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ABSTRAK

Di era sekarang menjadi penting bagi mahasiswa untuk berbenah diri dan
mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jiwa Pancasila sehingga
mahasiswa dapat menjadi salah satu pioner dalam paradigma pembangunan bangsa
sebagai perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Pembangunan ini menjadi sarana bangsa Indonesia untuk mencapai tujuanya seperti
yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai pengembangan dari Pancasila, di era
globalisasi seperti saat ini kita dapat melihat dengan jelas berbagai persoalan yang
menyangkut pembangunan bangsa ini baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
Masalah yang paling dasar yang kita hadapi sekarang adalah menjawab dan
menanggapi pertanyakan sudahkah pancasila merupakan sebuah paradigma yang
mampu menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
Indonesia pada umumnya dan menjadi jiwa atau sikap bagi para mahasiswa dalam
berbangsa dan bernegara?
Dijelaskan Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara
normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia. Agar dalam pembangunan Indonesia kedepan
lebih terkonsep, dengan jalan kita kembali pada Pancasila sebagai dasar Negara dan
dasar pemikiran pembangunan, sekaligus merubah paradigma pembangunan di
Indonesia dalam segala bidang.
Meliputi bidang sosial politik, ekonomi, hokum, HAM, sosial budaya serta
pertahanan keamanan. Kita dapat melaksanakan perubahan yang direncanakan guna
mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik.
Seperti ilmu pengetahuan laksana „Pedang bermata dua‟, ia dapat dimanfaatkan untuk
kemajuan peradaban sekaligus dapat pula digunakan untuk merusak. Paradigma
pembangunan Indonesia yang berlandaskan Pancasila mendorong pembangunan iptek
yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia. Karena yang ingin kita bangun
adalah manusia dan masyarakat Indonesia.
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BAB I
LATAR BELAKANG MASALAH

Di era sekarang menjadi penting bagi mahasiswa untuk berbenah diri dan
mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara dengan jiwa Pancasila sehingga
mahasiswa dapat menjadi salah satu pioner dalam paradigma pembangunan bangsa
sebagai perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kata paradigma mengandung arti model, pola atau contoh. Dalam Kamus Umum
Bahasa Indonesia, paradigma diartikan seperangkat unsur bahasa yang sebagian
bersifat konstan dan sebagian berubah-ubah. Paradigma juga dapat diartikan suatu
gugusan sistem pemikiran. Sedangkan kata pembangunan menunjukkan adanya
pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali
dan yang harus dibangun agar dicapai kemajuan di masa yang akan datang.
Sejak tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah sepakat untuk
menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara sebagai perwujudan falsafah hidup
bangsa dan sekaligus ideologi nasional. Sejak Negara Republik Indonesia
diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 hingga kapan pun selama kita masih
menjadi warga Negara Indonesia maka kesetiaan terhadap Ideologi Pancasila dituntut
dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang nyata dan terukur. Inilah
sesungguhnya wujud tanggung jawab seorang warga negara sebagai konsekuensi
logis dari sikap bangga dan mencintai Ideologi Negaranya yang benar-benar telah
menghayati, mengamalkan dan mengamankannya dari derasnya sistem-sistem
Ideologinegara-negara modern dewasa ini.
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Dalam UUD 1945 yang juga pengembangan dari Pancasila dinyatakan bahwa
tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan
tersebut, dilaksanakanlah pembangunan.
Berdasarkan konseptualisasi paradigma pembangunan yang dilandaskan pada
nilai nilai Pancasila diatas, maka unsur manusia dalam pembangunan sangatlah
penting dan sentral. Karena manusia adalah pelaku dan sekaligus tujuan dari
pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, jika pelaksanaan pembangunan di tangan
orang yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan tidak bertanggung
jawab, maka segala modal, pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan
dapat membahayakan sekaligus merugikan manusia, masyarakat, dan Negara.
Disinilah letak peran penting mahasiswa sebagai pemuda penerus bangsa untuk
memperjuangkan kehakikian Pancasila sebagai dasar Negara. Mengembalikan tugas
dan fugsi Pancasila dengan jalan menuntut ilmu dan mengusahakan pembangunan
yang beraspek material maupun intelektual sebagai sumbangan yang berharga untuk
masyarakat.
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BAB II
RUMUSAN MASALAH

Pembangunan yang menjadi sarana bangsa Indonesia untuk mencapai
tujuanya seperti yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai pengembangan dari
Pancasila, di era globalisasi seperti saat ini kita dapat melihat dengan jelas berbagai
persoalan yang menyangkut pembangunan bangsa ini baik di daerah perkotaan
maupun pedesaan. Masih banyak persoalan pembangunan yang belum dapat kita
selesaikan, mungkin kita akan bertanya siapakah yang bertanggung jawab atas segala
pembangunan tersebut atau mungkin dalam hal ini siapakah yang salah dalam
mengkonsep pembangunan di negara ini? Dari sedikit persoalan yang saya
kemukakan tersebut, saya mengaitkannya dengan bagaiman peran yang bias
dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan bangsa ini melalui pembangun.
Sehingga nilai-nilai Pancasila dapat ditegakkan.
Masalah yang paling dasar dalam wacanan kita sekarang ini adalah menjawab
dan menanggapi pertanyakan sudahkah pancasila merupakan sebuah paradigma yang
mampu menerangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
Indonesia pada umumnya, dan dan menjadi jiwa atau sikap bagi para mahasiswa
dalam berbangsa dan bernegara? Bukankah kritik yang paling sering kita dengar
adalah bahwa nilai-nilai yang dikandung pancasila itu baik, hanya terasa bahwa silasilanya 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
sebagai mahasiswa untuk mengembangkannya.
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BAB III
PENDEKATAN

Istilah “Pendekatan” merupakan kata terjemahan dari bahasa inggris,
approach. Maksudnya adalah sesuatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian
sebuah studi atau penelitian.
Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan
menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Sementara
itu, Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang
membatasi diri terhadap persoalan penilaian.
Dalam menjabarkan revitalisasi pancasila oleh mahasiswa dalam paradigma
pembangunan bangsa saya nggunakan pendekatan secara sosiologis karena
diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa AMIKOM dalam menyalurkan ilmu
dalam pembangunan dalam meningkatkan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia dan
sebagai

modal awal untuk menjadikan Pancasila sebagai jiwa dan sikap dalam

berbangsa dan bernegara setelah dewasa nanti.
Pendekatan ini saya spesifikasikan untuk menjelaskan bagaimana paradigma
pembangunan di Indonesia yang didasarka pada Pancasila oleh mahasiswa terutama
mahasiswa AMIKOM supaya tujuan dari wacana ini menjadi terarah dan dapat
terealisasi karena pendekatan ini merupakan jalan penghubung antara ilmu dan
pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
1. PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
Sejak tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat untuk
menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berbagai sendi kehidupan. Inilah yang
kemudian melandasi seluruh tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia, tidak
terkecuali dalam proses pembangunan infra dan suprastruktur bangsa Indonesia.
Pembanguna tersebut menjadi lahan segar bagi para pemikir yaitu mahasiswa
untuk mengaplikasikan ilmunya dalam prospek pembangunan kedepan.
Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif
menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan
nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas
pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara
dan ideologi nasional. Hal ini sesuai pula dengan kenyataan objektif bahwa
Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Karena Negara adalah organisasi atau
persekutuan hidup manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi
landasan dan tolak

ukur

penyelenggaraan

bernegara

termasuk

dalam

melaksanakan pembangunan.
Mahasiswa sebagai bagian dari rakyat dan warga negara harus mampu
mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan sebagai tujuan
dari pembangunan yang berlandaskan Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan
dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia. Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan.
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2. BAGAIMANA MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA?
Indonesia tidak bisadibangun kembali dalam waktu singkat. Salah satu
hal yang akan menjadi penentu berhasil tidaknya pembangunan adalah
bagaimana mahasiswa menerapkan ilmunyua untuk mengubah keadaan akan
kondisi yang ada dengan inovasi-inovasinya dan bagaimana membangun
kedepan dalam kerangka hukum dan HAM bersama seluruh rakyat Indonesia.
Karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman awal
mengenai nilai-nilai mendasar yang ada dalam Pancasila dalam kaitannya dengan
pembangunan hukum dan HAM. Banyak sekali contoh-contoh yang dapat
dipaparkan disfungsi hukum dalam menegakkan HAM dewasa ini, yang dapat
dijadikan kasus yang dapat dipaparkan kepada mahasiswa untuk diulas.
Kemampuan para dosen untuk mengajak mahasiswa berpikir kritis dan peduli
pada kondisi sosial yang ada, merupakan kunci bagi keberhasilan pemberian
materi Pancasila pada mahasiswa melalui problem-based learning. Mengajak
mahasiswa untuk berpartisipasi melihat masalah dan mencoba mencari solusinya
nampaknya sudah mulai perlu diperkenalkan untuk ke depan nantinya, sehingga
mahasiswa juga merasa memiliki kontribusi pada proses pembelajaran yang tidak
lagi monolog dan satu arah.

3. KEMBALI PADA PANCASILA
Apa jadinya negara ini jika masyarakatnya sudah tidak memiliki
pegangan nilai-nilai untuk berperilaku seperti Pancasila? Mungkin gambaran
masyarakat Indonesia sekarang yang penuh dengan kekerasan dan masalah
merupakan jawaban dari pertanyaan diatas.
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Pancasila dan nilai-nilai luhurnya tidak lagi sakti dan cenderung tidak diamalkan
bahkan dilupakan setelah Orde Baru. Buktinya saat kita masih bersekolah dasar
atau menengah, kita masih dapat mengucapkan dengan lengkap 5 sila pancasila
dengan benar, bahkan ada pula yang hafal 36 butir P4. Tapi sekarang bias kita
hitung orang yang masih menhgamalkanya.
Kesaktian Pancasila tidak dilihat dari hafal atau tidaknya kita dengan
menyebut 5 sila tersebut dengan benar, namun bukankah untuk mengamalkan
sesuatu hal, kita perlu mengenal dan menghafalkannya terlebih dahulu sehingga
dapat dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Hal inilah yang harus kita mulai
dari sekarang sebagai mahasiswa untuk membuka pintu kearah pendewasaan diri
sebagai warga Negara yang baik dan senagai pemuda penerus bangsa yang
berjiwa dan bersikap Pancasila.

4. MERUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN BANGSA
Sejak zaman kemerdekaan, orde lama, orde baru dan baru pada era
reformasi ini pemerintah dan rakyat kita baru tersadar bahwa pembangunan pada
hakikatnya adalah pembangunan manusia. Bukankah dalam bait terakhir syair
lagu Indonesia Raya karya WR. Supratman menulis,
“Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…”. Jika dicermati, dalam syair
tersebut kata “Jiwa” disebut lebih dulu daripada kata “Badan”. Bahkan, dalam
Pancasila keTuhanan dan kemanusiaan menjadi point pertama dan kedua
sebelum persatuan, kerakyatan dan keadilan. Artinya, para “founding father”
cukup tahu atau bahkan sangat paham tentang pentingnya membangun manusia,
yang harus dilakukan dari dalam ruh atau jiwa yang memang tidak terpisahkan
dari kesadaran transedental/ketuhanan dan kemanusiaan.
Dengan mengubah tema pembangunan menjadi membangun manusia
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, tidak secara otomatis mampu
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mengubah paradigma kita. Misalnya, dalam paradigma pembangunan manusia
kita harus menjadikan masyarakat sebagai subyek/pelaku dalam pembangunan,
namun kita sendiri lebih terbiasa memakai frasa “membangun masyarakat”, yang
di dalamnya masih menjadikan masyarakat sebagai obyek. Justru terdengar agak
asing ketika frasa tersebut diganti dengan “masyarakat membangun” atau
“masyarakat pembangunan”.

B. PERANAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL
Pancasila sejak tahun 1945 telah dinyatakan sebagai dasar negara
republik Indonesia, mungkin masih memerlukan pengembangan dan pendalaman
konseptual agar dapat menjadi sebuah paradigma yang andal. Pengembangan dan
pendalaman ini amat urgen, oleh karena amat sukar membayangkan akan adanya
sebuah Indonesia, yang dalam segala segi amat majemuk, tanpa dikaitkan dengan
pancasila.
Republik Indonesia memang adalah sebuah negara nasional baru, yang
didirikan oleh sebuah bangsa yang baru, yang baru bangkit pada awal abad 20,
setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan sekedar pendidikan
kepada sejumlah kecil kaum muda dalam rangka Ethische Politiek. Kelompok
kecil kaum muda terpelajar inilah yang pertama kali menyadari bahwa sekian
ratus suku bangsa yang mendiami rangkaian kepulauan “Hindia Belanda” ini
sesungguhnya adalah suatu bangsa. Mereka diikat oleh pengalaman sejarah yang
sama. Dengan keyakinan itulah mereka mendirikan berbagai organisasi, yang
mulanya bersifat moderat, tetapi kemudian menjadi semakin radikal. Dalam
babak awal gerakan kaum muda ini bersifat elistis, kemudian menjadi populis,
dengan melibatkan massa rakyat.
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2. PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI
Perkembangan ekonomi global menurut

paradigma

baru dalam

pengelolaan negara. Kesalahan selama ini adalah sentralisasi pengelolaan sumber
daya lokal yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan
masyarakat setempat. Akibatnya, masyarakat lokal tidak menikmati kekayaan
alam daerahnya. Disinilah Indonesia Baru harus membuat perubahan.
Pembangunan harus diarahkan untuk menemukan daerah-daerah pertumbuhan
ekonomi baru di luar Jawa

3. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL
BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Sulit diingkari bahwa salah satu hal yang saat ini sedang menjadi salah
satu isu yang paling ramai dibicarakan masyarakat Indonesia adalah penegakan
supremasi hukum yang berkeadilan dan penegakan Hak Asasi Manusia. HAM
merupakan seperangkat hak dasar yang secara kodrati melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia, sehingga pada dasarnya semua kehidupan manusia tidak
lepas dari nuansa HAM, sebagimana dirumuskan dalam Pasal 1 Deklarasi
Universal tentang HAM yang mengawali tulisan ini. Tidak mengherankan
apabila dalam perumusan UUD 1945 oleh para pendiri Negara Kesatuan
Republik Indonesia juga telah diinkorporasikan materi yang berkenaan dengan
HAM. Dengan demikian HAM telah merupakan hak konstitusional yang dijamin
oleh hukum.
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4. PANCASILA

SEBAGAI

PARADIGMA

PEMBANGUNAN

SOSIAL

BUDAYA
Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak
dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia. Hal ini tertuang dalam sila
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh karena itu, pembangunan sosial
budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi
manusia yang berbudaya dan beradab.
Berdasarkan sila “Persatuan Indonesia”, pembangunan sosial budaya
dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya
yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa
persatuan sebagai bangsa.

5. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTAHANAN
KEAMANAN
Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna
bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara Negara, tetapi
juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sistem pembangunan pertahanan dan
keamanan Indonesia disebut sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
(Sishankamrata).
Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima
bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Kata paradigma mengandung arti model, pola / watak Pancasila sebagai
pembangunan mengandung maksud bahwa pelaksanaan pembangunan di
Indonesia harus berdasarkan kepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia
dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia yang dijiwai dan
dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan paradigma Pancasila, maka
penyelenggara dan pelaksana pembangunan harus bersih dari KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme) serta bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat,
bangsa, dan negara.
3. Pancasila bias sebagai Paradigma Pembangunan Sosial Politik, Pembangunan
Ekonomi, Pembangunan Sosial Budaya, Pembangunan Pertahanan Keamanan,
Pembangunan Hukum dan HAM.
4. Mahasiswa memiliki tugas sebagai warga Negara dan sebagai pemuda penerus
bangsa untuk mengabdikan ilmunya dalam pembangunan bangsa Indonesia.

B. SARAN
Kita dapat meelaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan
cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik. Seperti halnya,
ilmu pengetahuan laksana „Pedang bermata dua‟, ia dapat dimanfaatkan untuk
kemajuan peradaban sekaligus dapat pula digunakan untuk merusak. Paradigma
pembangunan Indonesia yang berlandaskan Pancasila mendorong pembangunan iptek
yang bermanfaat bagi kemajuan peradaban manusia.Karena yang ingin kita bangun
adalah manusia dan masyarakat Indonesia.
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