‘PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA’

Abstrak
Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila Sebagai paradigma
kehidupan

dalam

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara.

Indonesia

mengalami berbagai macam interprestasi dan manipulasi politik sesuai dengan
kepentinga penguasa demi kokkoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di
balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam
kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar
filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan
direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik pengusaha pada
saat itu.

Latar Belakang Masalah
Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam
era reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang
lalu disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat
bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya.
Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata
merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya,
baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat
pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup
untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah
diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.
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Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia,
terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945,
ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan
ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila
itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. Dapat
dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari
guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu :
1. Secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan
siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.
2. Pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat
mencakup

faham-faham

positif

yang

dianut

oleh

bangsa

Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai
keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri.
3. Sila- sila dari Pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan normanorma yang positif sesuai dengan pandangan hidup bangsa
Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan
ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk
kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang
bertuhan dan ber-agama.
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Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan dan
berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa Indonesia
yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena bangsa
Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa Pancasila itu
benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.
Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah
negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia
agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah
dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah
berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan
muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia
tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan
negara Indonesia.
Istilah „Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu
pengetahuan terutama dalam kaitanya dengan filsafat ilmu pengetahuan.
Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia
ilmu pengetahuan adalah Thomas S.khun dalam bukunya yang berjudul The

Structure of Scientific Revolution

( 19970 : 49 ). Inti sari pengertian

paradigma adalah suatu asumsi- asumsi dasar dan asumsi terioretis yang umum,
( merupakan suatu sumber nilai ), sehingga merupakan suatu sumber hukumhukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat
menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis halini disebabkan oleh
semakin

banyaknya

perkembangannya

hasil-

terdapat

hasil
suatu

penelitian

manusia,

kemungkinan

yang

sehingga

dalam

sangat

besar

ditemukannya kelemahan- kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikakalau
demikian maka ilmuan akan kembali pada asumsi- asumsi dasar serta asumsi
teoritis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali
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mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain
perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu
sendiri.
Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang
kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum,
ekonomi, budaya, serta bidang- bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini
istilah „paradigma‟ berkembang menjadi terminoligi yang mengandung konotasi
pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta
arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu
bidang termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun bidang
pendidikan.
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Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan
ini penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka

penulis mengemukakan

bebe-rapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
1. Secara filosofis, apa arti hakikat kedudukan Pancasila sebagai
Paradigma ?
2. Apa

maksud

Pancasila

sebagai

POLEKSOSBUD HANKAM ?
3. Apa dasar yuridis reformasi hukum ???
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Paradigma

Pembangunan

Pendekatan
a. Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang
cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, sriwijaya, Majapahit,
sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai
bangsa Indonesia. Beratus- ratus tahun bangsa Indonesia dalam
perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya
sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu
prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup
bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam
perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang
didalamnya tersimpul ciri khas, sifat, karakter, bangsa yan
berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita
dirumuskan

dalam

suatu

rumusan

yang

sederhana

namun

mendalam, yang meliputi lima sila yang kemudian diberi nama
Pancasila.
Dalam hidup bebangsa dan bernegara dewasa ini terutama
dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus
memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat, agar tidak
terombang- ambing di tengah- tengah masyarakat internasional .
dengan

lain

perkataan

bangsa

Indonesia

harus

memiliki

nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat, hal ini dapat
terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi
melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang
berakar pada sejarah bangsa.
Jadi secara historis bahwa nilai- nilai yang terkandung
dalam setiap sila pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan
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menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah
dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai- nilai
pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia
sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kuasa
materi Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah
maka sangat penting bagi generasi penerus bangsa terutama
kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan
mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah, yang pada
gilirannya akan memiliki kesadaran serta wawasan kebangsaan
yang kuat berdasarkan serta wawasan kebangsaan yang kuat
berdasarkan nilai- nilai yang dimilikinya sendiri. Materi inilah yang
dalam kurikulum internasional disebut civite education , yaitu
mata kuliah yang membahas tentang national philosophy bangsa
Indonesia. Hal ini harus dipahami oleh seluruh generasi penerus
bangsa, karena bangsa Indonesia secara historis memiliki nilanilai kebudayaan, adat istiadat serta nilai- nilai keagamaan yang
secara historis melekat pada bangsa.
b. Sosiologis
Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa
dan berbegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup,
filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombangambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Setiap
bangsa memiliki diri khas serta pandangan hidup yan berbeda
dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan
dasar filsafat negaranya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.
Berbeda dengan bangsa- bangsa lain, bangsa Indonesia
mendasarkan

pandangan

hidupnya

dalam

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultular yang dimiliki
7 | PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai- nilai kenegaraan dan
kemasyarakatan yang terkandung dalam sila- sila Pancasila
bukanlah hanya merupakan suatu hasil karya konseptual seseorang
saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa
Indonesia itu sendiri, yang diangkat dari nilai- nilai kultular yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri melalui proses refleksi
filosofis para pendiri negara seperti soekarno, M.Yamin, M.Hatta,
Sepomo serta para tokoh pendiri begara lainnya.
Satu- satunya karya besar bangsa Indonesia yang sejajar
dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran
tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup
suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila- sila pancasila. Oleh
karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan
intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara
dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntunan
zaman.

c. Yuridis
Perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang
dalam Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem
Pendidikan Nasional. Pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa sistem
pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung
makna bahwa secara material Pancasila merupakan sumber hukum
pendidikan nasional.
Meskipun secara eksplisit nama mata kuliah Pancasila tidak
disebutkan dalam Undang- undang sisdiknas yang disebut pada
pasal 37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat :pendidikan
agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa,
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namun mata kuliah pancasila adalah mata kuliah yang mendidik
warga

negara

akan

dasar

filsafat

negaranya,

nilai-

nilai

kebangsaan, serta kecintaan terhaap tanah airyang dalam
kurikulum

internasional

disebut

sebagai

civie

education,

citizenship education.
Dalam

SK

Dirjen

DIKTI

No.

43/DIKTI/KEP/2006,

dijelaskan bahwa Misi Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk
memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten
mampu

mewujudkan

kebangsaan

dan

nilai-

cinta

nilai

tanah

air

dasar
dalam

pancasila,
menguasai

rasa
dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sesuai
dengan SK Dirjen DIKTI No.43/DIKTI/KEP/2006 tersebut maka
pendidikan kenegara Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut
maka secara material melalui pendidikan kewarganegaraan maka
materi Pancasila bahkan filsafat Pancasila adalah wajib diberikan
dipendidikan tinggi, dan secara eksplisit terdapat damal ramburambu pendidikan kepribadian.
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Pembahasan
Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala
aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai- nilai
sila- sila Pancasila. Oleh karena itu hakikat nilai sila- sila Pancasila
mendasarkan dari pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung
pokok sila- sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini
berdasarkan pada

kenyataan objektif bahwa pancasila dasar negara dan

negara adalah organisasi (perkekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu negara
dalam rangka mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada
dasar- dasar hakikat manusia “monopluralis”. Unsur- unsur hakikat manusia
“monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, rokhani (jiwa) dan raga, sifat
kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat
manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan
yang Maha Esa. Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk
mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada
paradigma hakikat manusia „monopluralis” tersebut.
Konsekuensinya dalam realisasi pembangunan nasional dalam berbagai bidang
untuk mewujudkan peningkatan harkat dan martabat manusia secara konsisten
berdasarkan pada nilai- nilai hakikat kodrta manusia tersebut. Maka
pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa (rokhani) yang mencakup akal,
rasa dan kehendak, aspek raga (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial,
aspek pribadi dan juga aspek kehidupan, ketuhananya.
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Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan POLEKSOSBUD HANKAM,
Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi praktis untuk
mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirinci dalam bebagai macam
bidang antara lain POLEKSOSBUD HAKAM. Dalam bidang kenegaraan
penjabaran pembangunan dituangkan dalam GBHN yang dirinci dalam bidangbidang operasional serta target pencapaiannya.
Pembangunan yang merupakan realisasi praktis dalam negara untuk mencapai
tujuan warga harus mendasar pada hakikat manusia sebagai subjek pelaksana
sekaligus tujuan pembangunan. Hakikat manusia adalah „Monopluralis‟ artinya
meliputi berbagai unsur yaitu rokhani- jasmani, individu- makhluk sosial serta
manusia sebagai pribadi makhluk
hakikat

manusia

merupakan

Tuhan yang maha Esa. Oleh karena itu

nilai

bagi

pengembangan

POLEKSOSBUD

HANKAM. Hal inni yang sering diungkapkan dalam pelaksanaan pembangunan
bahwa pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap. Secara
utuh meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan lain
perkataan membangun martabat manusia.
Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan
perubahan dalam bidang apapun dan dengan jalan apapun. Jikalau halnya
demikian maka kita kembali menjadi bangsa tidak beradab, bangsa yang tidak
berbudaya, bangsa yang tidak berbudaya masyarakat yang tanpa hukum yang
menurut Hobbes disebut keadaan “homo homini lupus” manusia akan menjadi
serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Oleh
karena itu reformasi hukum harus konsepsional dan konstitusional, sehingga
reformasi hukum memiliki landasan dan tujuan yang jelas.
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Dalam upaya reformasi hukum dewasa ini telah banyak dilontarkan
berbagaimacam pendapat tentang aspek apa saja yang dapat dilakukan dalam
peruabahan hukum di Indonesia, bahkan telah banyak usulan untuk perlunya
amandemen atau kalau perlu perubahan secara menyeluruh terhadap pasalpasal UUD 1945.
Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan bahwa UUD 1945 beberapa pasalnya
dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat berwayuh arti

(multi

interpretable), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada
Presiden (executive heavy). Akibatnya memberikan konstribusi atas terjadinya
krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara republik Indonesia.
Diakuinya berdasarkan banyaknya spirasi yang berkembang cenderung ke arah
adanya amandemen terhadap pasal- pasal UUD bukanya perubahan secara
menyeluruh (Mahfud, 1999:56) namun hendaklah dipahami secara objektif
bahwa bila mana terjadi amandemen atau bahkan perubahan terhadap seluruh
pasal UUD 1945 maka hal itu tidak akan menyangkut perubahan terhadap
pembukaan UUD 1945, karena pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan
sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, merupakan sumber hukum
positif, memuat Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara serta terlekat pada
kelangsungan hidup negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu
perubahan terhadap pembukaan UUD 1945 adalah suatu revolusi dan sama
halnya dengan menghilangkan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, atau
dengan perkataan lain sama halnya dengan pembunuhan negara Indonesia.
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Berdasarkan

isi

yang

terkandung

dalam

penjelasan

UUD

1945

pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok- pokok pikiran yang dijabarkan dalam
pasal- pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok- pokok pikiran tersebut
merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita- cita hukum yang
tertulis (convensi). Oleh karena itu seluruh perubahan maupun produk hukum di
Indonesia haruslah didasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut yang
hakikatnya meruapakn cita- cita hukum dan merupakan esensi dari sila- sila
pancasila jikalau hal itu dilakukan dengan secara paksa maka produk hukum itu
akan bersifat tidak konstitusional dan tidak adil atas nama hukum.
Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah
Tap No.XX/MPRS/1966. Yang menyatakan bahwa pancasila sebagai sumber
dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagi sumber produk
serta proses penegak hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai- nilai
pancasila dan secara eksplisit dirinci Tata Urutan Peraturan Perundangundangan di Indonesia bersumber pada nilai- nilai pancasila.
Berbagai macam produk peraturan perundang- undangan Politik Tahun
1999, yaitu UU No.2 Tahun 1999, tentang partai politik, UU. No.3 Tahun 1999,
tentang Pemilihan umum dan UU No.4 tahun 1999 tentang Susunan dan
kedudukan MPR, DPR, dan DPRD ; Undang- undang pokok Pers sehingga
menghasilkan pers yang bebas dan demokratis ; undang- undang otonomi
daerah, yaitu meliputi UUD No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, UU
No.25 tahun 1999, tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat
dan daerah, dan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas dari KKN.
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Pada tingkatan ketetapan MPR telah dilakukan reformasi hukum melalui
Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998 yang menghasilkan
berbagaimacam ketetapan antara lain Tap No. VIII/MPR/1998 tentang
pencabutan

Referendum,

karena

menghambat

demokrasi,

Tap

No.

VIII/MPR/1998 tentang GBHN yangtiak mungkin dilaksanakan karena krisis
ekonomi serta politik, Tap No.X/MPR/1998 tentang pokok- pokok Reformasi
pembangunan, Tap No.Xi/MPR/1998 tentang negara yang bebas dari KKN,
Tap.No

XIII/MPR/1998

No.XIV/MPR/1998

tentang

tentang

Masa

Pemilihan

jabatan

Umum

tahun

presiden,
1999,

Tap

Tap
No.

XV/MPR/1998 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan
daerah,

TAP

No.

XVI/MPR/1998

tentang

Demokrasi

Ekonom,

TAP

No.XVII/MPR/1998 tentang hak- hak Asasi Manusia, serta Tap No.
XVIII/MPR/1998

tentang

pancasila

p4,

serta

perundang- undangan lainnya.
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sebagaimana

peraturan

Kesimpulan
Dari pembahasan diatas, penulis

dapat mengambil kesimbulan,

bahwasannya pengertian paradigma adalah suatu asumsi- asumsi dasar dan
asumsi terioretis yang umum, ( merupakan suatu sumber nilai ), sehingga
merupakan suatu sumber hukum- hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu
pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu
pengetahuan itu sendiri.
Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma
pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala
aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai- nilai
sila- sila Pancasila. Oleh karena itu hakikat nilai sila- sila Pancasila
mendasarkan dari pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung
pokok sila- sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara.

Saran
Warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan
tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia
harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga,
memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para
pahlawan khususnya dalam pemahaman bahwa Pancasila sebagai paradigma
kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dan kekacauan yang
sekarang terjadi ini dapat diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa dan negara Indonesia ini.
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