber norma, sumber nilai dan kerangkan berfikir 
dalam pembaharuan hukum, agar hukum dapat aktual atau sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum, maka Pancasila adalah cita-cita 
hukum yang berkedudukan sebagai staf undamentalnorm di dalam negara Indonesia. 
Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hokum kodrat,nilai 
hukum moral, pada hakekatnya merupakan sumber material hokum positif Indonesia. 
Oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan 
Indonesia yang tersusun secara hierarkis. (Kaelan, 2001). 

Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan 
sumber nilai, bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut 
aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan IPTEK. Oleh karena itu, 
upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar mampu pengantarkan manuia 
Indonesia ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan hak 
asasi manusia (HAM) yang selaras, serasi dan seimbang dengan hakekatnya sebagai 
makhluk yang berbudaya dan beradab. 

Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan kenegaraan harus diatur oleh 
ketentuan-ketentuan yuridis, sehingga ada supremasi hukum,menjamin hak-hak asasi 
.manusia dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi serta dilindungi. Secara obyektif, 
HAM merupakan kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia sebagai 
manusia, artinya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara, 
sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama serta sebagai makhluk 
yang berbudi pekerti luhur dan berkarsa merdeka. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun tentang Hak Asasi 
Manusia, di dalam konsiderannya yang dimaksud Hak Asasi Manusia ialah 
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan YME dam merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan 
serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi manusia, UU No.39 
Tahun 1999 juga menentukan Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban 
jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi 
Manusia. 

Lebih lanjut UU tersebut menegaskan, demi tegaknya hak asasi manusia, maka semua 
bentuk pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang 
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atau penguasa negara dan aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja 
harus dihindari. 

F. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi 

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan 
negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya,sambil merintis 
pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan 
berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu 
pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Hal ini mutlak diperlukan dalam upaya 
pemantapan kebijaksanaan nasional untuk menyongsong dan mencapai masa depan 
bangsa yang aman dan sejahtera. Pancasila yang merupakan lima aksioma yang 
disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantap jika diwadahi 
dalam sistem politik yang demokratis, yang dengan sendirinya menghormati 
kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi 
yang penting, baru dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai 
paradigm ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir 
bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa 
dan negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam 
Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, 
maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang 
jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang 
diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu 
memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. 
Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, 
seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya serta hakamnas. Misalnya, dalam 
bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dengan kaidah hukum, oleh karena 
itu hukum harus dibangun secara sistematik dan terencana sehingga tidak ada 
kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada UU tetapi tidak ada PP 
pelaksanaanya yang sering kita alami selama ini. 

Kualitas kewarganegaraan yang tinggi dikalangan para pemimpin selain dapat 
memahami dan menjabarkan sila-sila Pancasila yang abstrak, tetapi juga mampu 
memimpin rakyat yang memang hidup dalam lingkungan primondialnya masing-
masing agar tidak keliru memberi makna kekuasaan bagi seorang pemimpin. 
Kekuasaaan adalah kemampuan untuk mendorong orang lain untuk melaksanakan 
kemauan penguasa. Kekuasaan tidak akan terasa sebagai paksaan kalau 
penggunaannya disertai dengan kewibawaan, yaitu penerimaan kekuasaan itu secara 
sadar dan sukarela oleh mereka yang dikuasai. Dengan lain perkataan, sesungguhnya 
kekuasaan yang mantap adalah kekuasaan yang bersifat demokratis. 

G. Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan beragama 

Salah satu sumber materi perumusan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun 
sebagai Pandangan hidup bangsa dan negara RI adalah sejarah perjuangan dan 
perkembangannya di masa lalu. Khusus yang berkenaan dengan nilai-nilai kehidupan 
bersama dalam masyarakat, pada masa kejayaan kerajaan Majapahit warga 
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masyarakat penganut agama Hindu dan agama Budha hidup berdampingan dengan 
damai. Kedamaian tersebut , salah satu acuannya adalah sesuai dalam buku Sutasoma 
oleh Empu Tantular (1365) yaitu ”Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma 
Mangrua” yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama 
yang mempunyai tujuan yang berbeda. Sesati ini dipenggal menjadi dua, Bhinneka 
Tunggal Ika menjadi nama lambang Negara Indonesia dan Tan Hana Dharma Mnagua 
menjadi nama lambang Lemhannas. 

Kalimat kedua pada hakikatnya bermakana ”agama pada prinsipnya sama hanya 
wujud pengabdiannya kepada Tuhan yang berbeda”. Jika prinsip ini dihayati dan 
diamalkan oleh warga masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, 
adat istiadat yang beraneka ragam, dan agama/kepercayaan yang berbeda maka akan 
mewujudkan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk tolenransi 
kehidupan antar pemeluk agama. 

Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum naional, nilai-nilai yang dikandungnya 
bersifat abstrak dituangkan ke dalam kaidah atau norma-norma hukum yang 
mengatur kehidupan negara sebagai lembaga dan kesejahteraan sosial kepada para 
warga negara sebagai anggota masyarakat. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan 
kedalam pasal 29 UUD 1945 menjamin hak warga negara memeluk agama dan 
kepercayaan masing-masing. Berkenaan dengan hak tersebut, harus disadari bahwa 
hak akan dinikmati jika diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi 
toleransi kehidupan antar pemeluk agama dalam masyarakat akan terwujud jika para 
pemeluk agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan keharusan untuk 
menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. 

Dalam hubungan antara negara dengan agama ditegaskan bahwa tidak ada agama 
negera, tetap negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti 
bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan, hidup dan diakui oleh negara, 
mendapat tempat yang layak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap 
agama dan kepercayaan kepada Tuhan. 

H. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus 

Pancasila pada aktualitasnya di negara Republik Indonesia dijadikan dasar filsafat 
negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi naisonal, maka nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya harus terus-menerus meresap dalam kehidupan manusia 
Indonesia dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupannya sehari-hari. 

Aktualisasi Pancasila secara obyektif ialah terwujud dalam bidang kehidupan 
kenegaraan yaitu meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif, juga bidang pragmatis yaitu politik, ekonomi, social budaya, hukum 
(penjabaran ke dalam undang-undang), GBHN, pendidikan dan hankam. 

Aktualisasi Pancasila secara subyektif adalah perwujudan kesadaran inidvidu antara 
manusia Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang taat dan pauh, baik aparat 
penyelenggara negara, penguasa negara maupun elit politik dalam meaksanakan 
kegiatan-kegiatan politiknya selalu berlandaskan moral Ketuhanan dan Kemanusiaan 
sesuai yang terkandung dalam Pancasila. 
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Kampus adalah tempat hunian atau perkampungan masyarakat ilmiah atau 
masyarakat intelektual, maka harus mengamalkan budaya akademik ,tidak terjebak 
dalam politik peraktis atau legitimasi kepentingan penguasa. Masyarakat kampus 
harus berpegang pada komitmen moral yang bersumber pada ketuhanan dan 
kemanusiaan, bertanggungjawab secara moral, bertanggungjawab terhadap bangsa 
dan negaraeraan serta mengabdi untuk kesejahteraan kemanusiaan. 

Kampus dalam wujud Perguruan Tinggi mengemban tugas dan misi pokok 
pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). 
Menurut PP No. 60 Tahun 1999, Pendidikan dilaksanakan di ruang kuliah melalui 
pendidikan ini ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kepada para mahasiswa 
untuk menyiapkan, membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas, 

Penelitian dilakukan di laboratorium, di lapangan, di perusahaan, di rumah sakit atau 
di mana saja, penelitian bersifat obyektif dan ilmiah, baik kaidah serta untuk 
menemukan kebenaran ilmiah atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kesenian. Penelitian harus berpegang pada moral kejujuran yang 
bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hasil Penelitian bermanfaat bagi kemanusiaan 
dan kesejahteraan manusia demi harkat dan martabat manusia. 

Pengabdiaan kepada masyarakat dilaksanakan di luar kampus ditengah-tengah 
masyarakat, di arena kehidupan riil masyarakat luas. Hal ini merupakan wahana 
kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam memberikan sumbangsih kepada 
masyarakat. Kegiatan pengabdiaan kepada masyarakat demi kesjahteraan umat 
manusia, demi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, maka harus dijiwai 
nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan sesuai yang terkandung dalam Pancasila. 

Warga Perguruan Tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integrasi 
ilmiah, maka masyarakat akademik harus selalu mengembangkan buadaya akademik 
atau budaya ilmiah yang berupa esensi dari aktivitas perguruan tinggi. Ciri-ciri 
mayarakat ilmiah sebagai budaya akademik menurut Suhadi,(1998:214) adalah kritis, 
kreatif, analitis, obyaktif, kontruktif, dinamik, dialogis, menghargai prestasi 
ilmiah/akademik, bebas dari prasangka,  menghargai waktu, menghargai dan 
menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masa depan, menerima kritik dan 
kemitraan. 

 

Rangkuman 

Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari 
kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah 
tua. Namun ada masalah dalam penuangannya ke dalam system kenegaraan dan 
sistem pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal 
dalam budaya politik Jawa. Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 
masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan perlu disempurnakan dengan 
melengkapinya dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika. 

Pada saat ini ada diskrepansi antara nilai yang dikandung Pancasila dengan format 
kenegaraan dan pemerintahan yang mewadahinya. Penyelesaiannya terasa seakan-
akan merupakan kebijakan ad hoc yang berkepanjangan. Di masa depan, kehidupan 
berpolitik berdasar aksioma Pancasila harus terikat langsung dengan doktrin Bhinneka 
Tunggal Ika, dimana setiap daerah, setiap golongan, setiap ras, setaip umat beragama, 
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setiap etnik berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (souverein in eigen kring). 
Negara dan Pemerintah dapat memusatkan diri pada masalah-masalah yang benar-
benar merupakan kepentingan seluruh masyarakat, atau seluruh bangsa, seperti 
masalah fiskal dan moneter, keamanan, hubungan luar negeri, atau hubungan antar 
umat beragama. Pemerintahan nasional yang efektif dalam menunaikan dua tugas 
pokok negara, beriringan dengan pemerintah daerah yang selain efektif dalam 
melaksanakan dua tugas dasar pemerintah daerah, juga melayani aspirasi dan 
kepentingan khas dari masyarakat daerah yang bersangkutan. 

Agar Pancasila yang telah dikaitkan langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika itu 
dapat berjalan dengan stabil, seluruh kaidahnya harus dituangkan dalam format 
hukum, yang selalu harus dijaga agar sesuai dengan perkembangan rasa keadilan 
masyarakat 
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Tidak Pancasilaiskah Aku? 

Sebenarnya kita belum merdeka. Ini bukan sebuah kontroversi atau sekadar sensasi. 
Setidaknya jika merenung sejenak, setelah 60 kali merayakan hari kemerdekaan, apa 
sebenarnya yang telah dimerdekakan dari hajat hidup ratusan juta penduduk negeri 
kepulauan ini? Benarkah kemerdekaan telah kita hayati dan nikmati, atau—ternyata—
kita telah menipu diri sekian lama? Ketika kenyataan praktis satu per satu membuka 
mata, sekujur hidup kita sebenarnya masih terbelenggu. 

Gelegar proklamasi 17 Agustus 1945—kita ketahui dari fakta historis—adalah melulu 
pernyataan yang menggema ke dalam. Pengakuan diri saja. Secara global ia menjadi 
"realitas" beberapa tahun kemudian. Realitas itu pun melulu sebuah proforma politik 
(internasional) belaka, di mana syarat-syarat sebuah negara telah terpenuhi. 

Di atas kertas, perangkat-perangkat negara secara konvensional terpenuhi. Namun 
sungguhkah ia terpenuhi secara substansial, secara esensial, dalam praksis dan 
keyakinan sehari-hari? Tidakkah ia sekadar simbolisme (negara modern), retorik, dan 
ternyata melulu nama belaka? 

Pertanyaan-pertanyaan ini melibatkan pada realitas-realitas lain dari hidup kita yang 
ternyata belum merdeka. Secara retorik dan simbolik, kita mungkin menikmati 
kemerdekaan ekonomi, hukum, tradisi, agama, dan sebagainya. 

Namun, benarkah sistem hukum kita telah merdeka, saat banyak produk hukum 
kolonial dan jiplakan hukum oksidental masih memenuhi hutan perundang-
undangan kita? Benarkah sistem ekonomi kita merdeka, ketika kelas pedagang 
(dengan orientasi dan filosofi baru) belum bisa menggantikan para pelaku ekonomi 
tradisional, saat aturan-aturan main lokal masih ditentukan oleh aneka tekanan 
kapital besar dan kekuatan multinasional? 

Sudahkah sistem peribadatan kita merdeka, ketika paham-paham ultrakonservatif dan 
pembela status quo (tradisionalisme) masih merepresi pemahaman- pemahaman baru, 
menjegal cara dan ruang agama lain? 

Sudahkah sistem sosial dan cara hidup kita merdeka, ketika impuls-impuls tradisi—
dalam keyakinan, perilaku, dan orientasi—masih menguasai kita, ketika patriarki 
feodal dan kolonial masih memenuhi pola hubungan, ketika chauvinisme lokal malah 
merajalela? 

Bahkan secara politis, kenyataan merdeka yang paling terakui ternyata belum 
merdeka. Terutama saat kita tidak berhasil merumuskan kebutuhan dan cara 
mengelola negeri sendiri, kecuali dengan sekadar mengadopsi—bahkan 
memplagiasi— cara-cara orang lain. Sekian banyak aturan (konstitusi amandemen, 
undang-undang, hingga perda), institusi modern (pemilu langsung, dewan senator, 
parlemen, KPK, berbagai Komnas, dan seterusnya), tinggal sebagai tinta di atas kertas 
sebagai penanda modernitas. Tetapi culture di baliknya, yang menentukan output 
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semua hal itu, masih terjajah masa lalu, oleh tradisi, oleh keyakinan sempit dan 
mistisisme yang involutif. Jujur saja, kita belum merdeka. 

Pancasila Beku dan Baru 

Bukan salah founding fathers and mothers, tetapi ini semua karena kekurangan dan 
kelemahan kita saat ini. Para founders telah memproduksi dan mengaktualisasi kata 
"merdeka" dalam fungsi dan porsi yang sesuai dengan masanya, menjadi simpul 
energi dari 60 juta penduduk negeri untuk bergerak melawan pemerintahan kolonial. 
Tidak lebih. Dan tidak dapat kita harapkan 60 juta pikiran itu memahami benar 
makna merdeka. Setidaknya 60 juta kepala adalah 60 juta tafsir tentang "merdeka". 
Tafsir yang berbeda antara Tan Malaka, Semaun, Soekarno, Sudirman, Amir Hamzah, 
Takdir Alisjahbana, Hatta, dan lainnya. 

Ya menyatukan mereka, sinergi melawan dan membebaskan diri dari kolonialisme, 
secara simbolik belum substansial. Karena kemerdekaan politis-simbolik itu 
mengangkut semua yang berbau kolonial, bernyawa masa lalu, bahkan untuk sekian 
lama sesudahnya. 

Jika kemudian para founders mencoba "merumuskan" isi atau substansi baru dari 
sebuah entitas bernama "Indonesia", ia baru berupa rumusan, sebuah ideal (ideologi) 
dengan sekali-dua eksperimen (yang ternyata gagal semua). Maka "Indonesia" datang 
pada kita, masih dalam bentuk idea yang abstrak, baru menjadi semacam sacred 
canopy-nya Peter Berger, langit tanpa bumi berpijak, atap atau tanpa struktur 
bangunan di bawahnya. Tetapi demikianlah batas akhir para founders. 

Kita yang kemudian gagal melanjutkannya, menciptakan bumi tempat kita landas 
menuju langit, menyusun kamar- kamar yang membangun struktur bangunan 
atapnya, memanifestasi praksis sebagaimana idea-nya. Dan kita tak hanya gagal, kita 
mengkhianatinya. 

Hal yang identik terjadi pada "Pancasila", yang belakangan kita dengungkan dan 
amplifying sebagai "sendi dasar final" atau "jati diri final" sebuah bangsa bernama 
"Indonesia". Sementara entitas terakhir ini masih sumir, maka landasan 
eksistensialnya sesungguhnya masih goyah. Beberapa pihak belakangan menyatakan 
dan menyerukan untuk kembali pada "Pancasila" yang murni (rumusan Soekarno), 
bahkan di Bali baru-baru ini muncul maklumat yang meminta bangsa untuk 
melaksanakan (kembali) UUD 45. Sebuah gerak retroaktif yang konservatif, bahkan 
fundamentalis (secara politis) dengan keyakinan romantis bahwa ia akan 
menyelesaikan kedegilan hidup masa kini. Keyakinan taqlid yang kadang melebihi 
kepatuhan mereka pada agama (dengan tradisi ribuan tahun) yang—meski diimani 
lahir batin—masih membuka diri pada perubahan. Pancasila seolah selesai dalam 
pemberhentian 60 tahun lalu. No more questions. 

Namun, mana ada asas atau konstitusi yang tak berubah? Sementara masa, zaman, 
manusia dan perlengkapan budayanya terus berubah dan mengubah. Bukankah 
hanya monumen batu yang tidak berubah? Jika 200 juta lebih manusia harus 
berkeringat darah (seperti pejuang) mengadjust diri dengan perubahan cepat dari 
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kehidupan masa kini, apakah asas dan konstitusi tegak membeku? Tidakkah ia segera 
kehilangan posisi dan fungsinya sebagai sumber dan pusat referensi? 

Pancasilaiskah aku? 

Untuk memeriksa ketidakterelakkan perubahan pemahaman Pancasila, sebenarnya 
mudah, bisa dilihat sila per sila. Sebagai contoh, sila pertama, "Ketuhanan yang Maha 
Esa" hanya satu adagium apologis untuk menyembunyikan niat hanya membela "lima 
agama resmi" saja? Sementara tak ada kata agama dalam sila itu. Dan Khonghucu 
akhirnya dimasukkan sebagai si "resmi keenam"; Padahal, sekian lama kita menindas 
ekspresi-ekspresi "agamis" yang "berketuhanan yang maha esa" lain; Sementara kita 
menindas, interpretasi dan pemaknaan baru muncul dari "agama resmi"; Sementara 
itu pula, kita membiarkan kelompok agama yang merasa mewakili mayoritas, 
merepresi bahkan menghina keyakinan pihak lain; Sementara kita buta pada 
pencarian-pencarian religius baru yang kini melanda dunia;  

Berikut, tidakkah kita harus menghitung ulang tafsir sila kedua, "Kemanusiaan yang 
Beradab" ketika 32 tahun Orde Baru justru melakukan banyak "kemanusiaan yang biadab" 
atas nama Pancasila, dan hingga kini masih ada yang membelanya? Tidakkah gerakan 
reformasi menginjak- injak sila itu dengan kekejaman tak terperi seperti tercatat media 
dan sejarah? Tidakkah perilaku masyarakat kita menghindar dan melecehkan sila 
kedua, seperti laporan kriminal memenuhi media? 

Berikut, sila ketiga. Akhir-akhir ini kita justru mendapat bukti negatif dari 
mengerasnya gerak separasi, dengan lepasnya Timor Timur, "negara" dalam negara 
pada kasus Aceh, atau gerak Papua merdeka yang kian mengglobal. Bersatukah kita, 
saat separasi sosial kian melebar dan semua kelas fanatik dengan kepentingan 
golongan sendiri? Persatuankah kita, saat sistem hukum, politik, dan ekonomi kian 
memperlebar jurang di antara rakyatnya sendiri, "tebang pilih", "pilih kasih", atau 
nepotisme yang menguat belakangan ini? 

Pemeriksaan jujur yang mengabarkan pada kita: Pancasila tidak saja tidak (lagi) 
menjadi sumber acuan, tetapi juga keteteran menghadapi pergerakan zaman (dan 
manusia), di mana tafsir lama tak kuat menampung aspirasi dan produk kultural baru 
yang menghujani peri-hidup kita sehari-hari.  

Maka, jika aku mengharap agama fleksibel untuk menjawab kekinianku, apa tidak 
pancasilaiskah aku saat kutuntut Pancasila hidup dan berkembang mengiringi 
pergolakan besar hidup di zaman ini? Pancasila itu jati diri, maka batu pulalah aku, 
batu pula Indonesiaku. Itukah yang kau mau? 

RADHAR PANCA DAHANA, Sastrawan, Tinggal di Tangerang 
Sumber: Kompas, 16 Juni 2006 
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Revitalisasi Konkret Pancasila 

HARI lahir Pancasila pada 1 Juni kemarin menjadi momentum yang tepat untuk 
merevitalisasi dasar negara itu. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan eksistensinya 
dalam perspektif intelektual, politik, dan konstitusi. 

Jauh lebih penting bagaimana merevitalisasinya supaya kandungan nilai-nilai luhur 
dan rohnya tercermin dalam praktik keseharian berbangsa dan bernegara. 

Metafora dengan tubuh manusia, upaya merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung 
dalam Pancasila  bermakna memosisikan dasar negara itu sebagai satu kesatuan 
tubuh, utuh bukan hanya sebagai kepala melainkan juga menjadi tangan dan kaki. 
Artinya penjabaran nilai-nilai itu harus pada kerangka yang lebih nyata, tidak sebatas 
dalam ranah ide dan gagasan. 

Pasalnya, saat ini realitas kehidupan sehari-hari yang justru menunjukkan paradoks, 
termasuk di Jateng. Terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, 
masih banyak tindakan kesewenang-wenangan. Belum lagi makin renggangnya nilai-
nilai toleransi di provinsi ini, yang berujung pada perpecahan kesatuan dan persatuan, 
serta makin termaginalkan kelompok minoritas. 

Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum 
sepenuhnya terwujud, yang bisa kita lihat dari kesenjangan pembangunan antar 
daerah. Dalam konteks nasional, pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan justru 
mempertajam kesenjangan pembangunan yang berujung pada munculnya konflik di 
sejumlah daerah. 

Sangat ironis ketika Papua, sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya 
alam berlimpah, faktanya memiliki persentase terbesar penduduk miskin, bahkan 
terendah kualitas SDM-nya. Pada saat yang sama pembangunan telah mencabut nilai-
nilai kebudayaan, misalnya keterpinggiran semangat gotong royong oleh 
individualisme. 

Padahal gotong royong, bersama-sama asas kekeluargaan, menjadi modal dasar 
pembangunan ekonomi, yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan 
hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Pembangunan ekonomi semestinya 
juga linier dengan pemerataan, artinya pembangunan harus mampu menyelesaikan 
persoalan disparitas pembangunan antardaerah. 

Pemberian Proteksi 

Pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga harus 
diletakkan pada pembangunan SDM dan pembangunan kebudayaan yang tampaknya 
telah terlewatkan. Ke depan, orientasi pembangunan ekonomi di Jateng harus 
konsisten mendasarkan secara utuh pada nilai-nilai Pancasila. 

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan dan jaminan 
kesejahteraan kelompok mayoritas di Jateng, yakni petani, buruh, nelayan, pelaku 
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UKM, dan pegiat koperasi, yang semuanya masih termarginalkan. Pemprov dan 
pemkab/pemkot seharusnya memberi proteksi ekonomi kepada kelompok itu. 

Dalam kerangka pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat, perhatian dalam 
bentuk alokasi anggaran atau proyek pembangunan perlu ditingkatkan bagi daerah 
(provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) yang masih tertinggal. Keadilan sosial 
dalam pengelolaan anggaran belanja (APBN/APBD) semestinya diwujudkan lewat 
peningkatan anggaran yang langsung berhubungan dengan peningkatan 
kesejahteraan kelompok-kelompok itu. 

Pembangunan ekonomi dengan berlandaskan roh Pancasila diarahkan kepada 
peningkatan kualitas SDM guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, 
keadilan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah menjadi 
sangat penting. Sistem dan akses pendidikan dan kesehatan harus dibangun 
berdasarkan prinsip murah dan berkualitas. 

Keadilan sosial pun seharusnya berorientasi ke depan. Termasuk eksplorasi sumber 
daya alam di provinsi ini tidak boleh dilakukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi 
saat ini tapi juga harus diarahkan pada kelestarian lingkungan dan meningkatnya 
kualitas kehidupan pada masa mendatang. 

Novita Wijayanti, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah 
SUMBER :  SUARA MERDEKA, 2 Juni 2012 
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Merumahkan (Kembali) Pancasila 

Mungkin ironis, kalau bukan tragis, bahwa Pancasila hanya dilirik saat bulan Juni tiba, 
lalu dilupakan kembali. Apalagi hampir semua praktik kekuasaan, dari presiden 
sampai kepala daerah, justru menafikan butir-butir yang terkandung di dalamnya. 
Terlalu panjang jika mau disebut satu per satu bagaimana setiap butir Pancasila 
diingkari. Dan praktik pengingkaran ini, kalau dibiarkan terus-menerus, sudah 
menggerus alasan dasar mengapa Indonesia, sebagai entitas negara-bangsa, didirikan 
dan patut dipertahankan. 

Pancasila tak lain adalah seni mengelola kemajemukan. Jika butir-butirnya dinafikan, 
bahkan sengaja diingkari, jelas Indonesia sebagai negara-bangsa ”tempat 
kemajemukan suku, budaya, bahasa, agama, keyakinan, dan adat tumbuh subur” 
sudah tak punya alasan untuk berdiri. Ada contoh bagus untuk itu. Beberapa waktu 
lalu saya menghadiri peluncuran buku karya Pastor Neles Tebay dan diskusi ”Jalan 
Damai Papua”. Seorang peserta mengajukan pertanyaan yang mengentak nurani. Kata 
anak muda dari Papua itu, sampai sekarang ia tidak tahu apa alasan Papua harus jadi 
bagian dari Indonesia, dan apakah memang benar bahwa Papua merupakan bagian 
utuh dari Indonesia. 

Pengalaman seumur hidupnya mengajarkan: Papua tak pernah mendapat untung 
apa-apa, malah terus-menerus jadi ladang pembantaian dan eksploitasi besar-besaran 
sumber daya alam. Saya kira, ketika mengajukan pertanyaan itu, pemuda dari Papua 
sedang mempersoalkan seluruh konstruk tentang keindonesiaan kita dan membuat 
frase ”Persatuan Indonesia” dalam Pancasila problematis. Apa landasan persatuan 
kalau seluruh pengalaman empiris justru menafikannya? Seperti sebuah keluarga, 
untuk apa terus mempertahankan keutuhan apabila pengalaman memperlihatkan 
persatuan justru menyengsarakan? Bukankah jalan perceraian pilihan yang lebih 
masuk akal? 

Rumah Bersama 

Sengaja saya membahasakan ulang pertanyaan itu dengan merujuk pada keluarga 
sebab Pancasila sering disebut sebagai ”rumah bersama” tempat tiap kelompok, apa 
pun latar suku, agama, adat, kepercayaan, warna kulitnya dapat menemukan tempat 
dan betah tinggal di situ. 

Namun, dalam sejarah negeri ini banyak penghuni rumah itu merasa makin 
tersingkir, bahkan selalu ditempatkan di luar rumah bersama itu, menjadi orang yang 
(di)asing(kan). Kita dapat menemukan gema pertanyaan pemuda Papua itu pada 
banyak kelompok: Ahmadiyah, Syiah, para penghayat tradisi dan kepercayaan lokal, 
kelompok etnis dan agama minoritas, sampai kelompok yang (di)marjinal(kan) 
lainnya, seperti LGBTQ. Rumah bersama itu kian tak mampu mengayomi mereka. 

Soalnya memang mendasar. Seperti sebuah keluarga, yang diikat lebih oleh rasa saling 
percaya dan saling menerima, dan bukan sekadar ikatan darah, begitu juga suatu 
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bangsa sebagai ”komunitas terbayangkan”. Orang, komunitas, atau kelompok 
menjadi bagian utuh dari suatu bangsa karena dalam pengalaman riil mereka merasa 
diterima, diberi tempat, diperlakukan setara, dan ikut dilibatkan mengurus 
kepentingan bersama, dan ini pada gilirannya, semakin memperkukuh serat-serat 
pengikat suatu bangsa. 

Saya kira, serat-serat ini yang sekarang sedang tercerai-berai setelah 14 tahun 
reformasi berjalan. Ruang-ruang politik yang terbuka makin lebar pascalengser 
Soeharto Mei 1998 membuat kelompok-kelompok dengan berbagai ideologi dan 
kepentingan bebas tampil ke permukaan. Dan dalam demokrasi elektoral, ketika 
jumlah suara (satu-satunya) tolok ukur, maka berlaku diktum klasik bahwa the winner 
takes all. Di situ kelompok (di)marjinal (kan) lalu dianggap tak ada, suara mereka tak 
perlu didengar, eksis- tensinya bisa dimusnahkan. 

Menurut saya, persis di situlah tantangan paling serius terhadap Pancasila sebagai 
seni dan cara mengelola kemajemukan: bagaimana menjadikannya fungsional, bukan 
sekadar lampiran pidato pejabat yang hanya ditengok saban Juni tiba. Itulah agenda 
strategi kebudayaan kita ke depan. 

Kecambah ”Civic Pluralism” 

Ada sisi lain yang perlu diteroka karena mungkin dapat menjadi titik tolak bagi 
agenda strategi kebudayaan itu. Di tengah masifnya penyingkiran kelompok- 
kelompok yang (di)marjinal(kan) dan pengabaian negara, justru muncul suara dan 
gerakan tandingan dari civil society yang merebut kembali makna Pancasila. 

Memang benar, suara dan gerakan ini masih sporadis, malah cenderung 
terfragmentasi. Namun, saya kira gejala ini memberi secercah harapan karena di situ 
Pancasila tak diperlakukan sebagai ideologi yang hanya dilirik saban Juni tiba, tapi 
selaku diskursus tandingan terhadap arus penyeragaman. Dan ini bertitik pangkal 
dalam perjumpaan konkret lintas-batas, baik agama, keyakinan, etnis, sampai 
orientasi seks. Pada tiap titik perjumpaan itu serat-serat yang makin tercerai-berai 
kembali dirajut. Kali ini: tanpa tangan kuat negara! 

Bagi saya inilah kecambah baru civic pluralism yang lebih kasih harapan ketimbang 
pidato para politisi. Bentuk dan situs pertarungannya bisa beragam, dari aksi Little 
Monsters yang kecewa Lady Gaga gagal tampil sampai kelompok lintas agama 
pembela hak-hak beribadah GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, Jamaah Ahmadiyah, Syiah. 
Kampanye kultural BedaIsMe yang diadakan merayakan kemajemukan sekaligus 
Hari Pancasila adalah contoh par excellence perebutan makna itu. 

Perjumpaan konkret lintas batas itu menyediakan laboratorium tempat kemajemukan 
diterima-dihargai-dirayakan. Pancasila menjadi kerangka bersama. Kali ini bukan 
sebagai ideologi dominan paksaan rezim otoriter seperti Orba, tapi hasil 
eksperimentasi merumahkannya lagi, menjadikannya betul-betul rumah bagi setiap 
orang. Semoga saya tidak sedang bermimpi! 

Trisno S Sutanto, Koordinator Penelitian Biro Litkom PGI 
KOMPAS, 30 Juni 2012 


