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BAB I
PENDAHULAUAN
1.1 Inti sari
Sila ketiga berbunyi “persatuan indonesia” yang terdapat dalam pancasila, sering kali kita
mendengr kata “merdeka hidup indonesia dan bersatulah negara indonesia”. Tetapi masih saja kita
selalu mendengar konflik dimana-mana, baik konflik antar suku atau agama yang ada di
indonesai,apakah sila ketiga sudah tidak mendarah daging lagi pada masyarakat indonesia yang
terkenal oleh keberagamannya?.
Konflik yang terjadi di indonesia kebanyakkan terjadi karena kesenjangan antara suku/pemeluk
agama satu dengan yang lainnya, yang berakibat konflik yang berkepanjangan bahkan sering kali
menelan korban jiwa, maka dari itu sejak dini pelajaran pancasila harus ditanamkan kepada siswasiawa agar memiliki rasa dan sifat tenggang rasa terhadap sesama, hal ini akan berpengaruh besar
terhadap tingkah laku yang akan diterapkan dikebudayaannya dimasa yang akan datang, seandainya
generasi muda saat ini tidak memiliki sifat tersebut(tenggang rasa) terhadap golongan lain, apa jadi
negara indonesia.
Hasil pengamatan yang selama ini terekam dan nyata terjadi ,pelajaran pancasila saat ini kurang
diminati oleh sebagian besar siswa,dikarenakan sangat membosankan, hal ini menyebabkan
miskinnya ilmu yang diterima oleh siswa dan fenomena ini mengakibatkan rendahnya jiwa
persatuan antara umat/suku lainnya, dikarenakan pendidikan pancasila yang didapatkan kurang
maksimal,oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri lagi kalau sering terjadi konflik.

1.2 Latar Belakang Masalah
Nilai yang terkandung dalam sila ketiag yang berbunyi “Persatuan Indonesia” tidak dapat
dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat
sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Kesatuan Yang Maha Esa dan
Kemanusian Yang Adil dan Beradab serta mendasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia.
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Persatuan dalam sila ketiga ini meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti
idiologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Nilai persatuan ini dikembangakan
dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang senasib. Nilai persatuan itu didorong untuk
mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
Perwujudan Persatuan Indonesia adalah manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat
bagi keberagaman budaya atau etnis yang bukannya ditunjukkan untuk perpecahan namun
semakin eratnya persatuan, solidaritas tinggi, serta rasa bangga dan kecintaan kepada bangsa
dan kebudayaan.

1.3 Rumusan Masalah
Untuk membahas tentang sila ketiga “Persatuan Indonesia” akan lebih menarik jika saya
mengangkat tema Kemajemukan Budaya yang ada di Indonesia yang dapat saya rumusan
masalah sebagai berikut :
a) Apa hubungan antara sila ketiga Pancasila dengan keanekaragaman budaya yang ada di
Indonesia ?
b) Bagaimana keadaan budaya Indonesia sekarang?
c) Apakah muncul konflik dengan adanya keanekaragaman kebudayaan yang ada diindonesia?
d) Bagaimana cara pemecahan masalah yang disediakan/diutarakan Pancasila terhadap konflik
keanekaragaman budaya ?

1.4 Pendekatan sosiologis
Bentuk nyata pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat kita lakukan untuk memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan
bangsa Indonesia . Mengamalkan sila ketiga dariPancasila dengan berbahasa Indonesia secara
baik dan benar, maksudnya adalah kita selalu konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia
sesuai dengan situasi pemakaian dan sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia .
Bangsa Indonesia sudah bersatu padu sejak tanggal 28 Oktober 1928 silam. Dengan Sumpah
Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut, terbentuklah bangsa Indonesia
yang lebih kuat daripada sebelumnya yang masih tercerai-berai. Salah satu unsur penyatu
bangsa kita adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa kita. Dari
Sabang sampai Marauke seluruh warga negara Indonesia dapat berkomunikasi antarbudaya,
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antarsuku, dan antaragama satu sama lain dengan menggunakan bahasa Indonesia . Hal ini
membuktikan bahwa dengan menggunakan bahasa Indonesa, kita dapat memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dengan kata lain, menggunakan bahasa Indonesia adalah
bentuk nyata pengamalan kita terhadap sila ketiga Pancasila.
Jadi, walaupun berbahasa Indonesia terkesan tidak modern, tetapi sebenarnya dengan
berbahasa Indonesia , kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila. Bentuk pengamalan ini
berarti, dengan berbahasa Indonesia , kita sudah berusaha memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa kita dan sekaligus kita sudah ikut membangun bangsa ini ke arah kemajuan.
Berdasarkan paparan di atas, menurut saya alangkah baiknya kita peringati hari lahirnya
namaPancasila pada tanggal 1 Juni 2007 ini dengan semangat kita untuk tetap konsisten
menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sebagai bentuk nyata pengamalan sila
ketiga Pancasila.
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BAB II
PEMBAHASAN
Dengan rumusan masalah yang telah saya buat diatas, maka diuraikan jawaban dari
rumusan masalah tersebut sebagai berikut :

2.1 Hubungan Antara Sila ke-3 Pancasila dengan Keanekaragaman Budaya yang ada
di Indonesia

Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai
penjelmaan sifat kodrat manuasia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Negara adalah suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang
membentuk negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh
karena perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas elemenelemen yang membentuk negara. Konsekuensinya negara adalah beranekaragam tetapi satu,
mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang diliukiskan dalam Bhineka Tunggal Ika.
Perbedaan bukan untuk diruncingkan menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan
pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk
mewujudkan tujuan bersama.
Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, indvidu, maupun golongan
agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh
warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan
agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat
integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan
seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum (kesejahteraan seluruh warganya)
mencerdaskan kehidupan warganya serta dalam kaitannya dengan pergaulan dengan bangsabangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Kebinekaan yang kita miliki harus dijaga sebaik mungkin. Kebhinekaan yang kita
inginkan adalah kebhinekaan yang bermartabat, yang berdiri gagah di atas moral dan etika
bangsa kita sesuai dengan keragaman budaya yang kita miliki. Untuk menjaga kebhinekaan
yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebhinekaan mesti ditolak, pada
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saat yang sama segala sesuatu yang mengancam moral kebhinekaan mesti diberantas. Karena
kebhinekaan yang bermatabat di atas moral bangsa yang kuat pastilah menjunjung eksistensi
dan martabat manusia berbeda.

2.2 Konflik yang Muncul Akibat Adanya Keanekaragaman Budaya Indonesia.

Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat, baik antar agama,
bahkan yang sering terjadi adalah antar suku. Contoh konflik yang berawa l dari adanya
keanekaragaman budaya di Indonesia antaranya adalah konflik Ambon, Poso,timortimor,sampit dan konflik Sambas.
Masyarakat Ambon misalnya, umumnya mereka adalah kelompok masyarakat yang
statis. Mereka lebih suka menjadi pegawai negeri, menguasai lahan tempat kelahirannya, juga
memiliki ladang dan pengolahan sagu. Berbeda dengan masyarakat Bugis. Sebagai kaum
pendatang yang tidak memiliki lahan, mereka sangat dinamis dan mampu menangkap peluang
dengan cepat. Pada umumnya mereka adalah pedagang. Keadaan ini menyebabkan masyarakat
Bugis banyak menguasai bidang ekonomi di Ambon, lama kelamaan kemampuan finansial
mereka lebih besar yaitu lebih kaya. Sedangkan warga lokal (Ambon) hanya bisa menyaksikan
tanpa mampu berbuat banyak. Akibatnya, kesenjangan ini kian hari kian bertambah dan menjadi
bom waktu yang siap meledak,
Untuk mengantisipasi konflik-konflik yang akaan terjad imaka dari itu masyarakat
yang berpotensi tunggal seperti itu harus didorong untuk ikut beradaptasi dengan masyarakat
lainnya. Jadi, penyelesaian konflik-konflik perlu cara yang khussus bukan dengan cara
kekerasan. Pendekatan yang mungkin dilakukan adalah pendekatan budaya- politik. Pendekatan
budaya dapat dilakukan dengan menyerap dan memahami sari-sari yang ada padaa kedua belah
pihak dan kemudian dijadikan menjadi satu budaya baru yang dapat mereka terima, sehingga
tidak terjadi lagi perselisihan diantara kedua belah pihak, dan terciptalah lingkungan yang damai
dan sejahtera.
Untuk menanamkan nilai-nilai budaya nasional pada generasi penerus bangsa,
instansi-instansi hendaknya menyusun kurikulum tentang pendidikan karakter dan budi pekerti
bangsa di sekolah-sekolah. Tujuannya, untuk menjaga nilai-nilai budaya nasional dan penangkal
masuknya arus globalisasi. Pendidikan budi pekerti juga diharapkan mampu mencegah
timbulnya konflik antar suku bangsa di Indonesia melalui ketahanan budaya.
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2.3 Keadaan Budaya Indonesia.

Kebudayaan Indonesia dapat didefinisikan sebagai seluruh kebudayaan Indonesia
yang telah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia pada tahun 1945. Seluruh kebudayaan
tempat yang berasal daripada kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam suku-suku.
Kebudayaan tersebut telah mengikat dan mempersatukan setiap kelompok suku bangsa
Indonesia. Budaya kelompok akan tercermin dalam sikap atau kepribadian kelompok itu. Hal
ini dapat dilihat saat kebudayaan kelompok pertama kali membentuk kita sebagai manusia yang
menganut dan menghargai nilai-nilai bersama. Dengan demikian kelompok suku bangsa akan
tumbuh menjadi manusia berbudaya dengan “kondisioning” terhadap nilai-nilai masyarakat
sekitar, melalui orang tua dan keluarga.
Di samping itu, perlu kita ketahui bahwa alam pun ikut menentukan serta memberi
ciri yang khas terhadap corak kebudayaan. Namun tidak sepenuhnya pengaruh lingkungan akan
menimbulkan akibat yang seragam terhadap kebudayaan. Manusia sebagai makhluk budaya
tidak menggantungkan semata-mata kepada alam, tetapi manusia bertindak sebagai gaya
perombak alam untuk digunakan bagi kepentingan hidupnya. Oleh karena itu, antara lingkungan
dan manusia saling bergantung. Demi seluruh kebutuhan langsung dan kepentingankepentingan praktis, manusia tergantung dari lingkungan fisiknya. Manusia tidak dapat hidup
kalau tidak menyesuaikan diri dengan dunia sekitarnya.
Begitu pun juga jika lingkungan itu melekat kuat pada setiap suku bangsa, maka
kebudayaan asing tidak akan berpengaruh pada kebudayaan mereka. Sehingga masing-masing
suku bangsa itu mengembangkan corak kebudayaannya sendiri. Dalam proses pertumbuhannya,
kebudayaan daerah ini mengalami perkembangan baru, sebagai akibat hubungan yang makin
luas antar suku- suku, di samping sebagai akibat makin kendurnya ikatan-ikatan kesukuan.
Hingga saat ini bangsa Indonesia belum memiliki identitas kebudyaan yang jelas.
Selama ini, Indonesia hanya memiliki identitas semu yang belum mantap tetapi dipaksakan
seolah-seolah menjadi ciri khas kebudayaan bangsa. Menurut James Danandjaja menyebutkan,
Indonesia memiliki dua unsur kebudayaan, yaitu kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.
Menurutnya, unsur kebudayaan daerah yang dimiliki masing-masing daerah dan suku bangsa di
Indonesia sudah mantap, tetapi kebudayaan nasional yang mewakili seluruh bangsa masih
belum mantap.
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Kebudayaan nasional sendiri hanya memiliki dua unsur kebudayaan yang dapat
dikatakan sudah mantap, yaitu bahasa Indonesia dan Pancasila sebagai filosofi atau pandangan
hidup bangsa. Bahkan, Pancasila pun lanjutnya hingga kini masih terus dipermasalahkan
sebagai pandangan hidup bangsa oleh beberapa pihak. Padahal, hanya filosofi Pancasila sajalah
yang bisa membuat seluruh bangsa bisa bersatu. Begitu juga menurut Yunus Melalatoa identitas
bangsa Indonesia yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah identitas tiap-tiap etnik di seluruh
Indonesia. Jadi, identitasnya bersifat plural atau jamak.
Yang menjadi masalah sekarang ini adalah identitas dan nilai-nilai kebudayaan
masing-masing suku-suku bangsa di tiap daerah di seluruh Indonesia sudah mulai luntur,
bahakan menghilang. Padahal, nilai-nilai kebudayaan itu berfungsi untuk mempertahankan
harga diri kita, nilai-nilai yang mulai luntur itu akan menggerogoti harga diri kita dan harga diri
bangsa sendiri.
Hal itu dikarenakan telah banyak budaya asing yang telah masuk bahkan ada yang
sudah mendarah daging pada budaya Indonesia. Anggapan bangsa Indonesia saat ini, jika hanya
mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia yang ada, maka mereka beranggapan hal tersebut
adalah budaya lama dan kurang moderen.
Budaya asing telah berhasil membaurkan budaya kita dengan budayanya. Demikian
juga dikarenakan kurang mantapnya kebudayaan nasional dalam mempertahankan nilai–nilai
budaya. Sehingga kebudayaan daerah yang telah dibentengi dengan adanya kebudayaan
nasional kuga ikut terpengaruh oleh budaya asing. Dalam hal ini , pancasilapun menjadi
tersangka. Karena pancasila tidak bisa memberikan penerapan yang jelas terhadap kebudayaan
nasional maupun daerah.
Saat ini budaya Indonesia bukan saja dikatakan sudah mulai luntur tetapi sudah
sedikit banyak ada yang telah menghilang dari kebudayaan Indonesia. Misalnya tradisi Pela
Gandong di Ambon, Maluku, yang sudah sejak dua generasi lalu tidak pernah dipraktekan
tradisi yang mengandung identitas dan nilai-nilai budaya asli orang Ambon itu, yaitu cinta
persaudaraan dan perdamaian, saat ini hanya bisa dijumpai dalam literature-literatur buatan luar
negeri, tanpa adanya prakteknya dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat Ambon.
Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita telah dijajah. Meskipun secara tidak
terang-terangan, hal itu telah cukup membuat bangsa kita kehilangan identitas bangsanya,
sehingga ada yang sampai terjadi perpecahan antar suku dan budaya. Penjajahan itu berupa
budaya asing yang telah campur tangan ke dalam budaya Indonesia. Padahal budaya Indonesia
merupakan salah satu bentuk kepribadian bangsa kita. Pendeknya jika bangsa Indonesia tercerai
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berai maka budaya Indonesia tidak akan bisa terbentuk dan bersatu. Begitu pula kepribadian
Indonesia lama-lama akan terhapus

2.4 Solusi yang Diberikan Pancasila dalam Mengatasi Konflik yang terjadi di
indonesia
Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan tuntunan dan pegangan
dalam mengatur sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang menjadi
sumber moral dan menjelma dalam wujud yang beraneka ragam kebudayaan daerah dapat
dikembangkan dalam rangka memperkaya nilai-nilai pancasila, yang merupakan nilai-nilai
luhur bangsa. Nilai-nilai tersebut adalah nilai baru yang tumbuh dalam kehidupan bangsa
Indonesia yang sedang membangun, yang sedang teruji sebagai nilai luhur yang perlu
dikembangkan. Dalam konteks pengembangan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam
pancasila, perlu diperhatikan perubahan sikap masyarakat terhadap nilai-nilai yang ada sebagai
akibat dinamika yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Pancasila yang digali dan dirumuskan para pendiri bangsa ini adalah sebuah
rasionalitas kita sebagai bangsa majemuk, multi agama, multi bahasa, multi budaya, dan multi
ras, yang bergambar dalam Bhineka Tunggal Ika. Kebinekaan Indonesia harus dijaga sebaik
mungkin. Kebhinekaan yang kita inginkan adalah kebhinekaan yang bermartabat. Untuk
menjaga kebhinekaan yang bermartabat itulah, maka berbagai hal yang mengancam kebinekaan
harus ditolak. Namun dengan kebhinekaan tersebut hingga saat ini bangsa Indonesia belum
memiliki identitas kebudayaan yang jelas. Selama ini Indonesia hanya memiliki identitas semu
yang belum mantap tetapi dipaksakan seolah-olah menjadi ciri khas kebudayaan. Hal inilah
yang mengakibatkan peselisihan dan menimbulkan konflik.
D idalam pancasila terdapat nilai-nilai yang digunakan bangsa Indonesia sebagai
landasan serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam
kehidupan kenegaraan. Nilai-nilai tersebut selalu dapat memberikan solusi atas masalah yang
terjadi dalam negara Indonesia kususnya masalah kemajemukan. Nilai-nilai luhur pancasila
tersebut tertuang dalam setiap butir-butir pancasila
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BAB III
PENUTUP
3.1

Kesimpulan
Telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak

ragam budaya dari setiap suku daerah yang berbeda pula. Perbedaan itu sendiri memberikan
kontribusi yang cukup besar pada citra bangsa Indonesia. Kebudayaan dari tiap-tiap suku
daerah inilah yang menjadi penyokong dari terciptanya budaya nasional Indonesia.
Identitas budaya nasional kita saat ini memang belum jelas selain hanya bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional dan Pancasila sebagai filosofi atau pandangan hidup
bangsa.
Selain itu, perbedaan juga akan menyebabkan terjadinya sebuah konflik jika para
pelakunya tidak dapat mengendalikan emosi mereka masing-masing. Lingkungan dan
masyarakat sangatlah menentukan bagaimana sebuah kebudayaan itu tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Manusia sebagai pelaku dan pencipta
kebudayaan mengatur perkembangan budaya, dan budaya sebagai kejadian sosial citapaan
manusia ,mendidik manusia itu sendiri untuk mengerti dan memahami tentang keadaan
sosial masyarakatnya. itulah yang disebut dengan saling ketergantungan antara manusia
dengan kebudayaan.
Ancaman lain yang membahayakan kebudayaan bangsa adalah budaya asing yang
terbawa dalam arus globalisasi. Kebudayaan dalam konteks Nasional saja masih bisa
berbeda, apalagi kebudayaan yang datang dari luar konteks tersebut, jelas sangat berbeda.
Seiring dengan berjalannya waktu, manusia akan mengikuti budaya yang sedang marak dan
mulai melupakan budaya nenek moyang mereka, walaupun pada hakikatnya manusia tidak
dapat bebas dari budayanya sendiri.
Jika kita melihat bangsa Indonesia pada masa lalu, maka yang ada di benak kita
adalah sebuah pertanyaan ”mengapa bagsa Indonesia dapat menunjukkan kesatuaannya saat
itu dan sekarang tidak?”. Hal itu terjadi karena seluruh komponen masyarakat mengalami
nasib yang sama, yaitu dalam masa penjajahan. Sekarang, rasa persatuan tersebut hanya
dapat kita lihat dalam beberapa kejadian saja di mana seluruh komponen masyarakat
Indonesia kembali merasa senasib, sepenanggungan, dan seperjuangan. Dalam permainan
sepak bola misalnya. Baik masyarakat Jawa, Batak, Minang, Sunda, dan masyarakat budaya
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Indonesia lainnya akan mendukung tim sepak bola Indonesia dengan rasa kesatuannya, yaitu
Indonesia, bukan Bugis, jawa atau suku-suku lainnya.
Dengan kata lain, kebudayaan Nasional Indonesia tidak bisa hanya diukur dengan
salah satu budaya daerah saja. Kepemimpinan menurut suku Jawa akan berbeda dengan
kepemimpinan menurut suku dayak dan juga suku lainnya. Kebudayaan Nasional Indonesia
harusnya bersifat umum yang bisa diikuti oleh semua suku-suku bangsa Indonesia, dan
bukan menggunakan budaya di mana pusat pemerintahan itu dijalankan. Pusat hanya
menjadi fasilitator, bukan educator. Hal inilah yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam
membentuk kebudayaan Nasionalnya.

3.2

Saran
Nilai-nilai dan identitas kebudayaan daerah yang menjadi citra bangsa, yang juga

merupakan sebagai alat untuk mempertahankan harga diri bangsa ini mulai luntur.
Masyarakat mulai enggan mengenali budaya nenek moyang mereka. Padahal, sebagaimana
yang telah tertulis di atas, bahwa kebudayaan daerah adalah dasar dari kebudayaan nasional.
Oleh karena itu, demi terbentuknya kebudayaan Nasional yang benar-benar dapat
menyatukan kembali seluruh komponen budaya yang ada, perlu kita mempelajari dan
mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah dan warisan-warisn budaya kita, dan juga demi
mencari jati diri yang perbedaan itu.

3.3
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