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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’a;a, Tuhan Yang 
Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat 
menyelesaikan penyusunan prosiding Focus Group Discussion “Penegasan 
Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang diselenggarakan 
Badan Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro pada tanggal 24 Mei 2017 di Hotel Santika Premiere, Semarang. 
Focus Group Discussion ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendengar 
aspirasi sekaligus mempertajam berbagai isu terkait penegakan Pancasila 
sebagai Dasar dan Ideologi Negara dalam Undang-Undang Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan penguatan pengarusutamaan Pancasila dalam 
pembangunan hukum nasional.

Focus Group Discussion diikuti peserta yang mayoritas adalah dosen 
dengan latar belakang keilmuan di bidang hukum dari berbagai perguruan 
tinggi negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Tengah. Tema “Penegasan 
Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menjadi 
sangat penting untuk diangkat dan dibahas karena memang menjad salah 
satu isu yang dibicarakan dalam berbagai kesempatan dan menjadi salah 
satu aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat kepada 
Badan Pengkajian MPR RI. Oleh karena itu sebagai lembaga perwakilan 
yang merupakan representasi dari wakil masyarakat dan daerah, perlu 
mengelola aspirasi yang dipandang penting ini, untuk dicermati dan 
dikaji secara seksama dari berbagai sudut pandang utamanya, yakni sudut 
pandang keilmuan.

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus dasar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada 
multidimensi persoalan bangsa yang anomik dan anomalik, baik dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.Ketidakhadiran nilai-
nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, telah 
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melahirkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi yang mengancam 
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Oleh Karena itu, 
penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara 
dalam UUUD NRI Tahun 1945 telah menjadi diskursus publik yang sangat 
kuat, karena semakin berkembangnya berbagai pemikiran sekaligus 
koreksi atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Focus Group Discussion ini berhasil menyumbang beberapa rekomendasi 
pemikiran diantaranya; Pertama, untuk memastikan bahwa Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan pedoman dasar 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (the living constitution), Pancasila 
cukup dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak perlu direduksi 
dalam bentuk pasal-pasal. Kedua, Praktek ketatanegaraan senantiasa harus 
selalu melalui proses evaluasi atas implementasi UUD NRI Tahun 1945 
sebagaimana patutnya asas-asas umum pemerintahan yang baik berjalan, 
selain itu dapat mempersiapkan konsep Pancasila sebagai pedoman hidup 
berbangsa dan bernegara untuk kemungkinan-kemungkinan situasi yang 
terjadi di masa yang akan datang.

Prosiding yang disusun ini merupakan bentuk pertanggungjawaban 
substansi atas pelaksanaan Focus Group Discussion. Dalam prosiding 
ini berbagai gagasan dari peserta terkait upaya mewujudkan tujuan 
pembangunan hukum nasional beserta makalah-makalah dimuat dan 
disajikan agar memudahkan untuk mengetahui alur pemikiran para peserta 
dalam mengambil kesimpulan. Semoga hasil-hasil Focus Group Discussion ini 
membawa manfaat bagi kehidupan negara Indonesia menuju negara hukum 
yang berteguhkan ideologi Pancasila. Ucapan terima kasih disampaikan 
kepada Badan Pengkajian MPR RI dan seluruh peserta Focus Group Discussion. 
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
melimpahkan rahmat, taufi k dan hidayah-Nya kepada kita semua.

 Semarang, 24 Mei 2017

 Panitia Pelaksana
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SAMBUTAN PIMPINAN BADAN PENGKAJIAN 
MPR RI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

________________________
Keynote Speech

Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
Focus Group Discussion Ketatanegaraan

”Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan 
Negara

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
Semarang, 24 Mei 2017

Yang saya hormati,
• Pimpinan dan Anggota Badan Pengkajian MPR RI;

  Martin Hutabarat;
  Bapak Drs. H. A. Mujib Rohmat, MH; 
  Prof. Dr. John Pieris, SH.,MS;

• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. R. Benny 
Riyanto, SH, CN, M.Hum;

• Segenap Jajaran Rektorat dan Civitas AcademikaUniversitas Diponegoro; 
• Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Drs. Yana Indrawan, M.Si;
• Para Narasumber dan Peserta Focus Group Discussion Ketatanegaraan; 

serta
• Para hadirin dan tamu undangan sekalian.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat 
Allah Subhanahu Waa Ta’alla, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama 
melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion KetatanegaraanBadan 
Pengkajian MPR dalam keadaan sehat wal-a’fi at.

Focus Group Discussion Ketatanegaraan ini mengambil tema “Penegasan 
Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sungguh 
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tema yang dipandang sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan 
bangsa hari ini dan masa depan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa 
sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Atas nama Pribadi dan Pimpinan Badan Pengkajian MPR, ijinkan Saya 
menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada para narasumber 
dan seluruh peserta Focus Group Discussion yang hadir pada hari ini. Tentu 
dengan kehadiran dan kebersamaan kita semua pada momen yang khidmat 
ini, Insya Allah akan semakin memberikan semangat dan inspirasi dalam 
ikhtiar kita bersama menjaga nilai-nilai Pancasila agar senantiasa hidup 
dalam hati sanubari setiap manusia Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,
“Sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah 

masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila 
seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, 
dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan 
maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru 
di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan 
demokrasi dan kebebasan berpolitik“.

Patut kiranya pidato BJ. Habibie pada tanggal 1 Juni 2011, pada Peringatan 
Hari Pancasila untuk menjadi bahan renungan kita semua, bahwa Pancasila 
sebagai falsafah hidup bangsa seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah 
masa lalu dan tidak lagi relevan untuk disertakan dalam setiap dialektika 
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kini, setelah hampir sembilan belas tahun bangsa ini menjalani era 
reformasi, bangsa Indonesia seolah terjebak pada arus kebebasan individu 
yang mengatasnamakan demokrasi, lalu terombang-ambing karena lupa 
apa tujuan yang ingin dicapai, bangsa ini seolah kehilangan identitas dan 
jati dirinya.

Hadirin yang saya hormati,
Dewasa ini persoalan yang harus kita kaji dan kita bahas bersama 

bukan lagi untuk mempersoalkan kembali hal-hal mendasar yang telah 
kita sepakati bersama (soal ideologi, soal dasar negara, soal NKRI, soal 
kebhinnekaan, maupun soal hubungan negara dan agama), tetapi bagaimana 
pengamalan dan implementasi Pancasila itu secara nyata didalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, utamanya dalam mengelola 
pembangunan nasional dan menyelesaikan permasalahan bangsa yang kita 
hadapi bersama.
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Sebagai contoh dalam kehidupan nyata pemuda bahkan anak-anak 
kita saat ini, yaitu apa yang disebut dengan kalangan milenial. Jika kita 
membiarkan terus-menerus kalangan milenial yang merupakan generasi 
estafet kepemimpinan bangsa, menjadi kering akan nilai-nilai dan substansi 
dari Pancasila, atau memang kalangan milenial sengaja kita biarkan berjarak 
dengan dasar negara kita (Pancasila), maka pada suatu waktu di kemudian 
hari, negara ini akan menjadi apa? 

Kita mengakui Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara,idelogi 
bangsa dan negara, kita juga sepakat bahwa Pancasila adalah way of life, 
jati diri, serta perekat dan pemersatu bangsa, tetapi kenyataan memang 
menunjukkan bahwa kita kadang melupakan dan mengabaikan kesepakatan 
akan nilai-nilai luhur yang kita miliki tersebut. 

Salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana mendudukkan 
kembali Pancasila pada tempatnya yang terhormat sebagai sumber segala 
sumber hukum, sumber pencerahan, sumber inspirasi, dan sumber solusi 
atas masalah-masalah yang kita hadapi. 

Keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
kita sangat tergantung dari cara kita mengimplementasikannya. Pancasila 
harus terus kita pahami dan kita maknai agar nilai-nilai fundamental itu 
dapat menjadi pemandu arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Dengan demikian, pemaknaan Pancasila harus sampai pada tahap 
bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi perangkat kritik yang efektif dalam 
praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Hadirin yang saya hormati,
Menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara 

tidaklah tepat bila dipandang sebagai romantisme historis terhadap masa lalu, 
tapi harus dipandang sebagai suatu fakta riil akan kebutuhan dan pentingnya 
ideologi negara, dasar negara, instrumen pemersatu dan identitas nasional 
untuk membingkai dinamika dan tantangan kemasyarakatan, kebangsaan 
dan kenegaraan yang kompleks.

Sebagai usaha menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa 
dan negara, kita sebagai bagian dari elemen bangsa memiliki kewajiban dan 
tanggung jawab yang sama untuk menjaga, mengawal dan melestarikan ideologi 
negara agar tidak tergerus oleh perubahan jaman atau bahkan tergantikan oleh 
ideologi lainnya. 

Oleh karena itu, menjadi penting bagi bangsa dan negara Indonesia 
menjadikan Pancasila sebagai poros utama dalam pelaksanaan sistem 
ketatanegaraan Indonesia, diantaranya dalam hal pengaturan hubungan 
antar lembaga-lembaga negara, upaya penegakan hukum, pelaksanaan 
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demokrasi, menjalankan tata kepemerintahan yang baik, maupun pengaturan 
ekonomi negara, serta etika moral dalam kehidupan sosial budaya dan 
kemasyarakatan. Penegasan posisi Pancasila penting untuk mendapatkan 
kepastian hukum atas penjabaran nilai dan kedudukan Pancasila itu sendiri. 

Hadirin yang saya hormati,
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai 

konstitusi negara Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, secara 
yuridis konstitusional sejak 18 Agustus 1945 UUD NRI Tahun 1945 tidak 
hanya menjadi dasar pembentukan negara Indonesia, tetapi memuat landasan 
yuridis Pancasila sebagai norma fundamental Negara (Staatfundamentalnorm), 
yang merupakan cita hukum (rechtidee) Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Mengenai posisi dan peran Pancasila dalam kehidupan bernegara, 
lebih lanjut Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan 
Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, menyatakan bahwa: Pancasila 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 
dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan 
secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Hadirin yang saya hormati,
Mencermati makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma 

fundamental negara, maka menjadi keniscayaan bahwa nilai-nilai Pancasila 
harus menjiwai seluruh pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara 
dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Pancasila harus menjadi sumber 
dari segala sumber hukum dalam setiap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pancasila adalah landasan 
bagi pembangunan hukum nasional yang dicita-citakan (ius constituendum) 
maupun landasan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (ius constitutum) 
yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan itu, ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang Undangan yang 
menyatakan bahwa “Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum Negara”, 
kemudian dijelaskan bahwa, “Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala 
sumber hukum Negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar 
dan ideologi Negara serta sekaligus dasar fi losofi s bangsa dan negara sehingga setiap 
materi muatan peraturan perundangan-undangan tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai Pancasila.”
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Hadirin yang saya hormati,
MPR sebagai lembaga perwakilan aspirasi politik dan daerah, sebagai 

“Rumah Kebangsaan” bagi seluruh rakyat Indonesia, banyak menerima 
aspirasi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung terkait 
aspirasi penegasan Pancasila sebagai ideologi negara. dan nilai-nilai luhur 
bangsa lainnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga bersama 
secara berkelanjutan (never ending process).

Dalam kerangka itulah, kiranya dalam Focus Group Discussion 
Ketatanegaraan ini dapat kita diskusikan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Apakah diperlukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta 
sumber hukum nasional secara eksplisit ditegaskan ke dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut sila-sila 
Pancasila secara tabulatif?

2. Apakah Pancasila perlu ditetapkan sebagai norma hukum dan norma 
etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung 
nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan? 

3. Apakah perlu Pancasila dijadikan dasar dan haluan dalam menyusun 
kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sumber 
daya manusia?

4. Apakah perlu Pancasila dijadikan suatu kajian ilmu tersendiri di dalam 
sistem pendidikan Indonesia? 

5. Kebijakan konkret seperti apa yang dilakukan agar Pancasila mempunyai 
konsistensi dengan konstitusi dan perundangan, koherensi antarsila, 
dan korespondensi dengan realitas sosial?

6. Langkah strategis seperti apa yang dilakukan agar Pancasila yang semula 
hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang 
melayani kepentingan horizontal (seluruh lapisan masyarakat)?

7. Apakah perlu Pancasila dijadikan sebagai kritik terhadap kebijakan negara? 

Kiranya dalam penyelenggaraan Focus Group Discussion ini, kita 
dapat menjawab setiap tantangan kebangsaan serta menghasilkan rumusan 
rekomendasi yang cemerlang, Saya meyakini dalam dinamika diskusi 
nanti, pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan cemerlang akan semakin 
memperluas cakrawala kebangsaan kita terkait Pancasila dan sistem 
ketatanegaraan Indonesia.
Hadirin yang saya hormati,

Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga dengan 
mengikhtiarkan upaya kita bersama dalam menegaskan Pancasila sebagai 
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Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia dapat senantiasa 
tetap berada pada arah yang benar menuju Indonesia masa depan yang 
dicita-citakan.

Akhir kata,“Selamat Berdiskusi”,Saya meyakini melalui dinamika 
Focus Group Discussion ini akan lahir berbagai pemikiran kritis dan gagasan-
gagasan brilian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. 
Dengan mengucapkan Bismillahirahmannirahim, Focus Group Discussion 
Ketatanegaraan kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Universitas 
Diponegorodengan tema “Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, 
Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945”, secara resmi saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih.

Billahi Taufi k Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh.

 Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI
 Ketua,
 Dr. H. Bambang Sadono, SH.,MH
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SAMBUTAN DEKAN FH UNIVERSITAS 
DIPONEGORO SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

________________________
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 

pada Acara Focus Group Discussion “Penegasan Pancasila Sebagai Dasar 
Negara, Ideologi Bangsa & Negara dalam UUD NRI Tahun 1945”

Di Hotel Santika Semarang, 24 Mei 2017

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Yth Bapak Dr. H. Bambang Sadono, S.H., dari Ketua Badan Pengkajian 
MPR RI;
Yth Bapak Martin Hubarat, Bapak Drs. H. A. Mujib Rohmat, MH, dan 
Bapak Prof. Dr. John Pieris, SH, MS, Pimpinan MPR RI dan Anggota Badan 
Pengkajian MPR RI;
Yth Bapak Drs. Yana Indrawan, M. Si, Kepala Biro Pengkajian MPR RI;
Yth Guru Besar, peserta Focus Group Discussion, Para hadirin dan undangan 
sekalian yang berbahagia, selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunianya 
kita dapat bersama-sama mengikuti acara yang sangat baik ini karena akan 
membicarakan masalah masalah yang penting bagi negara Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya 
kepada MPR RI karena telah memberikan kepercayaan kepada Fakultas 
Hukum UNDIP untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sudah banyak 
lembaga atau institusi yang bekerjasama dengan FH UNDIP untuk melakukan 
berbagai kegiatan seperti Seminar, Sosialisasi, Penelitian tetapi kerjasama 
dengan MPR RI ini merupakan kegiatan istimewa karena berupa Focus 
Group Discussion yang berarti akan membahas secara mendalam dengan 
para pakar dan masalah masalah kenegaraan yang sekarang ini sedang 
terjadi di Indonesia. Saya lihat banyak pakar hukum disini yang pastinya 
akan memberikan kontribusi untuk acara ini. 

Pancasila sudah disepakati bersama sebagai cara pandang hidup bangsa 
(the way of life) dan sekaligus sebagai dasar negara. Secara teoretik, cara 
pandang hidup bangsa (the way of life) selalu berbasis nilai-nilai yang bersifat 
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meta-yuridis, berbasis nilai-nilai dan moralitas yang disepakati bersama. 
Jadi Pancasila pun demikian, dan itu merupakan kenyataan sejarah. Nilai-
nilai yang bersifat meta-yuridis ini jelas belum dapat mempunyai kekuatan 
hukum. Agar dapat mengikat secara hukum, maka nilai-nilai ini harus 
dituangkan dalam norma hukum. Sesuatu akan menjadi norma kalau memang 
dikehendaki oleh bangsa sebagai norma, yang penentuannya dilandaskan 
pada moralitas yang baik.

Akan tetapi secara aktual dalam konteks kekinian, Pancasila sebagai 
nilai-nilai itu sendiri menerima tantangan yang menyulitkan. Penerimaannya 
sekarang ini sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam 
masyarakat. Indikasinya,Pancasila berada di antara ancaman fundametalisme 
pasar dan fundamentalisme agama. Kenyataan adanya reduksi atas nilai-nilai 
dalam Pancasila ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh bangsa 
Indonesia. Apabila nilai-nilai dalam Pancasila dalam konteks kekinian 
kembali dipermasalahkan lagi, maka adalah sulit membangun hukum 
Indonesia berbasis Pancasila. Untuk mengatasi hal ini maka peran lembaga-
lembaga politik di Indonesia seperti MPR mempunyai peran penting.

Selanjutnya saya tidak akan berpanjang kata, saya mengucapkan selamat 
berdiskusi, bertukar pikiran semoga berhasil menghasilkan pemikiran 
pemikiran dan rekomendasi yang menjadi tujuan dari acara Focus Group 
Discussion ni. Kami berharap kerjasama ini tidak berhenti disini tetapi akan 
berlanjut pada kegiatan yang lain di waktu mendatang.

Terima kasih, selamat berdiskusi dan selamat sore.
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

 Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

 Prof. Dr. R. Benny Riyanto,  S.H., M.Hum., C.N.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Focus Group Discussion Ketatanegaraan
”Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan 

Negara
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Semarang, 24 Mei 2017 “

Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus dasar dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada 
multidimensi persoalan bangsa yang anomik dan anomalik, baik dalam 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.Ketidakhadiran nilai-
nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, telah 
melahirkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi yang mengancam 
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Oleh Karena itu, 
penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara 
dalam UUUD NRI Tahun 1945 telah menjadi diskursus publik yang sangat 
kuat, karena semakin berkembangnya berbagai pemikiran sekaligus 
koreksi atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Berbagai pandangan dan pemikiran yang berkembang dalam kegiatan 
Focus Group Discussion “Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi 
Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945”, terutama berkaitan dengan kondisi kenegaraan dan kebangsaan 
Indonesia saat ini pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga kelompok 
pemikiran. 

Pertama, sikap yang menganggap bahwa kondisi kebangsaan saat ini 
disebabkan karena inkonsistensi dan inkoherensi UUD NRI Tahun 1945, 
sehingga diperlukan adanya penegasan Pancasila sebagai dasar dan ideologi 
negara dalam UUD. Pandangan ini secara tegas beranggapan mengenai 
perlunya dilakukan perubahan ke-5 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam 
waktu dekat untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan berdasarkan 
Pancasila menuju kehidupan Indonesia yang lebih adil dan makmur. 
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Kedua, sikap yang meyakini bahwa nilai-nilai Pancasila yang termaktub 
dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai dokumen hukum 
“meta-yuridis” yang merupakan hasil kesepakatan luhur (general agreement) 
segenap elemen bangsa pada hakekatnya telah menjiwai keseluruhan 
Pasal-Pasal di dalamnya. Pandangan kedua ini beranggapan bahwa kondisi 
kenegaraan saat ini yang masih menunjukkan adanya tantangan kebangsaan 
bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan dalam norma-norma UUD 
NRI Tahun 1945 melainkan karena UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya 
diimplementasikan dengan baik sesuai cita hukum Pancasila. Pencantuman 
secara eksplisit Pancasila ke dalam Pasal UUD NRI Tahun 1945, justru 
mereduksi eksistensi Pancasila sebagai staaatsfundamentalnorm, maupun 
causa materialis yang digali dari nilai-nilai bangsa sebagai ideologi terbuka.

Ketiga, sikap yang nyata-nyata menolak penegasan Pancasila sebagai 
dasar dan ideologi negara dalam UUD NRI Tahun 1945 melalui usulan 
perubahan ke-5. Pandangan ketiga ini menyatakan bahwa karut marutnya 
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan saat ini bersumber dan diakibatkan 
oleh adanya perubahan UUD 1945 yang menyebabkan bangsa Indonesia 
menjadi kehilangan jati diri, sehingga UUD 1945 asli harus dinyatakan 
berlaku kembali. 

Secara umum, berbagai pandangan yang mengemuka dalam kegiatan 
Focus Group Discussion ini, antara lain mengenai: 

1. Pancasila adalah genuine dari Indonesia. Pancasila adalah potret yang 
digali dari Indonesia. Pancasila lahir  karena adanya pengaruh dari 
pemikiran-pemikiran bangsa lain, namun bukan berarti dikatakan bahwa 
pancasila bukanlah asli dari bangsa Indonesia.

2. Eksistensi dan urgensitas Pancasila sebagai dasar dan ideologi 
negara merupakan landasan idiil dan sekaligus pedoman dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus 
diterapkan secara murni dan konsekuen; 

3. Urgensitas penegasan Pancasila sebagai basis penyelenggaraan negara 
hukum di Indonesia melalui ideologisasi Pancasila dalam Peraturan 
perundang-undangan;

4. Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan sekaligus nilai 
praksis, sehingga Pancasila perlu ditetapkan sebagai norma hukum 
dan norma etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk 
menjunjung nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakannya; 

5. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara 
dalam batang tubuh tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan 
kepastian konstitusional mengenai keberadaan Pancasila, sehingga 
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tidak lagi menjadi perdebatan yang menguras energi. Mengingat 
sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat das sollen, dan belum 
menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Oleh karena itu 
Urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi 
bangsa dan negara ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sangat diperlukan mengingat konstitusi dari sudut 
fungsional merupakan konkretisasi konstitusionalisme.

6. Pancasila harus dapat “dirasakan” oleh seluruh rakyat dan bangsa 
Indonesia, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
tersebut perlu “dijabarkan” dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. 
Selama belum ada kesepakatan tentang apa nilai-nilai yang terkandung 
di dalam Pancasila, maka secara logika positivis-rasionalis, akan sulit 
menjabarkannya dalam ketentuan hukum yang mengikat. Membangun 
hukum berbasis Pancasila tentu harus dilandasi oleh adanya nilai-nilai 
Pancasila yang telah diterima sebagai kehendak bangsa. Nilai-nilai yang 
dibangun berbasis Pancasila itu tentu belum bersifat mengikat secara 
hukum. Oleh sebab itu, penting untuk membuat suatu wadah yang 
bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat untuk mengetahui penjabaran 
nilai-nilai Pancasila ini, meskipun tidak dapat “mewakili” penafsiran 
tunggal oleh negara. Akan tetapi “campur tangan” negara sebaiknya 
dilihat sebagai solusi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang harus 
diobyektifi kasi sehingga dapat merefl eksikan pandangan hidup bangsa. 
Begitupun, campur tangan negara dalam konteks ini juga bisa disikapi 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan 
kesejahteraan masyarakatnya. Apabila negara terus-menerus melakukan 
pembiaran atas penafsiran yang sangat beragam tentang keberadaan 
Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka akan 
sangat sulit membangun hukum yang berbasis Pancasila.

7. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara sudah 
bersifat fi nal, akan tetapi memerlukan aktualisasi nyata (fi losofi s, yuridis, 
sosiologi) sesuai dinamika kebangsaan dan kenegaraan.Meskipun tetap 
diposisikan sebagai dasar dan ideologi negara namun saat ini bangsa 
ini mengalami era defi sit implementasi Pancasila.

Focus Group Discussion selanjutnya mengungkap beberapa tantangan 
dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Pertama, Kehidupan 
kebangsaan Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan kualitas 
kehidupan kebangsaan, semangat Bhinneka Tunggal Ika semakin jauh dari 
harapan. Sikap toleransi dan penghormatan satu sama lain dalam pergaulan 
sosial semakin pudar, masyarakat semakin terkotak-kotak dengan sekat-
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sekat primordial dan masing-masing saling curiga. Kekerasan dan konfl ik 
sosial akhir-akhir ini cenderung meningkat terutama yang berlatarbelakang 
perbedaan agama dan keyakinan tertentu. Hal ini diakibatkan karena negara 
belum secara sungguh-sungguh melakukan pendidikan karakter bangsa 
kepada segenap warga negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
mengintegrasikan pendidikan Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional 
sebagai bagian dari nation and character building. 

Kedua, Terkait dengan telah dihapusnya GBHN sebagai salah satu 
wewenang MPR, maka setelah perubahan UUD 1945 agenda pembangunan 
nasional didasarkan pada visi dan misi Calon Presiden dan Wakil Presiden 
terpilih yang kemudian dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN). Meskipun saat ini telah ditetapkan Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2005-2025, namun tidak ada jaminan adanya 
konsistensi implementasi dari Undang-Undang tersebut, mengingat 
implementasi rencana pembangunan jangka menengah tetap didasarkan 
kepada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan 
umum. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk menempatkan Pancasila sebagai 
dasar haluan negara guna menjamin sinergitas nilai-nilai Pancasila dalam 
segenap kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan 
sumber daya manusia. 

Rekomendasi ini berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan MPR 
yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, serta pertimbangan: 
(i) untuk memastikan UUD NRI Tahun 1945 dijadikan acuan dasar 
sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan 
negara dan kehidupan warga negara (the living constitution).Pancasila 
cukup dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila tidaklah 
boleh direduksi dalam pasal-pasal; (ii) praktek ketatanegaraan senantiasa 
mengalami perkembangan yang bersifat dinamis. Oleh karena itu evaluasi 
atas Implementasi UUD NRI Tahun 1945 haruslah senantiasa dilakukan 
sebagai cara untuk mengetahui ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian 
apa saja yang belum bekerja dan sebagai bahan penyempurnaan UUD NRI 
Tahun 1945 di masa yang akan datang.
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MEMBANGUN (KEMBALI) HUKUM INDONESIA 
YANG BERBASIS PANCASILA

Adji Samekto1

A. PENDAHULUAN

Pancasila sudah disepakati bersama sebagai cara pandang hidup bangsa 
(the way of life) dan sekaligus sebagai dasar negara. Secara teoretik, cara 
pandang hidup bangsa (the way of life) selalu berbasis nilai-nilai yang bersifat 
meta-yuridis, berbasis nilai-nilai dan moralitas yang disepakati bersama. 
Jadi Pancasila pun demikian, dan itu merupakan kenyataan sejarah. Nilai-
nilai yang bersifat meta-yuridis ini jelas belum dapat mempunyai kekuatan 
hukum. Agar dapat mengikat secara hukum, maka nilai-nilai ini harus 
dituangkan dalam norma hukum. Sesuatu akan menjadi norma kalau memang 
dikehendaki oleh bangsa sebagai norma, yang penentuannya dilandaskan 
pada moralitas yang baik. Untuk dapat mengikat secara hukum maka, norma-
norma itu harus dituangkan di dalam aturan hukum positif yang memenuhi 
syarat-syarat sebagaimana diajarkan oleh John Austin. 

Akan tetapi secara aktual dalam konteks kekinian, Pancasila 
sebagai nilai-nilai itu sendiri menerima tantangan yang menyulitkan. 
Penerimaannya sekarang ini sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen 
tertentu dalam masyarakat. Indikasinya,Pancasila berada di antara ancaman 
fundametalisme pasar dan fundamentalisme agama. Kenyataan adanya 
reduksi atas nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan tantangan yang 
harus diatasi oleh bangsa Indonesia. Apabila nilai-nilai dalam Pancasila 
dalam konteks kekinian kembali dipermasalahkan lagi, maka adalah sulit 
membangun hukum Indonesia berbasis Pancasila. Untuk mengatasi hal ini 
maka peran lembaga-lembaga politik di Indonesia seperti MPR mempunyai 
peran penting.

1 Adji Samekto, Guru Besar Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Semarang. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.
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Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, dalam curah pikir ini 
ditawarkan alternatif metode membangun (kembali) hukum di Indonesia 
yang berbasis Pancasila. Untuk kepentingan itu, secara akademik penulis 
berangkat dari titik pandang (standpoint) sebagai berikut:

• Secara ontologis, Pancasila dilihat sebagai realitas yang keberadaannya 
telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama sebagai way of life oleh 
bangsa Indonesia.

• Secara epistemologis, ingin dibangun konstruksi pemikiran berbasis 
fenomena-fenomena yang mempengaruhi Pancasila di era yang berubah. 

• Secara metodologis, paparan untuk membangun konstruksi baru 
itu didasarkan pada pendekatan socio-legal .  Pendekatan ini 
mengkonsepsikan hukum sebagai norma sekaligus bagaimana norma 
itu di dalam pelaksanaannya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
sub-sistem yang lain. Dengan socio-legal approach ini berarti hukum 
dilihat sebagai norma (law as norm) dan sekaligus sebagai perilaku (law 
as a behaviour). Pembahasannya berangkat dari teori hukum murni (the 
pure theory of law) dari Hans Kelsen serta pemikiran Gustav Radbruch 
tentang budaya hukum (legal culture).

B. KAJIAN TEORETIK: 

Untuk membahas pokok pikiran membangun (kembali) hukum di 
Indonesia yang berbasis Pancasila di dalam paparan ini (sebagaimana 
disebut di atas) mengacu pada teori hukum murni (the pure theory of law) 
dari Hans Kelsen serta pemikiran Gustav Radbruch tentang budaya hukum 
(legal culture). Keduanya dijadikan sebagai acuan, karena dipandang relevan 
dengan pembahasan terkait dengan relasi antara Pancasila dan konteksnya 
dalam pembangunan hukum di Indonesia berbasis Pancasila. Mengapa 
demikian karena pemikiran Hans Kelsen dan Gustav Radbruch berupaya 
memadukan antara positivisme idealis dengan empirisme (positivisme 
logis). Hans Kelsen dan Gustav Radbruch mengembangkan pemikirannya 
berdasarkan ajaran Immanuel Kant (1724-1804). Menurut ajaran Immanuel 
Kant, di dalam kehidupan manusia sesungguhnya ada dua bidang kehidupan 
yaitu bidang seharusnya (das sollen) dan bidang senyatanya atau fakta (das 
sein). Immanuel Kant menggabungkan pandangan positivisme idealis 
(rasionalisme) dengan positivisme logis (empirisme). Berbasis rasionalisme, 
Kant menerima bahwa pengetahuan hanya mungkin bisa diterima karena 
manusia menerimanya secara apriori (ada nilai-nilai yang diterima secara 
subjektif) atau disebut formen a priori; Berbasis empirisme, Kant menerima 

Prosiding FGD MPR-UNDIP
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945
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bahwa segala pengetahuan bersumber dari objek itu sendiri setelah 
dibuktikan, diamati oleh manusia (formen a posteriore)2.

1. Hubungan Nilai-Nilai Dengan Hukum Dalam Ajaran Hans Kelsen
Hans Kelsen (1881-1973), tokoh positivisme hukum menjelaskan 

hukum dalam paparan sebagai berikut: Hukum merupakan sistem 
norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa 
yang seharusnya atau das sollen). Bagi Hans Kelsen, norma merupakan 
produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi 
sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang 
penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. 
Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat 
meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat das 
sollen, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. 
Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui 
kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat 
apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus 
dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang 
berwenang dan memuat perintah. 

Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa 
positivisme hukum menganggap pembicaraan moral,nilai-nilai telah 
selesai dan fi nal manakala sampai pada pembentukan hukum positif. 
Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans 
Kelsen: hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena 
hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa3. Inilah salah satu teori 
yang diperkenalkan Hans Kelsen dengan nama Teori Hukum Murni.

Positivisme hukum dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi 
fi lsafat oleh Hans Kelsen. Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari 

2 Tentang Immanuel Kant, tulisan ini didasarkan pada referensi: Stephen Law, The 
Great Philosophers, The Lives and Ideas of History’s Greatest Thinkers,Quercus, London, 
2007, p 177-187; James Garvey, The Twenty Greatest Philosophy Books,Continuum 
International Publishing Group,London,2006, p.157-171; Theo Huijbers, Filsafat Hukum 
Dalam Lintasan Sejarah,Kanisius,Yogyakarta,1982, hlm 94-102.

3 Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi 
argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas 
merupakan substansi dari Teori Hukum Murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas 
sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, The 
Pure Theory of Law yang disusun pada tahun 1967. Pemikiran-pemikiran Hans Kelsen 
yang sangat luar biasa di bidang hukum ini dapat dipelajari lebih lanjut antara lain 
dalam buku karya Jimly Assidiqie dan Ali Syafa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, 
Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,2006.

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
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cara berpikir Immanuel Kant,lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi 
pada cara berpikir Immanuel Kant, untuk nantinya menjelaskan tentang 
positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi 
2 (dua) bidang: bidang fakta dan bidang seharusnya (ideal).

Bidang fakta (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-
akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu. Dalam 
hal ini bisa dicontohkan, apabila terjadi kalau orang diancam untuk 
menyerahkan sesuatu,pasti dia akan berikan. Dalam alam fakta ini 
tidak bisa dikatakan apabila sesorang dipaksa menyerahkan sesuatu 
seharusnya ia berikan.

Bidang seharusnya (bidang ideal) bersumber dari pikiran yang bisa 
berbasis nilai-nilai, ajaran-ajaran. Dengan demikian dalam konsepsi 
bidang seharusnya ini bisa dicontohkan, kalau seseorang diancam 
untuk menyerahkan sesuatu seharusnya ia tidak memberikan. Makna 
“seharusnya ia tidak memberikan” sangat tergantung pada kehendak. 
Akan tetapi menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak 
yang bersifat psikologis. Kehendak tersebut, menurut Hans Kelsen adalah 
kehendak yang netral, objektif dan kehendak yang memang menurut 
akal sehat harus demikian. Jadi kehendak untuk tidak memberikan 
sesuatu tersebut, dilandasi pertimbangan yang oleh umum (common 
sense) dianggap benar. Mengapa dianggap benar karena dilandaskan 
pada suatu ajaran yang secara objektif memang benar misalnya ajaran: 
orang tidak boleh menerima sesuatu kalau itu bukan haknya. Ajaran 
objektif ini,menurut Hans Kelsen harus dapat dikembalikan pada ajaran 
yang lebih tinggi lagi, hiingga pada norma paling mendasar (grundnorm).

Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar 
itu tidak identik dengan hukum alam (natural law), atau bukan sesuatu 
yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, 
jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum 
alam adalah hubungan sebab-akibat yang bersifat pasti. Jadi hukum alam 
merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bidang seharusnya, 
adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab-
akibat. Akan tetapi sesuatu yang bersifat seharusnya itu akan dapat menjadi 
norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai norma yang 
ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan 
hukum yang mengikat (hukum positif). Demikianlah maka bagi Hans 
Kelsen,satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif (yang 
bermakna what the law it is), bukan hukum alam.Dalam hal ini terlihat 
konsistensi pandangan Hans Kelsen yang meyakini positivisme hukum.
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Sebagai sebuah teori hukum, Teori Hukum Murni (The Pure Theory 
of Law) adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif 
pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. 
Paparan Hans Kelsen tentang Teori Hukum Murni bertujuan untuk 
menjelaskan hakekat hukum (apakah hukum itu?) dan bagaimana hukum 
dibuat, dan bukan untuk memaparkan apakah hukum yang seharusnya 
(what the law ought to be) maupun bagaimana seharusnya hukum dibuat. 
Teori Hukum Murni adalah ilmu hukum (legal science) dan bukan soal 
kebijakan hukum (legal policy).

2. Budaya Hukum: Penghubung antara Keharusan Hukum dengan 
Fakta (Dalam Ajaran Gustav Radbruch)

Pemikir berikutnya yang relevan dipaparkan disini adalah Gustav 
Radbruch (1878-1949) yang mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi 
ajaran 3 (tiga) nilai dasar yang harus terintegrasi dalam hukum. 
Sebagaimana diketahui, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum 
harus memuat 3 (tiga) nilai dasar yaitu: Nilai keadilan (aspek fi losofi s); 
nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). 
Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada 
3 (tiga) nilai dasar tersebut. Seperti Hans Kelsen, sebenarnya Gustav 
Radbruch mengembangkan pemikirannya dengan berpijak pada 
pandangan Immanuel Kant. Sebagaimana telah disebut sebelumnya 
bahwa dalam pandangan Kant, ada dua bidang dalam kehidupan,yaitu 
bidang fakta dan bidang seharusnya. Gustav Radbruch menghubungkan 
antara bidang fakta dengan bidang seharusnya tersebut. Penggabungan 
keduanya dilandasi pada pemikirannya bahwa sesungguhnya di 
dalam kehidupan terdapat bidang yang mengandung unsur fakta (das 
sein) dan unsur seharusnya (das sollen). Jadi keduanya sebenarnya bisa 
dihubungkan. Bidang yang mampu menghubungkan,menurut Gustav 
Radbruch,adalah budaya (culture).

Budaya menurut Gustav Radbruch merupakan perwujudan nilai-
nilai (yang memuat bidang seharusnya) di dalam alam fakta, yang 
tercermin dalam tingkah laku manusia maupun peraturan. Hukum, 
dengan demikian menurut Gustav Radbruch, merefl eksikan budaya yang 
merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Oleh karena itulah, 
menurut Radbruch, kehendak manusia tidak akan sebebas-bebasnya, 
karena ia terikat pada nilai-nilai. Dengan demikian dalam pandangan 
Gustav Radbruch,aturan hukum merupakan paduan antara nilai-nilai 
yang harus diwujudkan dan kenyataan yang tidak boleh melanggar 
nilai-nilai itu. Nilai yang terkandung dalam hukum itu, menurut Gustav 
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Radbruch adalah keadilan. Oleh karena itu dalam pandangannya, 
pengupayaan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata. 

Nilai kepastian hukum (legal certainty) yang diajarkan Gustav 
Radbruch pada masa kini boleh disebut sebagai inti ajaran rule of law 
yang sudah mendunia sebagaimana disebut demikian oleh James 
R.Maxeiner: legal certainty is the international basis of the rule of law. Hal ini 
berbeda dengan ahli hukum Amerika Serikat yang tidak mengutamakan 
nilai kepastian hukum (legal certainty). Pengutamaan kepastian hukum 
(legal certainty) merupakan pandangan ahli-ahli hukum Eropa yang 
tetap eksis hingga sekarang. Selanjutnya James R.Maxeiner menuliskan 
bahwa syarat-syarat yang tersirat dalam konsep legal certainty: (1) law 
and decisions must be made public; (2) decisions of court must be binding; (3) 
law and decisions must be defi nite and clear; (4) limitation on retroactivity of 
laws and decisions must be imposed4.

C. PEMBAHASAN:

Hukum yang berbasis Pancasila merupakan sistem norma, sebuah sistem 
yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau 
das sollen). Norma-norma yang dibangun berbasis Pancasila sesungguhnya 
merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Pancasila akan menjadi sebuah norma kalau 
memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada 
moralitas maupun nilai-nilai yang baik bangsa Indonesia. Jadi pertimbangan-
pertimbangan yang melandasi lahirnya norma-norma berbasis Pancasila 
tersebut bersifat meta yuridis. 

Kehendak untuk membangun norma-norma hukum berbasis Pancasila 
adalah kehendak yang netral, objektif dan kehendak yang memang menurut 
akal sehat harus demikian. Jadi kehendak tersebut, dilandasi pertimbangan 
yang oleh umum (common sense) dianggap benar. Mengapa dianggap benar 
karena dilandaskan pada keyakinan akan kebenaran nilai-nilai dalam 
Pancasila, yang memuat idea-idea bagaimana seharusnya kehidupan bangsa 
berbasis Pancasila itu dijalankan (das sollen).

Mengingat idea-idea tersebut masih bersifat das sollen, maka ia belum 
menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Norma-norma berbasis 
Pancasila tersebut akan menjadi mengikat bangsa Indonesia dalam segala 
aspek kehidupan, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum 

4 James R.Maxeiner, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization 
of the Rule of Law” dalam buku: The Rule of Law in Comparative Perspective, (Editor: 
Mortimer Sellers,Tadeuz Tomaszewski), Springer, 2010, p.41-67.
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dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan 
memuat perintah. 

Dengan telah dituangkannya norma-norma tersebut kedalam hukum 
yang berlaku (hukum positif) maka,sesungguhnya pembicaraan moral,nilai-
nilai berbasis Pancasila telah selesai dan fi nal. Akan tetapi apakah hanya 
berhenti sampai disitu, tentu tidak. Hukum yang berisi keharusan-keharusan 
sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di 
dalam kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka 
harus dibangun budaya hukum Pancasila. Dengan mendasarkan pada ajaran 
Gustav Radbruch, maka diantara aturan hukum (yang berisi keharusan-
keharusan atau ideos) dengan kenyataan (feit) harus digabungkan. Sarana 
penggabungan itu adalah budaya hukum. Dengan demikian yang harus 
dibangun adalah budaya hukum Pancasila. Pengembangan budaya hukum 
Pancasila dengan demikian menjadi sangat penting, karena budaya hukum 
Pancasila merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila (yang memuat bidang 
seharusnya) di dalam alam fakta, yang tercermin dalam tingkah laku manusia 
maupun peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ada implikasi yang perlu 
mendapatkan jawaban. Hal-hal tersebut adalah:

1. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
Hukum yang dibangun berbasis Pancasila merupakan sistem norma, 
sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang 
seharusnya atau das sollen) yang harus dibangun dalam masyarakat 
yang mendudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan 
mengacu pada ajaran Hans Kelsen, norma–norma yang memuat nilai-
nilai Pancasila merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya 
deliberatif. Nilai dalam Pancasila akan menjadi sebuah norma kalau 
memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan 
pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik berdasarkan Pancasila. Jadi 
pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat 
meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat das 
sollen, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. 
Permasalahannya bangsa Indonesia yang terus mengalami perubahan 
belum merumuskan kembali dan menjabarkan apa nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila. 
Persoalan apa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah 
analogi dengan persoalan, bagaimana suatu tindakan tertentu diatur 
di dalam ketentuan hukum? Jadi menyangkut aspek materialnya. 
Kalau belum ada kesepakatan tentang apa nilai-nilai yang terkandung 
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di dalam Pancasila, maka secara logika positivis-rasionalis, akan sulit 
menjabarkannya dalam ketentuan hukum yang mengikat. Membangun 
hukum berbasis Pancasila tentu harus dilandasi oleh adanya nilai-nilai 
Pancasila yang telah diterima sebagai kehendak bangsa. Nilai-nilai yang 
dibangun berbasis Pancasila itu tentu belum bersifat mengikat secara 
hukum.

2. Apa tantangan-tantangan dalam merumuskan kembali nilai-nilai dalam 
Pancasila?
Saat ini bahaya yang mengancam Pancasila, tidak lagi hanya datang 
dari paham komunisme tetapi dari fundamentalisme pasar dan 
fundamentalisme agama. 
Fundamentalisme Pasar
Komunisme menghapus mekanisme pasar dan menerapkan pengendalian 
kolektif atas seluruh kegiatan ekonomi, sebaliknya fundamentalisme 
pasar selalu berupaya menghapus pengambilan keputusan kolektif 
dan menempatkan supremasi nilai-nilai pasar atas seluruh nilai-nilai 
sosial dan politik. Keduanya telah gagal membawa masyarakat dunia 
menuju kesejahteraan. Demikian dikatakan oleh George Soros dalam 
kapasitasnya sebagai ilmuwan dan pemikir ekonomi internasional 
terkemuka saat ini, setelah melakukan analisis mendalam terhadap 
teori-teori ekonomi, hukum dan hubungannya dengan peran negara 
yang selama ini mendominasi cara berpikir kita dan seolah-olah kita 
anggap sebagai kebenaran yang tak terbantahkan di era global ini 5. 
Kapitalisme dan mekanisme pasar bebas menjadi semakin kukuh 
dengan ditopang konsep hukum Rule of Law. Pada awalnya rule of law 
sesungguhnya tidak dimaksud untuk menjadi sarana pencapaian tujuan 
masyarakat atau untuk memecahkan problem-problem masyarakat seperti 
masalah kemiskinan. Rule of law lebih dimaksud untuk menciptakan 
tatanan yang stabil bagi individual dan dunia usaha berkaitan dengan 
aktifi tas ekonominya6. 
Pertautan antara laissez faire, dengan Rule of Law ini secara logik 
berimplikasi pada tumbuhnya pandangan bahwa keberadaan negara 

5 Pandangan-pandangan Soros yang terangkum dalam karyanya: Open Society: 
Reforming Global Capitalism (2000) ini sesungguhnya merupakan koreksi kritis terhadap 
dominasi mekanisme kapitalisme yang ternyata akhirnya menyebabkan terjadinya krisis 
ekonomi global sejak pertengahan tahun 2008 dan belum menampakkan perbaikan 
cepat hingga saat ini. 

6 David M.Trubek, Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, Yale School 
Studies in Law and Modernization, No.4 (tanpa tahun), p 724 – 725; Gerald Turkel, Law 
and Society: Critical Approaches, Allyn and Bacon, Toronto, 1995.,p.48-49.
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adalah untuk melindungi pasar bebas. Pandangan inilah yang menjadi 
pemenang di era globalisasi. Semangat pemikiran laissez faire dengan 
fundamentalisme pasar tetap sama: (a) seluruh kegiatan sosial dan 
interaksi manusia selalu dilihat sebagai hubungan transaksional dan 
berbasis kontrak; (b) bahwa setiap kegiatan selalu dilihat dalam konteks 
maksimalisasi laba; (c) dalam praktek ekonomi persoalan moral dan 
etika bisa dikesampingkan.
Fundamentalisme pasar kini kembali menjadi ideologi dominan.Dia 
bisa meruntuhkan nasionalisme. Fundamentalisme pasar berupaya 
menerapkan supremasi nilai-nilai pasar bebas atas seluruh nilai-nilai 
sosial dan politik dan ketentuan hukum. Dominannya aturan-aturan 
hukum yang ditujukan untuk memfasilitasi kepentingan pasar bebas 
mendorong dilaksanakannya program-program penyesuaian oleh 
pemerintah Indonesia. Hal itu demi mendapatkan bantuan dari lembaga-
lembaga atau negara donor. Oleh karena itu program-program seperti 
swastanisasi berbagai sektor publik, dan penyesuaian model pengelolaan 
ekonomi dengan dukungan IMF, World Bank dan WTO yang dibakukan 
dengan aturan-aturan hukum, sulit dihindarkan, termasuk di Indonesia.
Hampir semuanya mengabdi pada kepentingan pasar bebas. Tidak 
dimasalahkan apakah program-program penyesuaian dan aturan hukum 
yang diterbitkan kemudian, mampu menjawab problem kemiskinan 
maupun korupsi di Indonesia. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang 
berpihak pada pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, 
keberpihakan pada hak-hak masyarakat lokal, perwujudan keadilan 
sosial dan perlindungan lingkungan menjadi sulit diwujudkan. Uang 
telah mendominasi bidang-bidang kehidupan yang seharusnya ditopang 
oleh nilai-nilai kolektif di bidang politik, hukum bahkan pendidikan. 
Inilah bahaya fundamentalisme pasar. Untuk mengakhirinya, kita harus 
memiliki habitus baru: tetap menjadi partisipan pasar global, tetapi 
meninggalkan fundamentalisme pasar dan mengedepankan nilai-nilai 
kolektif serta keadilan sosial. 

Fundamentalisme Agama
Fundamentalisme agama, dalam tulisan ini dikonsepsikan sebagai 
penafsiran secara deduktif dan ketat dan eksklusif terhadap ajaran-ajaran 
agama yang menutup diri terhadap perubahan-perubahan pemikiran 
dunia. Dalam konsep ini,semua tindakan bisa dibenarkan (termasuk 
mengorbankan manusia) demi tegaknya apa yang ditafsirkan sebagai 
nilai-nilai dalam agama. 
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Bentuk konkret hubungan negara dengan agama berbeda-beda di setiap 
negara. Hal itu tentu tergantung dari struktur sosial dan nilai-nilai serta 
budaya yang dibangun oleh bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa 
Indonesia sudah merupakan kehendak bersama bahwa Indonesia bukan 
negara sekuler, tetapi juga bukan negara agama. Pemahaman yang jelas 
tentang pengertian keduanya disampaikan Franz Magnis Suseno SJ.
Negara sekuler menurut Franz Magnis Suseno SJ adalah negara yang 
menganggap sepi keberadaan agama-agama dalam masyarakat. 
Agama tidak ditindas, tetapi juga tidak didukung dan sama sekali 
tidak diikut sertakan dalam kebijakan-kebijakan negara. Negara 
diselenggarakan dalam konsep berpikir seolah-olah tidak ada agama 
dalam masyarakat. Sebaliknya,negara agama merupakan negara yang 
diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama. Negara agama 
dengan sendirinya selalu merupakan negara yang dikuasai oleh satu 
agama tertentu. Implikasinya, agama-agama lain akan di-delete dari 
pengaruhnya atas penyelenggaraan negara itu 7.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan struktur sosial dan 
nilai-nilai serta budaya yang dibangun oleh bangsa Indonesia, adalah 
tidak masuk akal apabila negara tidak mengikutsertakan pertimbangan 
agama-agama dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang menyangkut 
aspek moral,etika dan ideologi. Hal ini karena banyak kebijakan politis 
maupun hukum yang menyangkut masalah nilai-nilai,moral dan etika. 
Oleh karena itu demi obyektifi kasi dan penerimaan yang luas pada 
masyarakat, negara harus memperhatikan aspirasi agama-agama dalam 
masyarakat di Indonesia.

3. Dimana dimuat paparan nilai-nilai Pancasila?
Persoalan dimana dimuat paparan nilai-nilai Pancasila adalah analogi 
dengan persoalan, dimana kita bisa mengetahui adanya suatu aturan 
tertentu? Apakah dalam suatu perjanjian, apakah dalam hukum adat 
ataukah di dalam hukum lingkungan? Jadi menyangkut aspek formalnya.
Oleh karena itu adalah penting untuk membuat suatu wadah yang 
bisa menjadi tuntunan bagi masyarakat untuk mengetahui penjabaran 
nilai-nilai Pancasila ini. Apakah ini berarti merupakan penafsiran 
tunggal oleh negara? Jawabannya memang tidak mudah, lebih-lebih 
di era dimana tuntutan demokratisasi di segala bidang terus-menerus 
menekan pemerintah di semua bidang. Sekalipun kemungkinan besar 
sangat ditentang, bagi penulis justru diperlukan campur tangan negara 
dalam membuat wadah tersebut. Apabila negara tidak mengambil 

7 Franz Magnis Suseno SJ, Etika Politik, Gramedia,Jakarta,1991,hlm 355-359.
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prakarsa membuat wadah ini, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus 
akan bersifat debatable, dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-
masing. Campur tangan negara sebaiknya dilihat sebagai solusi untuk 
mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang harus diobyektifi kasi sehingga 
dapat merefl eksikan pandangan hidup bangsa. Begitupun, campur tangan 
negara dalam konteks ini juga bisa disikapi sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 

4. Siapa yang harus memelopori perumusan kembali nilai-nilai dalam 
Pancasila?
Sekalipun kemungkinan besar sangat ditentang, bagi penulis justru 
diperlukan campur tangan negara untuk memelopori perumusan 
kembali nilai-nilai dalam Pancasila. Apabila negara tidak mengambil 
prakarsa, maka nilai-nilai Pancasila terus-menerus akan bersifat debatable, 
dan ditafsirkan berdasarkan kepentingan masing-masing. Seperti 
dikatakan sebelumnya, campur tangan negara sebaiknya dilihat sebagai 
solusi untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang harus diobyektifi kasi 
sehingga dapat merefl eksikan pandangan hidup bangsa. Begitupun, 
campur tangan negara dalam konteks ini juga bisa disikapi sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Apabila negara terus-menerus melakukan pembiaran 
atas penafsiran yang sangat beragam tentang keberadaan Pancasila 
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka akan sangat sulit 
membangun hukum yang berbasis Pancasila.

5. Apa dasar pembenaran perumusan kembali nilai-nilai Pancasila oleh 
negara?
Pembenaran perumusan kembali nilai-nilai Pancasila oleh negara 
didasarkan pada dua alasan; Pertama, alasan faktuil (berbasis realitas 
internal): bahwa secara common sense, kemiskinan merupakan kenyataan 
yang tidak dipungkiri masih terjadi di Indonesia. Kemiskinan menjadi 
penyebab dan pendorong tindakan-tindakan anarkhis,melanggar 
etika dan melanggar hukum dan melanggar ketertiban umum. Di 
sisi lain, muncul kekuatan-kekuatan masyarakat yang tindakan dan 
perilakunya mencerminkan dianutnya fundamentalisme pasar maupun 
fundamentalisme agama. Keadaan seperti ini menimbulkan situasi 
crowded atau kacau, yang sebenarnya memerlukan ketegasan negara. 
Negara harus mengatasi hal ini melalui 2 (dua) metode pendekatan: 
Pertama pendekatan yuridis: kekuasaan negara untuk bertindak di dalam 
wilayahnya sendiri mempunyai pengertian bahwa negara tidak saja 
mempunyai wewenang atas warganegaranya, tetapi juga semua orang 
asing dan harta bendanya yang berada di wilayah negara tersebut. 
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Sudah barang tentu kekuasaan negara yang demikian itu tidak dapat 
dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus diatur menurut 
peraturan perudang-undangan maupun ketentuan hukum internasional. 
Kekuasaan negara di dalam batas-batas wilayahnya juga mencakup 
kewenangan untuk mengambil tindakan yang perlu unutk menjamin 
keamanan, tertib sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan 
pernyataan tersebut maka hak individu memang harus diperhatikan, 
tetapi hak-hak masyarakat harus lebih diutamakan. Ketaatan terhadap 
hukum bukan persoalan pilihan seseorang semata-mata, tetapi sesuatu 
hal yang harus dilakukan. Oleh karena ketaatan terhadap hukum ini 
diperlukan sebagai syarat yang harus ada dalam masyarakat yang 
teratur, maka bilamana perlu ketaatan terhadap hukum harus ditegakkan 
dengan menggunakan senjata. Kedua,pendekatan budaya, dengan mengacu 
pada pemahaman ajaran Gustav Radbruch tentang peran budaya dalam 
menjebatani antara ideos dengan feit.

D. PENUTUP

1. Membangun kembali hukum Indonesia berbasis Pancasila harus 
didasarkan pada pembenaran secara teoretik maupun realistik. 
Pembenaran secara teoretik didasarkan pada pemahaman bahwa 
sebuah teori sesungguhnya merupakan sistem pola pemikiran yang 
dibangun dari sebab-akibat berbasis fakta. Kebenaran teori dibangun 
dari fakta, bukan keharusan-keharusan (ideos). Dengan demikian 
kebenaran teori secara common sense, tentu lebih kuat dan dapat 
dipercaya berbasis rasio. Teori yang diajarkan oleh Hans Kelsen 
dan Gustav Radbruch relevan dijadikan dasar pemikiran untuk 
membangun kembali hukum Indonesia berbasis Pancasila.

2. Pandangan Hans Kelsen sangat relevan dalam membangun 
kembali hukum Indonesia berbasis Pancasila, karena Hans Kelsen 
menggabungkan pandangan positivisme idealis (rasionalisme) 
dengan positivisme logis (empirisme). Berbasis rasionalisme, Hans 
Kelsen menerima bahwa pengetahuan hanya mungkin bisa diterima 
karena manusia menerimanya secara apriori (ada nilai-nilai yang 
diterima secara subjektif) atau disebut formen a priori; Berbasis 
empirisme, Hans Kelsen menerima bahwa segala pengetahuan 
bersumber dari objek itu sendiri setelah dibuktikan, diamati oleh 
manusia (formen a posteriore).

3. Norma-norma berbasis Pancasila yang akan dirumuskan akan 
menjadi mengikat bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, 
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apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus 
dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan 
memuat perintah.

4. Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran 
nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di dalam 
kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka 
harus dibangun budaya hukum Pancasila. Hal ini karena budaya 
(termasuk budaya hukum) berperan untuk menjembatani antara 
ideal yang dibangun dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan fakta 
sehari-hari. Jelas bahwa tuntunan dari negara menjadi penting di 
tengah perubahan-perubahan sosial yang berpotensi menciptakan 
fundamentalisme pasar maupun fundamentalisme agama, yang 
tidak dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila.

5. Berdasarkan pembenaran teoretik tersebut di atas, maka dalam 
rangka membangun kembali hukum Indonesia berbasis Pancasila, 
dilakukan hal-hal berikut:
a. Merumuskan dan menjabarkan kembali nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila;
b. Negara memelopori perumusan dan penjabaran kembali 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai wujud 
tanggungjawab negara untuk menciptakan kesejahteraan dan 
keamanan;

c. Negara mereduksi adanya fenomena fundamentalisme pasar 
dan fundamentalisme agama melalui kekuasaan yang memang 
dibenarkan untuk dijalankan negara

Berbasis pada uraian dan kesimpulan tersebut di atas maka ada keharusan 
(das sollen) bahwa Pancasila harus dapat mengantarkan Indonesia menuju 
negara demokrasi modern. Hal yang mendesak adalah merumuskan kembali 
nilai-nilai Pancasila ditengah perubahan tatanan sosial. Selanjutnya harus 
ada akseptasi yang luas atas nilai-nilai itu. Akseptasi ini merefl eksikan 
kehendak bersama bangsa. Kehendak bersama ini akan menjadi landasan 
untuk melakukan positivisasi norma-norma ke dalam aturan hukum, yang 
mengikat masyarakat.

Tentu aturan hukum berbasis Pancasila seperti ini tidak harus 
membelenggu secara kaku, karena sudah disadari secara teoretik, bahwa 
hukum sesungguhnya merupakan refleksi perkembangan pemikiran 
dan peradaban masnyarakat berbasis budaya dan nilai-nilainya (law is 
the great anthropological document), maka hukum itu selalu berubah demi 
kemaslahatan bangsa.
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A. PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan hukum (leer van de rechts souvereinteit), memberi 
makna bahwa negara pada prinsipnya tidak didasarkan atas kekuasaan 
belaka (machtsstaat), namun harus berdasarkan atas hukum. Dapat dipahami 
bahwa konsep negara hukum selalu bertentangan dengan konsep negara 
kekuasaan atau dengan konsep willkuurstaat (negara yang memerintah 
dengan sewenang-wenang).1

Teori interaksionisme simbolik memberikan sebuah penjelasan bahwa 
hukum dalam kajian ini (Pancasila sebagai kaedah penuntun) dipandang 
sebagai fenomena sosial berupa perilaku individu-individu yang mempola 
dan bersifat simbolik, yang penuh dengan makna-makna tertentu. Namun, 
dalam implementasi karena Pancasila tidak dijadikan sebagai kaedah 
penuntun maka seringkali penyelenggaraan hukum hanya sebagaimana 
tertulis dalam kitab-kitab hukum dan dianggap seolah-olah pekerjaan 
pencarian keadilan itu telah selesai. Akibatnya, banyak muncul kasus yang 
mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari 
hukum. Hukum tidak dapat diimplementasikan pada tegaknya keadilan, 
bahkan implementasi cita hukum justru dipandang menciderai rasa keadilan 
dalam masyarakat.2 Dengan demikian, hukum tidak boleh hanya dipahami 

1 Lihat Azyhary, Muhammad Tahrir. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah 
dan Pada Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 83. Lihat juga MD., Moh. Mahfud. 
Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 
25-26

2 Hukum dan penegakannya harus memperhatikan realitas sosial, dimana realitas 
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sebatas skeleton legal formalistik yang terasing dengan masyarakatnya 
sehingga seringkali mengalami kebuntuan legalitas formalnya.3 

Fakta kemajemukan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
merupakan basis unifi kasi hukum dan kesatuan politik sebagai inti cita-cita 
nasional. Dengan demikian, menyadari dan mempertimbangkan ulang 
kebijakan yang ada, diperlukan untuk mengubah dominasi motif-motif politik 
melalui legitimasi hukum undang-undang terhadap komunitas-komunitas 
etnis lokal tradisional. Progresi pada aras supra yang etatis tidak selamanya 
dapat diimbangi oleh dinamika perubahan di aras infra yang populis. Tidak 
dipahaminya kebijakan dan isi kandungan hukum undang-undang oleh 
rakyat awam yang tersebar di berbagai satuan etnik mencerminkan dengan 
jelas bahwa dalam pembangunan hukum di Indonesia telah terjadi cultural 
gaps dan legal gaps.4

B. PEMBAHASAN

Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional 
menjiwai dan menyemangati (spiritualized by the ideal base) perumusan 
kebijakan negara atau legal policy sebagai frame (work) of thinking dalam 
pembangunan hukum. Kerangka pikir tersebut, mempunyai dua fungsi, yaitu: 
(i) untuk pendalaman ilmiah dengan berbagi pendekatan (approaches) dalam 
kerangka menemukan pemikiran sistematik dengan pandangan konseptul-
strategis mengenai hukum nasional dan daerah; dan (ii) untuk memenuhi 
kebutuhan manajemen pembangunan hukum nasional dan daerah sebagai 
konsep induk manajemen strategis politik hukum nasional dan daerah, baik 
yang sifatnya global, dan diharapkan berlaku untuk jangka panjang, maupun 
yang sifatnya periodik (medium term). Cita hukum dan falsafah hidup serta 
moralitas bangsa (cq. Pancasila) yang menjadi sumber segala sumber hukum 
negara akan menjadi satu fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum 
nasional/daerah. Artinya, Pancasila harus dipergunakan sebagai paradigma 
yang menjadi basis argumentasi penyusunan kebijakan negara (policy making).

Dari perspektif moral reading ala Ronald Dworkin, Satjipto Rahardjo 
mengkonstatasi bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang 

sosial dalam makna yang nampak dalam simbul-simbul yang hanya (dapat) dipahami 
dengan penafsiran lewat pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang 
membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap (verstehen).

3 Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi 
Pemuliaan Keadilan Substantif, (Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum 
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Agustus 2010), hlm. 5-6.

4 Wingnjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan 
Masalah, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 121.
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bernurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and 
compassion). Indonesia bukan negara yang hanya berhenti pada tugasnya 
menyelenggarakan berbagai fungsi publik, bukan pula negara by job 
description, melainkan negara yang ingin mewujudkan komitmen moral untuk 
mensejahterakan rakyat. Karena itu pula paradigma yang diusung negara 
hukum Indonesia adalah paradigma hukum untuk manusia. Suatu paradigma 
yang mensyaratkan agar cara bernegara hukum tidak linear, melainkan 
progresif karena meninggalkan cara berhukum yang hanya didasarkan pada 
olah pikir atau logika yang linier dan mengoreksinya dengan cara berhukum 
yang mengejar makna kemanusiaan dan keadilan dari hukum.5 

Dalam konteks ke-Indonesia-an, konsepsi tentang negara hukum 
belum dapat dikatakan sebagai bangunan fi nal. Menurut Satjipto Rahardjo, 
negara hukum Indonesia masih secara terus menerus dibangun sesuai ciri 
ke-Indonesia-an, yakni negara hukum Pancasila yang mengusung nilai 
dan komitmen moral untuk membangun negara yang membahagiakan 
rakyatnya. Sekalian hal yang tercantum dalam Pancasila, Pembukaan dan 
rincian pasal dalam UUD 1945 menunjukan arah moral yang mengusung 
makna kemanusiaan dan keadilan. 6

H a m b a t a n  d a n  k e n d a l a  d a l a m  m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
(mengaktualisasikan) Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip negara 
demokrasi konstitusional, antara lain:

1. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang paling heterogen di dunia, pada 
faktanya karakteristik bangsa ini dipenuhi manusia-manusia yang 
berpikiran pragmatis. Suatu bangsa apapun akan mengalami suatu krisis 
moral jika suatu bangsa itu melupakan dua hal yaitu akar budaya dan 
sejarah bangsanya sendiri. 

2. Ideologi liberalisme-kapitalisme telah mendominasi sejak Revolusi 
Perancis, menyusul keruntuhan komunisme pada awal 1980-an. Pasca 
reformasi 1998, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia praktis 
dikuasai oleh ‘liberalisme’. Ideologi kapitalisme yang mengusung konsep 
liberalisme berhasil mengerdilkan dan mengeliminasikan Pancasila 
(terindikasi penghapusan mata pelajaran Pancasila dari kurikulum 
pendidikan nasional). Liberalisme dengan karakteristik kompetisi, 
kebebasan, dan mekanisme pasar, sangat mengagungkan hak individu 
(individualisme) telah mengakibatkan turbulensi sosial dalam konsep 
demokratisasi Pancasila. 

5 Ibid.
6 Ibid., hlm. 17.
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3. Globalisasi dan transnasionalisasi meningkatkan keterkaitan dan 
ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia 
melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, pertahanan 
keamanan dan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi dan 
transnasionalisasi menciptakan hubungan interpersonal kini menjadi 
lebih individualistik, mementingkan diri sendiri, dan pragmatis, tanpa 
batas geografi s. Menghadapi era globalisasi, ancaman bahaya komunisme 
dan fundamentalisme merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi 
bangsa Indonesia.  Di samping itu yang patut diwaspadai adalah 
pengelompokan suku bangsa di Indonesia yang kini semakin kuat, karena 
itu pemantapan jatidiri bangsa melalui Pancasila yang anti kolonialisme, 
imperalisme, dan kapitalisme merupakan sebuah keniscayaan bagi stabilitas 
nasional, ketahanan nasional bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Krisis identitas berakibat pengabaian terhadap local genius maupun living 
law, sehingga pembacaan konstitusi bukan lagi dengan bahasa nurani 
melainkan hanya dengan cara mengeja rules and logic. Hukum dan 
konstitusi tidak lagi dipahami dengan moral (moral reading on constitution) 
sebagaimana dikonsepsikan oleh Ronald Dworkin. Cara berhukum 
maupun berpolitik yang liberal-kapitalistik-individual bahkan sekuler 
menjadikan negara Indonesia akan kehilangan arah dari misi untuk meraih 
social welfare berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai neomistisisme 
dalam menuntun manusia Indonesia untuk mencapai tujuan nasional 
sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, bukan dengan 
pandangan hidup, ideologi dan dasar negara yang lain.7 

5. Inkonsistensi dalam aktualisasi Pancasila sebagai sintesis dari ideologi 
sosialis-komunis (etatisme) dan ideologi liberal-kapitalis. Pancasila 
cenderung bergantung pada arah pembangunan politik dan ekonomi 
rezim penguasa serta kedekatan rezim penguasa itu dengan negara-
negara besar dengan ideologinya masing-masing. 

6. Lunturnya nilai-nilai pengamalan pancasila dalam masyarakat (termasuk 
dalam proses berbangsa dan bernegara), didukung pula dengan 
penanaman nilai-nilai pancasila yang terlalu kaku dan pasif. Merebaknya 
konfl ik-konfl ik berbau SARA merupakan contoh nyata kerapuhan nilai 
identitas Pancasila.8 

7 Suteki, “Membangkitkan Semangat Konstitusi Berdasarkan Nilai-Nilai 
Pancasila dalam Negara Hukum”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional 
diselenggarakan oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang pada 
tanggal I Desember 2012), hlm. 2

8 Keragaman tanggapan dari kalangan umat Islam, dapat diklafi kasikan: menerima 
secara bulat (NU), yang menerima Pancasila sebagai dasar negara dan memilih Islam 
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Fenomena penegakan hukum di Indonesia, memberi sebuah gambaran 
bahwa nilai-nilai Pancasila hanyalah menjadi formalistik yang terasing 
(terabaikan) di negeri sendiri, padahal hukum merupakan kesepakatan 
daripada anggotanya, di mana masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan 
tersebut. Hukum harus mampu mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada 
dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak boleh 
terabaikan. Dalam hal ini Pancasila harus dijadikan kaedah penuntun sebagai 
suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan.9 
Penegakan hukum mengalami kebuntuan dalam mengimplementasikan 
Pancasila sebagai kaedah penuntun dalam pembangunan hukum nasional 
(nilai-nilai Pancasila secara umum terabaikan dalam berbangsa dan bernegara). 
Pancasila sebagai falsafah Negara, menjadikannya sebagai kaedah tertinggi 
dalam sistem pembentukan dan penegakan hukum. Institusi hukum  dipahami 
sebagai suatu sistem tata aturan, sehingga yang berada di dalamnya tidak 
boleh saling bertentangan (stufenbautheory). Norma hukum yang lebih rendah 
tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, bahkan, 
lebih dari itu, dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai suatu 
sistem, ia selalu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang selanjutnya 
menghasilkan keluaran (out put) yang disalurkan ke dalam masyarakat. 
Pancasila adalah grundnorm yang menjadi dasar dalam tata hukum nasional, 
seharusnya norma dasar itulah yang dipakai sebagai dasar dan sekaligus 
penuntun pembentukan dan penegakan hukum dalam sistem hukum di 
Indonesia. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin keserasian 
atau tiadanya kontradiksi di antara berbagai peraturan perundang-undangan 
secara vertikal maupun horisontal. Hal ini mengandung suatu konsekuensi 
jikalau terjadi ketidakserasian atau pertentangan norma hukum yang satu 
dengan lainnya yang secara hierarkhis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila 
sebagai sumbernya, maka hal ini berarti jika terjadi ketidak sesuaian maka 
hal ini berarti terjadi suatu inkonstitusionalitas (unconstitutionality) dan 
ketidaklegalan (illegality), dan oleh karenanya maka norma hukum yang lebih 
rendah itu batal demi hukum.10 

sebagai basis organisasinya (Muhammadiyah), dan yang menolak secara tegas Pancasila 
sebagai azas organisasinya (PERSIS), dan yang ingin menggantikan Pancasila dengan 
ideologi negara khilafah (HTI) atau penegakkan syariah Islam (MMI, JAT, dan FPI).

9 Teori Fungsionalisme Struktural bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar 
kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang 
mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat 
tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam 
suatu keseimbangan. Masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu 
sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

10 M.D., Moh. Mahfud, “Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum“. 
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Pancasila dalam politik hukum Indonesia dapat ditempatkan sebagai 
Grundnorm, rechtsidee dan lebih konkrit lagi sebagai kaidah penuntun dalam 
pembentukan dan penegakan hukum. Para negarawan yang duduk di 
tataran law making institution, rule sanctioning institution maupun pemegang 
peran (role occupant) seharusnya memperhatikan kedudukan dan fungsi 
Pancasila tersebut sekaligus merevitalisasikannya. Ada dua alasan pokok 
yang menyebabkan Pancasila tidak diganggu gugat, yaitu (i) Pancasila sangat 
cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang 
sangat majemukagar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu; dan (ii) 
Pancasila termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang didalamnya ada 
pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila 
diubah maka berarti Pembukaan UUD NRI 1945 pun diubah. Jika Pembukaan 
UUD NRI 1945 diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan (di dalam 
Pembukaan itu) dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga karenanya pula 
negara Indonesia menjadi tidak ada atau bubar. Dalam kedudukannya sebagai 
perekat atau pemersatu, Pancasila telah mampu memposisikan dirinya 
sebagai tempat untuk kembali jika banga Indonesia terancam perpecahan.11

Berdasarkan kedua alasan tersebut, maka pembangunan hukum 
di Indonesia sudah seharusnya tetap menjadikan Pancasila sebagai 
paradigmanya. Terlepas dari apakah hukum itu determinan atas politik 
ataukah sebaliknya subordinated oleh politik. Hukum harus bersumberkan 
pada Pancasila. Materi-materi atau produk hukum dapat senantiasa berubah 
dan diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat 
karena hukum itu tidak berada pada situasi vakum. Hukum selalu berada 
dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). 
Artinya, hukum sebagai pelayan kebutuhan masyarakat harus diperbaharui 
agar aktual dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya, dan dalam 
pembaruan hukum yang terus menerus itu, Pancasila tetap harus menjadi 
kerangka berpikir dan sumber-sumber nilainya.

Fakta hukum mengkonsepsikan bahwa hukum adalah produk politik 
sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi dan legalisasi dari kehendak-
kehendak politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik 
maupun melalui dominasi oleh kekuatan politik yang terbesar.12 Di sini 
subtansi hukum negara dan subtansi moral hukum rakyat dimungkinkan 
berselisih dan tidak selaras. Kecenderungan legal gaps ini bisa berubah 

Dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1999, hlm. 59-68.
11 MD, Moh. Mahfud, Politik Hukum…, Op.Cit.
12 MD., Moh.Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, PT.Raja Grafi ndo Persada, 

Jakarta, 2011, Cetakan ke-4, hlm. 5.
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menjadi legal confl ict dan cultural confl ict. Sebab tidak jarang ruang menganga 
itu menimbulkan situasi yang secara diametrikal berlawanan dan ujungnya 
bisa menimbulkan konfl ik-konfl ik yang serius di masyarakat.

Bagaimana keadilan yang didambakan bisa terwujud jika peraturan 
yang dikeluarkan oleh para elit politik hanya untuk melegalisasi 
kepentingan segelintir golongan tertentu, tanpa memikirkan tujuan dari 
dibuatnya peraturan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan 
berkeadilan sosial. Bahkan kondisi tersebut telah menempatkan peran dan 
fungsi hukum termasuk juga lembaga peradilan sebagai supporting system 
untuk tercapainya stabilitas politik dan tujuan pembangunan menjadi 
bersifat kaku, kurang terbuka, serta kurang tanggap terhadap tuntutan 
kebutuhan masyarakat. Padahal sesungguhnya, penegakan hukum yang 
baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangannya, 
melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” warga masyarakat 
maupun para penegak hukum dan penguasanya.

Salah satu persoalan mendasarnya adalah hilangnya ruh hukum yakni 
keadilan yang bersumber dari etika dan moral sebagai nilai kearifan yang 
hidup dalam masyarakat. Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum 
yang bersumber, masalah lain yang kita hadapi adalah hubungan hukum 
antara hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal 
penting tertentu hukum banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan 
dengan melemahnya dasar etika dan moral, pembentukan, pelaksanaan 
dan penegakan hukum banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan 
politik hukum kelompok dominan yang sifatnya teknis, tidak substansial 
dan bersifat jangka pendek.13 

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945, tidak 
hanya menggariskan tujuan negara namun sekaligus juga menyediakan 
pokok-pokok kaidah bernegara yang bersifat fundamental yang harus 
menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Sila-sila dalam 
Pancasila menjadi kaidah penuntut yang bersifat fundamental dan menjadi 
asas hukum utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber 
hukum (staatsfundamenalnorm), berisi spirit nilai-nilai yang terkandung di 
dalam konstitusi. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtsidee) merupakan 
bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah 
untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji 

13 MD., Moh. Mahfud. “Hukum, Moral dan Politik”. (Bahan Kuliah Matrikulasi 
Program Doktor, Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, 23 Agustus 
2008), hlm. 1. 
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hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm 
(Hans Nawiasky), maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanannya 
tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. 

Suatu negara yang merupakan kesatuan tata hukum terdapat suatu 
norma yang tertinggi (der oberste norm), yang kedudukannya lebih tinggi dari 
konstitusi atau undang-undang dasar (die verfassung). Berdasarkan norma 
tertinggi inilah konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara dibentuk.14 
Pancasila sebagai norma tertinggi yang sah dan benar adalah yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif 
ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang 
dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintahan 
negara. Secara objektif ilmiah karena Pancasila adalah suatu paham fi lsafat, 
suatu philosophical way of thinking system, sehingga uraiannya harus logis dan 
dapat diterima akal sehat.

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan 
kesatuan yang bersifat formal logis saja namun juga meliputi kesatuan dasar 
ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. 
Selain kesatuan sila-sila Pancasila hirarki dalam hal kuantitas juga dalam hal 
isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila Pancasila. Secara 
fi losofi s Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem fi lsafat memiliki dasar 
ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis sendiri yang berbeda 
dengan sistem fi lsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, 
pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham fi lsafat di dunia.

Menurut Rudolf Stammler, cita hukum ialah konstruksi pikir yang 
merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang 
diinginkan masyarakat. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu 
(leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum mempunyai dua 
sisi: di satu sisi sebagai penguji hukum positif yang berlaku dan disisi lain 

14 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak tepat dikatakan sebagai 
peraturan perundang-undangan disebabkan oleh alasan bahwa UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas dua kelompok norma hukum yaitu: (i) Pembukaan 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan staatsfundamentalnorm 
atau norma fundamental negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi bersifat 
“pre sup-posed” dan merupakan landasan dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. 
Sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal, 
dalam arti belum dilekati oleh norma hukum yang berisi sanksi; dan (ii) Pasal-pasal 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan staatsgrundgesetz atau aturan 
dasar negara/aturan pokok negara yang merupakan garis-garis besar atau pokok-
pokok kebijaksanaan negara untuk menggariskan tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang mengikat umum. Selain itu dalam Pasal 2 UU No.12 Tahun 
2011 ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, 
dikuatkan pelaksanaannya oleh Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014. 
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mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju 
sesuatu yang adil (Zwangversuchzum Richtigen). Menurut Stammler, keadilan 
ialah suatu usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita 
hukum. Dengan demikian maka hukum yang adil (richtigen Recht) ialah hukum 
positif yang memiliki sifat yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai 
tujuan-tujuan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa cita hukum 
bukan hanya berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif, yang menguji 
apakah hukum positif adil atau tidak, melainkan sekaligus berfungsi sebagai 
dasar yang bersifat konstitutif yang menentukan bahwa tanpa cita hukum, 
hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum.15

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara merupakan grundnorm (Hans Kelsen) dalam sistem hukum Indonesia 
yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma 
dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 
sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila 
yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber 
pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam 
pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. 

Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-
acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka 
landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang 
menyandangnya’ sehingga Pancasila menjadi kaedah penuntun dalam 
pembangunan hukum nasional. Artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara 
normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek 
pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai 
konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap 
Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif 
bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara 
merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan 
apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan 
bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum 
(pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. 
Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat 
manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, susunan kodrat 
manusia terdiri atas jiwa dan raga, sifat kodrat manusia sebagai individu 

15 Attamimi, A. Hamid S. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa 
Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta, 1991, hlm. 68.
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sekaligus sosial, kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan 
makhluk Tuhan. Pembangunan hukum nasional diarahkan sebagai upaya 
meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, 
raga, pribadi, sosial, dan aspek Ketuhanan. Secara singkat, pembangunan 
hukum nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas melalui 
penegakan hukum yang berkeadilan Pancasila. Pembangunan hukum 
nasional sangat erat dengan pembangunan sosial, yaitu harus mampu 
mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan dengan 
konsep tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu 
mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, meliputi bidang ekonomi, 
sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk pembangunan di bidang 
politik, karena hukum lahir dari proses politik.

Hukum memiliki hubungan erat dengan proses politik dan sistem hukum 
yang melatarbelakanginya. Namun demikian, paradigma kekuasaan harus 
diubah menjadi paradigma moral dalam pembangunan hukum di Indonesia, 
dengan menjadikan Pancasila sebagai kaedah penuntun, yang diidealkan 
memiliki seperangkat nilai yang egalitarian, demokratis, pluralistis dan 
profesional untuk membangun masyarakat madani (civil society).16 

Nilai-nilai Pancasila, meliputi: (i) nilai dasar (intrinsik) yaitu pokok yang 
tidak terikat waktu dan tempat dan bersifat abstrak, mencakup cita-cita, 
tujuan, dan tatanan dasar yang telah ditetapkan oleh para founding fathers; 
(ii) nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar sebagai arahan kinerja 
untuk waktu dan kondisi tertentu, bersifat lebih kontekstual dan harus selalu 
disesuaikan dengan tuntutan zaman mencakup kebijakan, strategi organisasi, 
sistem, rencana dan program berupa peraturan perundang-undangan yang 
dikembangkan oleh lembaga penyelenggara negara; dan (iii) nilai praksis, 
yaitu interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkrit pada tempat 
dan situasi tertentu, bersifat dinamis demi tegaknya nilai instrumental 
dan menjamin nilai dasar tetap relevan dengan permasalahan utama yang 
dihadapi masyarakat sesuai zamannya. Nilai praksis merupakan perpaduan 
idealitas dan realitas, terkandung dalam kenyataan sehari-hari sebagai 
implementasi nilai-nilai Pancasila. 

Selain ketiga nilai tersebut, secara philosofi sche grondslag, Pancasila tidak 
mungkin dapat dipahami secara utuh tanpa meletakkannya dalam konteks 
sosio-historis kelahirannya. Secara sosio-historis, kelahiran Pancasila tidak 
mungkin dapat dipisahkan dari konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. 
Sedangkan berdasarkan corak pemikiran para penggagasnya, Pancasila tidak 

16 Warassih, Esmi. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT Suryandaru 
Utama, Semarang, 2005, hlm. xv.
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mungkin dapat dipisahkan dari corak pemikiran fi gur-fi gur seperti Soekarno, 
Hatta, Yamin, Soepomo, Hasyim dan para anggota BPUPKI lainnya.17

Secara dimensional, berdasarkan prinsip-prinsip negara demokrasi 
konstitusional dalam kehidupan negara Indonesia,nilai-nilai Pancasila meliputi:

1. Dimensi moral yang memuat nilai-nilai dasar manusiawi yang bersifat 
kodrati sehingga Pancasila merupakan suatu bonum honestum (nilai 
yang patut dikejar dan dihormati karena dirinya sendiri), bukan yang 
sekedar bonum utile (nilai kegunaan) atau bonum delectable (nilai yang 
menyenangkan keinginan dan dapat dinikmati). Sebagai bonum honestum, 
Pancasila merupakan suatu nilai moral yang bersifat total, tidak seperti 
nilai-nilai yang bersifat partikular. Nilai moral menyampaikan suatu 
tuntunan kepada person sebagai totalitas, maka wajib untuk diberi 
prioritas diatas semua nila partikular. Tindakan yang dilakukan untuk 
mewujudkan nilai moral tersebut dapat disebut bernilai;18 

2. Dimensi ideologis (science of ideas atau weltaanschaung) yang dapat 
bersifat dogmatik. Ideologi merupakan sistem pemikiran yang besifat 
power oriented, totalitarianism oriented, dogmatism oriented, dan establishment 
oriented. Sebagai ideologi yang dapat diterima semua orang, berarti 
Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Sebagai ideologi 
Pancasila memiliki dimensi-dimensi: (i) realitas, yaitu pemahaman situasi 
sosial yang sedang dihadapi sebagai masa lampau; (ii) idealism, yaitu 
usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan; 
(iii) fl eksibilitas, yaitu penyusunan program umum yang kondisional 

17 Baswir, Revrisond. “Peluang Dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam Bidang 
Ekonomi”, (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pancasila, diselenggarakan 
oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, 
Semarang, 29 Juni 2013), hlm. 1-2

18 Imanuel Kant membedakan istilah otonomi dan heteronomi moral. Heteronomi 
moral berarti sikap moral di mana orang melaksanakan kewajiban bukan berdasarkan 
keinsafan tetapi berdasarkan rasa takut, tertekan, takut berdosa. Orang yang demikian 
hidup sesuai dengan tuntutan lingkungannya, bukan berdasarkan kesadaran, tetapi 
karena takut ditegur, dimarahi, takut berdosa. Sikap ini terwujud dalam hubungan 
dengan orang tua, dalam sikap terhadap seksualitas, dalam ketaatan terhadap tuntutan 
agama. Ini suatu penyimpangan dari sikap moral yang sebenarnya. Pernyataan sikap 
moral yang sebenarnya ialah otonomi moral, yang berarti orang taat dan menjalankan 
kewajibannya karena ia sadar dan insyaf. Tetapi tidak berarti suatu sikap menutup diri. 
Dalam otonomi moral kita diminta untuk rendah hati menerima situasi masyarakat 
dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Otonomi menempatkan inti moralitas 
dalam sikap batin. Otonomi moral yang mendasarkan pada otoritas individu untuk 
melakukan pertimbangan dan tindakan moral telah menjadi alasan bagi adanya gerakan 
anti pendidikan moral. Lihat dalam Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2002, hlm. 766. 
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dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai 
situasi yang baru yang dikehendakinya;19 

3. Dimensi sejarah (historis), bahwa penanaman jiwa kebangsaan pada 
kader perlu dimulai dengan memahami arti kemerdekaan Indonesia 
sebagai suatu revolusi nasional. Revolusi adalah ” eine Umwertung aller 
Werte” (penjungkirbalikan dari tata nilai yang lapuk untuk diganti dengan 
yang baru dan “Umgestatltung von Grundaus” (suatu perombakan dari 
akar-akarnya”).20 Revolusi Indonesia memiliki tiga segi kerangka tujuan: 
(i) di bidang politik, suatu Negara Kesatuan dan Negara Kebangsaan 
Republik yang demokratis dari Sabang sampai Merauke; (ii) di bidang 
sosial, suatu masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adil dan makmur 
badaniyah dan rohaniyah, atau dengan lain perkataan, masyarakat 
sosialis Indonesia; dan (iii) di bidang internasional, persahabatan 
dan perdamaian dunia, terutama sekali dengan Asia Afrika, untuk 
membentuk dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme; 

4. Dimensi yuridis-sosiologis, yaitu mengedepankan tatanan hukum untuk 
mengkaji nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam masyarakat, secara 
sosiologis menggunakan keseharian yang ada di dalam masyarakat 
majemuk untuk mengkaji nilai-nilai Pancasila.21 

Pancasila memerlukan revitalisasi agar tetap kredibel, dalam arti Pancasila 
diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD NRI 1945 dan 
dieksplorasikan sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya, 
yaitu realitas, idealitas dan fl eksibilitasnya. Membumikan Pancasila dilakukan 
dengan mengembalikan jati dirinya sebagai ideologi negara dan mengubah 
dari wacana ideologi semata, menjadi ilmu serta tetap menjadikan Pancasila 
sebagai kriteria kritik terhadap kebijakan hukum (legal policy) negara. Dengan 
demikian, Pancasila dapat hidup dalam kenyataan sehari-hari (living reality), 

19 Soekarno. Pancasila Sebagai Dasar Negara. PT Toko Buku Gunung Agung Tbk., 
Jakarta, 2001, hlm. 86.

20 Lihat juga Chazan, Barry. Contemporary Approaches to Moral Education. 
Teachers College Press, New York, 1985, hlm. 9-11.

21 Realitas budaya nusantara yang plural berdasarkan kemajemukan komunitas 
etnis yang hidup di atas pulau atau gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan 
menunjukkan berbagai macam perbedaan. Perbedaan peta geografis dan etnis-
kultural inilah yang berpotensi sebagai sumber dari berbagai jenis konfl ik yang timbul 
secara alamiah atau yang dengan sengaja direkayasa menjadi konfl ik. Jenis konfl ik 
ditimbulkan, antara lain, oleh isu SARA dan oleh adanya ketegangan antara keinginan 
untuk mempertahankan diri sebagai komunitas lokal pada satu sisi, dan pada sisi lain 
lemahnya perekat keadilan yang seharusnya dapat merekat seluruh komunitas agar 
dapat mempersatukan diri sebagai sebuah bangsa dengan makna dalam ungkapan 
bhinneka tunggal ika sebagai jatidiri.
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dengan tetap melihat perkembangan masyarakat dalam berbagai segi, 
termasuk peningkatan HAM (cq. Hak-hak masyarakat Sedulur Sikep dalam 
pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup).

C. SIMPULAN 

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara atau “staatsfundamentalnorm” 
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kerangka 
keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif, sehingga 
Pancasila menjadi cita hukum (rechtssidee) negara Indonesia dalam fungsi 
regulatif maupun konstitutif. Pancasila juga merupakan ideologi negara 
dan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan

Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan ideal dan konstitusional itu 
menjiwai, dan menyemangati (spiritualized by the ideal base) perumusan legal 
policy sebagai frame (work) of thinking dalam pembangunan hukum. Kerangka 
pikir tersebut, mempunyai dua fungsi, yaitu: (i) untuk pendalaman ilmiah 
dengan berbagi pendekatan (approaches) untuk menemukan pemikiran 
sistematik dengan pandangan konseptul-strategis mengenai hukum nasional 
dan daerah. Di dalamnya tercakup semua bidang kehidupan bangsa yang 
akan di bangun, dengan memanfaatkan hasil penelitian strategis, berupa 
naskah akademis, baik untuk dipergunakan bagi kelanjutan pembahasan 
ilmiah maupun untuk keperluan sebagai informasi manajemen, yakni 
informasi bagi pihak pengambil keputusan (decision maker); dan (ii) untuk 
memenuhi kebutuhan manajemen pembangunan hukum nasional dan 
daerah sebagai konsep induk manajemen strategis politik hukum nasional 
dan daerah, baik yang sifatnya global, dan diharapkan berlaku untuk jangka 
panjang, maupun yang sifatnya periodik (medium term). Nilai-nilai Pancasila 
harus diimplementasikan, untuk mengupayakan perlindungan secara 
optimal terhadap seluruh produk hukum dan tidak terkecuali terhadap 
local genius yang berasal dari adat istiadat, (pengetahuan tradisional dan 
kearifan lokal di daerah)

DAFTAR PUSTAKA

Attamimi, A. Hamid S. Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa 
Indonesia: Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan 
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, BP7 Pusat, Jakarta, 1991.

Azyhary, Muhammad Tahrir. Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode 
Negara Madinah dan Pada Masa Kini, Kencana, Jakarta, 2010

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Ani Purwanti

30

Bagus, Lorens. Kamus Filsafat. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. 
Baswir, Revrisond. “Peluang Dan Tantangan Pengamalan Pancasila Dalam 

Bidang Ekonomi”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional 
Pancasila, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Hotel Patra Jasa, Semarang, 29 Juni 2013.

Chazan, Barry. Contemporary Approaches to Moral Education. Teachers College 
Press, New York, 1985.

M.D., Moh. Mahfud, “Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum“. 
Dalam Jurnal Filsafat Pancasila, Univesitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 1999.

MD., Moh. Mahfud. “Hukum, Moral dan Politik”. Bahan Kuliah Matrikulasi 
Program Doktor, Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, 
Semarang, 23 Agustus 2008. 

MD., Moh. Mahfud. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi, Pustaka 
LP3ES, Jakarta, 2006

MD., Moh.Mahfud. Politik Hukum di Indonesia, PT.Raja Grafi ndo Persada, 
Jakarta, 2011.

Soekarno. Pancasila Sebagai Dasar Negara. PT Toko Buku Gunung Agung Tbk., 
Jakarta, 2001.

Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi 
Pemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 
4 Agustus 2010.

Warassih, Esmi. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. PT Suryandaru Utama, 
Semarang, 2005, hlm. xv.

Wingnjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan 
Masalah, Bayumedia, Malang, 2008.

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



URGENSI PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI 
DASAR NEGARA, IDEOLOGI BANGSA 

DAN NEGARA 

Benny Riyanto1

A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara atau pokok kaidah fundamental negara 
“staatsfundamentalnorm” yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan 
sekaligus cita hukum (rechtssidee) negara Indonesia karena bersumber pada 
pandangan dan falsafah hidup yang mendalam, di mana tersimpul ciri khas, 
sifat, dan karakter luhur bangsa Indonesia.2

Pancasila sudah disepakati bersama sebagai cara pandang hidup bangsa 
(the way of life) dan sekaligus sebagai dasar negara. Secara teoretik, cara 
pandang hidup bangsa (the way of life) selalu berbasis nilai-nilai yang bersifat 
meta-yuridis, berbasis nilai-nilai dan moralitas yang disepakati bersama. Jadi 
Pancasila pun demikian, dan itu merupakan kenyataan sejarah. Nilai-nilai yang 
bersifat meta-yuridis ini jelas belum dapat mempunyai kekuatan hukum. Agar 
dapat mengikat secara hukum, maka nilai-nilai ini harus dituangkan dalam 
norma hukum. Sesuatu akan menjadi norma kalau memang dikehendaki oleh 
bangsa sebagai norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas yang 
baik. Untuk dapat mengikat secara hukum maka, norma-norma itu harus 
dituangkan di dalam aturan hukum positif yang memenuhi syarat-syarat 
sebagaimana diajarkan oleh John Austin.3 

Akan tetapi secara aktual dalam konteks kekinian, Pancasila sebagai 
nilai-nilai itu sendiri menerima tantangan yang menyulitkan. Penerimaannya 
sekarang ini sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam 

1  Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 
2  Hernowo, Implementasi Pancasila Menjamin Integrasi Nasional Berdasarkan 

Wawasan Kesatuan dan Persatuan Bangsa, LPPKB, Jakarta, 2006, hlm. 5.
3  Lihat Soedjati Djiwandono, J. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis 

ke Arah Pembaharuan. CSIS, Jakarta, 1995, hlm. 19-24. 
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masyarakat. Indikasinya,Pancasila berada di antara ancaman fundametalisme 
pasar dan fundamentalisme agama. Kenyataan adanya reduksi atas nilai-
nilai dalam Pancasila ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh 
bangsa Indonesia.

Berangkat dari latar belakang pemikiran di atas, makalah ini berusaha 
menawarkan urgensi penegasan Pancasila sebagai landasan dasar negara, 
ideologi bangsa dan negara. Secara ontologis, Pancasila dilihat sebagai realitas 
yang keberadaannya telah menyejarah dan telah dikehendaki bersama 
sebagai way of life oleh bangsa Indonesia. Secara epistemologis, ingin dibangun 
konstruksi pemikiran berbasis fenomena-fenomena yang mempengaruhi 
Pancasila di era yang berubah. Secara metodologis, pendekatan socio-legal 
approach digunakan untuk mengkonsepsikan hukum sebagai norma 
sekaligus bagaimana norma itu di dalam pelaksanaannya mempengaruhi 
dan dipengaruhi oleh sub-sistem yang lain. 

B. PEMBAHASAN

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila. Pancasila adalah 
pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan 
bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia 
dan sesama manusia serta manusia dan alam semesta yang berintikan 
keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam 
semesta. Secara formal Pancasila dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, 
khususnya dalam rumusan lima dasar kefi lsafatan menegara, dan dijabarkan 
lebih lanjut dalam Pasal-Pasal UUD tersebut. Pancasila dan Pembukaan 
UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. 
Rumusan hukum dasar terdapat pada Pasal-Pasal UUD 1945 adalah pancaran 
dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Penjelasan 
UUD 1945 sendiri juga telah mengutarakan hal yang serupa, walaupun tidak 
menggunakan istilah norma dasar, melainkan dengan menyebutnya sebagai 
cita-cita hukum yang terwujud dari Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat 
dan pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
UUD 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan 
dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD (nilai-
nilai pancasila).

Menurut kajian Komisi Konstitusi, kesepakatan MPR untuk 
mempertahankan Pembukaan bukan sekedar didukung oleh kesepakatan 
nasional, namun mendapatkan pembenaran dari hal-hal sebagai berikut:
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Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

a. Nilai dan Norma Dasar Negara (Staatsfundamentalnorm)
Pembukaan UUD 1945 sangat terkait dengan peristiwa Proklamasi 
kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai perjanjian luhur. Kemerdekaan 
merupakan pintu gerbang kemerdekaan republik Indonesia sebagai 
negara berdaulat. Lebih dari itu, wujud konkrit Proklamasi secara historis 
terkait dengan Piagam Jakarta. Mengabadikan nilai-nilai terpuji bangsa 
juga dapat menjadi tali batin masyarakat indonesia untuk memelihara 
persatuan dan kesatuan.

b. Visi dan Misi Negara
Kehendak untuk tidak melakukan perubahan terhadap pembukaan 
sesungguhnya dikaitkan dengan dasar dan tujuan berdirinya NKRI. 
Tujuan tersebut mencakup juridiksi nasional maupun dimensi 
internasional. Tujuan juridiksi nasional tidak saja terbatas dalam 
memisahan kekuasaan antar lembaga negara. Akan tetapi, hendaknya 
dapat diarahkan pada upaya-upaya konkret untuk melindungi dan 
mensejahterakan segenap warganegara. Tujuan negara dalam dimensi 
internasional sertuang dalam sikap suatu negara untuk mematuhi 
ketentuan hukum internasional dan perdamaian dunia.

c. Dasar dan Filsafat Negara (Filosofi sche Grondslag)
Pancasila sebagai dasar filsafat negara befungsi sebagai pengarah 
dan pemelihara komitmen kebersamaan, dan persatuan masyarakat 
Indonesia. Pancaila sebagai acuan dasar dalam bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara.

d. Cita Hukum (Rechtsidee)
Pembukaan mengandung cita hukum dan merupakan hukum tertinggi yang 
tidak saja mengandung prinsip-prinsip hukum fundamental, norma-norma 
dasar. Dengan demikian sebagai sumber hukum tertinggi ia menjadi acuan 
yuridis bagi ketentuan hukum yang secara hierarkis berada dibawah UUD.

Hukum yang berbasis Pancasila merupakan sistem norma, sebuah sistem 
yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau 
das sollen). Norma-norma yang dibangun berbasis Pancasila sesungguhnya 
merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Nilai-nilai 
yang terkandung di dalam Pancasila akan menjadi sebuah norma kalau 
memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada 
moralitas maupun nilai-nilai yang baik bangsa Indonesia. Jadi pertimbangan-
pertimbangan yang melandasi lahirnya norma-norma berbasis Pancasila 
tersebut bersifat meta yuridis. 

Kehendak untuk membangun norma-norma hukum berbasis Pancasila 
adalah kehendak yang netral, objektif dan kehendak yang memang menurut 
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akal sehat harus demikian. Jadi kehendak tersebut, dilandasi pertimbangan 
yang oleh umum (common sense) dianggap benar. Mengapa dianggap benar 
karena dilandaskan pada keyakinan akan kebenaran nilai-nilai dalam 
Pancasila, yang memuat idea-idea bagaimana seharusnya kehidupan bangsa 
berbasis Pancasila itu dijalankan (das sollen).

Mengingat idea-idea tersebut masih bersifat das sollen, maka ia belum 
menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat4. Norma-norma berbasis 
Pancasila tersebut akan menjadi mengikat bangsa Indonesia dalam segala 
aspek kehidupan, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum 
dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan 
memuat perintah. 

Dengan telah dituangkannya norma-norma tersebut kedalam hukum 
yang berlaku (hukum positif) maka ,sesungguhnya pembicaraan moral,nilai-
nilai berbasis Pancasila telah selesai dan fi nal. Akan tetapi apakah hanya 
berhenti sampai disitu, tentu tidak. Hukum yang berisi keharusan-keharusan 
sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di 
dalam kenyataan. Untuk dapat merealisasikan di dalam kenyataan maka 
harus dibangun budaya hukum Pancasila.

Hukum yang dibangun berbasis Pancasila merupakan sistem norma, 
sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang 
seharusnya atau das sollen) yang harus dibangun dalam masyarakat yang 
mendudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan mengacu 
pada ajaran Hans Kelsen, norma–norma yang memuat nilai-nilai Pancasila 
merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Nilai 
dalam Pancasila akan menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki 
menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun 
nilai-nilai yang baik berdasarkan Pancasila. Jadi pertimbangan-pertimbangan 
yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat 
metayuridis tersebut bersifat das sollen, dan belum menjadi hukum yang 
berlaku mengikat masyarakat. Permasalahannya bangsa Indonesia yang 
terus mengalami perubahan belum merumuskan kembali dan menjabarkan 
apa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 

Kalau belum ada kesepakatan tentang apa nilai-nilai yang terkandung 
di dalam Pancasila, maka secara logika positivis-rasionalis, akan sulit 
menjabarkannya dalam ketentuan hukum yang mengikat. Membangun 
hukum berbasis Pancasila tentu harus dilandasi oleh adanya nilai-nilai 

4  James R.Maxeiner, “Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of 
the Rule of Law” dalam The Rule of Law in Comparative Perspective, (Editor : Mortimer 
Sellers,Tadeuz Tomaszewski), Springer, 2010, hlm. 41-67.
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Pancasila yang telah diterima sebagai kehendak bangsa. Nilai-nilai yang 
dibangun berbasis Pancasila itu tentu belum bersifat mengikat secara hukum. 
Oleh sebab itu, penting untuk membuat suatu wadah yang bisa menjadi 
tuntunan bagi masyarakat untuk mengetahui penjabaran nilai-nilai Pancasila 
ini, meskipun tidak dapat “mewakili” penafsiran tunggal oleh negara.

Campur tangan negara sebaiknya dilihat sebagai solusi untuk 
mewujudkan nilai-nilai Pancasila yang harus diobyektifikasi sehingga 
dapat merefleksikan pandangan hidup bangsa. Begitupun, campur tangan 
negara dalam konteks ini juga bisa disikapi sebagai bentuk tanggung 
jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. 
Apabila negara terus-menerus melakukan pembiaran atas penafsiran 
yang sangat beragam tentang keberadaan Pancasila dan nilai-nilai yang 
terkandung di dalamnya, maka akan sangat sulit membangun hukum 
yang berbasis Pancasila.

Negara harus mengatasi hal ini melalui 2 (dua) metode pendekatan: 
Pertama pendekatan yuridis : kekuasaan negara untuk bertindak di dalam 
wilayahnya sendiri mempunyai pengertian bahwa negara tidak saja 
mempunyai wewenang atas warganegaranya, tetapi juga semua orang 
asing dan harta bendanya yang berada di wilayah negara tersebut. Sudah 
barang tentu kekuasaan negara yang demikian itu tidak dapat dilakukan 
secara sewenang-wenang, akan tetapi harus diatur menurut peraturan 
perudang-undangan maupun ketentuan hukum internasional. Kekuasaan 
negara di dalam batas-batas wilayahnya juga mencakup kewenangan untuk 
mengambil tindakan yang perlu unutk menjamin keamanan, tertib sosial dan 
kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hak 
individu memang harus diperhatikan, tetapi hak-hak masyarakat harus lebih 
diutamakan. Ketaatan terhadap hukum bukan persoalan pilihan seseorang 
semata-mata, tetapi sesuatu hal yang harus dilakukan. Oleh karena ketaatan 
terhadap hukum ini diperlukan sebagai syarat yang harus ada dalam 
masyarakat yang teratur, maka bilamana perlu ketaatan terhadap hukum 
harus ditegakkan dengan menggunakan senjata. 

Kedua, pendekatan budaya, untuk menjebatani antara ideos nilai-nilai 
Pancasila dengan feit, mengenai kenyataan anomik dan anomalik dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat diartikan adanya 
keharusan (das sollen) bahwa Pancasila harus dapat mengantarkan Indonesia 
menuju negara demokrasi modern. Hal yang mendesak adalah merumuskan 
kembali nilai-nilai Pancasila ditengah perubahan tatanan sosial. Selanjutnya 
harus ada akseptasi yang luas atas nilai-nilai itu. Akseptasi ini merefl eksikan 
kehendak bersama bangsa. Kehendak bersama ini akan menjadi landasan 
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untuk melakukan positivisasi norma-norma ke dalam aturan hukum, yang 
mengikat masyarakat.

C. SIMPULAN 

Penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara 
harus didasarkan pada pembenaran secara teoretik maupun realistik. Norma-
norma berbasis Pancasila yang akan dirumuskan akan menjadi mengikat 
bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, apabila norma tersebut 
dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, 
dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah.

Hukum yang berisi keharusan-keharusan sebagai penjabaran nilai-nilai 
Pancasila tersebut tentu harus dijabarkan di dalam kenyataan. Untuk dapat 
merealisasikan di dalam kenyataan maka harus dibangun budaya hukum 
Pancasila. Hal ini karena budaya (termasuk budaya hukum) berperan untuk 
menjembatani antara ideal yang dibangun dari nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan fakta sehari-hari. Jelas bahwa tuntunan dari negara menjadi 
penting di tengah perubahan-perubahan sosial yang berpotensi menciptakan 
fundamentalisme pasar maupun fundamentalisme agama, yang tidak 
dikehendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan pemahaman tersebut, 
paper ini merekomendasikan beberapa hal, yaitu urgensifi ta untuk: (i) 
merumuskan dan menjabarkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila; (ii) negara memelopori perumusan dan penjabaran kembali 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai wujud tanggungjawab 
negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan; dan (iii) Negara 
mereduksi adanya fenomena fundamentalisme pasar dan fundamentalisme 
agama melalui kekuasaan yang memang dibenarkan untuk dijalankan negara.
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A. PENDAHULUAN

Pancasila digali berdasarkan pada kenyataan budaya bangsa yang sarat 
nilai-nilai yang mencerminkan budaya bangsa, sebagai bagian dari budaya 
oriental yang dikatakan memiliki adat ketimuran dan masih menggunakan 
cara-cara berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyikapi kehidupan 
dan menyelesaikan permasalahan.

Para The founding fathers telah menetapkan Pancasila sebagai dasar fi lsafat 
Negara serta ideologi bangsa dan Negara Indonesia. Menurut Notonagoro 
dengan mencantumkan Pancasila ke dalam pembukaan undang-Undang 
Dasar 1945, maka Pancasila telah mendapatkan legitimasi baik fi losofi s, 
yuridis, dan politis, sehingga Pancasila harus dipandang sebagai staats 
fundamental norm. Konsekuensinya, maka secara yuridis nilai-nilai yang ada 
dalam Pancasila harus diderivasikan ke dalam UUD dan seluruh peraturan 
perundangan.1 

Pancasila dalam fungsi dan kedudukannya sebagai dasar falsafah 
bangsa Indonesia mempunyai peran untuk melindungi dan mengayomi 
berbagai kepentingan yang ada secara berimbang daan serasi, dalam arti juga 
memberikan kedudukan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam 
proses peradilan anak. Memberikan haknya sebagai korban dan sebagai 
pelaku untuk menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama.

Sebagai suatu sistem fi lsafat dan juga merupakan suatu sistem nilai 
yang dianut bangsa dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung 

1  Kaelan, 2007, Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dan 
ideologi Bangsa dan Negara Indonesia, Yogyakarta: Badan penerbit Filsafat UGM, hlm. 
6 - 7
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dalam Pancasila diakui sebagai jiwa bangsa dan merupakan pencerminan 
kepribadian bangsa, identitas nasional, sejalan dengan nilai-nilai hukum 
di dalam masyarakat yang antara lain bersumber dari hukum agama dan 
hukum adat. Landasan nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain 
bersumber dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 
adat/ tradisional maupun agama.2

Berbagai nilai dalam Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang 
tidak dapat dipisahkan dalam sila-sila yang merumuskan asas atau hakikat 
abstrak kehidupan manusia Indonesia yang berpangkal pada tiga hubungan 
kodrat kemanusiaan selengkap-lengkapnya, yaitu: hubungan manusia 
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia termasuk dirinya sendiri, 
dan hubungan manusia dengan benda (meliputi benda-benda anorganis, 
vegetative, animal).3 Berdasarkan tiga hubungan kodrat kemanusiaan 
selengkapnya menjelma dalam kelima sila Pancasila. 

Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa adalah penjelmaan dari 
hubungan manusia dengan Tuhan, sila kedua Kemanusiaan yang Adil 
dan Beradab adalah penjelmaan dari hubungan manusia dengan manusia 
termasuk dirinya sendiri, sila ketiga Persatuan Indonesia adalah penjelmaan 
dari hubungan manusia dengan sesamanya manusia, sila keempat Kerakyatan 
yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 
perwakilan adalah penjelmaan manusia dengan dengan sesamanya 
manusia, dan sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
adalah penjelmaan manusia dengan dengan sesamanya manusia dan juga 
dengan benda. Manusialah yang menjadi pangkal mempersatukan kelima 
sila dalam Pancasila.4

Dalam usaha melaksanakan, mengaktualisasikan nilai-nilai sila Pancasila 
dari alam idealis menuju alam realitas, maka perlu dipahami Empat Pilar 
Kebangsaan sebagai empat penyangga yang menjadi pedoman dalam menjaga 
keutuhan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Sebagai Pilar pertama Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara, 
Asas Kerohanian, Ideologi Negara Republik Indonesia. Hal tersebut jelas 
tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. 

2  M. Sastrapratedja, Pancasila Sebagai Prinsip Humanisasi masyarakat, 
Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila dalam Bidang Sosial Budaya, dalam Abbas 
Hamami Mintaredja et.al, Memaknai Kembali Pancasila, Yogyakarta: Badan Penerbitan 
Filsafat UGM, 2007, hlm.29.

3  Sunaryo Wreksosuharjo, Filsafat Pancasila Secara Ilmiah dan Apllikatif, 
Yogyakarta: ANDI, 2004, hlm. 37

4  Ibid
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Memahami Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara adalah memahami 
Pancasila sedalam-dalamnya, sampai pada hakikat yang mengarahkan/ 
menuntun kehidupan pribadi manusia sebagai perorangan, masyarakat, 
bangsa, dan Negara, dan kemanusiaan pada umumnya; di samping jugga 
untuk mempertangggungjawabkan kehidupan tersebut.5 

Pilar kedua adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai 
Konstitusi Negara yang mempunyai peranan penting, disahkan oleh panitia 
Persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 yang 
dimumkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun 1946 N0.7, halaman 
45 – 48, yang secara konsepsional memuat pandangan-pandangan secara 
fi losofi s, Yuridis, Politik dan Sosioloogis, yang terdiri dari:

1. Pembukaan (Preambule), yang meliputi 4 alinea;
2. Batang tubuh atau Isi UUD 1945, yang meliputi:

a. 16 Bab
b. 37 Pasal
c. 1 Pasal Auran Peralihan
d. 2 Ayat Aturan Tambahan

3. Penjelasan (resmi = authentik) dari UUD 1945.6

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang berbunyi sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 
maka disusunlah Kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 
Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Penjelasan resmi disebutkan bahwa pembukaan UUD 1945 
mengandung 4 pokok pikiran yang berikut:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia berdasarkan atas persatuan;

5  Sunaryo Wreksosuhardjo, 2005, Opcit, hlm. 29
6  C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 10 - 11
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2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia;

3. Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar 
atas kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan;

4. Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa menurut 
dasar kemannusiaan yang adil dan beradab. 

NKRI merupakan pilar ketiga, yaitu sebagai Negara kesatuan Republik 
Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara, mempunyai batas 
wilayah darat, laut dan udara, memiliki warganegara, lagu kebangsaan 
Indonesia Raya serta serta bahasa nasional Indonesia. Sebagai Negara Kesatuan 
ialah Negara yang berkedaulatan ke luar dan ke dalam, serta mempunyai 
kekuasaan untuk mengatur dan memimpin seluruh wilayah nnegara yang 
berada di bawah pemerintah pusat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan 
bahwa, Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. 
Bentuk pemerintahan Indonesia ialah Republik. 

Sebagai Negara kesatuan yang berbentuk republik, pemerintah serta 
seluruh aparaturnya (alatnya) berkewajiban mengatur dan mengurusi 
kepentingan seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan. Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden yang dibantu oleh seorang 
Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Wilayah Negara 
kesatuan merupakan perwujudan kesatuan kepulauan Nusantara yaitu:

1. Satu kesatuan politik;
2. Satu kesatuan ekonomi;
3. Satu kesatuan sosial dan budaya;
4. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Keempat perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan itu 
disebut Wawasan Nusantara. 

Selanjutnya dalam Pilar keempat adalah Bhineka Tungggal Ika yang 
menggambarkan persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia, yaitu 
walaupun Indonesia terdiri diri atas bermacam-macam suku bangsa, berbagai 
pulau, bahasa, adat istiadat, dan agama tetapi merupakan satu kesatuan. 
Perwujudan persatuan dan kesatuan ialah menempatkan kepentingan umum, 
Negara, dan bangsa di atas kepentingan pribadi serta golonngan. 

Latar belakang pemikiran dalam melaksanakan Empat Pilar Kebangsaan 
yaitu:

“Reformasi konstitusi yang diwujudkan MPR melalui perubahan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999 – 2002) telah 
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mengantarkan bangsa Indonesia memasuki babak baru yang mengubah 
sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indoneesia tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun1945) 
memberikan landasan yang kuat bagi bangsa untuk mengatur dan 
mengarahkan penyelenggaraan Negara, terbentuknya good governance, 
serta mendukung penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai 
harapan rakyat dan semanagat reformasi.”

Namun keberhasilan yang diupayakan sebagai pelaksanaan dari 
Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 tidak sendirinya menjamin bahwa 
apa yang dikehendaki oleh konstitusi terwujud. Terutama pada tingkat 
implementasi masih ditemukan adanya deviasi dan distorsi dalam kehidupan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam konstitusi. 
Fenomena kemiskinan, ketidakadilan dan aksi kekerasan yang dilakukan 
kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat merupakan beberapa contoh 
yang dapat disebut untuk menggambarkan betapa penting peningkatan 
kesadaran hukum dan budaya berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara.

Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika adalah nilai-nilai luhur bangsa 
yang menjadi ciri karakter bangsa. Dengan pemasyarakatan empat pilar 
kehidupan berbangsa dan bernegaraa yang tak terpisahkan tersebut 
diharapkan masyarakat memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara 
yang memungkinkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakaat 
dan bernegara yang demokratis, sejahtera dan bermartabat sesuai amanah 
konstitusi.”7

Rumusan masalahnya adalah apakah Pancasila dapat menjadi penguji 
kebenaran hukum positif yaitu sebagai dasar rekonstruksi dalam sistem 
hukum nasional sekaligus menjadi arah hukum positif tersebut untuk 
dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk mencapai 
tujuan negara. 

B. PEMBAHASAN

Di dalam Pancasila tercakup fi lsafat hidup dan cita-cita luhur bangsa 
Indonesia, tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia 
dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Sebagai 
studi hukum, maka peradilan restoratif merupakan bagian dari studi fi lsafat, 

7  Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 
Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan 
Ketetapan Majelis Permusyawarataan Rakyat Republik Indonesia, “ SambutanPimpinan 
MPR RI Periode 2009 – 2014”, Jakarta: Sekjen MPR-RI, 2011, hlm. ix, x, xii.
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artinya akan mempertanyakan tentang keselarasan antara prinsip-prinsip 
dalam peradilan retoratif dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila 
sebagai perspektif Indonesia dalam pemidanaan, yaitu bertolak dari asumsi 
bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang 
amat besar untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi 
manusia dan masyarakat Indonesia yang bukan saja secara kontekstual, 
tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya 
secara konseptual maupun operasional.8 

Hal tersebut juga disebutkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945, 
yaitu bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan 
adalah mewujudkan “cita hukum” (Rechtsidee), yaitu Pancasila. Cita 
hukum ada di dalam cita bangsa Indonesia, baik berupa gagasan, rasa, 
cipta, dan pikiran, sedangkan hukum merupakan kenyataan dalam 
kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang diinginkan dan bertujuan 
mengabdi kepada nilai-nilai tersebut. Cita hukum dapat dipahami sebagai 
konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum 
pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, 
cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan 
konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu 
akan kehilangan maknanya.9 Setiap proses pembentukan dan penegakan 
serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum 
tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati. Hans 
Kelsen menyebut cita hukum sebagai the source of identity and as the source 
of unity of legal system.10

Sebagai ajaran fi lsafat, Pancasila mencerminkan sistem nilai dan tata 
nilai yang mendasar. Sistem nilai dan tata nilai tersebut adalah pandangan 
hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa 
Indonesia. Nilai-nilai Pancasila diakui sebagai jiwa bangsa dan merupakan 
pencerminan kepribadian bangsa, identitas nasional.11 Dalam fungsi dan 
kedudukannya sebagai dasar falsafah Indonesia, Pancasila berperan untuk 
melindungi dan mengayomi berbagai kepentingan yang ada secara berimbang 
dan serasi, sehingga di Indonesia dijamin adanya perlindungan terhadap 
kepentingan dan hak seluruh bangsa Indonesia. 

8  Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung, 
PT.Refi ka Aditama, 2006, hlm. 18

9  Gustav Radbruch, 1961, dalam buku Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: 
Alumni, 1991, hlm. 13 – 21.

10  Joseph Raz, The Concept of legal System, An Introduction to the Theory of Legal 
System, London: Oxford University Press, 1973, hlm. 170

11  C.S.T. Kansil, opcit.
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Pancasila berasal dari budaya bangsa yang sarat nilai, sehingga di 
dalamnya terkandung nilai-nilai yang mencerminkan budaya bangsa 
Indonesia. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Pancasila memberikan 
corak dan warna kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia, 
manusia dengan masyarakat dan manusia dengan Tuhan.

Menurut Sudiman Kartohadiprodjo:

“Negara kita berdasarkan pikiran lain, ialah Pancasila. Pancasila berjiwa 
kekeluargaan dan gotong-royong yang tidak berpangkal pada individu 
yang dilahirkan bebas dan merdeka melainkan pada “ Kesatuan dalam 
Perbedaan: Perbedaan dalam Kesatuan”. Suatu pandangan tentang 
tempat individu dalam pergaulan hidup yang digambarkan dengan 
terang sebagai “ora sanak ora kadang, jen mati melu kelangan’ atau “ bukan 
anak bukan kerabat, tetapi kalau mati turut kehilangan”. Manusia 
dilihatnya selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. Manusia ini 
ditakdirkan Tuhan untuk hidup bersama dengan sesama manusia yang 
diperlengkapi dengan alat-alat yang diperlukan (Sila pertama, kedua, 
dan Ketiga) untuk menunaikan kodratnya manusia ingin hidup dengan 
bahagia (Sila Kelima) dengan jalan bermusyawarah (Sila Keempat), 
dan untuk hidup hidup bahagia, suatu kelompok manusia (bangsa) 
berorganisasi dalam Negara.”12

Pendapat tersebut mengggambarkan adanya keseimbangan antara 
hak individu, hak masyarakat dan negara. Pandangan yang melihat bahwa 
Pancasila merupakan suatu sistem nilai, dengan demikian merupakan suatu 
sistem fi lsafat dan terdapat dalam realitas obyektif bangsa Indonesia. Hal ini 
ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa Pancasila sebagai fi lsafat 
negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam 
tertib hukum Indonesia. Sebagai konsekuensinya maka setiap perundang-
undangan berdasarkan dan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai dalam sila 
Pancasila. Hal ini juga dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 alinea keempat, bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 
suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil 
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh 

12  Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: Pembangunan, 1965, 
hlm. 39 – 41.
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hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ perwakilan serta dengan 
mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sistem budaya Pancasila merupakan perwujudan pola pikir dan pola 
tindak sistem budaya berdasar nilai-nilai atau asas-asas dalam sila-sila 
Pancasila, yaitu:

a. Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara yang 
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya dan kepercayaan itu dalam masyarakat, berbangsa dan 
bernegara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam 
menyelenggarakan kehidupan bernegara. Oleh karena itu kehidupan 
beragama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus 
dapat mewujudkan kepribadian bangsa yang percaya terhadap Tuhan 
yang Maha Esa.

b. Negara persatuan. Negara Republik Indonesia adalah Negara persatuan 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Demokrasi Pancasila. Kehidupan pribadi atau keluarga dalam 
masyarakat berbangsa dan bernegara harus mampu memilih 
perwakilannya dan pemimpinnya yang dapat bermusyawarah untuk 
mufakat dalam mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan 
golongan atau perseorangan demi terselenggaranya kesejahteraan sosial 
bagi seluruh rakyat.

d. Keadilan sosial bagi semua rakyat.
e. Budi pekerti. Setiap pribadi atau keluarga dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat 
yang luhur.13

Pola tindak sistem sosial budaya Pancasila, yang mencerminkan pada 
sikap-sikap di dalam berperilaku, yaitu:

a. Gotong-royong. Persatuan dan kesatuan hanya terwujud melalui gotong-
royong, suatu sikap kebersamaan dan tenggang rasa baik dalam duka 
maupun suka, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara..”

b. Prasaja. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat tidak akan terwujud 
apabila kehidupan yang sederhana, hemat, cermat, disiplin, profesional 
dan tertib tidak dilaksanakan..”

13  Setyo Wahyudi, hlm. 134
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c. Musyawarah untuk mufakat. Mengutamakan kepentingan umum di 
atas kepentingan golongan atau perorangan dapat menemui perbedaan 
yang tidak diakhiri dengan perpecahan dan perpisahan, maupun 
pertentangan..”

d. Kesatria. Persatuan dan kesatuan, keadilan sosial tidak dapat terwujud 
tanpa keberanian, kejujuran, kesetiaan, pengabdian dan perjuangan yang 
tidak mengenal menyerah demi kehidupann bersama..”

e. Dinamis. Kehidupan pribadi/ keluarga, berbangsa dan bernegara, 
bersifat dinamis sesuai dengan jaman.”

Sejalan dengan ide untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, maka 
dalam kaitannya dengan sistem hukum yang berdasarkan Pancasila tidak 
dapat dipisahkan dalam keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai 
keutuhan dengan sistem-sistem lainnya yang berintegrasi secara serasi selaras 
dan seimbang dalam harmonisasi nilai-nilai budaya, moral, agama dalam 
kesatuan Bhineka Tungggal Ika.

Sebagai suatu kaidah Pancasila merupakan dasar, cita hukum yang sangat 
tepat dijadikan sebagai plattform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia 
yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu. 
Pancasila juga termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya 
ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila 
diubah maka berarti Pembukaan UUD pun diubah. Jika Pembukaan UUD 
diubah maka kemerdekaan yang pernah dinyatakan (di dalam pembukaan 
itu) dianggap menjadi tidak ada lagi sehingga negara Indonesia menjadi tidak 
ada atau bubar. Menurut penjelasan UUD 1945, Pembukaan menciptakan 
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pasal-pasal UUD 1945 
tersebut. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan UUD 
dan merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi (baik yang tertulis 
maupun yang tidak tertulis). Dengan demikian, semua produk hukum dan 
penegakannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang 
ada di dalam UUD 1945 termasuk, bahkan yang terutama, Pancasila. Pancasila 
itulah yang merupakan cita hukum.14 Pancasila dapat menjadi penguji 
kebenaran hukum positif yaitu daalam sistem hukum nasional sekaligus 
menjadi arah hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk 
norma yang imperatif untuk mencapai tujuan negara. Dapat dibedakan 
antara cita hukum dengan konsep tentang hukum, yang pertama terletak 
di dalam ide dan cita, sedangkan yang ke dua merupakan kenyataan yang 
harus bersumber dari cita tersebut.

14  Moh.Mahfud MD, 2006, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, 
Jakarta: LP3ES,hal. 53.
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Menurut Notonagoro pada pidato Dies natalis UGM 10 November 
1955, menyebut Pancasila sebagai ”normafundamental negara” 
(staatsfundamentalnorm), yaitu merupakan norma tertinggi yang kedudukannya 
lebih tinggi daripada undang-undang dasar dan berdasarkan norma yang 
tertinggi inilah konstitusi dan peraturan perundang-undangan harus 
dibentuk.15 Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki 
sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman 
dalam pembentukan dan penegakan hukum d Indonesia. Pertama, hukum 
harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan 
karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yan menanam benih 
disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan 
memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi 
dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus 
dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan 
nomokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif 
berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya 
toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban.

Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari 
keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan ke duanya 
sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan. Pertama, 
Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum, 
dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan 
dari politik hukum di Indonesia. Ke dua, Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 
mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya 
bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad 
yang lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia 
dari sistem hukum lain, sehingga muncul istilah negara hukum Pancasila 
yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu 
pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang karenanya 
dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik. 

Konsep prismatik diambil dari Riggs, ketika ia mengidentifi kasi pilihan 
kombinatif atau jalan tengah atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial 
patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hoogvelt, yaitu ada dua nilai 
sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yakni nilai sosial 
paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial 
patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu.16 
Selanjutnya Riggs mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua 

15  Ibid, hal.55
16  Moh.Mahfud MD, opcit, hal 23
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kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk untuk membangun 
hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap 
perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 

Nilai-nilai khas yang kemudian mengkristalkan tujuan, dasar, cita hukum 
dan norma dasar negara Indonesia yang kemudian melahirkan sistem hukum 
nasional Indonesia yang khas pula, yaitu:

1. Nilai Kepentingan, antara Individualisme dan Kolektivisme. Pancasila 
dan UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk ak milik) dan kebebasan 
individu sebagai hak asasi, tetapi juga sekaligus meletakkan kepentingan 
bersama di atas kepentingan pribadi. Maka muncul antara lain politik 
hukum tentang hak negara menguasai sumber daya alam. Di dalam 
politik hukum yang demikian, hak milik pribadi atas sumber daya alam 
diakui, tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup kepentingan orang 
banyak, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Menguasai disini bukan 
berarti memiliki atau menelola sendiri tetapi (inti menguasai itu) adalah 
mengatur agar ercipta keseimbangan dan harmoni antara kepentingan 
individu dan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.

2. Konsepsi Negara Hukum: antara Rechtsstaat dan the Rule of law. Negara 
hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil 
konsep prismatik atau integatif antara Rechtsstaat dan the Rule of Law, 
sehingga prinsip kepastian hukum dalam Rechtsstaat dipadukan dengan 
prinsip “keadilan” dalam the Rule of Law. Indonesia tidak meilih salah 
satunya tetapi memadukan unsur-unsur baik dari keduanya. Pilihan 
prismatik seperti ini menjadi niscaya karena pada saat ini sudah sulit 
menarik perbedaan yang substantif antara Rechtsstaat dan the Rule of Law. 
Kepastian hukum harus ditegakkan untuk memastikan bahwa keadilan 
di dalam masyarakat juga tegak.

3. Hukum dan Masyarakat: antara Alat Pembangunan dan cermin 
Masyarakat. Di dalam pembangunan hukum Indonesia perlu dipadukan 
hubungan antara hukum dan masyarakat, yakni antara hukum sebagai 
alat perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin keadaan 
masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich, pemuka aliran ”sociological 
jurisprudence”, hukum positif yang baik dan efektif aalah hukum yang 
sesuai dengan living law yakni yang mencerminkan nilai-nilai yang 
hidup di dalam masyarakat.

4. Negara dan Agama: Religius Nation State. Melihat hubungan antara 
negara dan agama, negara Indonesia dengan Sistem Hukum Pancasila 
yang prismatik bukanlah negara agama (theokrasi) yang menjadikan 
satu agama sebagai agama resmi negara dan bukan negara sekuler yang 
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mengabaikan sepenuhnya agama-agama yang dianut oleh rakyatnya. 
Meyakini dan memeluk agama adalah hak asasi yang mutlak tak boleh 
dilanggar atau dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Indonesia 
tidak mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi juga tidak hampa 
atau terlepas sama sekali dari agama dan kehidupan beragama. Indonesia 
adalah sebuah religious nation state (negara kebangsaan yang religius) yang 
menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya 
sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban. Oleh sebab itu tidak boleh 
ada kebijakan, apalagi hukum yang diskriminatif (mengistimewakan 
yang satu dan merendahkan yang lain), dalam kehidupan beragama di 
kalangan rakyat.

Sebagai cita hukum, maka Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam 
pembangunan sistem hukum nasional. Maka sistem hukum nasional yan 
harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila yakni sistem hukum yang 
mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, 
dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan 
mengambil unsur-unsur baiknya. Sistem hukum yang demikian minimal 
mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya 
dalam hubungan keseimbangan, yakni: 

1) Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme.
2) Keseimbangan antara Rechtsstaat dan the Rule of Law.
3) Keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum 

sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
4) Keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) 

atau relegious nation state.

Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar 
yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara 
turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-
Undang Dasar. Karena itu, suasana kebatinan (geistichenhentergrund) yang 
menjadi latar belakang fi losofi s, sosiologis, politis, dan historis perumusan 
juridis suatu ketentuan Undang-Undang Dasar perlu dipahami dengan 
seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang 
terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 
tidak dapat dipahami hanya melalui teksnya saja. Kita harus sungguh-sungguh 
mengerti, memahami konteks fi losofi s, sosio- historis, sosio-politis, sosio-juridis, 
dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi perumusannya. Undang-
Undang Dasar ini dapat disebut sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi 
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dan sekaligus konstitusi sosial yang mencerminkan cita-cita kolektif bangsa, 
baik di bidang politik dan ekonomi maupun sosial-budaya, dengan tetap 
memelihara tingkat abstraksi perumusannya sebagai hukum dasar (rechtsidee).

C. PENUTUP

Sebagai dasar dan ideologi negara atau sebagai cita hukum dan 
staatsfundamentalnorm, Pancasila harus menjadi paradigma dalam setiap 
pembaruan hukum. Sebagai paradigma dalam pembaruan tatanan 
hukum, Pancasila dapat dipandang sebagai ”cita hukum” maupun sebagai 
staatsfundamentalnorm. Sebagai cita hukum, Pancasila dapat memiliki fungsi 
konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya, Pancasila 
menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi 
hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu 
hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum. Dengan fungsi 
regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai 
produk itu adil atau tidak adil. Selanjutnya sebagai staatsfundamentalnorm, 
Pancasila yang menciptakan konstitusi menentukan isi dan bentuk berbagai 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun 
secara hierarkhis. Dalam susunan yang hierarkhis ini Pancasila menjamin 
keserasian atau tiadanya kontradiksi antara berbagai peraturan perundang-
undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagai paradigma 
pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat 
kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan 
penegakan hukum d Indonesia.
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REAKTIFASI PANCASILA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA KE DALAM SISTEM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

NASIONAL

Muhammad Junaidi1

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang dasar Negara republic Indonesia 
tahun 1945 dinyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Makna dari pembukaan di atas setidak-tidaknya dapat ditafsirkan 
bahwa system kehadiran Negara republic Indonesia adalah semata-mata 
mewujudkan sebuah konsep Negara kesejahteraan. Hal tersebut setidak-
tidaknya saat ini masih menjadi dilematik implementasinya baik secara 
teoritik dan konseptual. Usaha-usaha yang dijalankan oleh Negara dalam 
memajukan bangsa jika dilihat dalam berbagai perspektif masih mengalami 
posisi dilematis.

Secara teoritis instrument usaha pemerintah dalam mewujudkan Negara 
yang sejahtera diwujudkan melalui hukum. Hukum oleh pemerintahnya 
atau pemimpinnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan 

1  Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara, 
email: institut.junaidi@gmail.com. Disampaikan dalam Focus Group Discussion 
“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara Dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, kerjasama Universitas 
Diponegoro dengan MPR RI, Rabu, 24 Mei 2017
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mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial, ia hanya sekadar bagian 
dan struktur ideologis yang mengontrol realitas materi dan sarana produksi; 
ia ditentukan dan didefi nisikan dalam kaitannya dengan fungsi politisnya. 
Bahwa seluruh cita hukum berkaitan dengan negara dan karena itu 
merupakan sarana dengan mana mereka yang mengawasi alat-alat produksi 
tetap mengawasi mereka yang dicabut hak miliknya.2

Salah satu usaha yang masih dianggap dilematis dalam membangun 
Negara sejahtera adalah melalui instrument perencanaan pembangunan 
yang dikonsep sesuai dengan karakteristik hukum nasional dengan 
memperhatikan kekuasaan. Kapasitas Negara dalam menjalankan sistem 
secara mutlak utamanya dalam perencanaan pembangunan nasional 
menjadi unsur yang bersifat absolute dijalankan.

Dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 3 
ditegaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di 
tingkat Pusat dan Daerah.

System dan model pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional tentunya memiliki karakteristik 
terintegritas, menyeluruh dan berkesinambungan. Namuan, dalam sisi 
yuridisnya terdapat beberapa materi muatan dalam pembuatan perencanaan 
pembangunan mengembalikan karakteristik kekuasaan pemerintahan yang 
berkuasa. Hal ini sangat memungkinkan sekali adanya system perencanaan 
pembangunan berpeluang untuk inkonsistensi terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republic Indonesia dan pancasila.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 ayat (1) dijelakan bahwa 
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden 
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi 
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga 
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, 
serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 
secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fi skal dalam rencana kerja yang 
berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

2  Zainal Asikin, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafi ndo Persada, 
Jakarta, hlm 84
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Disini jelas bahwa dalam RPJM meskipun penyusunannya berpedoman 
pada RPJP Nasional, akan tetapi egoisme sektoral dari kekuasaan presiden 
yang sedang berkuasa terhadap ideologi yang dianutnya dalam membuat 
perencanaan pembangunan nasional maupun implementasi pembangunan 
nasional. Kosekwensi dari itu semua dalam setiap kekuasaan acapkali 
melahirkan rezim dengan model pembangunan yang diyakini. Hal yang terjadi 
maka apabila terjadi perpindahan kekuasaan maka pola dan sisitem perencanaan 
pembangunan akan menghadirkan karakteristik yang berbeda bahkan jika 
dijabarkan dianggap saling bertentangan antara satu periode pemerintahan 
yang sekarang dengan sebelumnya.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Perencanaan Pembangunan 
Hasil amandement Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa sistem perencanaan 
pembangunan nasional berubah secara total. Hal ini tidak terlepas 
dengan adanya kedudukan kelembagaan Negara yang fungsinya sejajar 
utamanya Adalah Majlis Permusyawatan Rakyat atau yang lebih dikenal 
dengan sebutan MPR dengan lembaga tinggi Negara yang lain.

Pasca amandement Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia kedudukan Majlis Permusyawatan Rakyat tidak lagi 
menjadi lembaga yang mendominasi atau lembaga tertinggi Negara di 
bandingkan lembaga Negara lain yang disebut dalam Undang-Undang 
Dasar. Kedudukan Majlis Permusyawatan Rakyat sejajar dalam sistem 
pemerintahan nasional yang dalam artian sama kedudukannya dengan 
eksekutif maupun judikatif. Konsekwensi tersebut mengakibatkan sistem 
perencanaan maupun masa depan pemerintahan tidak lagi berada pada 
posisi MPR secara absolute akan tetapi setiap lembaga tinggi Negara 
memiliki peran penting dalam mewujudkan hal itu semua.

MPR sekarang ini bukan lembaga tertinggi negara yang dulu 
dilekatkan kepadanya karena MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan 
rakyat sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 
(2) UUD 1945 yang asli. Penyebutan MPR sebagai lembaga tertinggi 
negara di masa lalu didasarkan juga pada bunyi Penjelasan, Bagian 
Sistem Pemerintahan Negara butir III, yang menggariskan bahwa 
“Kekuasaan Negara yang tertinggi di Majelis Permusyawaratan Rakyat,” 
yang kemudian dimasukkan juga di dalam Ketetapan MPRS Nomor 
XX/MPRS/1966. Padahal, seperti dikemukakan di atas, UUD hasil 
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amandemen tidak lagi memiliki Penjelasan Tap MPRS Nomor XX/
MPRS/1966 sudah tidak berlaku, baik karena pada tahun 2000 dengan 
Tap Nomor III/MPR/2000 maupun karena konsekuensi bahwa menurut 
UUD 1945 hasil amandemen TAP MPR bukan merupakan peraturan 
perundang-undangan3. 

Wujud dari itu semua maka pasca reformasi, sistem perencanaan 
pembangunan nasional dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam amanat Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional ditegaskan dalam bagian konsideran bahwa:

a. bahwa atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi 
Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju cita-
cita berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, 
dan makmur;

b. bahwa pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;

c. bahwa tugas pokok bangsa selanjutnya adalah menyempurnakan dan 
menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan 
yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap 
dan berkesinambungan;

d. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, 
efi sien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan 
Nasional; 

Uraian atas model perencanaan pembangunan yan dimaksud adalah 
sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat 
RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun (pasal 1 ayat 4).

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya 
disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 
(lima) tahun. (pasal 1 ayat 5).

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, 
yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 

3 Moh. Mahfud MD, 2010, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, Raja 
Grafi ndo Persada, Jakarta, hlm 31
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(Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga 
untuk periode 5 (lima) tahun(pasal 1 ayat 6).

d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen 
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun (pasal 1 ayat 7).

e. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan 
Nasional untuk periode 1 (satu) tahun(pasal 1 ayat 8).

f. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun(pasal 1 ayat 9).

g. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-
KL), adalah dokumen perencanaan Kementrian/Lembaga untuk 
periode 1 (satu) tahun (pasal 1 ayat 10).

h. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun(pasal 1 ayat 11).

Berdasarkan defi nisi di atas, nampak jelas bahwa sistem perencanaan 
pembangunan nasional didominasi oleh kekuasaan eksekutif. Hal inilah 
yang menjadikan dalam sistem pembangunan nasional eksekutif dapat 
dikatakan sebagai penentu utama baik dalam proses perencanaan 
maupun pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini juga menggaris 
bawahi bahwa amandement Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya telah 
memperkuat kedudukan sistem pemerintahan presidensial.

2. Pancasila dan UUD Sebagai Haluan Perencanaan Pembangunan
Istilah rechtstaat (negara hukum) merupakan istilah baru jika 

dibandingkan dengan istilah demokrasi, konstitusi maupun kedaulatan 
rakyat. Para ahli telah memberikan pengertian terhadap negara hukum. 
R. Soepomo misalnya memberikan pengertian terhadap negara hukum 
sebagai negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum 
berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara 
hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat yang 
artinya memberikan perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan 
ada hubungan timbal balik. Senada dengan Soepomo, Arief Sidharta 
menyatakan negara hukum sebagai negara yang penyelenggaraan 
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pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum 
yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas 
dasar Sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai 
pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah4.

Aktualisasi konsep Negara hukum tersebut maka paham 
konstitusional di Negara Indonesia menempatkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara republic Indonesia di desain sebagai bentuk 
hukum dasar di Negara kita. Konsep yang demikian memungkinkan 
system Negara kekuasaan tidak bisa di tolelir untuk diterapkan di Negara 
kesatuan republik Indonesia.

Berangkat berdasarkan hal tersebut maka sudah seidealnya pancasila 
harus menjadi: 

a. Dasar Negara kita, Republik Indonesia, yang merupakan sumber 
dan segala sumber hukum yang berlaku di Negara kita.

b. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan 
kita, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan 
kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat kita yang beraneka 
ragam sifatnya.

c. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila 
memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tak 
dapat dipisahkan dan bangsa Indonesia, serta merupakan ciri 
khas yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa yang lain. 
Terdapat kemungkinan, bahwa tiap-tiap Sila - secara terlepas dan 
yang lain - bersifat universal, yang juga dimiiki oleh bangsa-bangsa 
lain di dunia ini, akan tetapi kelima Sila yang merupakan satu 
kesatuan yang tidak berpisah-pisah itulah yang menjadi ciri khas 
bangsa Indonesia. 

d. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yakni suatu 
masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual 
berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang merdeka. berdaulat, bersatu. dan berkedaulatan 
rakvat dalam suasana perikehidupan bangsa yangaman. tenteram. 
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia Yang 
merdeka. bersahabat, tertib dan damai.

e. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil 
rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 
yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali 

4  Sirajuddin dan Winardi, 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara 
Press(Kelompok Instras Publising), Malang, hlm 23
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dan kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang 
terpendam sejak berabad-abad yang lain. melainkan karena Pancasila 
itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah 
perjuangan bangsa5.

Berdasarkan hal tersebut dapat diberikan kongklusi bahwa dalam ide 
dan realitas politik serta hukum di Indonesia, Pancasila tidak mungkin 
tergantikan sebagai dasar dan ideologi negara yang dapat menampung, 
meramu, dan memproduk solusi dengan kearifan dan toleransi yang 
tinggi atas berbagai aliran dan kepentingan di dalam masyarakat 
Indonesia yang majemuk6. Kosep yang demikian juga berlaku di Negara 
lain dengan nama ideologi yang berbeda.

Pandangan lain terkait prinsip dasar keberlakuan pancasila sebagai 
hukum dasar yang dituangkan dalam tiga faktor ketatanegaraan itu 
dilihat dalam peranannya sebagai landasan-landasan atau dasar-dasar 
ketatanegaraan khususnya ketatanegaraan Republik Indonesia. 

a. Landasan filosofis yaitu filsafat atau pandangan hidup 
(Levensbeschouwing; Lehensanschauung dan Weltanschauung) yang 
menjadi dasar fi losofi s sewaktu mendirikan negara dan selanjutnya 
menjadi landasan fi losofi s bagi kehidupan negara itu Landasan fi losofi s 
ini menjadi dasar kebijaksanaan bagi ketatalaksanaan pemerintahan 
(administrasi negara), dengan kata lain menjadi dasar pertimbangan 
sewaktu merumuskan sesuatu kebijaksanaan pemerintahan ke dalam 
suatu rancangan peraturan negara atau kepada tindakan-tindakan 
ketatanegaraan. Bagi kita, landasan fi losofi s itu ialah: Pancasila: 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kehijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Landasan juridis yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi 
dasar hukum bagi ketatanegaraan, yang pada umumnya berpuncak 
pada Undang-Undang Dasar (UUD, (Constitution, Grond Wet). 
Bagi kita ialah: UUD RI 1945.

c. Landasan Politis ialah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar 
pengarahan jalannya pemerintahan negara. Umumnya, dimulai 

5 Solly lubis, 1993, Ketatanegaraan Republik Indonesia, Penerbit Mandar Maju, 
Bandung, hlm 80-81

6 Moh. Mahfud MD, 2013, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen 
Konstitusi, Raja Grafi ndo Persada, Jakarta, hlm 13
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dengan penetapan Tujuan Negara dalam UUD, yang selanjutnya 
dirinci dalam dokumen khusus. Bagi kita dokumen itu ialah: Garis-
garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya: GBHN, menurut 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR No. IV tahun 
1973, Tap MPR No. IV tahun 1978). 

Tinjauan terhadap ketiga landasan Ketatanegaraan RI itu dapat 
dilakukan dan dua segi sebagaimana diuraikan terdahulu. yaitu (a) segi 
konsepsional dan (b) segi operasional. 

a. Segi Konsepsional. Segi Konsepsional berarti segi rancangan 
misalnya Pancasila sebagai konsepsi dasar fi lsafat negara, UUD 
1 945 sehagai konsepsi juridis mengenai struktur dan mekanisme 
pemerintahan sedangkan GBHN merupakan konsepsi politis yang 
sekaligus sebagai strategi dan program umum pembangunan yang 
akan dilaksanakan, Sesuai dengan Tujuan Negara yang tercantum 
dalarn UUD.

b. Segi Operasional. Segi Operasionalnya yaitu perihal pelaksanaannya, 
yakni sejauh mana kesesuaian jalannya ketatalaksanaan 
pemerintahan sehari-hari diuji berdasarkan cita-cita dan ketentuan 
yang terkandung dalam landasan-landasan yang tiga macam itu7.

Berdasarkan hal di atas, sudah seyogyanya system perencanaan 
pembangunan nasional kita tidak bisa dibuat hanya berdasarkan nilai-
nilai yang bersifat kurang responsive nilai pancasila dan Undang-Undang 
Dasar. Secara teoritis yang perlu dipertegas adalah konsep pembangunan 
sudah seidealnya dikonsepsikan mewujudkan pandangan dan arah nilai-
nilai yang telah dituangkan dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Kosep kembali ke model perencanaan pembangunan melalui Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi alternative yang dapat 
dianggap tepat dan strategis. Konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) secara tidak langsung mencerminkan pilihan bahwa negara 
Indonesia di bangunan melalui system pembangunan yang bersinergi 
dengan norma-norma dasar. 

Konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) inilah yang dapat 
jadikan sebagai rujukan teorinya yang dibangun oleh Hans Nawiasky. 
Salah seorang murid Kelsen bernama Hans Nawiasky mengembangkan 
teori yang dikedepankan Kelsen. Nawiasky dalam bukunya berjudul 
Algeineine Rechtlehre mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans 

7 Solly lubis, Op.cit, hlm 5-6
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Kelsen suatu norma hukum dan negara manapun selalu berlapis-lapis 
dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar 
dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi 
berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, 
sampai pada norma yang lebih tertinggi yang disebut norma dasar. 
Tetapi Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-
lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dan suatu negara itu juga 
berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan norma-norma 
hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) kelompok besar yang 
terdiri dari: Kelompok I: Staatfundarnentalnorrn (norma fundamental 
negara), Kelompok II: Staatgrundgeset-z (aturan dasar/pokok negara), 
Kelompok III: Forrnell Gesetz (Undang-undang formal), dan Kelompok IV: 
Verordnung &Autonorne Satzung (aturan pelaksana & aturan ortonom)8.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, 4 (empat) kelompok besar norma 
tersebut disebut dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. 
Prinsipnya jika terdapat aturan atau norma yang lebih tinggi 
bertentangan dengan norma di bawahnya, maka norma dibawahnya 
dapat dikesampingkan.

Disini jelas bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional jelas-jelas tidak relevan dengan system 
perencanaan pembangunan nasional yang ideal. System perencanaan 
pembangunan nasional yang dilandaskan dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional lebih banyak mengakomodir kepentingan 
politik dibandingkan konsep pembangunan nasional yang sudah 
seharusnya di bangunan melalui nilai-nilai pancasila dan Undang-
Undang dasar Negara Republik Indonesia.

C. PENUTUP 

Konsep perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dengan 
landasan dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dianggap belum 
mampu menjawab tantangan zaman. Hal tersebut dikarenakan dominasi 

8  Sirajuddin dan Winardi, Lo.cit, hlm 13
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kepentingan politik ansich acapkali mendominasi dibandingkan kepentingan 
kesejahteraan masyarakat.

Pola yang dibangun kemudian memang sudah seidealnya system 
perencanaan pembangunan tidak lagi hanya diidealkan untuk pembangunan 
kelompok kekuasaan politik akan tetapi sudah seharusnya direalisasikan 
melalui wujud cita-cita nasional yang dilandaskan sesuai dengan pancasila 
dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia. Konsep yang ada 
memang dalam perencanaan pembangunan perlu untuk mempertimbangkan 
kembali kepada bentuk perencaan pembangunan dengan Garis-Garis Besar 
Haluan Negara (GBHN). Hal tersebut tentunya akan lebih akomodatif pada 
aspirasi dan nilai-nilai yang dicita-citakan oleh The Founding Fathers.
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A. PENDAHULUAN

Hukum pada dasarnya mengandung muatan norma dan nilai, norma 
adalah ekspresi (perwujudan) tampak luar dari nilai-nilai atau ide dasar. 
Norma merupakan bentuk formulasi atau implementasi dari “nilai 
atau “ide dasar”. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum 
suatu bangsa mencerminkan tata nilai kepribadian bangsa tersebut. Nilai 
atau ide dasar bersifat nisbi, kontektual, selalu berubah sesuai perubahan 
masyarakatnya. Dengan demikian norma dapat dikatakan sebagai potret 
zaman, “ia” harus dimakanai secara kontektual sesuai jamannya. D.A. Thomas 
memandang bahwa substantive criminal law (hukum pidana substantif) 
adalah merupakan symbolic signifi cance as an expression of national unity. 
Hukum pidana adalah merupakan a concrete manifestation of the judgment of 
the community on the central values.

Indonesia hampir 72 (tujuh puluh dua) tahun merdeka, selama itu pula 
dalam berhukum dominan menggunakan hukum peninggalan penjajah 
Belanda. Bertumpu pada pemahaman bahwa hukum suatu bangsa dalam 
batas tertentu mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa.1 Muncul 
pertanyaan apakah dalam berhukum kita sudah merdeka ataukah masih 
terbelenggu dengan kungkungan hukum peninggalan Belanda.

Hukum pidana sebagai salah satu bidang hukum yang berlaku di 
Indonesai, masih menggunakan sumber hukum utama Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilatar belakangani oleh nilai-nilai 

1  Lihat, Sudarto, Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana Kita, (Semarang, 
Fakultas Hukum Undip, Masalah-Masalah Hukum Tahun Ke-V No. 2 Maret April 
1975) hal. 86
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individual, leberal dan bersifat sekuler. Nilai-nilai tersebut tentunya 
berlawanan (berbanding terbalik) dengan nilai-nilai religius, demokratis, 
dan sifat masyarakat komunal Indonesia. Kesenjangan (diskrepansi) sistem 
nilai tersebut merupakan sumber timbulnya permasalahan ketidak adilan 
sehingga memicu sikap resistensi bahkan “perlawanan” (penolakan) 
masyarakat. Praktek penegakan hukum kasus “pencurian” kakao dengan 
terdakwa Nenek Minah, kasus Bashor “pencurian” semangka dan bebrapa 
kasus lain mengkonfi rmasi hal tersebut. Masyarakat, bahkan hakim sendiri 
dalam mengadili merasa tidak sejalan dengan nilai yang mendasari norma 
(aturan) yang diterapkan. 

 Kondisi di atas menghantar pada pemikiran perlunya pembaharuan 
(rekonstruksi) pembangunan sistem hukum pidana nasional yang 
berlandaskan pada nilai moral dan basis etika sosial ke Indonesiaan, yang 
tidak lain adalah nilai-nilai Pancasilan sebagai philosofi che groundslag. 

Beberapa hasil Kongres PBB merekomendasikan perlu adanya 
harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi pembangunan/pembaharuan hukum 
nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-fi losofi k dan sosio-kultural. 
Dibagian lain Kongres PBB juga memperingatkan bahwa sistem hukum yang 
tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “diskrepansi” dengan 
aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan 
(“a contributing factor to the increase of crime”). Berdasarkan kesadaran akan 
hal tersebut maka merundang-undangan pidana Indonesia arus utamanya 
harus mendasarkan fundamental, fi lsafat, nilaia-nilai Pancasila, selain juga 
mengadaptasi perkembangan nilai global. 

B. PEMBAHASAN

Rekonstruksi berkaitan erat dengan makna membangun (memperbaharui) 
kembali untuk menjadi lebih baik dari keadaan semula. “ia” berkaitan dengan 
“law reform” dan “law development”, dalam hukum pidana disebut sebagai 
“penal system reform/development”, sering disingkat dengan istilah “penal reform”. 

Pembaharuan sistem hukum pidana (penal system reform) mencakup 
dimensi substansi hukum pidana (criminal substance reform) yaitu hukum 
pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana; 
struktur hukum pidana (criminal structure reform) berkaitan pembaharuan 
atau rekonstruksi lembaga atau perangkat penegak hukum meliputi lembaga 
penyidikan, penuntutan, lembaga pengadilan dan lembaga pelaksana pidana; 
dan budaya hukum (criminal science reform) berkaitan dengan pembaharuan 
moralitas, budaya, ilmu hukum pidana termasuk pembaharuan pendidikan 
hukum pidana. 
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Secara substansial Ide dasar dari induk sistem hukum pidana kita (KUHP) 
diwarnai oleh konsep Individualisme/Liberalisme/ Konsep Trennung/ 
Sekuler, menganut Aliran Klasik yang bersifat Legisme yang mementingkan 
kebenaran formal, kepastian hukum dan tertuju pada perbuatan fi sik. 
Sedangkan sistem pemidanaannya masih berorientasi pd. “orang”.

Banyak alasan dan tuntutan diadakannya pembaharuan substansial 
dalam sistem hukum Indonesia, khusus dari sudut politik kriminal dan politik 
hukum pidana. Secara substansial WvS merupakan sarana atau alat yang 
kuno, ibarat pakaian yang tambal sulam, rumah yang sempit dan ibarat ikan 
tidak cocok dengan satinasi airnya. Pada intinya ada persoalan kesenjangan 
antara norma dalam KUHP dengan latar belakang nilai kemasyarakatan 
yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara socio-fi losofi k, socio-politik, 
socio-kultural maupun socio-historik. 

Rambu-rambu berhukum (pidana) banyak memberikan peluang untuk 
“menerapkan” konsep ide dasar untuk mengaktualisasikan nilai-nilai socio-
fi losofi k, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik ke-Indonesiaan, 
akan tetapi semuanya itu masih bersifat mengawang-awang (abstrak), 
sehingga banyak diabaikan oleh para penegak hukum yang selalu berfi kir 
legalistik positifi stik. Ketika ide dasar tersebut belum ternormakan, dianggap 
belum belum menjadi aturan (dalam arti norma). Penegak hukum kita 
terbiasa “membatasi diri” atau terbelenggu (“membelenggu diri”) dengan 
asas legalitas dan turunannya berupa, lex scripta (must be written) mengejar 
kepastian yang bersifat formal (undang-undang), bersifat Certainty of law; 
Formal atau legal certainty; asas lex certa : must be clear and unambiguous dan 
asas lex stricta : must be narrowly interpreted.

Rambu-rambu kerangka hukum nasional (national legal framework) 
tersebut diatas, selain tercantum dalam konstitusi juga secara tercantum 
dalam beberapa undang-undang organik. Pasal 18B (2) UUD NRI’1945 negara 
mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat & hak-hak 
tradisionalnya; Pasal 24 (1) UUD NRI ’1945 Kekuasaan kehakiman: kekuasaan 
merdeka yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Pasal 28D (1) UUD NRI’1945: Tiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil & persamaan di 
hadapan hukum. Ketiga pasal tersebut memberikan dasar pengakuan dan 
pemberlakuan sumber hukum lain selain hukum tertulis, yaitu Hukum Adat. 
Dari aspek asas legalitas (hukum pidana materiil), keadilan yang hendak 
dicapai dalam penyelenggaraan hukum pidana Indonesia adalah tidak hanya 
mewujudkan kepastian yang sempit (kepastian undang-undang), akan tetapi 
adalah mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. (mengakui eksistensi 
hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum). 
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Sudarto berpendapat berkaitan pembaharuan hukum pidana Indonesia: 
“Adalah wajar bahwa negara Republik Indonesia yang merdeka memiliki 
KUHP yang bersifat nasional, yang dihasilkan sendiri. Ini merupakan suatu 
kebanggaan nasional yang inherent dengan kedudukannya sebagai negara 
yang telah melepaskan diri dari penjajahan. Adalah tugas dari pembentuk 
undang-undang untuk “menasionalisasikan” semua perundang-undangan 
warisan zaman kolonial, dan harus didasarkan kepada Pancasila sebagai 
sumber dari segala sumber hukum”2 Pendapat Sudarto tersebut membawa 
konsekwensi yang luas dan mendalam, karena upaya “menasionalisasikan” 
sistem hukum nasional harus dilakukan berdasarkan sistem nilai kita sendiri 
yaitu sistem nilai Pancasila. Artinya konsep dasar nilai-nilai Pancasila 
harus merasuk, menghilhami dan menjadi dasar pembentukan sistem 
hukum nasional. 

Bertumpu pada pemahaman bahwa norma merupakan cerminan, 
tampak muka, perwajahan dari nilai atau ide dasar yang melatarbelakangi 
terbentuknya norma, maka norma hukum (hukum pidana) harus dibangun 
berdasarkan kesadaran nilai-nilai ke-Indonesiaan yang berdasarkan 
Pancasila. Berkaitan dengan hal ini Barda Nawawi Arief mengatakan: “ 
Aspek “norma” merupakan aspek luar atau aspek lahiriah yang nampak 
dan terwujud dalam perumusan perundang-undangan, sedangkan aspek 
“nilai” merupakan aspek dalam atau aspek batiniah/kejiwaan yang ada di 
balik atau dibelakang norma.3 Selanjutnya Barda Nawawi Arief berpendapat: 
“........Apabila hukum pidana dilihat dari aspek “nilai”, maka permasalahan 
pokoknya lebih mendasar yaitu pada masalah konsep nilai atau ide dasar 
yang menjiwai atau melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana 
itu sendiri.4 Oleh karena itu perumusan norma-norma substantif hukum 
pidana berkaitan erat dengan konsep nilai dari sudut sosio-fi losofi k, sosio-
politik dan sosio-kultural. 

Menurut Barda Nawawi Arief dalam kerangka Sistem Hukum 
Nasional (SISKUMNAS) atau Sistem Pembangunan Hukum Nasional 
(SISBANGKUMNAS) pendekatan yuridis yang berkeadilan Pancasila 
didalamnya terkandung nilai-nilai yuridis-religius, yuridis-humanis, yuridis-
kultural, yuridis-nasionalis dan yuridis-berkeadilan sosial.5 

2  Sudarto, Masalah-Masalah Dalam Hukum Pidana Kita, (Semarang, Fakultas 
Hukum Undip, Masalah-Masalah Hukum Tahun Ke-V No. 2 Maret April 1975) hal. 86

3  Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana 
(Menyingsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), (Semarang, Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2007) hal. 52

4  Loc.Cit
5  Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif 
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Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam rekonstruksi pembangaunan 
sistem hukum nasional yaitu, dalam kebijakan formulasi hukum (hukum 
pidana) setiap penormaan dalam sistem hukum nasional harus didasari pada 
konsep nilai-nilai sosio-fi losofi k, sosio-politik dan sosio-kultural Indonesia 
karena hukum (Hukum Pidana) suatu bangsa akan mencerminkan konsep 
nilai bangsa tersebut. Kedua, setiap implementasi atau pelaksanaan sistem 
hukum (pidana) nasional harus memperhatikan rambu-rambu kerangka 
hukum nasional (national legal framework). Jaman senatiasa berubah, kondisi 
nasional juga berubah, 

Dengan demikian norma dapat dikatakan sebagai potret zaman, “ia” 
harus dimakanai secara kontektual sesuai jamannya. Oleh karena itu 
memaknai norma harus disesuaikan dengan jamannya. Memaknai asas 
legalitas dalam KUHP tentunya tidak bisa hanya dilihat saat jaman KUHP 
itu dibuat (diberlakukan di Indonesia) secara rigit berpegang asas lex scripta 
yang mengejar kepastian yang bersifat formal (undang-undang), asas lex 
certa yang bersifat jelas tidak multi tafsir (must be clear and unambiguous) 
dan asas lex stricta peraturan harus pasti, cermat dan rinci (must be narrowly 
interpreted). Penerapan hukum tidak boleh hanya melihat undang-undang 
atau ketentuan pidana dengan “kaca mata kuda”. Penerapan hukum (pidana) 
harus dilakukan dengan pemaknaan yang harus dihubungkan dengan jiwa/
spirit/ide dasar, asas dan tujuan dari keseluruhan sistem atau rambu-rambu 
hukum nasional. Asas legalitas tidak boleh mematikan atau mengharamkan 
hukum yang hidup dalam masyarakat. Beberapa ketentuan hukum nasional 
secara tegas memberikan rambu-rambu hal tersebut: Psl 28D UUD NRI’1945 
menyatakan bahwa: “.....Setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil 
dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”, artinya kepastian hukum 
tidak sekedar kepastian undang-undang yang bersifat formal (formal/
legal certainty), akan tetapi juga kepastian hukum yang bersifat material 
(legal substantive/material certainty). Pasal 28 (1) UU:4/2004: Hakim wajib 
menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
UU No. 4 Tahun 2004 Psl. 3 (2): Peradilan negara menerapkan & menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Rambu-rambu kerangka hukum nasional (national legal framework) sebagai 
jatidiri bangsa atau nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam hukum 
yang hidup dalam masyarakat sebagai local genuis harus tidak sekedar 
rambu-rambu yang bersifat abstrak, akan tetapi harus terimplementasi 
dalam baik kebijakan formulasi hukum pidana dan menjadi arah dan pijakan 
penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dalam hai ini Barda Nawawi Arief 

dalam Hukum Pidana), (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015), hal. 55 
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menyatakan, bahwa “bagaimana mungkin jatidiri bangsa atau nilai-nilai 
luhur Pancasila dan nilai-nilai luhur berkehidupan dalam masyarakat yang 
terkandung dalam hukum yang hidup sebagai “local wisdom/local genius” 
dapat terwujud, apabila selama ini tidak ditegakkan bahkan dimatikan oleh 
bangsanya sendiri dengan dalih tidak sesuai dengan asas legalitas.6 

Uraian diatas berkaitan dengan upaya rekonstruksi pembangunan 
sistem hukum pidana berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui 
implementasi nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia 
baik secara socio-fi losofi k, socio-politik, socio-kultural maupun socio-
historik dalam setiap kebijakan hukum pidana perundang-undangan 
Indonesia. Praktek kebijakan formulasi hukum pidana dan penegakan 
hukum pidana harus mendasarkan dan memperhatikan kontek ke-
Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan sistem hukum Indonesia yang 
tentunya bersumber dari Pancasila. 

C. PENUTUP

Persolan nilai-nilai Pancasila belum bisa hadir dalam kebijakan formulasi 
hukum pidana dan praktek penegakan hukum pidana selama ini karena 
dominasi keonsep berfi kir fi nal menerima hukum peninggalan penjajah 
(KUHP) sebagai keniscayaan yang harus diterima dan dianggap sesuai 
dengan masyarakat Indonesia ternyata menimbulakan beberapa persoalan 
diskrepansi antara norma dan praktek peradilan yang jauh dari perasaan 
keadilan masyarakat, karena konsep ide dasar yag berbeda yang menjiwai 
atau melandasi norma-norma substantif dari hukum pidana (KUHP) yang 
diwarnai oleh konsep Individualisme/Liberalisme/ Konsep Trennung/ 
Sekuler, menganut Aliran Klasik yang bersifat Legisme yang mementingkan 
kebenaran formal, kepastian hukum dan tertuju pada perbuatan fi sik. 
Sedangkan sistem pemidanaannya masih berorientasi pd. “orang”, 
berlawanan (berbanding terbalik) dengan nilai-nilai religius, demokratis, 
dan sifat masyarakat komunal Indonesia yang terkristalisasi dalam nilai-
nilai luhur Pancasil.

Oleh karena itu upaya rekonstruksi pembangunan sistem hukum pidana 
berlandaskan Pancasila, harus dilakukan melalui implementasi nilai-nilai 
kemasyarakatan yang dianut oleh bangsa Indonesia baik secara socio-
fi losofi k, socio-politik, socio-kultural maupun socio-historik dalam setiap 
kebijakan hukum pidana perundang-undangan Indonesia. Praktek kebijakan 
formulasi hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus mendasarkan 

6  Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Pemikiran Integratif 
dalam Hukum Pidana), (Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2015), hal. 68
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dan memperhatikan kontek ke-Indonesiaan, khususnya kondisi lingkungan 
sistem hukum Indonesia yang tentunya bersumber dari Pancasila. 
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A. PENDAHULUAN

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam 
hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya.1 Norma 
hukum dapat dibentuk secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga-
lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma-norma moral, 
adat agama dan lainnya, terjadi secara tidak tertulis tetapi tumbuh dan 
berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.2

Bagi Negara hukum, hukum yang berkedudukan sebagai panglima. 
dijelmakan dalam betuk norma hukum yang harus dipatuhi, baik oleh warga 
Negara, rakyat maupun penduduk yang tinggal dalam suatu Negara.3 

Bagi Negara Indonesia penegasan sebagai Negara hukum secara eksplisit 
ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam 
hal ini sesuai dengan alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945, Negara Indonesia 
dibangun dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

1  Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi 
MUatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 18

2  Ibid, hlm. 19
3  Warga Negara adalah orang yang mempunyai hubungan hukum dengan suatu 

Negara, rakyat adalah orang yang tinggal di suatu Negara dan mempunyai hubungan 
hukum dengan Negara dimana dia tinggal sedangkan penduduk terdiri dari warga Negara 
dan orang asing
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yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. 
Tujuan Negara tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 
Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka Indonesia harus 
memiliki dasar Negara  yang   berfungsi untuk  mengatur  penyelenggaraan 
negara. Selain itu, Dasar negara juga merupakan pedoman  dalam  
penyelenggaraan  kehidupan bernegara dan sarana untuk menetukan arah  dan  
tujuan  yang jelas bagi suatu Negara. Dasar negara sebagai pedoman hidup 
bernegara mencakup norma bernegara, cita-cita negara, dan tujuan  Negara.

Sesuai dengan kesepakatan the founding fathers Indonesia, dasar Negara 
yang dipilih untuk Negara Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila 
sebagai Dasar Negara secara eksplisit dirumuskan dalam Pembukaan UUD 
NRI Tahun 1945 alenia  IV  yang  berbunyi  sebagai berikut:”….. maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-
Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan 
negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  dengan  berdasar  
kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  
persatuan Indonesia,  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  
dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  
keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah kedudukan Pancasila 
sebagai dasar Negara yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 sudah kuat? Apakah sila-sila Pancasila perlu dinormakan dalam pasal-
pasal UUD NRI Tahun 1945?

B. PEMBAHASAN

Bagi bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila merupakan Dasar fi lsafat 
atau Dasar  Falsafah  Negara  (Philosofi sche  Gronslag) dan  ideologi  Negara  
(Staatsidee). Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta 
norma untuk  mengatur  pemerintahan  Negara,  atau  dengan  kata  lain  
Pancasila  merupakan suatu  dasar  untuk  mengatur  penyelenggaraan  Negara.  

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila 
dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara 
atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara. Dengan demikian 
Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum 
dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus 
bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental. 
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Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau 
pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah 
bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan 
tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila 
dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-
undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai 
bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun 
pertahanan dan keamanan. 

Dalam kaitannya dengan hierarkhi norma hukum, Hans Kelsen 
mengemukakan teori mengenai jenjang noram hukum (Stufentheorie) yang 
menyatakan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam 
suatu susunan hierarki, norma yang dibawah berlaku, bersumber dan berdasar 
pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber 
dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dmikian seterusnya sampai 
akhirnya “regressus” ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang 
disebut dengan norma dasar (Grundnorm) yang tidak dapat ditelusuri lagi 
siapa pembentuknya atau dari mana asalnya. Berdasarkan teori ini, maka 
Pancasila bagi Negara Indonesia dapat dikatakan merupakan Grundnorm.4

Sejalan dengan teori dari hans Kelsen, Hans Nawiasky mengeleompokkan 
norma hokum dalam empat kelompok besar, yang terdiri dari 
Staatsfundamentalnorm (norma fundamental Negara, Staatsgrundgesetz 
(Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara), Formell Gesetz (Undang-
Undang Formal), dan Verordnung dan Autonome Sattzung (Aturan pelasana/
aturan otonom).5 

Berdasarkan pengelompokan dari Hans Nawiasky tersebut dapat dikatakan 
bahwa Pancasila termasuk pada kelompok yang pertama, yaitu merupakan 
norma hukum yang tertinggi (Staatsfundamentalnorm), dimana dalam pidato 
Notonegoro pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang pertama, pada 
tanggal 10 November Tahun 1955 disebut dengan Pokok Kaidah Fundamentil 
Negara.6 Norma fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam 
suatu Negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma 
yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat “pre-supposed” atau ditetapkan terlebih 
dahulu oleeh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan norma yang 
menjadi tempat bergantungnya norma-norma hokum di bawahnya.7 Norma 
yang tertinggi ini tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, oleh karena 

4  Op.Cit., hlm. 41
5  Ibid., hlm. 45
6  Ibid., hlm. 45-46
7  Ibid., hlm. 46
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jika norma yang tertinggi itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi, maka 
bukan merupakan norma yang tertinggi.8 

Pancasila, sebagai norma hokum tertinggi di Negara Indonesia 
merupakan sumber dari segala sumber hukum, oleh sebab itu semua 
peraturan perundang-undang di Indonesia harus berdasar pada Pancasila 
dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 

Peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menyelenggarakan 
pemerintahan Negara dalam arti luas, yaitu meliputi kekuasaan eksekutif, 
yudikatif dan legislative. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi Negara 
Indonesia Pancasila  merupakan  sumber  kaidah  hukum  Negara  yang  
secara konstitusional  mengatur  Negara  Republik  Indonesia  beserta  
seluruh  unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah, beserta pemerintah Negara.

Sebagai  dasar  Negara,  Pancasila  merupakan  suatu  asas  kerohanian  
yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan 
suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, 
dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar, 
maupun yang tidak tertulis atau dalam  kedudukannya  sebagai  dasar  
Negara,  Pancasila  mempunyai  kekuatan mengikat secara hukum.  

Sebagai  sumber  dari  segala  hukum  atau  sebagai  sumber  tertib  hukum 
Indonesia  maka  Pancasila  tercantum  dalam  ketentuan  tertinggi  yaitu  
Pembukaan UUD  NKRI  1945,  kemudian  dijelmakan  atau  dijabarkan  lebih  
lanjut  dalam  pasal-pasal  UUD  NRI Tahun 1945,  serta  hukum  positif lainnya.  

Selain sebagi dasar negara, Pancasila juga sebagai ideologi Negara 
Kesatuan Republik Indoesia. Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara 
Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan 
suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang 
sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat 
dari nilai-nilai, adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius 
yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum 
membentuk negaranya, dengan lain perkataan unsure-unsur yang 
merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan 
hidup masyarakat Indonesia sendiri, shingga bangsa ini merupakan kausa 
materialis (asal bahan) Pancasila.9

Dalam hal ini, Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa 
Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini 
kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia  dan menjadi 

8  Loc.Cit.
9  Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk 

Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 30 - 31
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pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa 
dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, 
doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang 
diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sebagai ideologi terbuka. 
Ideologi terbuka mengandung pengertian ideologi yang dapat berinteraksi 
dengan perkembangan zaman yang ditandai adanya dinamika secara internal. 
Keterbukaan ideologi Pancasila terutama dalam penerapannya yang berbetuk 
pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia nodern.

Dalam implementasinya Pancasila mengandung tiga tingkat nilai, yaitu 
nilai dasar yang tidak berubah yakni lima sila Pancasila, nilai instrumental 
sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai 
dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang 
sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-
nilai instrumental dan nilai-nilai praktis harus tetap mengandung jiwa dan 
semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Di era reformasi  melalui  sidang  Istimewa  yang diselenggarakan oleh 
MPR pada tahun 1998, kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik 
Indonesia dikembalikan melalui Ketetapan MPR No.  IIII/MPR/1998.  Oleh  
karena  itu  segala  agenda dalam proses reformasi, meliputi berbagai bidang 
lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi  rakyat  (Sila  IV)  juga  harus  
mendasarkan  pada  nilai-nilai  yang  terkandung dalam  Pancasila.  Reformasi  
tidak  mungkin  menyimpang  dari  nilai  Ketuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  
kerakyatan  serta  keadilan,  bahkan  harus  bersumber kepadanya.
Selain itu, pada era reformasi terdapat tutntutan reformasi, yaitu10: 

1. Amandemen UUD 1945
2. Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
3. Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Otonomi Daerah
5. Kebebasan Pers
6. Mewujudkan kehidupan demokrasi 

Sebagai pelaksanaan dari tuntutan reformasi tersebut, maka kemudian 
dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakasanakan dalam 4 
(empat) tahap, yaitu pada Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001 dan Tahun 

10  Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesai, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 
2013, hlm. 6

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Fifi ana Wisnaeni

74

2002. Dalam amandemen terhadap UUD 1945 tersebut terdapat beberapa 
kesepakatan dasar, yaitu11:

1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945

2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil 
4) Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-
pasal (Batang Tubuh) 

5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” 

Dari 5 (lima) kesepakatan dasar tersebut, salah satu yang sangat penting 
dan terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi 
Negara adalah kesepakatan dasar nomor 1 (satu), yaitu “Tidak merubah 
Pembukaan UUD 1945. 

Berdasarkan kesepakatan dasar nomor 1 (satu) tersebut, maka dapat 
diartikan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi Negara semakin 
diperkokoh kedudukannya. Hal ini disebabkan karena adanya tekad MPR 
untuk tidak merubah Pembukaan UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan 
bahwa bagi bangsa dan Negara Indonesia, Pancasila adalah Dasar Negara 
dan ideologi Negara yang sudah FINAL dan tidak bias ditawar-tawar lagi. 

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Pancasila merupakan 
norma hukum yang tertinggi (Staatsfundamentalnorm), sehingga “letak” 
Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI sudah tepat dan tidak perlu 
dimasukkan sebagai norma dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Nilai-
nilai dari sila-sila Pancasila yang saat ini diakomodir dalam pasal-pasal UUD 
NRI Tahun 1945 sudah cukup.
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A. LATAR BELAKANG

Salah satu aspek penting yang terkandung dalam UUD Negara RI Tahun 
1945 mengenai falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila yang terdiri dari 
5 (lima) sila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab; Persatuan Indonessia; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Keadilan Sosial 
bagi Seluruh Rakyat Indonesia, pada hakekatnya merupakan pandangan 
hidup yang menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan 
Pancasila sebagai falsafah hidup, Bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita 
nasionalnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI 
Tahun 1945.

Nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendapat Notonegoro1 tergolong 
nilai-nilai kerohanian, yang mengakui adanya nilai material dan vital. 

1  Nilai terbagi menjadi 3 yaitu 1). Nilai material, yaitu segala sesuatu yang 
berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia; 2) 
Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan 
kegiatan aktivitas; 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani. 
Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam, yaitu: (1) Nilai kebenaran, 
yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia; (2) Nilai keindahan, atau nilai 
estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia; (3) Nilai 
kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak (will, Wollen, karsa) 
manusia; dan (4) Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. 
Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. Notonegoro 
dalam Kaelan dan Ahmad Zubaidi, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta: 
Paradigma, halaman 21.
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Dengan demikian Pancasila mengandung nilai-nilai secara lengkap yaitu 
nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai estetis, 
nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian, yang dimulai dari 
sila Ketuhanan Yang Maha Esa sampai sila Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Sebagaimana Pancasila adalah sebagai ideologi, yaitu sebagai suatu 
sistem pemikiran (system of thought) yang bersifat terbuka. Artinya bahwa 
Pancasila sebagai cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, ditemukan 
dan digali dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai 
berikut:2

1. Nilai Dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan, 
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nilai dasar tersebut 
adalah merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, 
sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta 
nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, 
sebagai sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki 
kedudukan sebagai ‘staatsfundamentalnorm’ atau pokok kaidah negara 
yang fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar inilah yang 
bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga 
mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat nilai 
dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran 
negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-
pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang didalamnya 
terkandung lembaga-lembaga penyelenggaraan negara, hubungan 
antara lembaga penyelenggara negara beserta tugas dan wewenangnnya.

2. Nilai Instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran 
serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan 
eksplisitasi, penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi 
Pancasila. Senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta 
aspirasi masyarakat, undang-undang, kementrian-kementrian sebagai 
lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa 
dapat dilakukan perubahan (reformatif).

3. Nilai Praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam 
suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-

2  M.S Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma, halaman 120
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hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam reaksi praksis 
inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan 
selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai 
dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
aspirasi masyarakat.

Nilai-nilai sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dianggap 
abstrak, sehingga nilai perlu dirumuskan ke dalam sesuatu yang lebih 
konkrit, hingga nilai dapat dijabarkan dalam tingkah laku secara real. 
Oleh karena itu nilai diwujudkan dalam bentuk norma. Nilai dan norma 
senantiasa dikaitkan dengan moral. Moral sendiri berarti ajaran tentang baik 
buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban, 
akhlak, budi pekerti.3 Moral mengandung integritas dan martabat pribadi 
manusia. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang 
tercermin dari sikap dan tingkah lakunya.

Secara konstitusional, Pancasila disahkan sehari setelah Proklamasi yakni 
pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sejak saat itulah Pancasila menjadi 
cita negara dan cita hukum. Sebagai cita negara, Pancasila yakni sebagai 
dasar (falsafah) negara, ideologi nasional, pemersatu dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara, serta merupakan pandangan hidup dan way of 
life. Sedangkan sebagai cita hukum, Pancasila merupakan sumber hukum, 
konsekuensinya bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah bersumber dan tidak boleh 
bertentangan dengan Pancasila

Pancasila sebagai cita hukum, dalam sistem hukum Republik Indonesia 
berfungsi konstitutif dan regulatif. Dalam sistem norma hukum Republik 
Indonesia, Pancasila merupakan norma hukum yang tertinggi yang 
menentukan dasar keabsahan, keserasian dan kesesuaian antara Pancasila 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.4 
Namun demikian, Pancasila yang juga merupakan sistem falsafah bangsa 
pada hakikatnya adalah suatu nilai-nilai yang mana ia menjadi dasar yang 
bersifat fundamental dan universal. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila 
yang bersifat fundamental dan universal.

Nilai-nilai Pancasila melalui norma hukum inilah dapat diintegrasikan ke 
dalam suatu peraturan yang normatif, karena menjadi suatu keharusan yang 

3  Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 
Bahasa Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 929.

4  Sudardi, Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Mewujudkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Fakultas 
Hukum UNDIP, 1993), halaman 23.
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(dapat) dipaksakan, sehingga dalam membuat hukum dan menjalankannya 
dapat secara konsisten dilaksanakan. Sebagaimana teori hierarki atau jenjang 
peraturan perundang-undangan, bahwa nilai-nilai Pancasila tertuang dalam 
Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Di Indonesia, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah yang 
menjadi sumber hukum tertinggi. Demikian Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 dapat dijadikan sebagai batu uji apabila peraturan 
perundang-undangan di bawahnya bertentangan dengannya ataupun 
Pancasila.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 
makalah ini:

1. Apakah diperlukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta 
sumber hukum nasional secara eksplisit ditegaskan ke dalam Undang- 
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, berikut sila-sila Pancasila secara 
tabulatif?

2. Bagaimanakah upaya merekonstruksi sistem hukum Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila? Perlukah adanya upaya melakukan ideologisasi 
Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan?

C. PEMBAHASAN

1. Penegasan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan susuatu 
yang abstrak, digali dan dikristalkan ke dalam sila-sila yang berlakunya 
secara universal. Selanjutnya, Pancasila tidak termasuk ke dalam tata 
hukum positif, namun menjadi landasan keberlakuan tertinggi tatanan 
hukum positif, bahkan menjiwai bermacam aspek bukan hanya 
norma hukum. Hal ini menunjukkan ke-universal-an nya sebagai suatu 
Grundnorm. Dengan demikian Pancasila dapat diklasifi kasikan secara 
penuh sebagai Grundnorm.

Hans Kelsen menempatkan Grundnorm sebagai puncak dari norma-
norma, yang kemudian disusul oleh norma yang lebih rendah. Melalui 
hubungan yang bersifat superior dan inferior maka selanjutnya norma 
paling tinggi akan dikongkretkan dalan norma yang lebih rendah 
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sampai kepada norma yang paling kongkret, atau juga disebut proses 
‘konkritizierung’. Hubungan antara norma yang satu dengan yang lain 
tersebut dapat disebut hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks 
yang spasial. Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah 
superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior.

Tata hukum, khususnya sebagai personifikasi negara bukan 
merupakan sistem norma yang dikoordinasikan satu dengan lainnya, 
melainkan suatu hierarki dari norma-norma yang memiliki level yang 
berbeda. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan 
norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. 
Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan 
validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.

Norma pertama ada yang menyebutkan dengan istilah lain, yaitu 
“norma dasar”, atau ada pula yang menyebutnya “aturan dasar”, atau 
istilah yang lain lagi, misalnya Prof. Mr. Muh. Yamin menyebutnya 
dengan “Maha-sumber daripada segala aturan hukum.”5 Dimaksud 
dengan norma-dasar di sini ialah sebuah norma/aturan/ketentuan 
hukum yang pertama adanya pada Tata-hukum yang bersangkutan, 
oleh karena itu noma/aturan/ketentuan tersebut menjadi dasar bagi 
berlakunya segala macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lain-
lainnya. Oleh karena itu benar pula apabila dikatakan sebagai sumbernya 
segala norma/aturan/ketentuan hukum yang lain-lainnya. Segala 
macam norma/aturan/ketentuan hukum yang lainnya yang terdapat 
di dalam Tata hukum yang bersangkutan harus dapat dikembalikan 
kepada norma pertamanya.6

Timbulnya norma pertama tidak dapat ditentukan sebelumnya 
secara pasti, saat kapan timbulnya sesuatu norma/aturan/ ketentuan 
ternyata menjadi norma pertama, baru dapat diketahui setelah itu benar-
benar timbul sebagai kenyataan.7 Timbulnya norma-pertama membawa 
konsekuensi timbulnya tata hukum yang hakikatnya adalah tata hukum 
baru, maka soal timbulnya norma pertama pada hakikatnya membawa pula 
timbulnya negara yang baru. Oleh karena itu soal saat timbulnya norma 
pertama pada hakikatnya membawa pula timbulnya Negara yang baru. 
Saat timbulnya norma-pertama dan saat timbulnya negara tidak mungkin 
dipastikan sebelumnya, kecuali Tuhan Yang Maha Esa tiada seorang pun 
5  Dalam Joeniarto, dikutip dari Muh. Yamin, “Pembahasan Undang-Undang 

Dasar RI”, tanpa tahun.
6  Joeniarto, 2001, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT Bumi 

Aksara, halaman 7-9.
7  Loc.Cit.
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dapat mengetahuinya. Manusia hanya berwenang merencanakannya saja, 
tetapi berhasil atau tidak Tuhan Yang Maha Esa sendirilah yang akan 
menentukannya. Manusia hanya akan dapat mengetahui hasilnya setelah 
itu benar-benar timbul di dalam kenyataannya.8

Dilihat dari kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 serta memperhatikan pula perumusan fungsi dalam 
pembukaan tersebut, maka Pancasila merupakan Grundnorm tidak hanya 
dari norma-norma hukum, tetapi dari seluruh norma-norma kehidupan 
bangsa Indonesia. Dengan demikian, maka dapat diutarakan Pancasila 
dan tertib hukum Indonesia sebagai berikut:9

1. Pancasila adalah suatu Grundnorm (norma dasar), bagi kehidupan 
bangsa, masyarakat dan negara Indonesia. Pancasila lebih luas 
daripada apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang membahas 
Grundnorm hanya sebagai norma dasar dari suatu tertib hukum. 
Oleh karena itu, jika lazimnya orang mengemukakan ketunggal-ikaan 
juridis dalam ke-bhineka-an norma-norma hukum, dengan Pancasila 
kita dapat mengkonstruksikan ketunggal-ikaan dalam ke-bhinneka-an 
norma-norma.

2. Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum dan 
tertib hukum Indonesia, tetapi adalah juga norma dasar dari norma-
norma lain seperti norma moral, kesusilaan, etik dan sebagainya.

3. Pancasila mengharuskan tertib hukum Indonesia juga serasi dengan 
norma-norma moral, kesusilaan, etik dan sebagainya, karena di 
dalam Pancasila terkandung pula norma-norma tersebut.

Pancasila adalah sumber hukum materiil dari hukum Indonesia, 
sehingga pikiran-pikiran hukum dan rancangan undang-undang yang 
tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh ditetapkan. Di sinilah Pancasila 
berkedudukan sebagai dasar dari tertib hukum Indonesia, sebagai 
pedoman dan penunjuk arah dari perkembangannya.10 Menurut Hans 
Kelsen, hierarki norma hukum itu dikelompokan sehingga bangunan 
norma terdiri atas norma dasar (fundamental norm), norma umum (general 
norm) dan norma konkret (concrete norm). Fundamental norm terdapat 
dalam konstitusi, general norms terdapat dalam undang-undang, “statue” 
atau “legislative acts”, sedangkan concrete norms terdapat dalam putusan 

8  Loc.Cit.
9  Roeslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-

Undangan, Jakarta: Aksara Baru, halaman 38.
10  Roeslan Saleh,.. Op.Cit., halaman 44-45. 
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pengadilan (vonnis) dan keputusan-keputusan pejabat administrasi 
negara.11

Grundnorm perspektif Hans Kelsen adalah suatu norma dasar yang 
bersifat umum, bukan hanya untuk norma hukum. Dianggap sebagai 
norma yang tertinggi dan terakhir serta diandaikan ada oleh akal budi 
manusia. Grundnorm sebagai norma dasar tidak dapat diubah. Bahwa 
nilai-nilai Pancasila yang sifatnya universal, ketika menjadi suatu norma 
yang sifatnya juga umum atau universal. Pancasila bukan hanya menjiwai 
norma hukum, namun juga norma yang lainnya, seperti moral, sopan 
santun, dan agama. Pancasila dikatakan menjiwai kehidupan sehari-hari 
masyarakat bangsa Indonesia.

Keberadaan Pancasila itu ada hasil cipta, karsa, ide yang digali 
dan dikristalkan ke dalam sila-sila yang memang berasal dari keadaan 
bangsa dan kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia yang 
hidup dengan nilai-nilai kebudayaan, adat-istiadat, serta nilai-nilai 
keagamaan. Sebagaimana ciri Grundnorm, bahwa ia adalah suatu norma 
dasar yang tidak dapat diubah.12 Pancasila yang berkedudukan sebagai 
Grundnorm tidak pernah dan tidak akan pernah diganggu gugat dalam 
posisinya sebagai dasar dan ideologi negara. Ada dua alasan pokok yang 
menyebabkan Pancasila tidak diganggu gugat, yaitu:13

1. Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi 
bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat 
sebagai bangsa yang bersatu.

2. Pancasila termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya ada pernyataan 
kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah 
maka berarti Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 pun diubah. Jika Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 diubah maka kemerdekaan yang 
pernah dinyatakan (di dalam Pembukaan itu) dianggap menjadi 
tidak ada lagi sehingga karenanya pula negara Indonesia menjadi 
tidak ada atau bubar. Dalam kedudukannnya sebagai perekat atau 
pemersatu, Pancasila telah mampu memosisikan dirinya sebagai 
tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.

11  Hans Kelsen, General Theory of Law and Statue..,Op.Cit., halaman 154.
12  Lihat dalam Shidarta, 2012, Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai 

Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia, sebuah Makalah, Semarang, 
halaman 3.

13  Pendapat Mahfud MD dalam makalah Suteki,... Op.Cit. halaman 12.
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Ketika Pancasila diletakkan sebagai suatu Grundnorm, maka 
keseluruhan norm yang berada di bawahnya haruslah sesuai dengan 
apa yang diinginkannya sebagai suatu staatsidee ataupun rechtsidee. 
Kandungan nilai-nilainya yang sangat mendasar, ataupun norma yang 
mendasar yang terdapat dalam Pancasila bukan hanya sebatas angan-
angan, sehingga ia diejawantahkan ke dalam norma yang lebih real, 
norma hukum misalnya.

Pancasila sebagai norma tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 alinea keempat, dimana Pancasila adalah merupakan pedoman 
hidup bangsa ini dalam merealisasikan tujuan nasional yang terdiri 
dari, satu melindungi segenap bangsa dan tanah air, kedua, memajukan 
kesejahteraan umum, tiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan empat 
ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan nasional 
tersebut kemudian dirumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 
Negara RI Tahun 1945.

Tujuan dan amanat Pancasila inilah pula yang menjadi dasar atau 
sumber terbentuknya suatu hukum positif yang mengandung dan 
mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang telah diamatkan padanya. 
Sehingga yang tadinya bersifat abstrak dalam bentuk nilai dapat 
dikongkretkan dalam hukum positif yang bersifat memaksa dan dapat 
dipaksakan keberlakuannya, demi tercipta amanat Pancasila yang luhur 
dan bijaksana bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai suatu Grundnorm memang bukanlah sebagai 
hukum positif dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun 
demikian Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan 
suatu dokumen tertulis, yang tidak mungkin dibatalkan karena Pancasila 
itu sendiri berada dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia 
sehari-hari.

2. Rekonstruksi Sistem Hukum Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila

Nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung di 
dalam Pancasila harus dijadikan sumber inspirasi dan sumber rujukan 
(merupakan sumber hukum materiil14) dalam penciptaan hukum, 

14  Sumber Hukum Materiil dapat diklasifi kasikan dalam beberapa hal: 1) Sumber 
sebagai penyebab adanya hukum; 2) Sumber dari mana materi hukum itu diambil atau 
berasal; 3) Merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum; 4) Mengapa hukum 
itu mengikat; dan 5)Apa yang menjadi sumber kekuatan hukum sehingga mengikat 
dan dipatuhi.
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pembentukan hukum, dan pembaruan hukum, baik melalui proses 
legislasi, yurisprudensi, maupun melalui program regulasi dan kebijakan 
di lingkungan eksekutif.

Menurut konsepsi sumber hukum materiil, faktor yang membantu 
pembentukan hukum ada beberapa macam, yaitu berupa: asas-asas dan 
nilai-nilai agama, maupun nilai-nilai yang hidup dan berkembang di 
dalam masyarakat.15 Jika diurai dari faktor atau unsur yang membantu 
pembentukan hukum, dengan sangat jelas bahwa Pancasila merupakan 
sumber hukum materiil, sebagaimana Pancasila itu lahir dan digali 
dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai 
kerohanian yang telah tumbuh dan hidup sejak dahulu kala. Yang 
kemudian dijadikan sebagai suatu falsafah bangsa, staatsidee (cita bangsa), 
maupun rechtsidee (cita hukum) bagi bangsa Indonesia. 

Unsur terakhir sehingga dapat dikatakan sebagai sumber hukum 
materiil, bahwa mengapa sumber hukum tersebut itu mengikat dan 
dipatuhi. Kaitannya dalam hal ini, Pancasila sebagai suatu yang 
metajuristic, terletak di luar hukum dan Pancasila diterima sebagai 
sesuatu yang aksiomatis dalam masyarakat. Artinya, nilai kebenaran 
yang terdapat padanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut lagi. 

Dalam konteks seperti itu, maka lima sila atau asas/prinsip yang 
dikenal dengan Pancasila merupakan prinsip-prinsip yang paling tinggi 
yang tidak ada lagi yang lebih tinggi di atasnya. Oleh karena itu, Pancasila 
ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus 
sebagai cita hukum (rechtside) yang mengandung arti bahwa pada 
hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada 
gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Dalam 
kehidupan masyarakat, cita hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi 
sebagai asas umum yang mempedomi (guiding principle), norma kritik 
(kaidah evaluasi), dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan 
hukum (pembentukan, penemuan, dan penerapan hukum) dan perilaku 
hukum. Cita hukum (rechtsidee) Pancasila berintikan:16

1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
2) Penghormatan atas martabat manusia;

15  Jazim Hamidi, 2006, Revolusi Hukum Indonesia (Makna, Kedudukan, dan 
Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan 
RI), Jakarta: Konstitusi Press, halaman 184.

16 Bernard Arief Shidarta, 2010, Refl eksi tentang Struktur Ilmu Hukum..., lihat 
dalam Konstitusionalisme Demokrasi, Malang: In-Trans Publishing, halaman 197.
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3) Wawasan kebangsaan dan Wawasan Nusantara;
4) Persamaan dan Kelayakan;
5) Keadilan sosial;
6) Moral dan budi pekerti yang luhur; dan
7) Partisipasi dan transparansi dalam proses pengambilan putusan 

publik.

Pancasila sebagai norma dasar negara sekaligus sebagai cita hukum 
merupakan sumber dan dasar serta pedoman bagi peraturan perundang-
undangan yang berada di bawahnya, sehingga Pancasila dalam tatanan 
hukum di Indonesia memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu:17

1) Sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di 
bawahnya;

2) Sebagai bintang pemandu, yang menjadi pedoman dalam 
pembentukan hukum di bawahnya.

Dengan dimensi yang dimiliki Pancasila dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, maka kedudukan Pancasila ditempatkan sebagai 
sumber dari segala sumber hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Dalam penjelasannya yaitu:18

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 
serta sekaligus dasar fi losofi s negara sehingga setiap materi muatan 
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:19

17 Muladi,2005, Menggali Kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu 
Hukum, Jurnal Hukum Progresif dalam Konstitusionalisme Demokrasi,..Ibid, halaman 
198.

18  Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.

19  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



87

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Melalui teori Grundnorm dalam Stufenbautheorie telah dijelaskan 
bagaimana kedudukan Pancasila, bahwa Pancasila dapat dijabarkan dan 
dibuktikan sebagai sebuah Grundnorm. Kaitannya dalam sumber hukum 
dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, yang dipengaruhi 
oleh ajaran Hans Kelsen, Pancasila pula dikatakan sebagai Grundnorm 
sehingga ia ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara. 

Demikian jenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Undang-Undang ini sebagai landasan yuridis dalam membentuk 
peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, 
sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu baik mengenai sistem, 
asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, 
dan pengundangan, serta partisipasi masyarakat dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan.20

Konsekuensi hierarki yang demikian, bahwa peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. 
Pada puncaknya ia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi dan Pancasila sebagai norma dasar 
atau Grundnorm. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa nilai-nilai 
Pancasila harus menjiwai setiap norm yang ada di bawahnya, serta 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan suatu value 
dalam lahirnya setiap peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, suatu produk peraturan perundang-undangan 
dikategorikan baik, maka peraturan perundang-undangan tersebut 

Peraturan Perundang-Undangan.
20  Lihat Naskah akademik Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, halaman 77.
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paling tidak harus memiliki tiga landasan pokok keberlakuan, yaitu: 
(a) landasan yuridis, (b) landasan sosiologis, dan (c) landasan fi losifi s.21 
Ketiga landasan ini adalah suatu keniscayaan untuk saling beriringan 
terdapat dalam suatu produk peraturan perundang-undangan. Pada 
aspek landasan fi losofi s inilah Pancasila ‘ditemukan’. Aspek fi losofi s ini 
sangat penting, yakni merupakan pergulatan pemikiran tentang nilai-
nilai dasar yang harus ada sebelum adanya aspek yuridis dan sosiologis.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil maka nilai-nilai Pancasila 
yang terkandung di dalamnya harus dijadikan sumber inspirasi dan 
sumber rujukan dalam penciptaan hukum, pembentukan hukum, dan 
pembaruan hukum. Pancasila itu lahir dan digali dari nilai-nilai adat-
istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai-nilai kerohanian yang telah 
tumbuh dan hidup sejak dahulu kala. Yang kemudian dijadikan sebagai 
suatu falsafah bangsa, staatsidee (cita bangsa), maupun rechtsidee (cita 
hukum) bagi bangsa Indonesia. 

Dengan demikian terdapat peluang dan tantangan dalam 
pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai grundnorm 
merupakan peluang dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Hal 
ini dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang sifatnya universal. Pancasila 
bukan hanya menjiwai norma hukum, namun juga norma yang lainnya, 
seperti moral, sopan santun, dan agama. Pancasila dikatakan menjiwai 
kehidupan sehari-hari masyarakat bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri 
berada dalam nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari 
sehinggga lebih mudah untuk mengimplementasikannya.

Adapun tantangan dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila 
antara lain bahwa nilai-nilai kehidupan manusia Indonesia saat ini mulai 
terjadi pergeseran karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan 
demikian untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila harus 
mengembalikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia seperti 
dahulu lagi yang berdasarkan norma agama, kesusilaan, kesopanan.
Adanya pendidikan karakter juga berpengaruh bukan hanya yang 
diberi tetapi yang memberi pendidikan karakter tersebut. Selain itu 
tantangan lainnya adalah mengembalikan pemahaman bahwa nilai-
nilai Pancasila merupakan satu kesatuan sehingga implementasi satu 
nilai Pancasila berpengaruh pada sila-sila lainnya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

21  Anis Ibrahim, Pancasila sebagai Bingkai Legislasi Hukum Daerah dalam 
Konstitusionalisme Demokrasi,..Op.Cit., halaman 183.
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D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat 
mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pancasila sudah tercantum secara tegas dalam UUD Negara RI Tahun 
1945 yaitu dalam Pembukaan.

2. Nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya terakomodir dalam seluruh 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
dari Lampiran UU No 12 Tahun 2011, di mana terakomodir dalam 
Pembukaan, terutama dengan adanya Frasa Dengan Rahmat Tuhan 
Yang Maha Esa dan Konsiderans (dalam hal ini kata Menimbang). 
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A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia seharusnya bangga memiliki Pancasila sebagai 
ideologi bangsa Indonesia, yang mempunyai peran penting yaitu sebagai 
landasan bangsa Indonesia dalam melangkah, mencapai cita-cita dan tujuan 
nasional bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum 
dalam Pembukaan UUD 1945 “...Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur.” Sedangkan tujuan nasional bangsa Indonesia 
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 “... melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial.”

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari 
kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum 
bangsa Indonesia merdeka. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 
memiliki nilai luhur yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Nilai yang 
tercermin dalam sila-sila Pancasila bukanlah nilai yang tiba-tiba muncul 
begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang sudah ada sebelumnya.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. 
Nilai- nilai pancasila menjadi sumber segala aturan baik aturan yang bersifat 
fomal maupun informal.

Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-
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nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, agar nilai norma dan etika 
yang terkandung di dalam Pancasila benar-benar menjadi bagian yang utuh 
dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia Indonesia, sehingga 
dapat membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak serta memberi arah 
kepada manusia Indonesia.

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita 
masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukan karakter bangsa yang 
hendak dibangun. Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa bukanlah 
sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari 
pembudayaan melalui pendidikan.

Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan 
negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat 
Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. 
Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak 
atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap warga 
negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian terpenting penanaman nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan 
tidak hanya meliputi materi, tetapi juga sikap-sikap yang dibentuk dalam 
nilai Pancasila itu sendiri. Pasalnya, meskipun diberikan mata pelajaran itu, 
belum tentu anak tersebut menjadi seorang pancasilais. Saat ini sebagian besar 
orang hanya mengetahui rambu-rambu Pancasila, tetapi jarang sekali yang 
mengamalkan inti dari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut.

Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem nilai (Value System) 
yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa 
Indonesia, yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan secara keseluruhan 
terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Proses terjadinya Pancasila 
melalui suatu proses yang disebut kausa materialism karena nilai-nilai 
Pancasila sudah ada dan merupakan suatu realita yang hidup sejak jaman 
dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang diyakini 
kebenarannya itulah yang menimbulkan tekad bangsa Indonesia untuk 
mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya.

Bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia 
yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang 
berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Pancasila dipilih sebagai ideologi 
bangsa Indonesia karena nilai-nilainya berasal dari kepribadian asli bangsa 
Indonesia sendiri. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang penting 
dalam negara Indonesia yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sebagai 
ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar fi lsafat negara, serta 
sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. 
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Fungsi dan kedudukan pancasila tersebut mulai terancam di era 
reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan adanya 
krisis ekonomi yang mengakibatkan keterpurukan hampir di semua bidang 
kehidupan. Kepercayaan terhadap pancasila mulai pudar. Era reformasi 
telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifi kan yang terjadi 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik bahkan termasuk dalam dunia 
pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan 
keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan.

Saat ini setelah reformasi terjadi selama 18 tahun kondisi bangsa 
Indonesia belum sepenuhnya pulih dan stabil. Kondisi perekonomian warga 
Indonesia bisa dikatakan masih di bawah standar. Angka pengangguran 
yang cukup tinggi penyebab salah satunya. Selain itu sistem pendidikan 
yang selalu berganti-ganti setiap ada pergantian Menteri Pendidikan semakin 
memperparah kondisi bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia masih 
termasuk negara berkembang.

Sumber daya manusia di Indonesia yang masih kurang juga termasuk 
salah satu penyebab belum majunya bangsa Indonesia. Pada abad 21 ini arus 
globalisasi semakin menggila. Mulai dari barang keperluan sehari-hari sampai 
berbagai ideologi lain bebas masuk di Indonesia. Pesatnya perkembangan 
teknologi juga termasuk salah satu faktor pendorongnya. Sehingga di abad 
21 ini manusia dituntut untuk tidak hanya menguasai satu bidang keahlian 
melainkan dua atau tiga keahlian sekaligus. Sudah saatnya rakyat Indonesia 
bangun dari ketertinggalan tersebut. Sudah saatnya ideologi Pancasila benar-
benar diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan di Indonesia. Karena 
Ideologi Pancasila begitu strategis kedudukannya di Indonesia ini.

Mengingat bahwa begitu strategisnya kedudukan pancasila sebagai dasar 
pemersatu bangsa Indonesia, maka pancasila harus tetap dipertahankan dan 
dilestarikan dengan melalui revitalisasi dan aktualisasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar pancasila tetap vital dan 
aktual sebagai pemersatu bangsa maka nilai-nilai pancasila perlu diestafetkan 
dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan.

Nilai-nilai pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi 
tersebut dapat melalui pendidikan tentang pancasila di perguruan tinggi. 
Pendidikan tentang pancasila dalam kurikulum sekarang merupakan mata 
kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 

Pendidikan pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan 
pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan pancasila perlu diberikan disetiap 
jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
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Pendidikan pancasila sebagai pendidikan kebangsaan berangkat dari 
keyakinan bahwa pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara Indonesia 
tetap mengandung nilai dasar yang relevan dengan proses kehidupan dan 
perkembangan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki landasan 
eksistensial yang kokoh, baik secara fi losofi s, yuridis, maupun sosiologis.

Landasan-landasan tersebut seharusnya semakin memperkokoh 
keberadaan Pancasila di Indonesia. Akan tetapi fakta justru berkata sebaliknya. 
Saat ini kekuatan pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa 
mulai melemah. Fenomena menurunnya pengetahuan dan pemahaman 
terhadap pancasila di kalangan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi 
sebuah wacana yang biasa, namun perlu ditelusuri dan ditindaklanjuti 
apa penyebabnya. Beragam faktor yang menjadi penyebab menurunnya 
pengetahuan dan pemahaman terhadap Pancasila di kalangan masyarakat 
harus digali dan dicari solusi terbaik untuk kembali menguatkan pengetahuan 
dan pemahaman serta mampu mengaktualisasikan ideologi Pancasila Dalam 
Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat. Untuk itu, penulis 
mengambil judul yakni “Penguatan Kembali dan Aktualisasi Ideologi 
Pancasial Dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat”.

B. PEMBAHASAN

Pancasila dirumuskan dengan maksud untuk dijadikan sebagai dasar 
negara Indonesia merdeka. Lahirnya Pancasila tak lepas dari peranan tokoh-
tokoh bangsa Indonesia waktu itu. Mereka menyadari bahwa sangat penting 
untuk memikirkan sebuah landasan sebelum mendirikan sebuah negara. 
Oleh karena itu, pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 
Juni 1945 agedna pokoknya adalah perumusan rancangan dasar negara. 
Hal tersebut sejalan dengan harapan Ketua Sidang BPUPKI saat itu agar 
pertama-tama anggota sidang memusatkan perhatiannya pada apa yang 
disebut sebagai philosophische grandslag atau dasar falsafah negara. Pancasila 
yang dimaksudkan sebagai dasar negara itu, isinya digali dan/atau berasal 
dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup 
masyarakat tersebut, kemudian dilembagakan menjadi pandangan hidup 
bangsa, dan kemudian menjadi Pandangan Hidup Negara atau Dasar Negara.

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara tidak 
dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan Pembukaan 
UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya negara 
Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan 
UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan fundamental. Oleh karena 
itu keduanya mempunyai hubungan asasi.
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1) Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara
Generasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukkan keluasan dan 

kedalam wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah berhasil 
merumuskan gagasan-gagasan vital sebagaimana dicantumkan di dalam 
pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan 
dalam satu kesatuan integral dan integratif (Koento Wibisono, 2001;2). 
Oleh karena itu Profesor Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen kemanusiaan 
yang terbesar dalam sejarah kontempoorer setelah American Declaration 
of Independence 1776. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nyaris 
sempurna, dengan nilai-nilai yang kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa 
Indonesia (Notonegoro,tt).

Semenjak ditetapkan sebagai Dasar Negara (oleh PPKI 18 Agustus 
1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang 
naiknya sejarah bangsa Indonesia, Koento Wibisono (2001) memberikan 
tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar Negara dalam tiga 
tahap yaitu: (1) tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, (2) tahap 1969 – 
1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan (3) tahap 1995 – 2020 
sebagai tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak 
berbeda lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan 
penahapan perkembangan Pancasila Dasar negara yaitu; (1) 1945 – 1949 
masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, (2) 1949 – 1950 masa 
Konstitusi RIS, (3) 1950 – 1959 masa UUDS 1950; (4) 1959 – 1965 masa 
Orde Lama; (5) 1966 – 1998 masa Orde Baru; dan (6) 1998 – sekarang 
masa Reformasi (Soegito A.T., 2001). Hal ini patut dipahami, karena 
adanya perbedaan pendekatan, yaitu segi politik dan dari segi hukum.

1945 – 1968 merupakan tahap politis, dimana orientasi pengembangan 
Pancasika diarahkan kepada nation and character building. Hal ini sebagai 
perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai 
tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga 
atmosfer politis sebagai panglima sangat dominan. Di sisi lain pada masa 
ini muncul gerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai Dasar 
Negara, misalnya oleh Notonagoro dan Driyarkara. Kedua ilmuwan 
tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut 
pandangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan 
Pancasila merupakan suatu paham atau aliran fi lsafat Indonesia, dan 
ditegaskan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainkan 
menjadi suatu imperatif dan suatu philosophial consensus dengan 
menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhineka Tunggal 
Ika. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 
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merupakan Staat fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara 
hukum oleh siapapun.

(1) 1969 – 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya 
mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi 
pengambangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, 
akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada 
tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara 
spektakuler, walaupun bersaman dengan itu muncul gejala ketidak 
merataam dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial 
merupakan fenomena yang dilematis dengan program Penataran P4 
yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin 
memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan kroniisme yang 
nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 
Bersamaan dengan itu perkembangan perpolitikan dunia, setelah 
hancurnya negara-negara komunis, lahirnya tiga raksasa kapitalisme 
dunia yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Oleh karena itu 
Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh subersifnya 
komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang 
aneksasi kapitalisme, disamping menghadapi tantangan baru yaitu 
KKN dan kroniisme

(2) 1995 – 2020 merupakan tahap repositioning Pancasila, karena dunia 
masa kinisedang dihadapkan kepada gelombang perubahan secara 
cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang 
melanda seluruh penjuru dunia, khusunya di abad XXI sekarang 
ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa 
Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara 
mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan 
Pancasila sebagai Dasar Negara dalam kerangka mempertahankan 
jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih 
kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era 
reformasi ini.

(3) Berdasarkan hal tersebut di atas Koento Wibisono (2001) 
menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila 
sebagai Dasar Negara yang mengandung makna Pancasila harus 
diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945

Reposisi Pancasila sebagai Dasar Negara harus diarahkan pada 
pembinaan dan pengembangan mora, sehingga moralitas Pancasila 
dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan disintegrasi. 
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Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum (penegakan 
supremasi hukum).

2) Tinjauan Ideologis terhadap Pancasila 
Pancasila adalah suatu rumusan ideologi bangsa dan negara 

Indonesia. Menurut B. Sukarno (2005: 162) ”pancasila sebagai ideologi 
seperti halnya ideologi suatu bangsa dan negara adalah wawasan, 
pandangan hidup (weltanschauung) atau falsafah kebangsaan dan 
kenegaraannya”. Rumusan ideologi pancasila berintikan serangkaian 
nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat mendalam dan 
menyeluruh yang dimiliki dan dipegang oleh bangsa, negara dan 
masyarakat Indonesia. Ideologi pancasila seperti halnya kekuatan 
suatu ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang terkandung 
didalam dirinya. Tiga dimensi tersebut menurut B. Sukarno (2005: 163) 
meliputi: ”dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fl eksibilitas 
atau dimensi pengembangan”. Ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

(1) Dimensi realitas yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung 
dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat 
atau bangsanya terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber 
dari budaya dan pengalaman sejarahnya. 

(2) Dimensi idealisme yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut 
mengandung cita-cita yang memberi harapan tentang masa depan 
yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam 
praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai 
dimensinya. 

(3) Dimensi fl eksibilitas atau dimensi pengembangan yaitu bahwa 
ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan 
bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang 
relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari 
hakekat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. 

Dari ketiga dimensi kekuatan dalam ideologi pancasila menunjukkan 
bahwa pancasila adalah ideologi yang membawa sebab bangsa Indonesia 
menyakininya sebagai ideologi yang terbaik bagi dirinya dan menjadi 
prospek kelanjutan kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara yang bersumber pada 
pandangan fi lsafat hidup bangsa Indonesia akan termanifestasi keseluruh 
perlengkapan negara, keseluruhan kehidupan sosial (masyarakat) serta 
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keseluruhan rakyat dan warga-warganya. Pancasila merupakan idelogi 
yang bersifat terbuka. Hal tersebut menurut B. Sukarno (2005: 166) 
mengandung maksud ”bahwa ideologi pancaila adalah bersifat aktual, 
dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman”. Keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti 
mengubah nilai-nilai dasar pancasila namun mengekplisitkan kemampuan 
yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.

3) Aktualisasi nilai-nilai Pancasila
Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

berne gara membutuhkan mediasi berupa sosialisasi agar nilai-nilainya 
terlembaga secara utuh baik bagi pribadi warga negara maupun 
kelompok masyarakat.

Adapun Aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 
pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti keyakinan 
dan pengakuan yang diekspresikan dalam bentuk perbuatan 
terhadap Zat yang maha Tunggal. Nilai Ketuhanan Yang Maha 
Esa memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai 
keyakinannya, dan antara penganut agama yang berbeda harus 
saling menghormati dan bekerjasama.
Aktualisasi dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:

1) Percaya dan takwa terhadap Tuhan sesuai dengan agama dan 
kepercayaan masing-masing.

2) Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama 
dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina 
kerukunan hidup.

3) Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadat sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya.

4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada 
orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengandung arti 
kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam 
hidup bersama atas dasar tuntutan mutlak hati nurani dengan 
memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
Aktualisasi dari nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai 
berikut:
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1) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan 
kewajiban antara sesama manusia.

2) Saling mencintai sesama manusia.
3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4) Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk dan saling 

menghargai adanya perbedaaan tersebut.
5) Melakukan musyawarah, jujur dan saling berkerjasama.
6) Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan 

agama sebagai manusia yang beradab.
3. Persatuan Indonesia

Nilai Persatuan Indonesia mengandung arti usaha kearah bersatu 
dalam kebulatan rakyat untuk membina Nasionalisme. Dengan modal 
dasar nilai persatuan, semua warga negara Indonesia dapat menjalin 
kerjasama yang erat dalam wujud gotong royong, kebersamaan.
Aktualisasi dari nilai Persatuan Indonesia sebagai berikut:

1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan 
negara serta keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan 
pribadi atau golongan.

2) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
3) Cinta tanah air dan bangsa.
4) Bangga sebagai bangsa indonesia.
5) Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras etnis dan 

agama sehingga dapat terjadinya persatuan.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan
Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan 
Dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung arti suatu 
pemerintahan rakyat dengan cara melalui badan-badan tertentu 
yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan 
musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran daru Tuhan dan 
putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan 
dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan 
hidup bersama.
Aktualisasi dari nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 
Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan sebagai 
berikut:

1) Mengutamakan kepentingan bersama.
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
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3) Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan 
untuk kepentingan bersama.

4) Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat 
dipertanggung jawabkan.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung 
arti suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera, yang setiap 
warga negara mendapat segala sesuatu yang telah menjadi haknya 
sesuai dengan esensi adil dan beradab.
Aktualisasi dari nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 
sebagai berikut:
1) Berbuat luhur dan saling membantu dan gotong royong.
2) Bersikap adil.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormati hak-hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan 

umum.

Menguatkan dan mengaktualisasi kembali Pancasila berarti bahwa 
kita ingin menegaskan komitmen bahwa nilai-nilai Pancasila adalah dasar 
dan ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila 
bukan kosep pemikiran semata, namun sebagai perangkat tata nilai untuk 
diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan 
demikian nilai pancasila menjadi landasan etika dan moral ketika hendak 
membangun pranata politik, pemerintahan, ekonomi dan penegakkan 
hukum.

Mengaktualisasi disini diartikan sebagai, penghayatan kembali dan 
pemahaman kembali ideologi Pancasila bagi para pembentuk hukum 
dan bagi lembaga pembentuk hukum agar menghasilkan hukum 
yang bermoral, sehingga mampu menghasilkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. Meminjam tesis sistem hukum dari Lawrance 
Friedmann dalam bukunya The Legal System, menyebutkan bahwa efektif 
dan berhasilnya penegakkan hukum tergantung tiga unsur sistem 
hukum, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal 
subtance) dan budaya hukum (legal culture). Oleh sebab itu, aktualisasi 
ideologi Pancasila dalam pembentukan hukum yang bermoral juga tidak 
dapat dipisahkan dari ketiga sistem hukum tersebut.
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C. PENUTUP

Secara yuridis-konstitusional kedudukan Pancasila sudah jelas, 
bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara Republik 
Indonesia, dan sebagai ideologi nasional. Sebagai pandangan hidup bangsa, 
Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui, dan 
menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat 
Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta 
membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di 
dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Sudah bertahun-tahun 
pancasila ditetapkan sebagai dasar negara kesatuan RI, Pandangan hidup 
bangsa Indonesia, Filsafat bangsa dan sendi kehidupan bangsa Indonesia. 
Oleh karena itu Tidak diragukan lagi peran pancasila di negara kita ini yaitu 
Indonesia. Untuk itu aktualisasi sila-sila dalam Pancasila suatu hal yang 
wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara.
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A. PENDAHULUAN

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menambah 
norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 
1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan 
tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam 
Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas 
Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.2 
Dengan pemuatan dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum 
dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara Indonesia.

Paradigma Sistem Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan 
suatu sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu 
sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan yang 
berlandaskan Pancasila dan UUD l945.

1  Paper disampaikan dalam Focus Group Discussion dengan Tema “Penegasan 
Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.” Diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI 
bekerjasama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Mei 2017.

2  Pada 1999, di kalangan anggota MPR terdapat kesepakatan dasar berkenaan 
dengan amandemen UUD 1945, yakni: (1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) 
Mempertahankan Negara Kesatuan RI; (3) Tetap mempertahankan sistem presidensial; 
(4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan 
ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara 
“adendum”. Badan Pekerja MPR, Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945: 
Bahan Penjelasan BP-MPR dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil Sidang Umum MPR 
1999 dan Sidang Tahunan MPR 1999, Sekretariat MPR:2000, hlm. 10-13.
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Pancasila dalam kerangka teori ilmu hukum menempati posisi ganda. 
Pertama, Pancasila merupakan perwujudan dari cita hukum dan kesadaran 
hukum bangsa Indonesia yang tumbuh dan lahir dari runtutan pandangan 
hidup serta cita moral mereka. Jika runtutan itu ditarik kebelakang, akan 
terlihat hamparan religiusitas sosial yang meracik pandangan hidup dan 
cita moral tersebut. Dengan demikian, cita hukum dan kesadaran hukum 
bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari potensi nilai religiusitasnya. 
Bahkan warna keislaman dalam cita hukum dan kesadaran hukum menjadi 
condicio sine quanon.

Kedua Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. 
Kedudukan seperti itu bagaimanapun menyebabkan setiap norma di dalam 
hukum Indonesia mengandung dimensi transedental dan horizontal. Selain 
itu norma atau hukum yang akan dibentuk yang dinyatakan berlaku harus 
mendukung pandangan hidup yang menghendaki pertanggung-jawaban 
vertikal kepada Tuhan atas segala aktifi tas norma hukumnya.3

Apabila diorientasikan kepada hukum yang ideal adalah hukum itu 
dari Tuhan Semesta alam; dalam inplementasinya merupakan suatu standar 
untuk menguji berlakunya semua hukum yang dapat diketahui dan dinilai 
yang mempunyai kepastian lebih dari peraturan biasa. Hukum Indonesia 
tidaklah semata-mata mengandung norma yang berdimensi horizontal 
ataupun transedental, tetapi harus merupakan akumulasi kedua dimensi 
pada saat yang bersamaan. Seluruh aktivitas kehadiran hukum di Indonesia, 
baik melalui program legislasi nasional maupun penunjukan hukum untuk 
pengaturan dan ketertiban interaksi sosial, harus menempatkan kedua 
dimensi tersebut sebagai pewarna sehingga hukum Indonesia yang lahir 
akan selalu dihayati sebagai sesuatu yang harus dipertanggung-jawabkan 
kepada Tuhan sesuai dengan Sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang 
Maha Esa.4

Paradigma keterkaitan pembangunan nasional yang menyangkut 
seluruh aspek kehidupan dengan antisipasi dimensi hukum merupakan 
keniscayaan. Pembangunan menghendaki transformasi masyarakat dari 
suatu kondisi menjadi kondisi yang lebih baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dikaji adalah 
mengenai upaya merekonstruksi sistem hukum Indonesia yang berlandaskan 
Pancasila.

3  Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum 
Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, l994, Cet. I, hal. 11.

4  Trubus Wahyudi, tanpa tahun, Urgensi Sistem Hukum di Indonesia dalam 
Perspektif Pembentukan Hukum Nasional yang Berfalsafah Pancasila, Makalah, PDIH 
UNISSULA, Semarang
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B. PEMBAHASAN

Rekonstruksi atau pembaharuan secara terminologi memiliki berbagai 
macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering 
dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” 
berarti pembaharuan sedangkan „konstruksi� sebagaimana penjelasan diatas 
memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Beberapa pakar mendifi nisikan 
rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendifi nisikan secara 
sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang 
ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.5 

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup 
tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan 
tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal 
yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yangtelah lemah. 
Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak 
dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan 
bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya 
merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat 
ini.6 Rekonstruksi dalam penulisan ini adalah pembaharuan sistem hukum 
Indonesia berlandaskan Pancasila. 

Sistem, berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani (sustema) 
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang 
dihubungkan antara satu bagian dengan bagian lainnya secara bersama untuk 
memudahkan aliran informasi materi atau pemahaman terhadap sesuatu 
secara utuh. Sistem adalah seperangkat unsur–unsur yang mempunyai 
hubungan fungsional secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk 
totalitas.7

R. Subekti menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau catatan yang 
teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan 
satu sama lain tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu 
pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam suatu sistem yang baik, 
tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di 
antara bagian-bagian itu.8

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sistem ini mempunyai dua 

5  B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.
6  Yusuf Qardhawi dalam Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, 2014 Al-Fiqh 

Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.
7  Soerjono Soekanto, Penegakan hukum, Binacipta, Cet. I, Bandung, l983,hal. 1-15.
8  Subekti, R., Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional yang akan 

Datang, Kertas kerja pada Seminar Hukum Nasional IV, Jakarta l979.
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pengertian yang penting untuk dikenal, sekalipun dalam pembicaraan-
pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Yang 
pertama, adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai 
tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur 
yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, 
metoda, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.9

Dengan pengertian sebagaimana disebutkan, apabila dihubungkan 
dengan hukum sejalan dengan judul makalah ini, yakni upaya merekonstruksi 
Sistem Hukum di Indonesia dalam perspektif pembentukan sistem hukum 
nasional yang berlandaskan Pancasila adalah mengandung makna bahwa 
keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting adanya struktur 
menyeluruh atas ruang lingkup dari ilmu-ilmu hukum yang tercakup di 
dalamnya kaedah-kaedah hukum, keputusan-keputusan pejabat (hukum), 
kebiasaan sebagai modal baku pembentukan hukum nasional. Atau jelasnya 
keharusan yang sangat penting ilmu-ilmu hukum yang menyajikan suatu 
rekonstruksi sistematis dari fakta-fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum 
yang ditelaah dalam lingkup suatu Negara, yang bernuansa sudut pandang 
sebagai bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional yang 
berfalsafah Pancasila.

Pada sisi lain, para pendiri negara telah memilih suatu paradigma 
bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan 
juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu 
dirumuskan dengan memadukan secara paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, 
yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan (humanisme), kebangsaan 
(nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial (sosialisme) ke 
dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung 
nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa 
Indonesia. Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya 
ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para 
pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara-bangsa berciri modern, 
tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa Indonesia. Demikian pula halnya, 
para pendiri negara mengadopsi konsep negara hukum dari konsep Rechtsstaat 
pada tradisi hukum Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk memberi 
muatan substantif yang berbasis pada tradisi bangsa Indonesia sehingga 
pada akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep Negara Hukum Indonesia.10

9  Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.VII, 2012, hal. 
48.

10  Aidul Fitriciada Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan 
Rekonstruksi Tradisi”, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19 
OKTOBER 2012, hal. 492
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Sebelum lebih lanjut membahas Sistem Hukum di Indonesia, ada 
baiknya dijelaskan juga perkembangan sistem hukum di dunia, yakni sangat 
dipengaruhi oleh sistem hukum kontinental dan juga sistem hukum Anglo 
Saxon, adalah sebagai berikut:

1. Sistem Hukum Kontinental
Sistem hukum kontinental merupakan suatu system atau mazhab yang 
mengangggap undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum 
(dianut aliran legisme). Diasumsikan bahwa hukum identik dengan 
undang-undang, sehingga tidak ada hukum yang lain di luar undang-
undang. Sebagai konsekuensi aliran ini dalam praktek menerapkan 
undang-undang saja.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon
Sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law adalah suatu sistem 
hukum didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan–keputusan 
hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim 
selanjutnya. Sistem hukum ini seperti diterapkan di Irlandia, Inggris, 
Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan., Kanada (kecuali Quebec) 
dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo Saxon berpendapat bahwa 
undang-undang tidak cukup mampu mengikuti perkembangan 
masyarakat, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menciptakan 
hukum sendiri sesuai dengan keyakinannya (judge made law), bebas 
untuk melakukan interpretasi, bahkan hakim bebas untuk menyimpangi 
undang-undang (dianut aliran freie Rechtlehre).11

3. Sistem Hukum di Indonesia
Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat 
beragam dari segi etnik, budaya, dan agama. Sedangkan mayoritasnya 
adalah beragama Islam, sekitar 88 % dari lebih dari dua ratus juta orang.
Indonesia pernah dijajah oleh Belanda lebih dari 350 tahun, masa yang 
tidak sebentar. Disamping itu, pernah juga dijajah oleh Inggris dan 
Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dari gambaran singkat tersebut, dapat dipahami adanya pluralitas sistem 
hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang akan diungkapkan, 
bahwa:

1. Dilihat dari segi pluralitas jenis penduduknya, dapat dikatakan bahwa 

11  Ahmad Muliadi, Politik Hukum, Padang, Akademi Permata, Cet. I, 2013, hal. 
52.
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masyarakat Indonesia mempunyai system hukum yang berlaku sejak zaman 
primitif dari kebiasaan atau adat istiadat sampai dengan ketentuan yang 
diyakini bersama untuk dipatuhi. Dalam perkembangannya kemudian, 
ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonial Belanda, kebiasaan atau adat 
istiadat ini disebut dengan “hukum Adat”yang hanya ada di Indonesia yang 
sifatnya statis. Sedangkan dalam pengertian yang dinamis, jenis hukum 
Adat ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (customery law) atau 
hokum yang hidup di masyarakat (living law). Jika dalam pengertiannya 
yang dinamis, jenis hukum kebiasaan terdapat di seluruh dunia, termasuk 
dijumpai di setiap Negara, termasuk Negara maju.12

2. Dilhat dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah 
diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan mereka dan mengatur, 
yang kemudian dianggap sebagai hukum. Hukum agama ini datang 
ke Indonesia bersamaan dengan datangnya agama. Oleh karena itu, 
sebagai mayoritas beragama Islam, maka hukum Islam merupakan 
salah satu system yang berlaku di Indonesia, walaupun memang diakui 
masih ada agama lain selain agama Islam yang dianutnya sebagian 
kecil masyarakat Indonesia. Namun, perlu juga dicatat Bahwa hukum 
Islam ini mempunyai pengertian yang dinamis sebagai hukum yang 
mampu memberi jawaban terhadap perubahan sosial dan dapat 
ditransformasikan dengan perjalanan waktu dan tempat.

3. Dilihat dari segi sebagai Negara yang pernah dijajah selama 350 
tahun, sudah pasti Negara penjajah membawa sistem hukum mereka 
ke Indonesia. Justru sangat mungkin para penjajah itu memaksakan 
hukumnya kepada masyarakat Indonesia yang mereka jajah, kemudian 
dapat disebut dengan sistem hukum Belanda atau hukum Barat, bahkan 
ada yang menyebutnya dengan hukum sipil (civil – law). 

Dapatlah dikatakan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia 
diproklamirkan, di Indonesia berlaku tiga sistem hukum: hukum Adat, 
hukum Islam dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan 
siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum 
dari ketiga sistem hukum tersebut. Dalam perkembangan sistem hukum di 
Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertiannya yang 
dinamis akan menjadi bahan baku pembentukan hukum nasional.

Setelah 17 Agustus 1945, idealnya politik hukum yang berlaku adalah 
politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifi kasi hukum (berlakunya 

12  A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam 
dan Hukum Umum, Gama Media, Yogyakarta, Cet. I, 2002, hal 109–110.
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satu sistem hukum di seluruh wilayah Indonesia), karena sistem hukum 
nasional harus dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh sendi-sendi 
Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945.13

UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, disamping berlaku 
hukum dasar yang tidak tertulis—yang dijumpai di dalam penjelasan 
umumnya— menjadi dasar konstitusional dan sinyal organik keberadaan 
hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam Pasal 
II Aturan Peralihan UUD 1945 menunjukkan isi awal tata hukum nasional 
dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku 
selama belum diadakan yang baru menurut UUD. Dari kontek demikian 
terlihat keadaan isi tata hukum nasional pada hari-hari awal kemerdekaan, 
yakni (1) hukum produk legislatif kolonial, (2) hukum adat, (3) hukum 
Islam, dan (4) hukum produk legislatif nasional.

Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi 
hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran 
(sistem hukum modern). Sistem hukum yang modern haruslah merupakan 
hukum yang baik, dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hukum dibuat 
sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dan juga harus dimengerti 
atau dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan supaya 
hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat.
Sistem hukum nasional dibentuk dari:

1) Hukum Agama (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan 
agama tertentu, yang biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

2) Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya)
Sistem hukum adat dan hukum kebiasaan adalah hukum asli 
masyarakat Indonesia, yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. 
Penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, termaktub 
dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini merupakan mandat 
konstitusi yang harus ditaati oleh Penyelenggara Negara, untuk 
mengatur pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat 
adat dalam suatu bentuk undang-undang.

3) Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya)
Sistem hukum perdata Eropa, yakni hukum perdata yang diberlakukan 
di Indonesia oleh Pemerintah kolonial berdasarkan asas konkordansi.

13  Sunarjati Hartono, CFG, Mencari Bentuk dan sistem Hukum Perjanjian Nasional 
Kita, Alumni, Bandung, Cet. 2, 1974, hal 57.
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4) Hukum Internasional baik secara perdata maupun publik (sebagai bias 
realitas pengaruh globalisasi dunia). Hukum yang mengatur tentang 
hubungan hukum antara Negara satu dengan Negara lain atau antar 
warga negara yang dilakukan secara Internasional.

Pembentukan hukum nasional dilaksanakan dengan mewujudkan 
perencanaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dengan penyusunan 
daftar Rancangan Undang-Undang, demikian dalam Program Legislasi 
Daerah (Prolegda) juga menjaga agar produk Peraturan Daerah Provinsi 
tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Tentang sistem hukum (legal system), menurut pendapat Lawrence Meir 
Friedmen disebutkan bahwa dalam sistem hukum ada tiga unsur pokok, 
yaitu: (1) unsur substansi hukum (legal substance), (2) unsur struktur hukum 
(legal struktur), (3) unsur budaya hukum masyarakat (legal culture).14

Pentingnya pembahasan sistem hukum tersebut untuk menghimpun 
pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat mengenai 
program, metode, cara dan upaya pelaksanaan pembangunan hukum 
untuk menciptakan dan memantapkan sistem hukum nasional yang 
bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai suatu sistem hukum 
nasional, maka kebijakan pembentukan hukum nasional (perumusan pasal) 
harus dilakukan dengan melewati proses pengujian keabsahan hukumnya 
(termasuk substansi hukumnya) secara vertikal maupun horizontal. Hal 
ini dalam teori sistem hukum dikenal dengan “validitas vertikal “ dan 
“validitas horizontal”.15

Di Indonesia cara-cara yang digunakan untuk membentuk hukum, 
politik hukumnya tidak sama dengan cara-cara yan g digunakan oleh 
Negara Kapitalis, atau Negara Komunis dan/atau Negara yang Fanatik 
Religius. Ketiga cara ini merupakan cara yang ekstrim; karena Kapitalis 
menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis adalah yang 
paling penting. Komunisme menganggap bahwa masyarakat yang terpenting 
di atas segalanya. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia tidak terlepas 
dari pelaksanaan sistem-sistem di berbagai sektor lain yang mendukung 
roda pemerintahan, termasuk pula sistem hukum dan arah politik hukum 
dalam mencapai rencana dan tujuan bernegara yang berfalsafah Pancasila. 
Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 

14  Ahmad Muliadi, Op. Cit. hal 50.
15  Ibid., hal. 48.
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baik, yang meliputi: a) kejelasan tujuan, b) kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat 
dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan 
g) keterbukaan.16

Sedangkan materi muatan Peraturan perundang-undangan harus 
mencerminkan asa-asas: a) pengayoman, b) kemanusiaan; c) kerbangsaan, 
d) kekeluargaan, e) kenusantaraan, f) bhinneka tunggal ika, g) keadilan, h) 
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, i) ketertiban dan 
kepastian hukum, dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.17

Oleh karena itu apabila dalam pembentukan hukum nasional itu 
telah terakomodir asas-asas pembentukan hukum nasional sebagaimana 
disebutkan, dapat dimungkinkan hukum-hukum yang akan dibentuk 
itu akan dapat diberlakukan secara mulus sebagai kebutuhan hukum 
masyarakat, walaupun tetap adanya pro–kontra tanggapan masyarakat 
yang tidak seberapa, dan dapat dipastikan tidak akan terjadi pro–kontra 
tanggapan masyarakat yang berkepanjangan.

Adapun sistem hukum Pancasila dimaksudkan adalah seperangkat 
kaidah hukum dalam bebagai lapangan hukum yang merupakan bagian 
(unsur) daripada –nya yang bersumber dasar pada Pancasila, yang satu sama 
lain berkait merupakan satu persatuan paduan hukum dalam satu wawasan 
nusantara wilayah Negara Republik Indonesia.18

Unsur-unsur sistem hukum Pancasila adalah kaidah-kaidah hukum 
dalam berbagai lapangan hukum (pidana, perdata, dagang, hukum acara, 
internasional dsb,) yang dirumuskan berdasarkan falsafah bangsa dan negara 
Pancasila. Karena sifatnya yang unik, maka sila pertama dari Pancasila, 
yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prima causa dari sila-sila lain 
dan merupakan sila dasar negara Republik Indonesia (Bab XI, Agama, pasal 
29 ayat (1) UUD 1945) serta merupakan bagian integral dari keseluruhan 
sila menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut berkait satu sama lain, 
merupakan satu kesatuan bulat, utuh, kompak, dan total sehingga merupakan 
satu kesatuan sistem yang kokoh.19

16  Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

17  Pasal 6 U U No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan

18  Ichtijanto, SA., “Sistem Hukum Pancasila”, dalam Hukum Islam di Indonesia 
Perkembangan dan Pembentukannya, (Pengantar Juhaya S. Praja), PT. Rosdakarya, 
Bandung, Cet. I, l991, hal. 151.

19  Ibid. Hal. 12

Prosiding FGD MPR-UNDIP
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Amin Purnawan

112

C. PENUTUP

(1) Paradigma Sistem Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu 
sistem, yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian yang satu 
sama lain saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan 
yang berlandaskan Pancasila dan UUD l945. Idealnya di Indonesia 
hukum dibentuk atau dibuat melalui Prolegnas sesuai dengan prosedur 
dan terkandung unsur-unsur, asas-asas dan materi muatan peraturan 
perundang-undangan yang telah ditentukan.

(2) Upaya merekonstruksi sistem hukum di Indonesia (Islam, Adat dan 
Barat) dalam pembentukan hukum nasional adalah sebagai bahan baku 
pembentukan hukum nasional, serta untuk menghimpun pemikiran-
pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat dan menampung 
aspirasi akademika, agar hukum yang dibentuk itu dapat diberlakukan, 
sebagai kebutuhan hukum masyarakat, dalam kerangka menciptakan 
pembentukan hukum nasional yang bersumber dan berfalsafah Pancasila.

(3) Sistem Hukum berlandaskan Pancasila, mengenal kebhinekaan dalam 
hukum, karena perbedaan keyakinan agama, namun sistem hukum 
Pancasila menghendaki kesatuan dan persatuan bangsa.
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A. PENDAHULUAN

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang 
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara telah dicabut melalui Ketetapan 
MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Penetapan Ketetapan MPR RI Nomor I/
MPR/2003 yang mengelompokkan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/
MPR/1998 ke dalam Pasal 6, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena 
bersifat einmalig (fi nal), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan, 
mengakibatkan konsideran Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/
MPR/1998 yang berbunyi “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam 
kehidupan Negara”, tidak berlaku lagi. Dengan dicabutnya ketetapan ini, 
tidak ada satu pun Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan 
keberadaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kenyataan ini 
menjadikan kita dihadapkan pada keadaan anomi dan anomali. Keadaan 
anomi mencerminkan keadaan yang seolah-olah ketiadaan norma (a-nomous), 
sedangkan keadaan anomali menegaskan adanya kekacauan struktural dan 
fungsional dalam hubungan lembaga dan badan-badan penyelengara fungsi 
kekuasaan negara.
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Perubahan sistem norma setelah terjadi amandemen UUD 1945 yang 
di dalamnya tinggal 25 pasal yang asli dan 174 pasal yang baru telah 
menimbulkan “kekacauan” sistem kelembagaan, malfungsi, maupun 
disfungsi organ, sehingga dalam menjalankan tugasnya terjadi tumpah 
tindih dan ada tugas yang terlantar. Selain itu, pertarungan kepentingan 
yang berbasis fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama telah 
merasuk dalam sebagian produk legislasi dan regulasi, sehingga menjadikan 
prinsip kehidupan berbangsa tidak lagi mengacu pada nilai-nilai Pancasila. 
Di sisi lain, dalam era globalisasi dan informasi ini, penjajahan pola pikir 
semakin masih terjadi tanpa “tidak disadari”, dan lebih gawat lagi penjajahan 
itu merambah pada akademisi yang turut serta memberi masukan dalam 
pengambilan kebijakan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, 
budaya, hukum maupun hankam.1 

Berbagai kerancuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
terjadi pada bangsa Indonesia, dewasa ini sungguh memprihatinkan 
dan menyadarkan banyak pihak bahwa apa yang terjadi sesungguhnya 
sudah sangat jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 
ini. Penyebab paling mendasar adalah ketidakhadiran nilai-nilai Pancasila 
dalam penyelenggaraan negara. Inilah tanda-tanda kemerosotan suatu 
bangsa yang melahirkan kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa 
yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Kesemuanya ini hanya dapat diatasi dengan apa yang oleh Yudi Latif disebut 
dengan menjadikan sakti Pancasila yakni dengan membumikannya kembali 
dalam dunia kenyataan2, karena disadari atau tidak bahwa Pancasila yang 
merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang luhur tersebut 
sangatlah sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur serta sesuai 
dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Oleh karenanya menjadi sebuah 
kepastian bahwa implementasi Pancasila secara murni dan konsekuen 
mendesak untuk dilakukan dalam setiap bidang kehidupan berbangsa dan 
bernegara Indonesia melalui penegasan Pancasila sebagai dasar negara, 
ideologi bangsa dan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dengan membentuk suatu konsep penyelenggaraan 
negara hukum Pancasila.

Penegasan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

1  Lima prinsip Pancasila cocok dimasukkan dalam piagam ASEAN menuju 
Komunitas ASEAN 2015, sehingga komunitas yang menjamin keamanan, ketertiban, 
dan kesejahteraan.

2  Yudi Latif, Pancasila Sakti, Artikel pada Majalah Gatra, Edisi No. 48 Tahun 
XVII, 12 Oktober 2011, hlm. 106

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



117

Upaya Merekonstruksi Sistem Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila

menjadi sangat dibutuhkan dalam situasi kehidupan politik ketatanegaraan 
kita seperti sekarang ini, berhadapan dengan fundamentalisme, liberalisme, 
anti gotong royong, politik dinasti dan SARA, serta demokrasi biaya tinggi. 
Penegasan Pancasila tersebut harus terinternalisasi dan menjadi nilai-nilai 
yang mengikat dan melekat pada subyek negara, baik legislatif, eksekutif, 
maupun yudikatif. 

Urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar negara maupun ideologi 
bangsa dan negara ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sangat diperlukan mengingat konstitusi dari sudut 
fungsional merupakan konkretisasi konstitusionalisme yang memiliki 
fungsi simbolik, yaitu sebagai pemersatu (symbol of unity), rujukan identitas 
kebangsaan (identity of nation) dan sebagai pusat upacara kenegaraan (center 
of ceremony); fungsi pengendali masyarakat (tool of political, social, and economic 
control); dan fungsi perekayasaan dan pembaruan masyarakat (tool of political, 
social, and economic engineerimg and reform). Sedangkan secara khusus, 
konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang berfungsi 
untuk menentukan dan mengatur pembatasan kekuasaan organ-organ 
negara dan hubungan kekuasaan antar organ negara tersebut, hubungan 
kekuasaan antara organ negara dengan warganya dalam menjamin hak-hak 
asasi sekaligus memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan 
di satu pihak dan warga negaranya di lain pihak, juga sebagai instrumen 
untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (rakyat 
dalam sistem demokrasi) kepada organ-organ kekuasaan negara.3 Artikel 
ini akan mengkaji eksistensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
bangsa, serta konsep dan strategi penyelenggaraan negara hukum Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa
Pancasila adalah dasar negara atau pokok kaidah fundamental negara 
“staatsfundamentalnorm” yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, 
dan sekaligus cita hukum (rechtssidee) negara Indonesia karena bersumber 
pada pandangan dan falsafah hidup yang mendalam, di mana tersimpul 
ciri khas, sifat, dan karakter luhur bangsa Indonesia.4

Pancasila sebagai dasar negara merupakan kerangka keyakinan (belief 

3  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 
2005, hal.33

4  Hernowo, Implementasi Pancasila Menjamin Integrasi Nasional Berdasarkan 
Wawasan Kesatuan dan Persatuan Bangsa, (Jakarta: LPPKB, 2006), hlm. 5.
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framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena 
berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap 
hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum 
pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun Pancasila sebagai cita hukum 
memilki dua fungsi, yaitu: (1) fungsi regulatif, artinya cita hukum menguji 
apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat; dan (2) fungsi 
konstitutif, artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum, 
maka hukum yang di buat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.5
P a n c a s i l a  d i s e b u t  s e b a g a i  n o r m a  f u n d a m e n t a l  n e g a r a 
(Staatsfundamentalnorm) jika mengacu pada teori Hans Kelsen dan Hans 
Nawiasky. Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah 
hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida 
hukum (stufentheorie)6. Salah seorang tokoh yang mengembangkan 
teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori 
Nawiasky disebut dengan theorie von stufenufbau der rechtsordnung. 
Susunan norma menurut teori tersebut adalah:7

1. Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm);
2. Aturan dasar negara (staatsgrundgesetz);
3. Undang-undang formal (formell gesetz); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en 

autonome satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi 
pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) 
dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah 
sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm 
ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, 
norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) 
dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm 
melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. 
Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma 
tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

5  Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hlm. 12.
6  Teori Hans Kelsen ini dapat dipelajari dalam tiga bukunya yaitu Pure Theory of 

Law: Introduction to the Problematic of Legal Science; Pure Theory of Law; dan General 
Theory of Law and State.

7  A. Hamid A. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan 
Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV, Disertasi 
Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hal., 287.
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Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi memban-
dingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur 
tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata 
hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan 
teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi 

Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari 

Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
5. Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamental-norm pertama kali 

disampaikan oleh Notonagoro.8 Pancasila dilihat sebagai cita hukum 
(rechtsidee) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan 
pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam 
Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. 
Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm 

maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaanya tidak 
dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.9 Dengan demikian 
Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti 
segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu 
harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan 
kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus 
menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam 
pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila 
dan prinsip-prinsip dalam batang tubuh UUD 1945.10

Pancasila juga merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia.11 
Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee 
(cita negara) yang berfungsi sebagai fi losofi sche grondslag dan common 

8  Notonagoro, ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah 
Fundamentil Negara Indonesia)” dalam Pancasila Dasar Falsafah Negara, Cetakan 
keempat, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, tanpa tahun). 

9  Attamimi, Op Cit., hal. 309. 
10  Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum 
negara.

11  Franz Magnis-Suseno, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Jakarta; Kanisius, 1992), 
hlm. 232-238. 
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platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam 
kon teks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai 
ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah 
membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana 
mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut melalui the rule of law12 
sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis 
of government) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan 
prose dur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). 
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan 
sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila 
mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat 
baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi kita 
mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. 
Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti 
dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam 
sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan 
kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan 
dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan 
warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan 
warga negara lainnya.13

2. Konsep Negara Hukum Pancasila
Pemahaman terhadap konsepsi negara hukum ternyata memang 
bukan proses yang cepat dan sekali tuntas. Mahfud dengan panjang 
lebar menutur perbedaan asal usul dan pergeseran pemahaman sekitar 
konsepsi tentang Rechtsstaat dan Rule of Law yang dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan secara sama sebagai Negara Hukum14, dijelaskannya 
bagaimana setelah amandemen yang ketiga, UUD 1945 tidak lagi 
mengisyaratkan cita negara hukum dengan tampilan kata Rechtsstaat, 
melainkan melalui perumusan Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia 
adalah Negara Hukum”. Dari sudut konsepsi, langkah tersebut dapat 

12  Rule of Law dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
baik, sandarannya adalah aturan yang baik dan adil tadi, yang dalam istilah Fletcher 
disebut ‘law in the high sense’. Baca George P. Fletcher, Basic Concepts of Legal Thought, 
Oxford University Press, New York-Oxford, 1996; hlm. 12-13.

13  Lihat, Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, 
makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 
September 2005.

14  Moh. Mahfud, MD., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, 
Rajawali Press, Jakarta, 2011; hlm. 24-27
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dikatakan maju dalam perumusan. Dalam istilah yang digunakan 
Mahfud, selain mengusung konsep prismatik15, rumusan tersebut netral 
karena tidak menyebut lagi rechtsstaat maupun rule of law. Melalui 
kesempatan lain, Mahfud memakai ungkapan “... mendekatkan atau 
menjadikan rechtsstaat dan the rule of law sebagai konsep yang saling 
komplementatif dan konvergentif. Konsep negara hukum Indonesia 
menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam 
konsepsi rechtsstaat, sekaligus juga menerima prinsip rasa keadilan 
dalam the rule of law.”16

 Sebagai cita hukum, Pancasila sekaligus menjadi bingkai bagi sistem 
hukum sebagai sistem khas Indonesia yang berbeda dari sistem hukum 
lain. Pancasila merupakan konsep prismatik yang mengasimilasikan 
segi-segi baik dari berbagai konsep dan tumbuh menjadi konsep 
tersendiri yang selalu diaktualkan dengan realitas dan perkembangan 
masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum 
Indonesia bukan merupakan hukum yang sekuler dan juga hukum yang 
hanya didasarkan pada agama tertentu saja. Dalam perspektif sistem 
hukum, Pancasila menjadikan sistem hukum Indonesia berbeda dengan 
mengambil sisi baik dari konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law. 
Pancasila harus menjadikan tujuan keadilan substansial (substantive 
justice) dan kepastian hukum (procedural justice). Dalam proses penegakan 
hukum, harus ada kepastian hukum bahwa keadilan ditegakkan”.17

Seorang ahli seperti Allott berpendapat bahwa sistem hukum tidak hanya 
tentang norma, tetapi juga aspek kelembagaan dan juga prosesnya.18 Ada 
lagi ahli yang berbicara sama meskipun dengan bahasa yang berbeda: 
substansi/isi, struktur, dan budaya hukum. Sesungguhnya sistem hukum 
juga bertumpu pada tiga pilar. Pertama, aturannya itu sendiri, dengan 
segala bentuk, urutan, proses maupun isinya. Kedua, masyarakat yang 
menjadi pendukung dan terikat padanya. Ketiga, penegakannya berikut 

15  Ibid, hlm. 26 … “Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsepsi tersebut sehingga 
“kepastian hukum” dalam Rechtsstaat dipadukan dengan prinsip “keadilan” dalam the 
Rule of Law. Indonesia tidak memilih salah satunya tetapi memasukkan unsur-unsur 
baik dari keduanya” …

16  Moh. Mahfud, MD, Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum, Orasi 
ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2011.

17  Moh. Mahfud MD, Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum, Orasi 
dalam rangka Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
17 Februari 2011; hlm. 10-11.

18  Allott, The Limits of Law, Butterworths, London, 1980; hlm. viii.
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mekanisme dan aparat pelaksananya. “Proses hukum yang baik akan 
mendorong sikap hormat dan ketaatan terhadap hukum”.19

Jika dilihat dari urut-urutan sila Pancasila maka penuangan isi Pancasila 
di dalam UUD NRI 1945 juga tampak jelas. Sila Ketuhanan yang Maha 
Esa diatur di dalam Pasal 29 dan Pasal 28; sila kemanusiaan yang adil dan 
beradab diatur di dalam pasal-pasal 28; sila persatuan Indonesia diatur 
di dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 37 Ayat (5); sila kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan diatur di dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 20, Pasal 18, dan Pasal 
22; sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diatur di dalam Pasal 
28, Pasal 33, dan Pasal 34. Pasal-pasal lain di dalam UUD 1945 semuanya 
dibuat untuk mendukung pelaksanaan semua sila Pancasila itu.
Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik 
utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem 
hukum lainnya, di mana jika dikaitkan dengan literatur tentang 
kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai 
pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum 
prismatik.20 Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah 
bersifat prismatik (hukum prismatik). Hukum prismatik adalah hukum 
yang mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam 
berbagai hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang 
baru dan utuh. Adapun karakteristik dari negara hukum Pancasila 
adalah sebagai berikut.21

1) Negara hukum Pancasila merupakan suatu negara kekeluargaan. 
Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-
hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM namun dengan 
tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) 
diatas kepentingan individu tersebut. Hal ini di satu sisi sejalan 
dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, 
namun disisi lainjuga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke 
arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh 
jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang 
menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus 
bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-
komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau 

19  David Lyons, Ethics and The Rule of Law, Cambridge University Press, 
Cambridge- London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney, 1984; hlm. 196.

20  Mahfud M.D., Op.cit., hlm. 23.
21  Mahfud M.D., Op.cit., hlm. 23-30.
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bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya 
suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu 
dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan pada 
negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang 
diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

2) Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang 
berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik 
maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan berhukum 
baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya 
dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang 
terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law yakni 
dengan memadukan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip 
keadilan,serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem 
hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara 
ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum 
harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat 
sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.

3) Negara hukum pancasila merupakan religious nation state. Dengan 
melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep 
negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme tetapi juga 
bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam 
konsep Nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila yang 
adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan. Berketuhanan 
adalah dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara 
Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan bagi 
warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai 
keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan prismatik 
ini adalah bahwa atheisme dan juga komunisme dilarang karena telah 
mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

4) Negara hukum pancasila, memadukan hukum sebagai sarana 
perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya 
masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini negara hukum 
Pancasila mencoba untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat (living law) sekaligus pula melakukan 
positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan 
mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. 

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Arif Hidayat 

124

5) Negara hukum pancasila, basis pembuatan dan pembentukan 
hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang 
bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus 
memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan 
pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua 
kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan 
tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta 
adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai 
dengan saling percaya.

Konsep negara hukum Pancasila ini menghendaki adanya pembangunan 
sistem hukum nasional yang bersumber pada dua sumber hukum materiil, 
yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum 
materiil pasca kemerdekaan. Pembangunan sistem hukum nasional ini 
dilakukan dengan didasarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia sebagai titik dimulainya pembangunan sistem hukum nasional 
dan didasarkan pada UUD Tahun 1945 (atau UUD NRI Tahun 1945, pasca 
perubahan UUD) di mana di dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam 
undang-undang dasar memuat tujuan, dasar, cita hukum, dan norma 
dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari 
pembangunan sistem hukum nasional. Dengan didasarkan pada prinsip-
prinsip Pancasila yang bersifat prismatik inilah maka diharapkan lahir 
sebuah sistem hukum nasional Indonesia yang seutuhnya sehingga dapat 
mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tercantum 
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Bagan 1

Pembangunan Sistem Hukum Nasional22

22  Arief Hidayat, “Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal Penyelenggaraan 
Negara Hukum)” Makalah disampaikan pada acara Semiloka Pendidikan Pancasila 
dan Konstitusi 2011 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. 
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3. Haluan Penyelenggaraan Negara Hukum Pancasila 
Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan 
NKRI merupakan komitmen dan konsensus seluruh penyelenggara dan 
warga negara. Dimensi ideologis, politis, ekonomi, sosial dan kultural 
yang berbhineka itu terstruktur dalam nilai kesetaraan yang mewujudkan 
semangat gotong royong, toleransi, dan kearifan lokal.
Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari 
keseluruhan politik hukum nasional Indonesia atas dasar dua alasan. 
Pertama, Pembuka an dan Pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, 
cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi arah 
tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, Pembukaan 
dan Pasal-pasal UUD mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari 
pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek 
moyang sejak berabad-abad yang lalu. Penentuan arah dan kebijakan 
tersebut harus dikawal oleh produk hukum yang berlandaskan Pancasila. 
Pembentukan produk hukum merupakan konsekuensi logis dari prinsip 
negara hukum yang disandang Indonesia.
Haluan penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju 
pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Strategi penegasan dan 
pembudayaan Pancasila harus diarahkan untuk melaksanakan amanat 
pembukaan UUD 1945, sebagai tujuan negara Indonesia yang secara 
defi nitif tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 
1945 yaitu: (i) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, 
(ii) memajukan kesejahteraan umum, (iii) mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan (iv) ikut serta memelihara perdamaian dunia yang adil 
dan beradab. Keempat aspek tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan 
yang utuh. 
Setiap kebijakan negara yang diambil oleh para penyelenggara negara 
harus sesuai dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Pancasila, 
yakni:23 

(1) Menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun 
secara teritorial; 

(2) Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum 
(nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan; 

(3) Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia; 

23  Arief Hidayat, Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum yang 
disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip 2011, hlm. 2.
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(4) Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban 
dalam hidup beragama. 

Aspek rasional Pancasila dalam menentukan haluan penyelenggaraan 
negara hukum Pancasila mempersyaratkan beberapa sendi utama, yaitu:

1) Aspek negara hukum pancasila sebagai negara kekeluargaan (hak 
milik & HAM)
Setiap kebijakan negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, 
dan pembangunan sumber daya manusia harus diarahkan untuk 
memenuhi hak-hak dasar manusia (basic rights/fundamental 
rights). Dengan demikian, akan terselenggara pemerintahan yang 
demokratis dibawah rule of law dengan adanya perlindungan 
konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak 
individu, juga menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh 
perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut. Setiap kebijakan 
yang menyentuh ranah publik dan warga negara biasa, harus 
mempunyai kepekaan terhadap perlindungan dan pemenuhan 
basic rights atau fundamental rights bagi setiap individu masyarakat. 
Misalnya dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan, Pancasila 
wajib dijadikan asas bagi sistem perekonomian nasional dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indoensia melalui 
peninjauan kembali berbagai kebijakan dan produk perundangan 
agar terwujud kembali Sistem Ekonomi Pancasila. 

2) Aspek kepastian hukum dan berkeadilan
Setiap kebijakan negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan 
pembangunan sumber daya manusia harus menjadikan Pancasila 
sebagai sumber materiil dan sumber nilai untuk menciptakan 
kepastian hukum dan berkeadilan. Pancasila perlu ditranformasikan 
secara kritis, rasional, dan kontekstual menjadi norma-norma yang 
berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman ke arah tercapainya 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3) Aspek religious welfare state
Setiap aspek kebijakan negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, 
dan pembangunan sumber daya manusia, harus sesuai dengan 
hakikat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan sebagai sumber materiil 
untuk mencapai kesejahteraan umum, baik lahir maupun batin. 
Pancasila merupakan perpaduan unsur cipta, rasa, dan karsa budaya 
bangsa Indonesia, sehingga tidak ada satupun yang bertentangan 
dengan kebhinnekaan subbudaya dan agama di Indonesia. Strategi 
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pelembagaannya menuntut pembedaan antara pelembagaan 
melalui negara dan pada masyarakat. Setiap kebijakan negara 
pada hakikatnya mengatasi segala agama dan menjamin segala 
kehidupan agama dan umat beragama, karena beragama adalah 
hak asasi yang mutlak. 

4) Aspek perubahan dan cermin budaya masyarakat. 
Setiap kebijakan negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, 
dan pembangunan sumber daya manusia harus memelihara dan 
mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (living law) 
sekaligus untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada 
perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip Pancasila.

5) Aspek netralitas dan universalitas.
Setiap kebijakan negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan 
pembangunan sumber daya manusia harus mengaktualisasikan 
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Filosofi sche Grondslag), 
Ideologi Negara dan Pandangan Hidup (way of life) yang 
merupakan sumber nilai, inspirasi dan dasar interpretasi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Strategi pelembagaan 
netralitas dan universalitas kebijakan negara, haruslah: (i) 
menempatkan manusia sebagai faktor utama, (ii) memihak kepada 
rakyat dengan menekankan kepada keadilan sosial, (iii) mempunyai 
program dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan tepat, 
(iv) memiliki leading sector yang tepat, (v) memiliki konsekuensi 
dan berpandangan jauh ke depan, (vi) melibatkan partisipasi aktif 
masyarakat secara berkualitas.

C. SIMPULAN 

Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara atau “staatsfundamentalnorm” 
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan kerangka 
keyakinan (belief framework) yang bersifat normatif dan konstitutif, sehingga 
Pancasila menjadi cita hukum (rechtssidee) negara Indonesia dalam fungsi 
regulatif maupun konstitutif. Pancasila juga merupakan ideologi negara 
dan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan 
atau cita negara (staatsidee) yang berfungsi sebagai fi losofi sche grondslag dan 
common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat 
dalam kon teks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai 
ideologi terbuka. 

Konsep negara hukum Pancasila bersifat prismatik dengan 
mengintegrasikan unsur-unsur baik dari yang terkandung di dalam berbagai 
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hukum (sistem hukum) sehingga terbentuk suatu hukum yang baru dan utuh. 
Haluan penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus selalu tertuju pada 
terwujudnya tujuan negara Indonesia. Setiap kebijakan negara yang diambil 
oleh para penyelenggara negara harus sesuai dengan empat prinsip cita 
hukum (rechtsidee) Pancasila, yakni: (i) menjaga integrasi bangsa dan negara 
baik secara ideologis maupun secara teritorial; (ii) mewujudkan kedaulatan 
rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu 
kesatuan tidak terpisahkan; (iii) mewujudkan kesejahteraan umum dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan (iv) menciptakan toleransi 
atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama. 

Aspek rasional Pancasila dalam menentukan haluan penyelenggaraan 
negara hukum Pancasila mempersyaratkan lima sendi utama, yaitu: (i) aspek 
negara hukum pancasila sebagai negara kekeluargaan; (ii) aspek kepastian 
hukum dan berkeadilan; (iii) aspek religious welfare state; (iv) aspek perubahan 
dan cermin budaya masyarakat; dan (v) aspek netralitas dan universalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid A. Attamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia 
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai 
Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 
I–Pelita IV, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas 
Indonesia, Jakarta.

Allott, 1980. The Limits of Law, Butterworths, London.
Arief Hidayat, 2011. “Negara Hukum Pancasila (Suatu Model Ideal 

Penyelenggaraan Negara Hukum)” Makalah disampaikan pada acara 
Semiloka Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diselenggarakan 
oleh Mahkamah Konstitusi di Jakarta. 

Arief Hidayat, 2011. Empat Kaidah Penuntun, Materi Kuliah Politik Hukum yang 
disampaikan pada perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip.

David Lyons, 1984. Ethics and The Rule of Law, Cambridge University Press, 
Cambridge- London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sydney.

Franz Magnis-Suseno, 1992. Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, Kanisius, Jakarta. 
George P. Fletcher, 1996. Basic Concepts of Legal Thought, Oxford University 

Press, New York-Oxford.
Hernowo, Implementasi Pancasila Menjamin Integrasi Nasional Berdasarkan 

Wawasan Kesatuan dan Persatuan Bangsa, (Jakarta: LPPKB, 2006), hlm. 5.
Jimly Asshiddiqie, 2005. “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, 

makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, 
Jakarta 20 September 2005.

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



129

Upaya Merekonstruksi Sistem Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila

Jimly Asshiddiqie, 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi Press, 
Jakarta.

Kaelan, 2004. Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Moh. Mahfud, MD, 2011. Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum, Orasi 

ilmiah didepan Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-65 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2011.

Moh. Mahfud, MD., 2011. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, 
Rajawali Press, Jakarta.

Notonagoro, tanpa tahun. ”Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok 
Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)” dalam Pancasila Dasar Falsafah 
Negara, Cetakan keempat, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 

Yudi Latif, 2011. Pancasila Sakti, Artikel pada Majalah Gatra, Edisi No. 48 
Tahun XVII, 12 Oktober.

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Arif Hidayat 

130
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,IDEOLOGI 
BANGSA DAN NEGARA DALAM 

UUD NRI TAHUN 1945

Untung Dwi Hananto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam pengertian ini Pancasila 
merupakan suatu Dasar Nilai serta norma untuk mengatur Pemerintahan 
Negara atau dengan lain perkataan, Pancasila merupakan suatu dasar untuk 
megatur Penyelenggara Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan 
penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang undangan 
termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan 
diderivasikan dari mulai nilai pancasila. Maka Pacasila merupakan sumber 
kaidah hukum yang secara konstitusional mengatur negara RI beserta seluruh 
unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta Pemerintah Negara.

Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan suatu azas kerohanian yang 
meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Sehingga merupakan suatu 
sumber nilai, norma serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan 
menguasai hukum dasar baik yang tertulis maupun tidak tertulis (convensi). 
Dalam kedudukan sebagai Dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan 
mengikat. Secara hukum sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, 
Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan 
atau pemikiran seorang atau sekelompok orang (sebagaimana ideologi lain 
di dunia) namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai 
kebudayaan serta nilai religion yang terdapat dalam pandangan hidup 
masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain perkataan 
unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat 
dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri.

Ideologi menurut Soeryono Soemargono, secara umum dapat dikatakan 
sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, 
kepercayaan-kepercayaa yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut 
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bidang politik, sosial, kebudayaan keagamaa. Maka ideologi negara dalam 
arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau 
sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada 
hakikatnya merupakan azas kerohaian yang memiliki ciri, yaitu:

a. Mempuyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup, kebangsaan dan 
kenegaraan.

b. Oleh karena itu harus diwujudkan, dikembangkan, diamalkan 
dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan 
dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak bersifat 
kaku dan tertutup, namun bersifat normatif, dinamis dan terbuka. Hal 
ini dimaksudkaan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, 
diamis, antisipatif dan senantiasa mampu maupun menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologiserta dinamika 
perkembangan aspirasi masyarakat.

Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia 
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam sejarah perjalanan 
bangsa Indonesia para pendiri bangsa telah menyadari dengan seksama 
bahwa Pancasila adalah Philosofi che Groundlag dan Weltanchauung yaitu 
fundamen, fi lsafat dan ladasan yang akan menjadi pijakan utama bagi 
kehidupan bangsa dan negara masa depan. Pancasila dicita-citakan sebagai 
alat pemersatu seluruh warga negara dari Sabang sampai Merauke.

Merupakan sebuah fakta sejarah sejak berdirinya bagsa Indonesia, 
Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia secara aklamasi sebagai 
falsafah dan ideologi negara yang akan menjadi sumber inspirasi kehidupan 
bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya meuju masyarakat yang 
adil dan makmur dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 
UUD 1945.Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah pembentuk Negara 
Indonesia bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai 
Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila 
adalah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan dasar 
yudiris yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR No 
XX/MPRS/1966 (Jo Ketetapan MPR No V/MPR/1973 da Ketetapan No IX/
MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala 
sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya 
adalah merupakan suatu padangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum 
serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari Bangsa 
Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan 
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individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, 
perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk 
dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan 
keagamaan sebagai pengejawatahan dari budi nurani manusia.

Dalam proses reformasi MPR melalui sidang istimewa tahun 1998 
mengembalika kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara RI yang tertuang 
dalm Tap No XVIII/MPR/1998. Tap MPR ini terkenal dengan Tap MPR 
yang mencabut Tap No II tahun 1978 tentang pedoman dan penghayatan 
dan pengamala Pancasila (Eka Prasetya Pancakorsa)

Perkembangan selanjutnya Tap MPRS dan Tap MPR No XVIII/MPR/1998 
berdasarkan Tap No I/MPR/2003 adalah termasuk ketetapan MPR yang tidak 
diperlukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat Einmaly (fi nal), 
telah dicabut maupu telah selesai dilaksanakan, sehingga ketentuan yang 
berbunyi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 
adalah Dasar Negara Kesatuan RI harus dilaksaaka secara kosisten dalam 
kehidupan negara seakan-akan tidak berlaku lagi. Sekarang diatur dengan 
UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagai pengganti dari UU No 10Tahun 2014 dalam pasal 2 ditegaska Pancasila 
merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Dengan penegasan tersebut maka sudah jelas bahwa Pancasila adalah 
sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pula dalam 
penjelasan pasal tersebut bahwa penempatan Pacasila sebagai sumber dari 
segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-
Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu 
Ketuhaan yang Maha Esa, Kemausiaa yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia.

Dengan ketentuan tersebut maka sudah jelas pengaturan secara yudiris 
bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, Ideologi bangsa Indonesia, tidak 
perlu lagi dipermasalahkan atau bahkan tidak perlu lagi ditetapkan dalam 
pasal Undang-Undang Dasar 1945 (dalam amandemen) karena hal itu akan 
menimbulkan masalah baru.
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“PANCASILA PERLU DITETAPKAN SEBAGAI 
NORMA HUKUM DAN NORMA ETIKA YANG 

MEWAJIBKAN PARA PENYELENGGARA NEGARA 
UNTUK MENJUNJUNG NILAI PANCASILA 

SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN DAN 
TINDAKAN”

Ana Irhandayaningsih
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas 
tindakan baik, dan secara fi losofi s dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai 
dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang 
terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh, 
dapat ditemukan di manapun dan kapanpun.

Pancasila juga sebagai suatu sistem fi lsafat pada hakikatnya merupakan 
suatu nilai sehingga merupakan sumber dari berbagai penjabaran norma yang 
ada, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainya. 
Dalam fi lsafat pancasila terkandung didalamnya suatu pemikiran-pemikiran 
yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif dimana 
sistem pemikira ini merupakan suatu nilai. Oleh karena itu pemikiran fi lsafat 
tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman 
dalam suatu tindakan melainkan suatu nilai yan bersifat mendasar.

Nilai, norma, dan moral adalah konsep-konsep yang saling berkaitan. 
Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya akan memberikan 
pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Nilai-nilai 
pancasila kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga 
merupakan suatu pedoman. Norma tersebut meliputi norma moral yaitu yang 
berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik 
maupun buruk. Kemudian yang ke dua adalah norma hukum yaitu suatu 
sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam pengertian 
inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala hukum 
di Indonesia, pancasila juga merupakan suatu cita-cita moral yang luhur 
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yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum 
membentuk negara dan berasal dari bangsa indonesia sendiri sebagai asal 
mula (kausa materialis).

Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang berlangsung bersifat 
normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika 
yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma 
hukum, yang pada akhirnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-
norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan berbangsa.

B. PEMBAHASAN

1. Nilai 
Nilai Pancasila secara fi losofi s adalah sebagai dasar idiologi negara dan 

fi lsafat hidup bangsa yang sistematis. Fungsi fi lsafat dan Pancasila yaitu 
mempertanyakan dan menjawab apakah dasar kehidupan beretika dalam 
berbangsa dan bernegara. Dasar fi losofi s Pancasila yaitu sebagai ideologi 
bangsa yang mempunyai makna dalam setiap lini kehidupan berbangsa 
dan bernegara yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan 
dan Keadilan.

Nilai Pancasila merupakan pandangan hidup dan cita-cita bangsa 
Indonesia. Nilai  Pancasila di ambil dari kebiasaan dan adat istiadat 
bangsa Indonesia sendiri yang sesuai dengan budi pekerti bangsa 
Indonesia. Dan juga bersifat menjunjung tinggi  kepentingan bersama 
di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Nilai adalah sesuatu yang berharga bagi harkat dan martabatnya. 
Nilai berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku 
manusia.  Cita-cita, gagasan, dan ide adalah wujud kebudayaan sebagai 
sistem nilai. Nilai  adalah kualitas  diri yang bermanfaat bagi manusia, 
yang  dijadikan landasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku 
baik disadari maupuin tidak disadari. 

2. Etika 
Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” 

yang berarti watak, kebiasaan. Etika membahas tentang tingkah laku 
manusia yang di pandang dari segi baik dan buruk, serta bersikap dan 
bertanggung jawab  dengan berbagai ajaran moral. Etika di bagi menjadi 2:

a. Etika Umum, membahas prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan 
manusia.
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b. Etika Khusus, membahas prinsip kehidupan manusia, baik 
individual maupun  sosial.

Manusia adalah makhluk sosial yang mana sangat membuthkan 
bantuan orang lain, secara di sengaja maupun tidak di sengajabuat apa 
apa. Didalam Islam ada sebuah konsep mencintai sesama yaitu Rahmatan 
lil alamin (kesejahteraan i bagi seluruh umat manusia). Pada dasarnya 
etika membahas hal yang berkaitan dengan nilai seperti nilai baik dan 
buruk, nilai susila atau asusila, nilai kesopanan, dan sebagainya.

3. Moral
Moral berasal dari kata mos (mores) yang artinya kesusilaan, 

tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang 
menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang yang taat 
kepada aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakatnya dianggap 
bertindak benar secara moral begitu pula sebaliknya.

Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu 
pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-ajaran moral dan etika 
merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas 
(Devos, 1987).

Etika adalah tingkah laku manusia sedangkan moral adalah praktek 
dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami tentang atas dasar apa 
manusia hidup menurut norma tertentu, sedangkan moral menentukan 
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang.

4. Norma
Norma adalah petunjuk dan penuntun tingkah laku manusia 

yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari agar manusia 
memiliki martabat yang tinggi. Agar  manusia mempunyai harga, 
moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat 
kepribadian ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya.
Norma memiliki sanksi misalnya:

a. Norma agama, dengan sanksinya dari Tuhan.
b. Norma kesusilaan, sanksinya rasa malu dan menyesal terhadap 

diri sendiri.
c. Norma kesopanan, sanksinya berupa mengucilkan dalam pergaulan 

masyarakat,
d. Norma hukum, dengan sanksinya berupa kurungan atau denda 

yang dipaksakan oleh alat Negara.
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5. Etika Pancasila
a. Pancasila Sebagai Dasar Etika Kehidupan Berbangsa Dan 

Bernegara.
Sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang mana setiap 

nilainya saling berhubungan. Nilai etika yang terkandung dalam 
pancasila diangkat dari nilai prinsip yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat, diantaranya adalah nilai kebudayaan dan adat 
istiadat.

Sebagai dasar Ideologi Negara, maka nilai-nilai pancasila 
harus di jabarkan dalam suatu norma yang merupakan pedoman 
dalam pelaksanaan  kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. 
Penjabaran tersebut adalah Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia dan dalam pelaksanaannya memerlukan norma moral 
yang merupakan dasar pelaksanaan tertib hukum. Jika hukum tidak 
berlandaskan norma moral maka tidak akan tercapai suatu keadilan 
dalam suatu negara. Esensi nilai-nilai pancasila adalah universal 
yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Nilai-nilai pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Rumusan sila pancasila sebenarnya menunjukkan adanya sifat-
sifat umum universal karena merupakan suatu nilai.

2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa baik 
dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam 
kehidupan keagamaan.

3. Pancasila sumber hukum positif, oleh karena itu Pancasila 
berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka 
secara objektif tidak dapat diubah secara hukum. Sebagai 
konsekuensinya jika nilai-nilai pancasila diubah maka sama 
halnya dengan pembubaran Negara proklamasi 1945, hal ini 
sebagaimana terkandung di dalam ketetapan MPRS No. XX/
MPRS/1966, diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. Jo. Tap. No. 
IX/MPR/1978.

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa 
keberadaan nilai-nilai pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia 
sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga 
bangsa Indonesia sebagai bangsa kausa materialis.
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2. Nilai-nilai pancasila merupakan pandangan hidup bangsa 
Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa.

Nilai pancasila menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dasar 
serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-
hari. Di era sekarang sekarang ini, tampaknya kebutuhan akan 
norma etika untuk kehidupan berbangsa dan bernegara masih 
perlu bahkan amat penting untuk ditetapkan. Hal ini terwujud 
dengan keluarnya ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika 
kehidupan berbangsa, bernegara.

Etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 
bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan moral bagi  seluruh aspek.
2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, 

bernegara.

Etika kehidupan berbangsa sebagai contohnya adalah etika 
sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang 
mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, 
saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-
menolong.

b. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Terhadap Sistem 
Etika Negara

Nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan 
kemanusiaan, oleh karena itu ia dapat dengan mudah diterima oleh 
setiap orang namun dengan begitu pancasila tidak mudah untuk di 
rubah. Perbedaan pancasila dengan yang lain adalah terletak pada 
fakta sejarahnya  bahwa pancasila dirangkai dan disahkan menjadi 
satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap 
moral bangsa. Pokok-pokok pikiran Pancasila adalah:

1. Negara Indonesia adalah Negara Persatuan. Sesuai dengan 
ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “maka 
disusunlah kemerdekaa kebangsaan Indonesia dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” menunjukkan 
sebagai sumber hukum.

2. Nilai dasar yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat 
dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat berubah.  Nilai 
Pancasila juga merupakan landasan moral etik dalam kehidupan 
kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan 
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UUD 1945 bahwanegara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa berdasar atas kemanusiaan yang adildan beradab.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut terkandung dalam Pancasila. 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar mengandung makna 
bahwa Negara melindungi setiap pemeluk agama (yang tentu saja 
agama diakui di Indonesia) untuk menjalankan ibadahnya sesuai 
dengan ajaran agamanya. Tanpa ada paksaan dari siapa pun untuk 
memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Mengandung makna 
bahwa setiap warga Negara mendapatkan perlakuan yang sama di 
mata hukum, karena Indonesia berdasarkan atas Negara hukum. 
mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan 
kewajiban antara sesama manusia.

Persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa seluruh 
penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini 
merupakan saudara, tanpa pernah membedakan suku, agama ras 
bahkan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah 
satu yakni satu bangsa Indonesia.

Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan. Mengandung maksud bahwa setiap 
pengambilan keputusan hendaknya dilakukan dengan jalan musya-
warah untuk mufakat, bukan hanya mementingkan segelintir golong-
an saja yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan anarkisme.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. Pada sila 
kelima ini mengandung maksud bahwasanya rakyat indonesia harus 
adil dan mementingkan kesejahteraan bersama di atas kepentingan 
pribadi. Sama-sama menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak

Dewasa ini dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan etika 
berbangsa dan bernegara mengalami berbagai permasalahan yang 
muncul antara lain:

1. Konfl ik sosial berkepanjangan
2. Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan 

sosial
3. Melemahnya kejujuran dan sikap amanah
4. Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan

Hal tersebut di atas disebabkan karena beberapa yaitu faktor 
internal dan factor eksternal. Faktor internal antara lain, lemahnya 
penghayatan dan pengamalan agama, sentralisasi di  masa lalu, 
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tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan kebinekaan, 
ekonomi, Sedangkan faktor eksternal adanya pengaruh globalisasi 
serta Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional

6. Implementasi Nilai dan Moral Kehidupan Bermasyarakat
Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai 

dan norma dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita 
ketahui bahwa yang dimaksuddengan nilai sosial merupakan nilai 
yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenaiapa yang dianggap 
baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, 
orang menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri 
bernilai buruk. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal 
dalam ujian akan merasagagal dalam mendidik anak tersebut. Bagi 
manusia, nilai berfungsi sebagai landasan,alasan, atau motivasi dalam 
segala tingkah laku dan perbuatannya.Nilai mencerminkan kualitas 
pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalammasyarakat. 
Itu adalah yang dimaksud dan juga contoh dari nilai. Oleh karena 
itudapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah patokan perilaku 
dalam suatukelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut 
dengan peraturan sosial.Norma menyangkut perilaku-perilaku yang 
pantas dilakukan dalam menjalaniinteraksi sosialnya. Keberadaan 
norma dalam masyarakat bersifat memaksa individuatau suatu 
kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah 
terbentuk.Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara 
manusia dalam masyarakatdapat berlangsung tertib sebagaimana 
yang diharapkan. Tingkat norma dasar didalammasyarakat dibedakan 
menjadi 4 (empat) yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, danadat 
istiadat. Misalnya orang yang melanggar hukum adat akan dibuang 
dan diasingkan ke daerah lain.

C. PENUTUP

Pancasila  merupakan  satu-satunya  sumber  nilai  yang berlaku di tanah 
air. Dari satu sumber tersebut diharapkan mengalir dan memancar nilai-nilai 
ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan penguasa. Hakikat Pancasila 
pada dasarnya merupakan satu sila yaitu gotong royong atau cinta kasih 
dimana sila tersebut melekat pada setiap insane, maka nilai-nilai Pancasila 
identik dengan kodrat manusia. oleh sebab itu penyelenggaraan Negara 
yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat 
dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah nusantara.
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Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai 
fi lsafati. Jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-
segi fi lsafatnya maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja 
tanpa menyentuh inti hakikinya.

Pancasila merupakan  hasil kompromi  nasional  dan  pernyataan  resmi  
bahwa bangsa Indonesia  menempatkan  kedudukan  setiap warga negara 
secara sama,tanpa  membedakan  antara  penganut  agama  mayoritas  maupun 
minoritas. Keberadaan Pancasila merupakan oase bangsa ini untuk tetap 
mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Indonesia Raya. Semangat 
Pancasila yang menyakini bahwa keutuhan berbangsa dan bernegara 
merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Namun, Pancasila 
juga memiliki keluasan makna yang dalam jika dikaji dengan mendalam dan 
komprehensif. Berkenaan Pancasila sebagai Sistem Etika, kita menyadari 
bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan 
antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan 
nilai tersendiri. 
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PANCASILA SEBAGAI VOLKGEIST DALAM 
KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA

Dyah Wijaningsih1

A. PENDAHULUAN

Konfl ik dan kekerasan sosial dewasa ini sangat mudah terjadi karena 
dipicu oleh perbedaan latar belakang etnisitas, primordialisme, dan terutama 
agama. Banyak kasus terjadi dan semakin merebak mewarnai berbaga aspek. 
Rupanya Negara ini tengah mengalami masa krisis di berbagai aspek, internal 
maupun eksternal. Khususnya krisis mental, spiritual, sosial. Kesantunan, 
toleransi, dan tepa selira yang menjadi karakter asli bangsa ini semakin 
aus karena penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatik individualistik. 
Nilai-nilai Pancasila semakin dianggap sesuatu yang tidak penting, using 
bahkan gejalanya dapat terlihat dalam berbagai kasus dan masalah sosial 
dewasa ini. Salah satu cara untuk mengatasi kegamangan terhadap nilai-
nilai Pancasila itu, ialah membangun kesadaran kolektif semua elemen 
bangsa. Kemudian merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi 
Negara, pengukuhan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara serta 
sumber nasional secara eksplisit; memperjelas Pancasila sebagai Norma 
Hukum, dan norma etika; merekonstruksi asas hukum dengan berdasarkan 
Pancasila sekaligus menspiritkannya dalam Perturan perundang-undangan; 
menterjemahkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila konsep 
haluan Negara sampai pada penyusunan kebijakan dalam bidang ekonomi, 
politik dan pembangunan sumberdaya manusia; perencanaan, penyusunan 
pelaksanaan langkah strategis sebagai upaya sampai pada Pancasila sebagai 
kritik terhadap kebijakan Negara sampai menukik pada perlunya Pancasila 
sebagai kajian ilmu yang dieksploarasi terus menerus, terstruktur, dalam 
sistem Pendidikan di Indonesia. 

1  Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Kepala Bagian Hukum dan 
Masyarakat
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Metode sosialisasi, dengan FGD ini harapannya dapat menjadi upaya 
konkrit sehingga semua elemen masyarakat menjadi tahu, mengerti, paham 
(learn how to know), akan terimplementasi dalam perilaku sehari-hari (learn 
how to do) dan bila dibiasakan dalam kehiduapan sehari-hari maka akan 
menjadi kebiasaan (learn how to be) dan bila kebiasaan dilestarikan akan 
menjadi budaya (learn how to get together) itulah model pelembagaan nilai-nilai 
Pancasila yang dimulai dari learn how to do sampai pada learn how to get together. 

B. URGENSI PANCASILA SEBAGAI PHILOSHOPHI GRONDSLAG

Secara fi losofi s, Pembukaan UUD 1945 merupakan modus vivendi 
(kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan 
satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran 
(certifi cate of birth) yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan 
(proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai 
cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan 
UUD 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang 
melahirkan cita hukum (rechtsidee) dan dasar sistem hukum tersendiri 
sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar 
negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun 
hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam 
kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang 
dikandungnya menjadi staatsfundamentalnorms atau pokok-pokok kaidah 
negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, 
kecuali perubahan mau dilakukan terhadap identitas Indonesia yang 
dilahirkan pada tahun 1945.

 Ir Soekarno, sebagai penggagas awal bahwa Pancasila diusulkan 
sebagai dasar filsafat negara (philosophi gronslag)dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Inti sari nilai-nilai Indoensia asli telah terkandung 
dalam Sila-sila Pancasila, dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan 
Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/ Perwakilan serta untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.Para founding fathers menghendaki Pancasila dijadikan 
dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk 
mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila sebagai dasar fi lsafat negara (philosophi gronslag) sekaligus juga 
merupakan cita hukum bagi bangunan sistem hukum di Indonesia memiliki 
peran dan kedudukan penting sebagai grundnorm, basicnorm. Pancasila sebagai 
norma dasar, pokok, dan fundamental dalam bangunan hukum sekaligus 
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sebagai acuan kehidupan bersama, bermasyarakat dan bernegara. Pancasila 
merupakan norma dasar negara Indonesia (grundnorm) dan juga merupakan 
cita hukum negara Indonesia (rechtsidee) sebagai kerangka keyakinan (belief 
framework) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena 
berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum 
positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang 
hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah 
fundamental negara “staatsfundamentalnorm” dengan dicantumkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Pancasila memiliki fungsi konstitutifdan regulatif bagi kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai cita hukum, Pancasila 
adalah sumber dari segala sumber hukum, sehingga segala peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di NKRI harus bersumber pada, dan 
karenanya tidak boleh bertentangan dengan, Pancasila. Sedangkan sebagai 
dasar fi lsafat negara, Pancasila adalah pandangan hidup dan way of life 
bangsa Indonesia yang menegara. Oleh karenanya Pancasila dapat pula 
dipandang sebagai pengejawantahan cipta, rasa, dan karsa seluruh bangsa 
Indonesia dalam bernegara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila adalah inti sari 
yang dapat menjiwai sekaligus sebagai falsafah bangsa, way of life, pandangan 
hidup, dan dasar negara diformulasikan ke dalam Pembukaan UUD 1945. 
Dengan susunan redaksinal yang inti, bersisat asas maka Pancasila akan 
diterjemahkan melalui konkretisasi ke dalam hukum dasar tertulis, sehingga 
menjadi landasan seluruh konsep kehidupan nasional baik dari aspek fi lsafat, 
hukum, politik, ekonomi maupun sosial budaya. 

Pancasila adalah sistem nilai yang bersifat logis, dan berbentuk hierarki 
piramidal. Sebagai Sistem Nilai Pancasila menjadi sumber nilai dari 
pelaksanaan/tindakan praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara baik 
sistem perundangannya maupun sistem kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai fi trah jati diri bangsa Indonesia bersifat lentur dan 
fl eksibel, sebagai sarana pemersatu.Perbedaan yang ada itu merupakan 
realitas yang tidak dapat dihindari. Pancasila dapat dijadikan petunjuk 
tingkah laku mana yang patut maupun tidak patut. Sitem Nilai yang 
terkandung dalam kelima sila mengisyaratkan pilihan yang baik maupun 
yang buruk dalam konteks berkehidupan sosial.Oleh karena itu penegasan 
dan penguatan Pancasila maupun UUD NRI 1945 saat ini masih sangat 
relevan untuk menjadi solusi bagi semua persoalan berbangsa, bernegara 
dan bermasyarakat. Eksisistensi Pancasila bisa dijadikan dasar atau batu 
uji berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ataupun dalam judicial review, 
bahkan dapat menjadi spirit dan semangat yang tepat untuk menampung 
dinamika permasalahan bangsa dewasa ini. 
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C. PANCASILA SEBAGAI VOLKGEIST DALAM KONSEP NEGARA 
HUKUM INDONESIA

Konsep Negara Hukum Indonesia dibangun dari karakteristik khas 
Indonesia. Rule of law tidak serta merta dapat diterapkan secara langsung 
ke dalam bangunan hukum di Indonesia. Harus diingat bahwa Indonesia 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan Negara yang menganut rule of 
law secara murni. Karakteristik tersebut menyangkut the wisdom local yang 
sangat kaya dengan ciri khas budaya, suku, bahasa, letak geografi s, tata 
cara penghidupan yang berbeda antar daerah di seluruh wilayah Indonesia. 
Karakteristik ini sangat didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa (volkgeist). 
Dalam tataran teoritis Pancasila sudah tersusun dan dirumuskan secara baik, 
namun implementasi nya terhadap segenap aspek Pancasila belum dapat 
terlembagakan secara baik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dan 
terstruktur untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila 
ke dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, utamanya dalam 
pembentukan hukum nasional.Konsep the Rule of Law Indonesia dibentuk 
dengan konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan 
dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah 
negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup 
yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam 
Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Diakhir tulisan dapat dikatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam 
bangunan kenegaraan, berbangsa dan bernegara, merupakan pondasi utama 
yang diharapkan dapat menjiwai seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, 
Pancasila sebagai staatsfundamentalnorms atau pokok-pokok kaidah negara 
yang fundamental mengharuskan Pancasila hidup dalam realita, bukan 
hanya dalam cita-cita. Pancasila segera diwujudkan dalam tindakan serta 
mengukuhkan posisinya sebagai dasar falsafah negara, mengembangkannya 
ke dalam wacana ranah-ranah ilmiah, mengupayakan konsistensinya dengan 
produk perundang-undangan, menjaga koherensi antar sila, menjaga harmoni 
dalam dengan realitas sosial dan interaksi sosial. Pancasila hasil karya 
budaya dan peradaban asli bangsa Indoensia,yang akan dapat berperan 
sebagai pemersatu dan perekat jiwa kebangsaan serta nasionalisme. Dengan 
demikian Pancasila sebagai ensensi, petunjuk tingkah laku, yang dinamis 
yang setiap tindakan penyelenggaraan negara dengan bermoral ketuhanan 
yang maha esa, berperikemanusiaan, bersatu dalam kebinekaan tunggal ika 
serta berprinsip pada keadilan sosial yang menyeluruh bagi bangsa Indonesia. 
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A. PENDAHULUAN

Secara jujur harus kita akui bahwa pemahaman dan kelekatan (attachment) 
masyarakat Indonesia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup 
(weltanschauung) bangsa dan sebagai ideologi negara masih sangat kurang, 
untuk tidak mengatakan nihil sama sekali. Meskipun telah dilakukan berbagai 
upaya untuk menanamkan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di 
dalamnya sebagai upaya membangun karakter bangsa1, baik melalui jalur 
formal maupun non-formal, tetapi secara faktual upaya-upaya itu belum 
memberikan hasil maksimal. Kita tahu bahwa peran dan fungsi Pancasila 
sangat strategis, tidak hanya sebagai ideologi negara dan pandangan hidup 
bangsa tetapi juga sebagai alat pemersatu bangsa seperti diungkapkan oleh 
Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945:

“....tetapi kecuali Pancasila adalah suatu weltanschauung, suatu dasar 
falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, yang saya yakin seyakin-
yakinnya Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat 
bersatu padu di atas dasar Pancasila itu”2

Kesadaran dan pemahaman Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa 
sangat signifi kan dan bahkan urgent untuk saat ini dan Indonesia di masa 
depan ketika ideologi-ideologi yang bersifat “transnasional” bermunculan 
dan menggoda orang/kelompok orang tertentu yang memiliki ambisi 

1  Haryatmoko, 2013, “Pancasila: Prinsip-prinsip Etika Politik di Dalam Masyarakat 
Majemuk” dalam Djokopranoto (ed), Pancasila Membangun Karakter Bangsa, Jakarta: 
APTIK, pp. 143-153

2 Ibidem. p. v
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serta kepentingannya sendiri.Dengan kata lain, Pancasila akan selalu 
berada di dalam situasi yang penuh ancaman sehingga perlu penjagaan 
dan penguatan terus-menerus dan taat asas (konsisten), dan tidak boleh 
lengah. Jika ini diabaikan maka tidak mustahil Pancasila akan tergerus 
sebelum kemudian lenyap sama sekali dan Indonesia akan ditopang oleh 
ideologi lain yang sangat mungkin tidak cocok dengan situasi dan kondisi 
riel bangsa ini.

Secara historis kita mengetahui bahwa Pancasila lahir dari bumi Indonesia 
sendiri. Masyarakat pra Indonesia (sebelum kemerdekaan) merupakan causa 
materialis bagi dirumuskannya Pancasila sebagai ideologi dan weltanschauung 
bangsa Indonesia yang secara sui generic bersifat pluralistik. Ini berarti bahwa 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan “hasil galian” 
dari bumi Indonesia sendiri atau, dengan kata lain, Pancasila, parexcellence, 
merupakan potret nyata dari bangsa dan negara Republik Indonesia. 
Kenyataan ini tak bisa dipungkiri.

Disamping itu, Pancasila itu sendiri merupakan satu konsensus nasional 
yang sangat nyata dan dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI. Hal ini bisa 
dimengerti karena keanggotaan BPUPKI yang sangat beragam dengan segala 
macam latarbelakang kepentingan telah berhasil mencapai kesepakatan yang 
bisa diterima semua pihak. Sebagai ilustrasi, 60 orang dan 6 orang anggota 
tambahan BPUPKI, di luar Ketua dan Wakil Ketua, terdiri dari berbagai 
macam suku dan agama, bahkan ada 4 (empat) orang dari etnis Tionghoa3. 
Melihat komposisi seperti ini, tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila lahir 
dari kebhinekaan yang manunggal. Semua yang hadir dan terlibat dalam 
sidang-sidang BPUPKI itu adalah orang-orang Indonesia sehingga agak aneh 
jika kemudian ada sebutan “pribumi” dan “non-pribumi”. Fakta sejarah 
ini yang sering kali luput atau mungkin sengaja dilupakan oleh orang atau 
kelompok orang yang berupaya menggeser Pancasila demi ambisi kekuasaan 
pribadi atau kelompoknya.

Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana upaya masyarakat Indonesia dalam 
melihat Pancasila yang merupakan ideologi negara dan weltanschauungbangsa 
harus menghadapi tantangan dan upaya-upaya pengggerusan, marjinalisasi, 
dan bahkan pelenyapan dari kelompok-kelompok tertentu yang akan selalu 
ada dalam setiap waktu. Disamping adanya paham-paham ekstrim yang 
bersifat trans-nasional yang bersifat partisan dan sangat “bukan Indonesia”, 
upaya-upaya internal berupa pendidikan dan penanaman nilai Pancasila 
masih sangat kurang, atau paling tidak ditangani secara serius. 

3  Sekretariat Negara RI., 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Jakarta: Setneg. 
Pp. xxv-xxvi
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Secara formal kita tahu bahwa sekolah-sekolah dalam semua jenjangnya 
memiliki kurikulum yang mengikutsertakan mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila (dan Pendidikan Kewarganegaraan). Tetapi, tidak bisa dipungkiri 
mata pelajaran itu masih bersifat “tempelan” dan dianggap sebagai 
“pelengkap” meskipun bersifat wajib. Disamping itu, substansi mata 
pelajaran ini pun sering bersifat keluar dari konteks (out of context) dan tidak 
aktual sehingga terasa kurang menarik bagi para siswa dan mahasiswa. 
Pembahasan substansi yang bersifat akademik sering terasa sangat minimal 
dan lebih banyak bersifat indoktrinasi nilai-nilai sehingga kurang mampu 
menimbulkan motivasi belajar bagi para siswa dan mahasiswa. 

Berdasarkan latarbelakang di atas, muncul pertanyaan problematis 
bagaimana menjadikan Pancasila sebagai satu kajian ilmu tersendiri dalam 
sistem pendidikan Indonesia. 

B. PANCASILA SEBAGAI KAJIAN ILMU

Menjadikan Pancasila sebagai sebuah entitas kajian ilmu adalah sesuatu 
yang sangat mungkin bisa dilakukan. Hal ini terjadi karena Pancasila mampu 
memenuhi semua tuntutan (requirements) dari sebuah kajian ilmu yang utuh 
dan mandiri. Dalam Pendidikan Pancasila bisa ditemukan landasan, tujuan, 
dan kompetensinya sebagai ilmu4. Landasannya sangat jelas dan otentik, 
yaitu berupa landasan historis, kultural, yuridis, dan fi losofi s. Ini berarti 
bahwa sebagai sebuah entitas kajian ilmu, Pancasila bersifat multidisiplin 
dan menuntut keseriusan yang lebih tinggi daripada kajian-kajian yang lain. 
Menemukan “titik taut” untuk memintal studi historis, kultural, yuridis, dan 
fi losofi s akan menjadikan Pendidikan Pancasila sebagai satu kajian ilmu yang 
bergengsi dan memiliki complicatednessyang sangat layak sebagai ilmu karena 
sering orang memandang sebelah mata kepada Pendidikan Pancasila dan 
menganggapnya dangkal/sumir. 

Mengenai tujuan Pendidikan Pancasila ada dalam lingkup yang 
berjenjang, yaitu tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan 
Pendidikan Pancasila itu sendiri. Bahkan, Pancasila itu sendiri merupakan 
dasar dari pendidikan nasional sebagaimana tertulis dalam pasal UU No. 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Pendidikan 
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 19455. Sedangkan 
tujuan Pendidikan Pancasila itu sendiri adalah berhasil melakukan perubahan 
sikap dan tingkah-laku (attitude and behavior changes) di kalangan siswa 

4  M.Syamsudin, dkk. 2009. Pendidikan Pancasila: Menempatkan Pancasila dalam 
Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, Yogyakarta: UII Press. P.1

5  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
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dan mahasiswa. Departemen Pendidikan merumuskan tujuan Pendidikan 
Pancasila itu sebagai berikut:

1. Siswa/mahasiswa dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan 
Pancasila (dan UUD 1945) dalam kehidupan sebagai warga negara 
Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila.

2. Siswa/mahasiswa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang 
beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang 
berlandaskan Pancasila (dan UUD 1945).

3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma 
Pancasila. 

Rumusan tujuan Pendidikan Pancasila di atas menggambarkan dengan 
jelas bahwa Pendidikan Pancasila bisa menjadi sebuah kajian ilmu tersendiri. 
Bahkan, kajian ilmu tersebut tidak hanya berhenti pada aras teoritis seperti 
ilmu-ilmu lain yang diajarkan tetapi bersifat implementatif karena sifatnya 
yang mampu mengubah sikap dan perilaku peserta didik. Dengan kata 
lain, Pendidikan Pancasila bisa disebut sebagai satu entitas kajian ilmu yang 
bersifat “plus” dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya. 

Tetapi, tentu saja diperlukan upaya-upaya yang serius dan taat asas agar 
Pendidikan Pancasila benar-benar menjadi sebuah bangunan kajian ilmu 
yang memenuhi syarat-syarat atau tuntutan-tuntutan umum sebagaimana 
diwajibkan dalam dunia keilmuan, diantaranya obyek keilmuan, kerangka 
teoritis, sistematika, epistemologi, dll. 

Disamping itu, Pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Kementerian Pendidikan Tinggi secara sinergis harus melakukan langkah-
langkah yang jelas untuk menjadikan Pancasila sebagai satu entitas kajian 
ilmu, diantaranya:

1. Membentuk gugus tugas yang secara epistemologis mampu 
menempatkan Pendidikan Pancasila secara benar dan tepat dalam 
khasanah ilmu pengetahuan yang ada. Dengan demikian Pendidikan 
Pancasila akan memiliki status dan kewibawaan yang sama dengan 
ilmu-ilmu pengetahuan yang lain.

2. Membentuk gugus tugas yang mempersiapkan penyusunan silabus, 
metode, dan bahan pembelajaran yang kontekstual, benar, tepat, dan 
applicable.

3. Mendorong lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pendidikan 
tinggi, untuk mendirikan pusat-pusat kajian Pendidikan Pancasila, 
tidak hanya secara empiris artinya pengkajian implementasi nilai-nilai 
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Pancasila dalam kehidupan nyata, tetapi juga mengkaji pengembangan 
ilmu secara keseluruhan, termasuk kajian-kajian teoritisnya. Hal 
ini diperlukan karena tidak bisa dipungkiri bahwa Pancasila selalu 
dihadapkan pada dinamika perubahan dan perkembangan jaman dengan 
segala konsekuensinya. Dengan kata lain, jika Pendidikan Pancasila 
tidak fl eksibel dan tidak terbuka terhadap kemungkinan penyesuaian-
penyesuaian (adjustments) maka orang tidak akan lagi tertarik. Inilah 
pentingnya untuk menemukan substansi pembelajaran yang selalu 
kontekstual dan kekinian. 

C. NILAI-NILAI TETAP YANG HARUS ADA

Sebagai kajian ilmu, lebih-lebih bagian dari ilmu sosial, Pendidikan 
Pancasila tentu tidak bisa menutup diri pada perubahan dan penyesuaian-
penyesuaian seturut perkembangan dan tuntutan jaman. Sebenarnya hal 
ini telah disadari oleh the founding fathers ketika merumuskan Pancasila 
sebagai ideologi negara dan weltanschauung bangsa Indonesia. Karena itu, 
rumusan Pancasila bersifat singkat tetapi padat dan fl eksibel. Pancasila pun 
dikonstruksikan sebagai ideologi terbuka, artinya mampu mengakomodasi 
perubahan sosial-kemasyarakatan yang ada. 

Meskipun demikian, satu hal yang harus diperhatikan oleh mereka yang 
nantinya ditugasi untuk merumuskan Pendidikan Pancasila, utamanya yang 
berkaitan dengan substansi dan metode keilmuannya, mereka harus tahu 
dan paham ada bagian-bagian tetap yang tidak boleh diubah. Kedudukan 
Pancasila,misalnya, haruslah tetap dalam Pembukaan UUD 1945 (Alinea 
IV) sebagai staatsfundamentilnorms. Kedudukan ini penting karena Pancasila 
harus disterilkan dari kemungkinan diamandemen oleh orang-orang yang 
memiliki niat untuk menggeser Pancasila.

Nilai dasar dari masing-masing sila harus tetap dijaga meskipun dalam 
perkembangan implementatifnya bisa berubah-ubah karena situasi, kondisi, 
dan tuntutan jaman yang juga berubah dari waktu ke waktu. Tidak perlu 
lagi ada breaking down sila-sila dalam Pancasila menjadi butir-butir seperti 
pada waktu P4 (Eka Prasetya Panca Karsa) dulu karena butir-butir itu justeru 
membuat kaku dan doktriner sehingga tidak nyaman bagi dunia akademik 
yang memerlukan keterbukaan dan obyektifi tas dalam berpikir. 

D. PENDEKATAN SEJARAH

Kalau Pancasila akan dijadikan sebagai satu entitas kajian ilmu tersendiri 
maka pendekatan (approach) yang paling tepat adalah pendekatan sejarah. 
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Hal ini nyata karena Pancasila menjadi jelas di dalam perkembangan 
sejarahnya6. Pancasila terjadi di dalam sejarah dan berkembang di dalam 
sejarah pula. Karena fakta-fakta inilah maka pendekatan sejarah (historical 
approach) merupakan satu pendekatan ilmiah yang tepat untuk studi 
Pancasila, utamanya studi-studi yang bersifat awal (pendahuluan). 

Hal ini penting karena melalui pendekatan ini pula, peran dan fungsi 
Pancasila sebagai pemersatu bangsa semakin ditegaskan. Sebagaimana telah 
diuraikan di depan bahwa Pancasila dirumuskan dalam dinamika sidang 
BPUPKI yang sangat beragam secara suku, agama, dan latarbelakang budaya. 
Tetapi, mereka semua yang berbeda itu bisa menerima Pancasila sebagai 
“milik bersama” yang mempersatukan mereka. Faktum sejarah ini yang 
harus terus-menerus ditegaskan karena hal ini berkaitan erat dengan motto 
“Bhinneka Tunggal Ika” yang merupakan pilar yang lain dari NKRI. Jadi, 
pendekatan sejarah ini merupakan langkah awal untuk membahas Pancasila 
sebagai ideologi negara dan weltanschauungbangsa Indonesia.

Kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dengan situasi dan kondisi riel dan 
kekinian bangsa Indonesia, tetap dalam koridor kajian akademik, harus tetap 
dimulai dari pendekatan sejarah. Dengan demikian, kajian akademik tentang 
Pancasila, betapapun jauhnya, tidak akan pernal lepas dari akarnya, yaitu 
masyarakat Indonesia yang pluralisitik. Dengan demikian, sebagai satu entitas 
kajian keilmuan yang mandiri, Pancasila memiliki fungsi “plus” dibanding 
ilmu-ilmu lain, yaitu fungsi keilmuan itu sendiri dan fungsi ideologis yang 
mempersatukan seluruh bangsa. 

E. MENGHINDARI PENGULANGAN

Pendidikan Pancasila seyogyanya diajarkan di semua jenjang pendidikan, 
dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Untuk menghindari kebosanan 
dan tumpang tindih (overlapping) maka harus dibuat silabus pada masing-
masing jenjang yang berkesinambungan dengan jenjang-jenjang di atasnya. 
Dengan demikian, proses pembelajaran Pendidikan Pancasila bersifat 
kontinyu dan tidak terputus sehingga setiap peserta didik mendapatkan 
pemahaman materi yang lengkap dan komprehensif. 

Hal ini mensyarakatkan ada kerja bersama dan sinergis antar jenjang 
pendidikan khususnya dalam menyusum silabus Pendidikan Pancasila. 
Kritik yang ada di antara peserta didik dan masyarakat luas saat ini 
adalah pengulangan-pengulangan materi pembelajaran yang tidak perlu 
dan membosankan. Disamping itu, metode pembelajaran yang bersifat 

6  AMW Pranarka, 1985, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila, Jakarta:CSIS. p. 7
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



155

Pancasila Sebagai Kajian Ilmu dalam Sistem Pendidikan Indonesia

indoktrinatif membuat peserta didik enggan secara kritis dan kreatif 
menanggapi permasalahan-permasalahan sosial-kemasyarakatan yang ada. 
Satu-satunya motivasi yang membuat mereka tetap di dalam kelas adalah 
bahwa mata pelajaran itu bersifat wajib yang berarti bahwa mereka wajib 
mengikuti dan harus lulus. Kalau sudah begini, Pendidikan Pancasila tidak 
lebih daripada sebuah tempelan yang membuat peserta didik merasa jengah 
bahkan sebelum bertemu dan mengalaminya. 
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A. PENDAHULUAN

Pancasila kembali menjadi topik perbincangan paling hangat akhir-
akhir ini, seiring dengan “ramai” tentang bahasan tentang ke-bhinneka-an. 
Hangatnya temperatur tentang bahasan Pancasila bisa dikatakan dimulai 
saat berlangsungnya masa kampanye Pilkada. Meski, mungkin saja urusan 
Pilkada bukan menjadi sebab utama pemantik “hawa panas”, karena kita tau 
Pilkada adalah bagian dari kehidupan berdemokrasi. Akan tetapi di “amin” 
kan atau tidak dengan agenda Pilkada serentak masyarakat seakan menjadi 
terkelompok-kelompok, “terkotak-kotak”. 

Kelompok yang satu menganggap dirinya lebih ber-bhinneka dibanding 
dengan kelompok yang lain. Umat mayoritas merasa diperlakukan tidak adil 
dibanding dengan yang lain. Hingga adanya suara “silent mayority” dengan 
berbagai atribut, dan ungkapan keberadaan diri mereka. Kemudahan akses 
informasi berita dan social media pun memberikan “tambahan” amunisi bagi 
pihak-pihak untuk makin berseteru dalam bentuk ujaran kebencian dan 
berita Hoax. Perdebatan, salah menyalahkan, merasa paling benar sedang 
marak terjadi. Banyak ketidakkonsistenan dalam penerapan nilai-nilai 
Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai dasar 
yang Pancasila terlihat sekedar kata yang mudah diucapkan dalam untaian 
sila-sila nya namun “kering” dalam implementasi. 

Hingga para politisi, pemimpin negara serta tokoh masyarakat berujar, 
berpendapat dan mengingatkan untuk kembali meresapi nilai-nilai dalam 
Pancasila dan berujar, “kita ini punya Pancasila”, “kita ini punya semboyan 
Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, mampukah Pancasila diuji (lagi) kesaktiannya 

1  Rofi  Wahanisa, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip, dan Dosen 
di FH Unnes, Email: rofi wahanisa@yahoo.com
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sebagai dasar negara dan sebagai ideologi bangsa saat ini ditengah kemajuan 
informasi dan tehhnologi yang makin massive?

B. PEMBAHASAN 

Bertolak dari pertanyaan tersebut, dalam pembahasan di bawah ini 
akan diuraikan 2 hal, yaitu Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pancasila 
sebagai Ideologi Bangsa

1. Pancasila sebagai Dasar Negara 
Sejak Indonesia didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa 

dasar negara nya adalah Pancasila. Posisi Pancasila sebagai dasar negara 
itu juga ditegaskan pada saat UUD 1945 diubah empat kali (1999-2002), 
yaitu melalui lima kesepakatan dasar MPR dalam melakukan perubahan 
yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.2 Para 
pendiri bangsa menginginkan Pancasila adalah sebagai ”Philosofi sche 
Grondslag”, yaitu sebagai fundamen, fi lsafat, pikiran dan jiwa hasrat 
yang sedalam-dalamnya untuk didirikan negara Indonesia merdeka. 
Selain sebagai Philosofi sche Grondslag Pancasila memiliki kualitas sebagai 
cita hukum (rechtsidee) yakni ius constituendum (hukum yang dicita-
citakan atau yang diangan-angankan) yang diarahkan agar menjadi 
ius constitutum (hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah 
ditetapkan).3

Sebagai cita hukum, Pancasila menurut Rudolf Starmmler 
menyatakan cita hukum (rechtsidee) merupakan konstruksi berpikir yang 
merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang 
diinginkan masyarakat.4 Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu 
(leitstern) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Cita hukum memberi 
manfaat karena mengandung dua sisi, dengan cita hukum, hukum 
2  Empat kesepakatan lainnya adalah: 1. Tetap mempertahankan bentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 2. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; 
3.Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 4. 
Melakukan perubahan dengan cara addendum. Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan 
Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (Jakarta: Sekjend MPR 
RI, 2012), hlm. 18

3  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, “Pancasila dan Mahkamah 
Konstitusi”, Majalah Konstitusi, No.29 –Mei 2009, hlm. 5

4  A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara. Disertasi, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas 
Indonesia,1990), hlm. 308
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positif yang berlaku dapat diuji, dan kepada cita hukum, hukum positif 
sebagai usaha menuju sesuatu yang adil dengan sanksi pemaksa dapat 
diarahkan.5 Menurut A. Hamid S. Attamimi, Pancasila telah dinyatakan 
kedudukannya oleh para pendiri Negara Republik Indonesia bahwa 
Pancasila adalah cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar 
negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak 
tertulis.6 Lebih lanjut bahwa Pancasila merupakan cita hukum Indonesia 
oleh A. Hamid S. Attamimi diterangkan sebagai berikut:

”...oleh karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan istilah pancasila, 
baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuhnya, namun penjelasan UUD 1945 
menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran 
yang terkandung dalam Pembukaan dalam Pasal-Pasalnya. Pokok-pokok pikiran 
tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 
Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan Cita Hukum yang menguasai hukum dasar 
Negara, baik hukum yang tertulis termasuk UUD 1945 maupun hukum yang 
tidak tertulis. Dengan demikian dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pokok-pokok 
pikiran tersebut, yang tidak lain melainkan Pancasila, ialah Cita Hukum atau 
rechtsidee bangsa Indonesia.”7

Di dalam tertib hukum suatu negara terdapat pembagian susunan 
yang hirarkis atas peraturan-peraturan hukum, dalam arti bahwa 
peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih rendah dalam hal 
berlakunya syah dan dalam hal isinya tergantung dan dibatasi oleh 
peraturan-peraturan hukum yang tingkatnya lebih tinggi.8 Pendapat 
Moh. Mahfud M.D latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila 
sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya 
tiga aspek yakni politik, fi losofi s, dan yuridis (hukum dan peraturan 
perundang-undangan). Dari aspek politik Pancasila dapat dipandang 
sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan 

5  Ibid, hlm. 309
6  Ibid, hlm. 308
7  A. Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa 

Indonesia, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, 
Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm.62-63.

8  Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 
hlm. 176. Pandangan ini berpijak pada teori hierarki norma hukum atau yang dikenal 
dengan Stufenbautheorie dari hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma-norma 
hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di 
mana norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih 
tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri 
lebih lanjut lagi yaitu Norma Dasar (Grundnorm). Lihat Maria Farida Indrati Soeprapto, 
Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 
hlm. 25.
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semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. Dari 
aspek fi losofi s Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat 
yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang 
dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang 
serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa 
Indonesia.9 Dari aspek hukum Pancasila menjadi cita hukum (rechtsidee) 
yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukun di Indonesia. 

Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar 
pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling 
atas sampai yang paling rendah hierakinya. Hukum-hukum di Indonesia 
juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana 
tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara tersebut 
dijadikan orientasi politik pembangunan dan politik hukum sehingga 
politik hukum haruslah dipandang sebagai upaya menjadikan hukum 
sebagai pencapaian tujuan negara dari waktu ke waktu sesuai dengan 
tahap-tahap perkembangan masyarakat.10 Untuk mencapai tujuan negara 
tersebut, maka penyelenggaraan negara hukum Indonesia harus sesuai 
dengan empat prinsip cita hukum (rechtsidee) Indonesia (Pancasila), 
yakni: 1. melindungi semua unsur bangsa (nation) demi keutuhan 
(integrasi), 2. mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan 
kemasyarakatan, 3. mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan 
negara hukum (nomokrasi), dan 4. menciptakan toleransi atas dasar 
kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.11 

Dengan demikian, Pancasila juga sebagai politik hukum ideal dari 
bangsa Indonesia sebagai baju uji dalam setiap hukum dan peraturan 
perundangan yang ada di Indonesia. Pancasila memberikan landasan 
etos bagi cara berhukum dalam rumah Indonesia. Yang mengedepankan 
kejujuran, ksatria, berani bertanggung jawab, taat akan asas, pantang 
ingkar janji, memihak kepada kebenaran, menjunjung nilai keadilan, 
atuh dan setia pada aturan main bersama.12 

9  Moh. Mahfud M.D, “Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-
undangan”, Makalah dalam Seminar Nasional Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam 
Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang-undangan Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 
30-31 Mei 2007, hlm. 2

10  Ibid.
11  Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum…op.cit, hlm.18
12  Bernard L. Tanya, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2015, hlm. 19
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2. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Ideologi secara istilah berasal dari kata “idea” dan “logos” yang 

berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, ide-ide dasar, cita-cita. Kata 
idea berasal dari bahasa Yunani, eidos yang berarti bentuk atau idein 
yang berarti melihat. Idea ini diartikan sebagai cita-cita, yaitu cita-cita 
yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Dengan 
demikian, cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar, pandangan, 
atau faham yang diyakini kebenarannya. Sedangkan logos berarti 
ilmu. Secara harfi ah, ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ilmu 
pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas), atau ajaran tentang 
pengertian-pengertian dasar.13 

Ideologi juga memainkan fungsinya dalam mengatur hubungan 
antara manusia dan masyarakatnya. Fungsi ideologi:1) ideologi berfungsi 
melengkapi struktur kognitif manusia. 2) ideologi berfungsi sebagai 
panduan. 3) ideologi berfungsi sebagai lensa, cermin, untuk melihat 
dirinya, dunianya, dan juga sebagai jendela. 4) ideologi berfungsi sebagai 
kekuatan pengendali konfl ik, sekaligus fungsi integratif. 

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup 
sekaligus merupakan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi 
negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan 
dengan kehidupan negara. yang bertujuan mewujudkan cita-
cita masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang dicita-citakan 
dalam ideologi Pancasila adalag masyarakat yang dijiwai dan 
mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, 
yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 
serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, 
masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan 
rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang 
berkeadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 
mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat 
dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. 
Mempunyai ke “khas” an yang merupakan refl eksi perilaku bangsa 
Indonesia dan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Dan nilai-
nilai dasar itu bersifat dinamis, yang berarti upaya pengembangan 
sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu 
yang tabu sehingga nilai-nilai dasar tersebut tidak kaku, beku, dan 
melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Oleh karena itulah Pancasila 
disebut sebagai ideologi yang terbuka.

13  AT. Sugito,dkk, Pendidikan Pancasila, Semarang: Unnes Press, 2012, hlm. 129
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Menurut pendapat Alfi an suatu ideologi disebut sebagai ideologi 
yang terbuka harus memiliki 3 dimensi14, yaitu 1) dimensi realitas, yaitu 
bahwa ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-
nilai yang hidup di dalam masyarakat, terutama saat ideologi tersebut 
lahir. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar tersebut telah terkristalisasi 
secara mendalam dalam kehidupan masyarakat. 2) dimensi idealitas, 
ideologi harus mengandung cita-cita yang ingin dicapa dalam berbagai 
bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. 3) dimensi 
fl eksibilitas, ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan 
berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut, 
tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dimensi 
fl eksibilitas atau dimensi pengembangan hanya mungkin dimiliki 
secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi 
yang demokratis.

Ideologi yang terbuka juga dapat diartikan ideologi yang dapat 
berinteraksi dengan perkembangan jaman, dan adanya dinnamika 
internal. Dinamika internal memberikan peluang kepada penganutnya 
untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dan 
sesuai dengan dengan perkembangan dari masa ke masa. Sehingga 
ideologi ini tetap aktual, selalu berkembang dan dapat menyesuaikan 
diri dengan perkembangan masyarakat. 

Pengertian “terbuka” dapat diartikan bermacam-macam. Oleh 
karena itu, perlu adanya kesepakatan mengenai pengertian “terbuka”. 
Dikatakan sebagai ideologi terbuka, jika ideologi tersebut memungkinkan 
terjadinya interaksi antara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 
dengan lingkungan sekitarnya, artinya nilai-nilai dasarnya tetap 
dipertahankan dan bangsa memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
nilai instrumentalnya. Meski Iideologi Pancasila sebagai ideologi yang 
terbuka, namun tetap terdapat batas-batas “keterbukaan” tersebut, 
yaitu15: 1) kepentingan stabilitas nasional, walaupun pada dasarnya 
semua gagasan untuk menjabarkan nilai dasar dapat diajukan, namun 
jika sejak awal sudah dapat diperkirakan gagasan itu akan menimbulkan 
keresahan yang meluas, selayaknya dicarikan momentum, bentuk, serta 
metode yang tepat untuk menyampaikannya. 2) larangan terhadap 
ideologi marxisme-leninisme/komunisme, meskipun kita telah melihat 
keterpurukan dan kebangkrutan dari ideologi Marxisme-Leninisme/
Komunisme, namun Marxisme-Leninisme/Komunisme tidak dapat 

14  Alfi an, dkk, Pancasila Sebagai Ideologi, Surabaya: Karya Anda, 1994, hlm. 192
15  AT. Sugito,dkk, Pendidikan Pancasila, Semarang: Unnes Press, 2012, hlm. 145
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diabaikan begitu saja. 16 Keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran 
nilai instrumental dan nilai praksisnya bukan berarti bangsa Indonesia 
membuka diri bagi faham komunisme. Sebaliknya, bangsa Indonesia 
tetap waspada akan kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan 
dari faham tersebut.

C. PENUTUP

Bertolak dari penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan 
Pancasila sebagai ideologi bangsa kita mengingat kembali. Pertama, Pancasila 
seperti kata Bung Karno, adalah Weltanshauung Indonesia. Yakni pandangan 
dunia untuk suatu tempat tertentu yang bernama Pancasila. Pancasila adalah 
fi lsafat tentang kehidupan bersama dalam suatu negara Indonesia17. Yang mampu 
memberikan harapan, keyakinan, dan membangun komitmen. Kedua, Sila 
Ketuhanan adalah sebagai poros dari sila-sila yang lain. Karena keunikan 
Pancasila tidaklah terletak dari sila-sila nya yang terpisah akan tetapi pada 
keterkaitan diantara kelima sila tersebut. Sila pertama merupakan basis/
landasan ontologis yang menentukan landasan normatif dan operasional 
bangsa dan masyarakat Indonesia. Melalui sila pertama manusia dan 
bangsa Indonesia mempercayai kebaikan, kenikmatana dari Tuhan YME. 
Sila pertama adalah spirit untuk menyelenggarakan segala yang benar, 
baik, dan adil.

Setelahnya kemudian muncul konsekuensi normatif, yaitu bahwa harus 
tercermin nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan keadaban, degan demikian 
memunculkan suatu persatuan Indonesia. Spirit ketuhanan pula menjadi 
dasar penyelenggaraan demokrasi kerakyatan yang dilakukan secara hikmat 
dan kebijaksanaan, serta sejauh mungkin dilaksanakan dengan musyawarah 
mufakat. Dan akhirnya dengan nilai ketuhanan pula berusaha untuk 
mewujudkan keadilan sosial bagi warga negara dan itulah yang menjadi 
tujuan negara.

Penyelenggaraan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari perlu terus 
dilakukan konsistensi di setiap elemen masyarakat secara menyeluruh. 
“role model” atau contoh sikap dan perilaku para pemimpin negara, 
pimpinan lembaga menjadi “contoh” “panutan” dan hal ini selalu diingat 
oleh masyarakat. Untuk tetap melestarikan, dan melanggengkan nilai-nilai 
Pancasila yang kita percayai sebagai nilai-nilai lukur bangsa Indonesia, 
maka jalan meng-edukasi masyarakat harus terus dilakukan baik melalui 

16  Ibid, hlm. 146
17  Bernard L. Tanya, Pancasila Bingkai Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2015, hlm. 9
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pendidikan formal maupun pendidikan informal, dan dimulai dari lingkup 
terkecil dalam negara. 
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A. PENDAHULUAN

Pancasila adalah sebagai dasar fi lsafat negara dan pandangan fi losofi s 
bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral 
untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini didasarkan pada suatu 
kenyataan secara fi losofi s dan obyektif bahwa bangsa Indonesia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang 
dalam sila-sila Pancasila yang secara fi losofi s merupakan fi losofi s bangsa 
Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara 
adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini 
berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa. Syarat mutlak adanya negara adalah adanya persatuan yang 
terwujudkan sebagai rakyat sehingga secara fi losofi s negara berpersatuan 
dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat merupakan dasar ontologis 
demokrasi karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Atas 
pengertian filosofis tersebut, maka dalam hidup bernegara, nilai-nilai 
Pancasila merupakan dasar negara. Konsekuensinya, dalam setiap aspek 
penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk 
dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.1 

Ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia banyak melihat Pancasila 
sebagai staatsfundamentalnorm yang dianut Hans Nawiasky. Pancasilalah 
yang ditetapkan sebagai dasar sumber dari segala sumber hukum 

1  Wahyuni, 2008, Pendidikan Pancasila, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 
hlm 5
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(staatsfundamenalnorm). Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, 
bahwa dalam hal ini Hans Nawiasky menyebut grundnorm itu dengan istilah 
staatsfundamentalnorm yang dibedakannya dari konstitusi. Tidak semua 
nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi merupakan staatsfundamentalnorm. 
Nilai-nilai yang termasuk staatsfundamentalnorm menurutnya hanya spirit 
nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu, sedangkan norma-norma 
yang tertulis di dalam pasal-pasal undang-undang dasar termasuk kategori 
abstract norms. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan sistem konstitusi 
Republik Indonesia, dapat dibedakan antara Pembukaan UUD 1945, dengan 
pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2

B. PEMBAHASAN

1. Sumber Hukum
Dilihat dari sisi historis, menurut sejarawan hukum, sumber hukum 

mempunyai dua arti, yaitu dalam arti sumber tempat orang-orang 
untuk mengetahui hukum dan sumber bagi pembentuk undang-undang 
menggali bahan dalam penyusunan undang-undang.3 Sumber hukum 
dalam pengertiannya adalah asalnya hukum, ialah berupa keputusan 
penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. 
Artinya, keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk 
itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum, membawa kepada 
suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu 
keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan 
penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa 
ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat, 
dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber 
hukum dalam pengertian ini membawa hukum dalam penyelidikan 
tentang macam-macam, jenis-jenis dan bentuk- bentuk dari peraturan dan 
ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang, kebiasaan/
adat, traktat, yurusprudensi, atau doktrin. Apakah peraturan-peraturan 
hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945, ketetapan MPR, UU atau 
peraturan pemerintah, kepres dan peraturan menteri?.4

2  Kurnisar, “Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum Di indonesia”, http: 
//ejournal.undiksha.ac.id, ISSN 1412 – 8683, hlm 245-246.

3  Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada 
Media Group, hlm 301

4  Theresia Ngutra, “Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum”, Jurnal Supremasi, 
Vol. XI, No. 2, Oktober 2016, hlm 194-195.
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Selain itu, pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai 
hal-hal yang dapat atau seyogianya, mempengaruhi kepada penguasa 
di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, 
rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau 
rakyatnya, dan juga teoriteori, pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran 
dari ilmu pengetahuan hukum.5 Sumber hukum dapat dilihat dari 
berbagai segi, baik dari segi hukum atau ilmu hukum, sosiologis, dan 
fi losofi s. Menurut Satjipto Rahardjo, sumber hukum yang melahirkan 
hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber 
yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang pertama 
merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara 
langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun sumber 
yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan 
secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima 
sebagai hukum.6

2. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia
Bangsa Indonesia sejak jaman lampau, jauh sebelum kemerdekaan 

merupakan bangsa yang religius, bangsa yang saling tolong menolong 
satu sama lainnya dalam hidup bermasyarakat, oleh karena itu ketika para 
pendiri negara ini mencari dasar berpijak berdirinya negara Indonesia 
yang merdeka, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia. Penggalian nilai nilai yang hidup di dalam masyarakat, 
dapat di lihat ketika Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) melakukan sidang pertama dan sidang ke dua, 
Muh Yamin, Seopomo, Soekarno dan lainnya mengemukakan gagasan 
hukum dasar yang akan dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia 
yang merdeka dan berdaulat.7

Panitia 9 (sembilan) BPUPKI menyusun preambule yang dilaporkan 
pada sidang BPUPKI sebagai berikut: “.......maka disusunlah kemerdekaan 
bangsa Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia, yang 
terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban 
menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya, menurut dasar 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyaan 

5  Ibid 
6  Anik Kunantiyorini, “Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum”, http: 

//journal.unikal.ac.id, hlm 97.
7  Ibid, hlm 95-96. 
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yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia“. Namun dalam perkembangan sidang 
BPUPKI selanjutnya konsep preambule yang di kemudian hari dikenal 
sebagai “Piagam Jakarta” menghapus kalimat “.......dengan kewajiban 
menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya”. Nilai-nilai dasar 
yang terkandung di dalam preambule merupakan nilai-nilai yang 
sudah tertanam dalam kehidupan bangsa Indonesia dan sudah menjadi 
kebiasaan yang dilaksanakan bangsa Indonesia di dalam kehidupan 
bernasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tercermin di dalam 
norma-norma, baik norma hukum maupun norma lainnya. Nilai-nilai 
dasar yang tertuang dalam konsep preambule yang diajukan dalam 
sidang BPUPKI, pada tahapan selanjutnya menjadi pembukaan UUD 
1945 oleh Ir.Soekarno dinamakan Pancasila.8

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafat negara Indonesia pada 
hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam 
negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari segala sumber hukum, 
secara obyektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran, cita-cita 
hukum, serta cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana kejiwaan, 
serta watak bangsa Indonesia, yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah 
dipadatkan dan diabstraksikan oleh pendiri negara menjadi lima sila dan 
ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar falsafat negara Republik 
Indonesia. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/
MPRS/1966. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 
1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara 
yang fundamental. Adapun pembukaan UUD 1945 mengandung empat 
pokok pikiran yang apabila dianalisis, makna yang terkandung tidak 
lain merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila diletakkan 
oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dalam teori hierarki norma 
(stufenbau theory) sebagai Staatfundamentalnorm. Staatsfundamentalnorm 
adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi 
atau Undang-Undang Dasar (Staatsverfassung) dari suatu negara. 
Penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm, Pancasila dilihat 
sebagai cita hukum (Rechtside) merupakan bintang pemandu. Posisi ini 
mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai 
ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum 
positif. Ditetapkannya Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm, maka 

8  Ibid 
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pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat 
dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan penempatan 
Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di 
atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk 
dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi.

Pancasila dilihat sebagai Fundamentalnorm atau Groundnorm 
dalam istilah Hans Kelsen, yang berarti bahwa segala peraturan hukum 
di bawahnya harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dalam arti 
bersumberkan pada Pancasila. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber 
dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 
keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai 
dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar fi losofi s negara sehingga 
setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Staatsfundamentalnorm, menurut Nawiasky isinya ialah norma 
yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-
undang dasar dari suatu negara (Staatsverfassung), termasuk norma 
untuk pengubahannya. Hakikatnya, staatsfundamentalnorm ialah 
syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar; ia 
ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang 
dasar.9 Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 
negara merupakan grundnorm dalam sistem hukum Indonesia yang 
memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma 
dalam pasal-pasal UUD 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 
1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam 
Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar 
dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi 
pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang 
lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa 
yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu 
fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (legal policy) atau dapat 
dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan 

9  Ibid, hlm 103-104
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kebijakan (policy making) dibidang hukum dan perundang-undangan 
maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.10

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut 
ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang 
fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif 
di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tertib hukum Indonesia 
berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi dan tidak dapat 
diubah secara hukum karena di dalamnya terletak kelangsungan 
hidup negara. Sebab. Jika nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 
Pembukaan UUD 1945 diubah, maka sama halnya dengan membubarkan 
negara proklamasi 1945. Hal ini sebagaimana terkandung dalam 
Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966, diperkuat dengan TAP MPR No. 
V/MPR/1973 jo TAP MPR No. IX/MPR/1978.11 Di sinilah arti dan 
pentingnya peran Pancasila sebagai sumber dari tertib hukum Indonesia. 

C. PENUTUP

Bertolak dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila 
sebagai sumber segala sumber hukum merupakan fundamentalnorm sebagai 
dasar pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia, yang harus 
tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum (Peraturan Perundang-undangan). 
Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar negara Pancasila dan UUD 1945 
adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan 
rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. UUD 1945 terdiri dari 
rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan atau penjabaran dari 
pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah 
pokok pikiran: Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat 
berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan dan Ketuhanan 
Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang 
tidak lain adalah sila-sila Pancasila. Pancasila itu sendiri memancarkan 
semangat kepada UUD 1945 dan dijabarkan dalam perangkat UUD 1945. 
Hal inilah yang harus dipahami dan diyakini oleh rakyat Indonesia.
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A. PENDAHULUAN

Secercah harapan ini menyala menyambut FGD ”Penegasan Pancasila 
sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang diselenggarakan 
oleh Badan Pengkajian MPR berkerjasama dengan Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro. Betapa galaunya perasaan ini karena sejak 
Reformasi berkembang fenomena bahwa Pancasila semakin terpinggirkan 
dari wacana politik maupun ruang publik, kecuali hadir dalam ruang 
akademik yang boleh jadi sepi. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa 
kedudukan Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa dan Negara 
kita. Pancasila adalah fi lsafat bangsa, ideologi dan dasar Negara merupakan 
buah hasil cemerlang para pendiri bangsa (the Founding fathers) Indonesia 
melalui proses yang demokratis. 

Akan tetapi, sejak Reformasi berkembang euphoria yang bermuara pada 
praksis Liberalisme di satu pihak dan Radikalisme di lain pihak. Tidak 
terelakkan lagi fenomena tersebut berdampak pada kehidupan bangsa kita 
dengan ditandai kegaduhan elit politik, konfl ik horizontal, dan banalisme 
media sosial. Dalam suasana seperti itu, Pancasila seolah “mati suri” bahkan 
oleh sementara pihak ingin dieliminasi dan digantikan dengan ideologi 
fundamentalisme keagamaan. 

Sekarang ini tiba saatnya untuk meneguhkan kedudukan sejati Pancasila, 
pertama-tama dengan mencantumkan eksplisit tekstual dalam UUD 1945. 
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Pada gilirannya mesti ditetapkan perangkat hukum yang mewajibkan semua 
produk hukum di Negara kita wajib mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila 
dan tidak boleh bertentangan dengan nilai tersebut. Pembahasan makalah ini 
berfokus pada konstruksi Pancasila sebagai materi pembelajaran bermuatan 
pengembangan karakter mahasiswa, dengan bertolak dari pengalaman saya 
mengampu kelas PPKn yang menghadapi para mahasiswa yang kritis, bahkan 
ada yang cenderung radikal dan tidak puas dengan bentuk jawaban normarif. 

B. MATERI DAN METODE PEMBELAJARAN PPKN

Belajar dari pengalaman lima tahun terakhir ini saya mengajar mata 
kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan (PPKn) di beberapa 
program studi di lingkungan Universitas Diponegoro: Teknik Mesin, 
Teknik Elektro, Pemanfatan Sumberdaya Perikanan, Budi Daya Perairan, 
dan Peternakan. Materi pembelajaran dibagikan soft-fi le e-book Pendidikan 
Kewarganegaraan karangan Iriyanto Widisuseno dkk (Direktorat Pembelajaran 
dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan RI, 2012). Metode pembelajaran berbasis masalah (problem-
based learning), pembahasan mengacu pada kasus-kasus aktual yang 
berkembang di masyarakat dewasa ini seperti: fenomena intoleransi agama 
(SARA), hoax, Pilkada, money politic, keterlibatan pejabat Negara dan pejabat 
publik dalam kasus korupsi, pembajakan soft-ware, human traffi cking, kebijakan 
uang kuliah tunggal (UKT), dan lain-lain. 

Materi pembelajaran paruh-pertama semester selama tujuh (7) kali 
pertemuan disajikan pembahasan teori dengan menggunakan Ppt (power 
point transparance) dan video, termasuk sumber dari internet maupun 
You Tube. Selanjutnya selama paruh-kedua semester disajikan presentasi 
kelompok, masing-masing kelompok ditugaskan untuk membuat video (Video 
project) dengan durasi sekitar 15 menit berdasarkan narasi yang telah dibuat 
sesuai dengan tema-tema terpilih dari materi bahasan: Identitas Nasional, 
Pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia, Kebhinekaan dan Integrasi Nasional, 
Kewarganegaraan Demokratis, dsb. Setelah penayangan video tersebut 
dilanjutkan dengan diskusi kelas. Sistem penilaian untuk Video project ini 
diberlakukan Peer-assessment, maksimal 30 poin; di samping penilaian oleh 
dosen untuk UTS maksimal 30 poin dan UAS maksimal 40 poin. 

C. DISKUSI YANG BERKEMBANG DI KELAS

Berikut ini saya mencatat lima besar materi diskusi yang diajukan di 
kelas PPKn Prodi Peternakan semester dua (2) tahun akademik 2016/2017 
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ini. Pertama, pertanyaan apakah Pancasila masih rekevan sebagai ideologi 
Indonesia, karena banyak anak muda tidak merasakan eksistensi Pancasila? 
Apakah pengaruh ideologi dari luar, misalnya Komunisme itu dapat 
mengancam bahkan menggantikan ideologi Pancasila. Contoh kasus kenapa 
Putri Indonesia mengenakan kaos dengan bergambar simbol komunis? 

Kedua, pertanyaan mengapa praktik demokrasi di Indonesia tidak dapat 
lepas dari money politic. Contoh kasus bukankah pemberian pernak-pernik 
maupun sembako menjelang pemungutan suara Pilkada itu termasuk 
money politic? Ketiga, pertanyaan mengapa “Hukum runcing ke bawah tetapi 
tumpul ke atas”? Contoh kasus pelaku penabrakan yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia tetapi ia bebas dari jeratan hukum, faktanya ia anak 
seorang pejabat Negara. Sementara itu pencuri kelas teri divonis hukuman. 
Di manakah Law enforcement yang menjamin rasa keadilan warga Negara? 
Bernarkah adagium bahwa semua warga Negara itu mempunyai kedudukan 
sama di hadapan hukum? 

Keempat, pertanyaan apakah sistem ekonomi Indonesia ini bukan 
Kapitalisme? Contoh kasus banyak berkembang perusahaan milik swasta selain 
BUMN/BUMD. Kelima, pertanyaan tentang maraknya pornografi  belakangan 
ini apakah sesuai dengan nilai moral dan budaya bangsa Indonesia? Sejauh 
mana Pemerintah melindungi warga Negara dengan perangkat Undang-
Undang dan pemblokiran situs-situs dengan konten pronografi ? Seberapa 
besar pengaruh konten pronografi  itu bagi pemikiran generasi muda yang 
jernih, positif, dan kritis? 

D. PPKN DAN ETOS KEWARGANEGARAAN DEMOKRATIS

Pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi di 
satu pihak dimaksudkan mencapai tiga (3) tujuan pokok. Pertama, mengajak 
mahasiswa mempelajari secara kritis Pancasila, baik sebagai wacana moral-
yuridis maupun sebagai wacana humanistik. Di sini mahasiswa diajak 
untuk secara kritis membongkar kedok-kedok ideologis yang terlampau 
mendogmatiskan Pancasila. Kritik sebagai instrumen yang dapat dijadikan 
dasar legitimasi kekuasaan. Kritik ideologi bertujuan membongkar interpretasi 
tunggal atas Pancasila sehingga memungkinkan nilai-nilai Pancasila dijadikan 
sebagai dasar atau landasan hidup yang eksistensial dinamis. 

Kedua, mengajak mahasiswa untuk memahami dimensi pengetahuan 
dalam Pancasila. Memahami Pancasila terutama dalam artian sebagai 
fi lsafat, Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai dasar Negara. 
Pendekatan epistemologis di sini penting artinya untuk mengetahui 
kebenaran sejauh kita mengenal realitas, kenyataan sebenarnya. 
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Pengetahuan adalah sarana pencerahan, pada gilirannya pengetahuan 
sebenarnya memberi dasar bagi kebijaksanaan. 

Ketiga, mengajak mahasiswa untuk merefleksikan secara kritis 
Pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan bersama sebagai bangsa. 
Sesuai dengan tingkat perkembangan nalarnya, manusia pada umumnya 
berkembang dari tingkat penalaran moral heteronom (asal menurut) 
ke tingkat penalaran otonom (mandiri). Pada awalnya manusia dapat 
menerima tanpa perlu mempertanyakan segala petunjuk sebagai perlu 
ditaati dan patut diikuti. Seseorang untuk melakukan tindakan yang 
baik, ia cukup mengetahui petunjuk-petunjuk yang perlu diikuti, tanpa 
menanyakan lebih lanjut alasan dan konsekuensinya. Ketika seseorang 
mulai memiliki kemandirian, ia ditantang untuk menemukan orientasi 
dalam hidupnya secara mandiri. Pada tahap ini manusia memiliki tingkat 
penalaran moral otonom, ia mampu mempertanggungjawabkan tindakan 
yang dipilihnya secara pribadi dan mandiri. 

Pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa dituntut mampu bertindak 
secara bertanggung jawab. Mereka bukan hanya bertindak atas dasar 
peraturan (perundang-undangan) yang ada, melainkan menyadari bahwa 
tindakan yang dipilihnya merupakan tindakan yang bernilai. Berkaitan 
dengan pengamalan Pancasila, mahasiswa bertindak sesuai dengan 
Pancasila bukan karena ditunjukkan bahwa Pancasila adalah baik, melainkan 
mereka diharapkan telah mencerna dengan kemampuan akal-budinya 
serta berkeyakinan bahwa Pancasila sungguh bernilai bagi dirinya, serta 
seharusnya layak diamalkan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami 
dan menghayati bahwa Pancasila sungguh-sungguh bernilai dan akhirnya 
mendorong dirinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Pendidikan Kewarganegaran di lain pihak dalam perspektif global 
dimaksudkan untuk mengembangkan etos Kewarganegaraan Demokratis, 
yaitu karakter warganegara dengan kemampuan dan kemauan secara 
aktif untuk mempengaruhi berfungsinya lembaga-lembaga negara. Upaya 
pengembangan karakter utama seperti jujur, integritas, dan bertanggung-
jawab ini bermanfaat dalam rangka proses menjadi warga negara yang 
baik. Sehubungan dengan itu, PPKn dirancang untuk mengembangkan baik 
pemahaman teknis tentang perundang-undangan dan jalannya pemerintahan 
maupun kemauan untuk peduli dan membantu sesama. Mahasiswa praktis 
dilatih untuk menganalisis akar penyebab masalah ketidak-adilan sosial, 
ekonomi, dan politik sebagai sarana penguatan demokrasi (Joel Westheimer, 
t.t.; simak juga Judith Tourney-Purta et.al., 2004). 
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Sebagai referensi dalam konteks Kanada misalnya, Joel Westheimer dan 
Joe Kahne mengidentifi kasi adanya tiga visi tentang warganegara dewasa 
yang baik sebagai pijakan Pendidikan Kewarganegaraan untuk memandu: 
(1) Warga negara bertanggungjawab secara personal; (2) Warganegara yang 
berpartisipasi; dan (3) Warganegara yang berorientasi pada keadilan. Visi 
pertama, mengembangkan karakter warganegara agar bertanggungjawab 
secara personal dengan penekanan pada kejujuran, integritas, disiplin-diri, 
dan kerja keras. Visi kedua, mendorong warganegara agar berparti-sipasi aktif 
dalam persoalan civic dan kehidupan sosial dalam masyarakat pada tingkat 
lokal, provinsi, dan nasional. Visi ketiga, mewujudkan ideal warganegara yang 
baik melalui penggunaan perspektif keadilan dalam menilai secara kritis 
struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi serta mengeksplorasi strategi 
untuk perubahan yang diarahkan pada akar penyebab masalah (lihat Tabel 1). 

Senada dengan pandangan Joel Westheimer dan Joe Kahne tersebut, 
John Webster Gastil dalam tesis doktoralnya pada University of Wisconsin—
Madison (1994) menyimpulkan bahwa Kewarganegaraan Demokratis 
mengandaikan tiga etos, yaitu: (1) keputusan politik; (2) komunikasi politik; 

Tabel 1. Visi Warganegara Dewasa yang Baik

Tanggungjawab 
Personal Partisipasi Orientasi Keadilan

• Bertindak secara 
bertanggungjawab 
dalam masyarakat

• Bekerja dan 
membayar pajak

• Mengelola sampah, 
mendaur-ulang, dan 
donor darah

• Membantu sesama, 
memberi pertolongan 
di saat krisis

• Mentaati hukum.

• Mengakui arti 
pentingnya 
partisipasi

• Mengorganisasi 
usaha sosial 
masyarakat, 
memajukan 
perkembangan 
ekonomi, menjaga 
lingkungan hidup

• Mengetahui 
bekerjanya badan-
badan pemerintahan

• Mengetahui strategi 
untuk mengerjakan 
tugas kolektif. 

• Menilai secara kritis 
struktur sosial, 
politik, dan ekonomi

• Mengeksplorasi 
strategi untuk 
perubahan yang 
diarahkan pada akar 
penyebab masalah

• Mengetahui gerakan 
sosial dan dampak 
perubahan sistemik

• Mencari tahu dan 
memperhatikan 
berbagai bidang 
ketidak-adilan. 

Sumber: Joel Westheimer, Citizenship Education for  a Democratic Society, Canadian 
Heritage. 
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dan (3) tindakan politik. Keputusan politik merupakan sikap demokratis 
warganegara yang memiliki inisiatif, menghormati sesama warga, komitmen 
dan rasa tanggungjawab, serta kesediaan berbagi dan mendukung orang 
lain. Komunikasi politik mengungkapkan perilaku demokratis warganegara 
yang secara teratur terlibat dalam percaturan politik serta musyawarah 
dengan sesama warga dalam rangka memper-luas perspektif penilaian secara 
tepat, empatik, dan refl ektif. Tindakan politik mengacu pada keterlibatan 
warganegara dalam konfl ik –di luar ranah wacana— dalam dunia politik; 
berupa aksi voting, lobi, maupun demonstrasi. 

Konsep kewarganegaraan demokratis dengan demikian mengacu 
pada teori demokrasi partisipatif. Demokrasi partisipatif ini mengandaikan 
proses pengambilan keputusan inklusif yang memberikan kesempatan 
bagi warganegara untuk membangun agenda politik sehingga mencapai 
keputusan politik yang bermakna. Pada intinya, proses demokrasi ideal 
membutuhkan warganegara yang mengambil keputusan politik, saling 
berkomunikasi di antara mereka, dan terlibat dalam aksi politik yang 
berlangsung secara individual maupun kelompok. 

E. KAJIAN FILOSOFIS ATAS PANCASILA 

Makalah ini tidak membahas secara mendalam muatan fi lsafat dalam 
Pancasila, tetapi lebih pada deskripsi pendekatan fi losofi s atas Pancasila. 
Filsafat sebagai sebuah studi membantu mahasiswa memiliki pemikiran 
yang kritis dan argumentatif dengan mengandalkan daya nalar murni 
dalam menangani berbagai pertanyaan fundamental untuk memahami dan 
mendalami Pancasila secara bertanggung jawab. Filsafat dijadikan pisau 
analisis untuk membedah kandungan Pancasila. Dengan demikian Pancasila 
adalah objek material (materi yang menjadi kajian) dan fi lsafat adalah objek 
formal (point of view sebuah kajian). 

Sifat filsafat yang tidak puas diri tidak memungkinkan sesuatu 
bersifat fi nal. Mahasiswa untuk dapat menyadari dan menghayati bahwa 
Pancasila mengandung nilai-nilai, tidak cukup untuk memperoleh 
informasi bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan 
dasar Negara Indonesia. Akan tetapi, mahasiswa perlu berpikir secara 
kritis dan menggali lebih dalam untuk menemukan hakikikat Pancasila 
sehingga dapat menemukan kebermaknaannya. 

Mahasiswa untuk menemukan hakikat Pancasila serta memperoleh 
nilai-nilai dalam Pancasila, mereka perlu menggalinya dengan pemikiran 
secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Driyarkara, dengan berpikir dan 
menganalisis lebih dalam, kita akan lebih yakin dan lebih mengerti kekayaan 
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isinya sehingga kita akan lebih dapat menerima dan mencintai Pancasila. 
Mahasiswa Indonesia sebagai calon sarjana dan pemikir, diharapkan suka 
memikirkan Pancasila secara kritis dan mendalam agar lebih menyelami 
kekayaan isinya serta lebih mampu menjalankan dan menyiarkannya. 
Bertolak dari kesadaran bahwa Pancasila memiliki kebenaran fundamental, 
maka seseorang tidak perlu takut bahwa keyakinannya akan goyah karena 
kegiatan berpikirnya. 

Driyarkara menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya dapat ditemukan 
dengan menggali kehidupan manusia pada konkretnya. Beliau lewat 
pemikiran mendalam dapat memberikan bukti yang meyakinkan bahwa 
Pancasila melekat pada eksistensi manusia sebagai manusia, lepas dari 
keadaan tertentu pada konkretnya. Oleh karena itu, kemudian disimpulkan 
bahwa Pancasila memang layak menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk 
mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. 

Notonagoro berhasil menemukan isi arti sila-sila Pancasila yang bersifat 
abstrak-universal. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi sumber 
inspirasi bagi kehidupan bangsa Indonesia yang tiada habisnya dan mampu 
menjadi dasar orientasi perjuangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain 
itu, Notonagoro juga membuktikan bahwa Pancasila memang sesuai dengan 
kodrat manusia yang monopluralis dan usaha menyesuaikan kehidupan 
Negara dengan Pancasila merupakan tuntutan mutlak demi tetap beradanya 
Negara Indonesia. 

Soerjanto Poespowardojo menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi 
negara dengan kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan Keadilan 
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan prinsip dasar serta pedoman 
bagi bangsa Indonesia dan hidup kenegaraannya. Usaha menangkap 
kepadatan serta bobot ketetapan tersebut, sewajarnya diadakan penelitian 
tentang kekayaan yang terkandung di dalamnya dan dicoba memahaminya 
dengan mengungkapkan nilai-nilai serta hubungan antarnilai dan antarsila 
dalam bentuk-bentuk yang lebih eksplisit. Hal ini berarti bahwa terlebih 
dahulu harus dipelajari fi lsafat yang melatarbelakanginya, yang disebut 
Filsafat Pancasila (Poespowardojo, 1991: 54). 

Berdasarkan penjelasan di atas, kita pahami bahwa usaha fi losofi s untuk 
mendalami Pancasila tidak menggoyahkan keyakinan akan kebenaran 
Pancasila, melainkan justru memperteguh keyakinan akan kebenaran dan 
kebermaknaan Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Usaha pemikiran 
mendalam tentang Pancasila perlu diteruskan terutama di perguruan tinggi 
merupakan lingkungan masyarakat ilmiah. Mahasiswa perlu dibimbing 
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untuk memikirkan Pancasila lebih dalam agar memperoleh pemahaman 
yang meyakinkan serta terdorong untuk mewujudkannya dalam kehidupan 
sehari-hari sehingga pendekatan fi losofi s diperlukan dalam mempelajari 
Pancasila. 

F. KAJIAN KEKINIAN IDEOLOGI PANCASILA 

Sejak Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) pertama kali mendefi nisikan 
idéologie dengan mengacu pada ilmu tentang ide-ide, dengan konotasi 
negatif kontras dengan bidang kajian sains; selanjutnya berkembang luas 
pemaknaan yang disematkan pada istilah ideologi. Pertama-tama ideologi 
mengacu pada satu sistem keyakinan politik, selanjutnya serangkaian 
ide politik yang berorientasi pada aksi, dan berarti juga sebagai ide-ide 
dari kelas penguasa. Arti berikutnya, ideologi adalah pandangan dunia 
dari kelas sosial maupun kelompok sosial tertentu, ide-ide politik yang 
mengusung aspirasi berbagai kepentingan kelas sosial, dan ide-ide yang 
mempropagandakan kesadaran palsu bagi kaum yang diekploitasi dan 
ditindas. Selanjutnya, pengertian ideologi mengacu pada ide-ide yang 
mengkondisikan individu dalam konteks sosial yang menyebabkan 
perasaan yang dimiliki bersama, kemudian serangkaian ide-ide yang resmi 
digunakan untuk meligitimasi satu rezim atau sistem politik, bahkan berarti 
pula semua doktrin politik yang mengklaim kebenaran secara monopoli. 
Akhirnya, pengertian ideologi mengacu pada serangkaian ide politik yang 
sangat sistematis dan bersifat abstrak. 

Berikut ini disajikan daftar serangkaian nilai dan kepercayaan yang 
diusung oleh berbagai ideologi besar dunia. Khusus ideologi Pancasila, anda 
sesuai dengan pengalaman sendiri dipersilakan untuk mengisi kolom yang 
tersedia (lihat tabel 2). 

Selama setengah abad lebih di lingkungan kita telah banyak tersedia 
referensi tentang ideologi Pancasila baik tinjauan historis, legal maupun 
fi losofi s. Di antara karya legendaris antara lain tulisan Pranarka, Dardji 
Darmodihardjo, Kaelan, dll. Karya kontemporer Negara Paripurna 
ditulis oleh Yudi Latif mencerahkan saya tentang pengalaman menjadi 
Indonesia bahwa semangat perjuangan memiliki kemampuan yang tidak 
terbatas untuk menghadapi berbagai rintangan, karena semangat tersebut 
menyalakan harapan. Tersurat juga bahwa kemarahan, ketakutan, dan 
kesedihan memang tidak tertahankan, tetapi sejauh masih ada semangat 
maka harapan tetap menyala. Harapan yang positif bukan khayalan kosong, 
melainkan harapan yang berpijak pada visi yang diperjuangkan hingga 
menjadi kenyataan. 
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Sekarang meskipun Negara Paripurna masih dalam cita-cita, apabila 
kita secara konsisten menggali kembali nilai-nilai luhur Pancasila dan 
menatapkannya pada persoalan bangsa masa kini, maka dimungkinkan 
terwujud Indonesia menjadi Negara Paripurna. Sudah barang tentu proses 
untuk menjadi Indonesia membutuhkan usaha keras, terutama untuk 
membuat perbaikan-perbaikan. Harapan tidak dapat ditunggu, tetapi harus 
dibuat. Kecintaan kita kepada Indonesia dapat diwujudkan secara konsisten 
mengisi wawasan kebangsaan dengan bertindak nyata sebagai penerapan 
Pancasila dalam tugas keseharian kita. 

Kajian epistemologis, khususnya fi lsafat ilmu lebih lanjut atas Pancasila 
sebagai ideologi Negara perlu diteruskan, terutama berkenaan dengan citra 
politik Pancasila sebagai suprastruktur dan ekonomi Pancasila sebagai 
infrastruktur itu seperti apa? Sementara ini gambaran jelas ideologi Pancasila 

Tabel 2. Berbagai Nilai dan Kepercayaan dalam Ideologi 

LIBERALISM CONSERVA-
TISM

SOCIALISM NATIONAL-
ISM

ANARCHISM

• The 
individual 

• Freedom 
• Reason 
• Justice 
• Toleration 

and 
diversity

• Tradition 
• Human 

Imperfection 
• Organic 

Society 
• Hierarchy 

and 
authority 

• Property

• Community 
• Cooperation 
• Equality 
• Social Class 
• Common 

ownership

• The nation 
• Organic 

commu nity 
• Self deter-

mina tion 
• Iden tity 

poli tics

• Anti-statism 
• Natural 

order 
• Anticlerical-

ism 
• Economic 

freedom

FASCISM FEMINISM ECOLOGY RELIGIOUS 
FUNDAMEN-

TALISM

PANCASILA

• Anti-
rationalism 

• Struggle 
• Leadership 

and elitism 
• Socialism 
• Ultranation-

alism

• The public/  
private 
divide 

• Patriarchy 
• Sex and 

gender 
• Equality and 

difference

• Ecology 
• Holism 
• Sustain -

ability 
• Environ-

mental 
ethics 

• Self-
actualization

• Religion and 
politics 

• The fun da-
men talist 
im pulse 

• Anti-
modernism 

• Militancy

Sumber: http://www.academia.edu/11461398/POLITICAL_IDEOLOGIES 

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



 Slamet Subekti 

182

dalam perspektif tentang hakikat manusia, masyarakat, bangsa dan negara 
serta otoritas dan kebebasan, perspektif tentang agama serta sejarah. Akan 
tetapi masih menyisakan konsep-konsep ideologis yang perlu dirumuskan 
segera, seperti perspektif Pancasila tentang kesetaraan, ekonomi Pancasila, 
perspektif tentang gender dan lingkungan hidup. 

Perumusan berbagai perspektif tersebut diperlukan agar Pancasila 
memenuhi ruang lingkup ideologi politik dalam arti sebenarnya. Ideologi 
Pancasila akan dijadikan kerangka acuan bagi praktik kehidupan kita dalam 
berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Khusus dalam bidang pendidikan, 
silabus dan bahan ajar serta metode pembelajaran PPKn untuk perguruan 
tinggi perlu disempurnakan untuk mengakomodasi perkembangan kekinian 
dalam skala lokal, nasional, regional, dan global yang bersentuhan dengan 
fi lsafat, ideologi dan dasar Negara Pancasila. 

G. CATATAN KRITIS

Fenomena kehidupan kebangsaan, kenegaraan, dan kemasyarakatan 
yang berkembang tidak menggembirakan belakangan ini mestinya tidak 
menyurutkan langkah maju dan tidak menebarkan pesimisme di antara kita. 
Akan tetapi, ini menjadi tantangan kita untuk membangkitkan kepercayaan 
diri, visi dan harapan berbekal modal sosial, budaya dan sejarah yang mantap. 
Sejatinya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran (PPKn) mengemban 
misi mulia berkontribusi untuk membentuk karakter mahasiswa Indonesia 
yang tangguh dengan wawasan kebangsaannya dan tanggap dengan 
lingkungan global. 

Menurut pendapat saya, status Pancasila dari sudut pandang fi lsafat ilmu 
sementara ini sebagai “Proyek ideologi yang belum selesai”, karena masih 
menyisakan kekurang-jelasan citra berbagai perspektif Pancasila berkaitan 
dengan kesetaraan, ekonomi, gender dan lingkungan hidup. Pancasila 
sebagai kode etika bagi seluruh warga Negara dalam kehidupan kebangsaan, 
kenegaraan, dan kemasyarakatan ini dapat dianalogikan sebagai “aturan 
main”. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita menciptakan pola 
permainan yang baik apabila aturan mainnya tidak jelas? Kemungkinan ini 
membuka ruang untuk penafsiran bebas (sesuka hati) yang sarat kepentingan, 
sehingga berpotensi inkonsistensi aturan main dengan berbagai konsekuensi 
yang menyertainya. 

Sehubungan dengan itu diperlukan kajian ilmiah dengan pendekatan 
multidispiliner-interdisipliner yang dikerjakan secara serius. Perjalanan 
menjadi Indonesia (Negara Paripurna) merupakan mega-proyek yang 
senantiasa membutuhkan usaha keras dan komitmen segenap komponen 
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bangsa, termasuk akademisi. Mega-proyek tersebut di antaranya perlu 
segera menggenapi perspektif Pancasila sebagai ideologi politik yang 
komprehensif; serta penerapannya secara konsisten dan konsekuen dalam 
semua lini kehidupan keseharian kita, termasuk dunia pendidikan di 
perguruan tinggi. 

H. REKOMENDASI

Eksistensi Pancasila sebagai ideologi nasional perlu dirumuskan secara 
eksplisit dengan regulasi hukum, ini menjadi kerangka acuan untuk semua 
produk hukum. Eksistensi Pancasila dalam status ilmiah perlu dikembangkan 
kerangka teoretis dengan menggunakan kajian Filsafat Ilmu, sehingga 
kedudukannya sebagai materi kuliah semakin mantap dalam kurikulum 
Sistem Pendidikan Nasional. Pada gilirannya, kajian Filsafat Ilmu Pancasila 
secara ontologis dan epistemologis dapat dijadikan dasar untuk menyusun 
secara aksiologis Etika Sosial, yang menjadi kode etika bidang politik, hukum, 
ekonomi, dan sosial budaya dengan segenap aspeknya. 

Berikut ini disajikan langkah metodis kajian Filsafat Ilmu Pancasila 
secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 

KAJIAN RUANG LINGKUP METODE
Ontologis Pandangan komprehensif tentang 

kehidupan (the way of life) 
berkaitan dengan dimensi:
• Manusia (Antropologi 

metafi sika)
• Alam (Kosmologi metafi sika)
• Ketuhanan (Filsafat Ketuhanan)

Hermeneutika fi lsafati 
 sila-sila Pancasila 

Epistemologis Merumuskan perspektif Pancasila 
berkenaan dengan entitas: 
ideologi … sampai … sejarah. 

Aksiologis Menyusun kerangka teoretis 
Etika Sosial berperspektif 
Pancasila untuk kehidupan 
kemasyarakatan, kebangsaan, dan 
kenegaraan 

Multidisipliner-
interdisipliner 
Ilmu-ilmu Sosial 
Humaniora
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ETIKA SOSIAL

BIDANG

POLITIK – HUKUM
EKONOMI — SOSIAL 

BUDAYA

ASPEK

• Ideologi
• Kebebasan
• Demokrasi
• Kesetaraan
• Bangsa 
• Negara 
• Otoritas 

• Hakikat manusia 
• Masyarakat 
• Ekonomi
• Gender
• Lingkungan hidup
• Agama
• Sejarah 
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A. LAHIRNYA PANCASILA

Setiap bangsa di era Negara modern saat ini selalu memiliki falsafah, 
baik yang dibakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan 
landasan bagi ideologi negara, atau pedoman dasar bagi sistem pengaturan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan penelusuran sejarah 
Pancasila tidaklah lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan melalui 
proses panjang dengan didasari oleh sejarah perjuangan bangsa dan dengan 
melihat pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan 
– gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan 
besar bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai bangsa yang baru merdeka dan berdaulat Para founding fathers 
telah bersepakat secara politik untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar 
dan ideologi Negara. Pancasila dirumuskan dalam persidangan Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat 
membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 
1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai Philosofi sche grondslag 
sebagai fondamen, fi lsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang diatasnya 
akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya 
dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup. Secara ideologis 
sepakat untuk membangun Negara hukum versi Indonesia yaitu Negara 
hukum berdasarkan Pancasila. Pancasila kita jadikan sebagai sumber dari 
segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai secara dominan 
setiap produk hukum, baik pada tataran pembentukan, pelaksanaan maupun 
penegakannya. Pancasila sebagai ideologi diartikan sebagai keseluruhan 
pandangan, cita-cita, dan keyakinan bangsa Indonesia mengenai sejarah, 
masyarakat, hukum dan negara Indonesia sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai 
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yang sudah ada di bumi Indonesia bersumber pada adat-istiadat, budaya, 
agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari kekayaan rohani, 
moral, dan budaya masyarakat Indonesia serta bersumber dari pandangan 
hidup bangsa. Oleh karena itu, ideologi Pancasila milik semua rakyat dan 
bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia berkewajiban untuk 
mewujudkan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara (baca kembali naskah pidato Ir. Soekarno pada pengukuhan 
gelar guru besar oleh UGM). Pada pidato tersebut, Soekarno menekankan 
pentingnya sebuah dasar negara. Istilah dasar negara ini kemudian disamakan 
dengan fundamen, fi lsafat, pemikiran yang mendalam, serta jiwa dan hasrat 
yang mendalam, serta perjuangan suatu bangsa senantiasa memiliki karakter 
sendiri yang berasal dari kepribadian bangsa. Sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa Pancasila secara formal yudiris terdapat dalam alinea IV 
pembukaan UUD 1945. Di samping pengertian formal menurut hukum atau 
formal yudiris maka Pancasila juga mempunyai bentuk dan juga mempunyai 
isi dan arti (unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut), sebagaimana 
tercermin dalam Mukaddimah Konstitusi 1945. Lima prinsip dasar untuk 
mencapai atau mewu judkan empat tujuan bernegara. Lima prinsip dasar 
Panca sila itu (dirumuskan kembali oleh Jimly Asshidqy: 2003) mencakup 
sila atau prinsip 

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. 

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI POLITIK.

Bahwa dasar secara aksiologis (sumber nilai) bagi sistem politik Indonesia 
adalah sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat 
yang menyatakan: 

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk 
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
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dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil 
dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jikalau dikaitan dengan alinea kedua dan ketiga; 

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat 
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan 
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka,bersatu,berdaulat,adil 
dan makmur. 
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka 
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Artinya bahwa cita-cita negara dan kemerdekaan adalah bebas, bersatu, 
berdaulat, adil dan makmur yang diridhoi Allah Swt. Landasan politik ini 
menunjukkan bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat Indonesia 
itu bersatu (sila ketiga), berdaulat/demokratis (sila keempat), berkeadilan dan 
berkemakmuran (sila kelima) serta negara yang memiliki dasar-dasar moral 
Ketuhanan (sila pertama) dan kemanusiaan (sila kedua).1

Nilai demokrasi politik yang terkandung dalam Pancasila sebagai 
pondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para founding fathers kita 
kenyataannya tidak dilaksanakan dalam suasana kerohaniaan berdasarkan 
nilai-nilai tersebut di atas. Hal ini terjadi pada masa Orla maupun Orba; 
negara ketika itu mengarah pada praktek otoritarianisme yang didominasi 
oleh kekuasaan Presiden.2 Secara normative nilai demokrasi politik tersebut 
dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945:

1  Kailan, “Pendidikan Pancasila”, Yogyakarta, Paradigma, 2010, hlm. 249
2  Ibid. 249
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Nilai Demokrasi 
Politik UUD 1945 Amandemen UUD 1945

BAB I
BENTUK DAN 
KEDAULATAN

Pasal 1
1. Negara Indonesia ialah 

Negara Kesatuan, yang 
berbentuk Republik.

2. Kedaulatan adalah di tangan 
rakyat, dan dilakukan 
sepenuhnya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 1
1. Negara Indonesia ialah 

negara Kesatuan, yang 
berbentuk Republik.

2. Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang 
dasar.***)

3. Negara Indonesia adalah 
negara hukum.***)

BAB II MAJELIS 
PERMUSYA-
WARATAN 
RAKYAT

Pasal 2
1. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas anggota-
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, ditambah dengan 
utusan-utusan dari daerah-
daerah dan golongan-
golongan, menurut aturan 
yang ditetapkan dengan 
undang-undang.

2. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, bersidang sedikitnya 
sekali dalam lima tahun di 
ibukota negara.

3. Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan rakyat, 
ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak.

Pasal 3
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat menetapkan undang-
undang dasar dan garis-garis 
besar daripada haluan negara.

Pasal 2
1. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat 
dan anggota Dewan 
Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan 
umum dan diatur lebih 
lanjut dengan undang-
undang.****)

2. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat bersidang sedikitnya 
sekali dalam lima tahun di 
ibu kota negara. 

3. Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
ditetapkan dengan suara yang 
terbanyak.

Pasal 3
1. Majelis Permusyawaratan 

Rakyat berwenang 
mengubah dan menetapkan 
undang-undang dasar.***)

2. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat melantik Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.***). 
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3. Majelis Permusyawaratan 
Rakyat hanya dapat 
memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya 
menurut undang-undang 
dasar.****)

BAB III
KEKUASAAN 
PEMERIN-
TAHAN 
NEGARA

Pasal 5
1. Presiden memegang 

kekuasaan membentuk 
undang-undang dengan 
persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat.

2. Presiden menetapkan 
peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya.

Pasal 5
1. Presiden berhak mengajukan 

rancangan undang-undang 
kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat.*)

2. Presiden menetapkan 
peraturan pemerintah untuk 
menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya.

Pasal 6
1. Presiden ialah orang 

Indonesia asli
2. Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat 
dengan suara yang terbanyak.

Pasal 6
1. Calon Presiden dan calon 

Wakil Presiden harus 
seorang warga negara 
Indonesia sejak kelahirannya 
dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain 
karena kehendaknya sendiri, 
tidak pernah mengkhianati 
negara, serta mampu secara 
rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan tugas dan 
kewajiban sebagai Presiden 
dan Wakil Presiden.***)

2. Syarat-syarat untuk menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden 
diatur lebih lanjut dengan 
undang-undang.***)
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Pasal 6A
1. Presiden dan Wakil Presiden 

dipilih dalam satu pasangan 
secara langsung oleh 
rakyat.***)

2. Pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden diusulkan 
oleh partai politik atau 
gabungan partai politik 
peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum.***)

3. Pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden yang 
mendapatkan suara lebih 
dari lima puluh persen 
dari jumlah suara dalam 
pemilihan umum dengan 
sedikitnya dua puluh persen 
suara di setiap provinsi 
yang tersebar di lebih dari 
setengah jumlah provinsi 
di Indonesia, dilantik 
menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden.***)

4. Dalam hal tidak ada 
pasangan calon Presiden 
dan Wakil Presiden yang 
terpilih, dua pasangan calon 
yang memperoleh suara 
terbanyak pertama dan 
kedua dalam pemilihan 
umum dipilih oleh 
Majelis Permusyawaratan 
Rakyat dan pasangan 
yang memperoleh, suara 
terbanyak dilantik sebagai 
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Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Rakyat merupakan pemegang 
kedaulatan tertinggi dalam negara, kendatipun dilaksanakan menurut 
undang-undang yang notabene ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat. Rakyat adalah merupakan asal muasal kekuasaan 
negara (dari, oleh, untuk rakyat). Paradigma inilah yang harus menjadi 
pijakan dalam reformasi politik. Majelis Permusyawaratan Rakyat bukanlah 
lembaga tertinggi negara karena sudah tidak menjalankan kedaulatan rakyat 
sepenuhnya, tapi hanya berwewenang mengubah dan menetapkan undang-
undang dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-
undang dasar.

C. AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.

Pancasila sebagai dasar fi lsafat negara, ideology bangsa, way of life, 
sumber segala sumber hukum, dan etika politik bukanlah hanya merupakan 
rangkaian kata-kata yang indah akan tetapi harus diwujudkan dan 
diaktualisasikan dalam aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam 
yaitu secara objektif dan subjektif.3 Aktualisasi Pancasila secara objektif adalah 
aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan 
yang meliputi kelembagaan negara (eksekutif, legislative, dan yudikatif). Di 
samping itu juga meliputi bidang-bidanya lainnya seperti politik, ekonomi, 
pendidikan, pertahanan, keamanan, dan hukum terutama penjabarannya 
dalam GBHN maupun undang-undang.

Adapun aktualisasi Pancasila yang subjektif yaitu aktualisasi pada setiap 
individu (tak terkecuali baik warga negara biasa, maupun penguasa negara/

3  Ibid. 259
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Presiden dan Wakil 
Presiden.****)

5. Tata cara pelaksanaan 
pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden lebih lanjut diatur 
dalam undang-undang.***)
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aparatur negara) harus mawas diri supaya memiliki moral Ketuhanan dan 
Kemanusiaan terkait dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat
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PENGUATAN DAN REVITALISASI NILAI-NILAI 
PANCASILA

Adib Fathoni
Universitas Wahid Hasyim

Pancasila lahir pada 1 juni 1945. Sebagai dasar Negara, sejak hari pertama 
kemerdekaan republik indonesia (RI) 17 agustus 1945, pancasila berhasil 
mengikat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu di dalam perbedaan. 
Meski bangsa ini terdiri atas ratusan kelompok etnis serta berbagai macam 
agama (muslim, kristiani, hindu, Buddha, konghuchu, dan kepercayaan 
lainnya), berkat nilai-nilai luhur pancasila itulah masyarakat Indonesia tetap 
hidup berdampingan dalam kebebasan dan persaudaraan.

Namun hari-hari ini, harus kita akui, nilai-nilai luhur  pancasila mulai 
sepi dari pembicaraan publik. Nilai-nilai pancasila bahkan mulai tergerus 
dan semakin di lupakan orang. Lihat saja, prilaku dan perbuatan yang 
secara kasat mata di perhatikan para elite politik dan pejabat publik, yang 
tak sungkan-sungkan berkumbang dalam praktik korupsi. Mereka menilap 
uang rakyat, seolah tak ada lagi rasa takut terhadap ajaran tuhan (agama) dan 
tak punya lagi sensitivitas terhadap prinsip keadilan pada sesama (Suyatno 
Kartodirdjo, 2011). 

Kita berkeyakinan pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di 
dalamnya, tetap menjadi sumber dari segalanya sumber hukum, penuntun 
nilai kehidupan bersama, dan pengawal nan sakti bagi perjalanan republik 
ini. Pancasila bahkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi dunia untuk toleransi 
dan demokrasi. Itu semua hanya bisa tercipta kalau semua komponen bangsa 
ini meletakkan kembali pancasila sebagai ideologi satu-satunya, sumber nilai 
kehidupan bersama sebagai bangsa, tidak hanya sebatas ucapan di bibir, tapi 
dalam praktik kehidupan sehari-hari.  
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A. REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

1. Defi nisi nilai
Nilai atau value (bahasa Inggris) dalam fi lsafat di kenal sebagai kata 

benda abstrak yang berarti keberhargaan (worth) atau kebaikkan (goodnees). 
Nilai pada hakikatnya sesuatu yang memiliki makna inhern pada objek 
tertentu, sehingga manusia mampu menangkap hal tersebut menjadi 
berharga, menarik, berkualitas, serta berguna dalam kehidupannya. Dalam 
kontes pancasila, arti dasar nilai di atas hakikatnya telah sejalan dengan 
penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusannya terdapat dalam 
pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang mengatakan pancasila sebagai 
nilai dasar dan pembelajarannya sebagai nilai instrumental.

Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh di ubah lagi. Betapapun 
pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 
itu, sifatnya belum operasional. Artinya belum dapat di jabarkan secara 
langsung. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 itu 
memerlukan penjabaran lebih lanjut. Penjabaran itu kemudian di namakan 
nilai instrumental’

2. Ciri dan sifat nilai
Menurut Bambang Daroeso (1986) sifat-sifat nilai adalah sebagai berikut:

a. Nilai itu suatu realitas abstrak yang ada dalam kehidupan manusia 
tidak dapat diindra. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Kejujuran 
adalah nilai, tetapi tidak bisa mengindra kejujuran itu. Yang dapat kita 
indra adalah nilai kejujuran itu.

b. Nilai memiliki sifat normati, artinya nilai mengandung harapan, cita-
c. Cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Misalnya 

nilai keadilan semua orang berharap mendapatkan dan berprilaku yang 
mencermikan hal tersebut.

d. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah 
pendukungnya. Misalnya nilai ketakwaan, adanya nilai kedakwaan 
menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai drajat 
ketakwan.

3. Asal-usul nilai pancasila
Secara empiris, pacasila lahir dari bumi Indonesia. Pancasila lahir dan 

berkembang dari kumulasi berbagai nilai yang berakar dari pluralitas budaya 
bangsa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila adalah bentuk 
miniature bangsa Indonesia tanpanya Negara kita tidak mungkin bisa eksis 
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hingga saat ini. Tanpa pancasila Indonesia sudah bubar keberadaan Negara 
kita adalah hakikat dari pancasila. Secara ilmiah, lahirnya pancasila bisa 
dikaji melalui hokum kausalitas (sebab-akibat).Asal mula langsung artinya 
asal mula pancasila sebagai dasar fi lsafat Negara  yaitu sejak di rumuskan 
oleh para pendiri bangsa (founding fathers), sidang BPUPKI pertama, panitia 
Sembilan, sidang BPUPKI kedua serta PPKI hingga pengesahannya. Asal 
mula langsung pancasila menurut notonagoro terdapat beberapa klasifi kasi, 
antara lain:

a. Asal mula bahan (kausa materalis), artinya nilai-nilai pancasila merupakan 
hasil eksplorasi adat-istiadat, kebudayaan, dan keberagamaan dalam 
keseharian hidup seluruh bangsa indonesia.

b. Asal mula bentuk (kausa formalis), artinya nilai-nilai pancasila 
merupakan bentuk hasil kesepakatan para pendiri bangsa dalam 
membahas dan merumuskan bentuk, susunan dan nama pancasila.

c. Asal mula karya (kausa effesien), artinya pancasila merupakan yang 
semula sebagai embrio calon Negara kemudian menjadi dasar Negara 
kemudian menjadi dasar Negara yang sah.

d. Asal mula tujuan (kausa fi nalis), artinya pancasila di bahas intensif dan 
di rumuskan secara sistematis melalui tahapan dari sidang ke sidang 
dengan tujuan akhirnya adalah untuk di jadikan sebagai dasar Negara.

Sedangkan asal mula tidak langsung maksudnya adalah asal mula 
jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni ketika nilai-nilai pancasila 
berkembang alamiah dari sejak dulu menjadi adat-istiadat, terus berkembang 
menjadi kebudayaan dan kemudian menjadi kepribadian bangsa secara 
nasional (Liek Wilardjo, 2002) Asal mula tidak langsung dapat di klasifi kasi 
sebagai berikut:

a. Unsur-unsur pancasila tersebut sebelum secara langsung di rumuskan 
menjadi dasar fi lsafat Negara, nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai 
kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan. Nilai 
tersebut sudah ada dan tercemin dalam kehidupan sehari-hari bangsa 
Indonesia terbentuk menjadi Negara.

b. Nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan dan nilai religiusitas. Nilai-nilai 
tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problematika kehidupan 
sehari-hari bangsa Indonesia.

c. Pancasila hakikatnya bangsa Indonesia itu sendiri, atau dengan kata 
lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis atau asal mula tidak 
langsung nilai-nilai pancasila.
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B. ARTI REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

Revitalisasi adalah upayah mengembalikan kepada asal nilai pentingnya 
segala sesuatu. Sedangkan nilai-nilai pancasila adalah segala bentuk norma, 
aturan serta nilai yang di serap dari berbagai adat-istiadat dan budaya yang 
berakar dari kemajemukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Artinya 
nilai-nilai pancasila merupakan intisari dari pola pikir (mind-sett), pola 
sikap dan pola tindakkan dari setiap individu bangsa Indonesia yang identik 
dengan keberbedaan suku, agama, ras, antar golongan (SARA), wilayah 
bahasa dan adat-istiadat.

Jadi revitalisasi nilai-nilai pancasila adalah usaha bersama seluruh 
komponen bangsa Indonesia untuk mengembalikkan nilai-nilai yang 
terkandung dalam pancasila sebagai konsensus sekaligus identitas nasional 
yang selama ini mengalami berbagai penyimpangan dalam arti singkat 
revitalisasi artinya adalah bahwa nilai-nilai   yang telah “menyejarah”  dalam 
kehidupan bangsa Indonesia terdahulu di munculkan kembali dalam sejarah 
kehidupan baru bangsa Indonesia pasca reformasi yang telah di sah artikan 
menjadi kebebasan yang kebablasan.

Hakikat pancasila adalah nilainya bukan simbolnya, karena substansi 
nilai akan muncul setelah setiap individu bangsa melaksanakan apa yang 
menjadi kepribadian dan pandangan hidup sehari-harinya.

C. KOMITMEN REVITALISASI SEBAGAI KEBUTUHAN BANGSA 

Pancasila adalah komitmen fi nal bangsa Indonesia. Tanpa pancasila 
Indonesia tidak ada atau tidak akan eksis. Pancasila adalah ideologi yang 
tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena pancasila adalah 
alat pemersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga setiap 
upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan 
bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pancasila adalah simbol ke-bhinneka-
an Indonesia  berbeda namun tetap satu jua.

Merevitalisasi nilai-nilai pancasila adalah sebuah keniscayaan mutlak 
ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, 
kemajuan, dan sebagainya. Membiarkan kondisi bangsa dalam keterpurukan 
sama hanya menjadikan pancasila hanya sebagai alat politisasi untuk 
melanggengkan kekuasaan seperti yang perna terjadi pada masa Orde baru. 
Sehubungan dengan hal tersebut, revitalisasi nilai-nilai pancasila harus di 
lakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran ide dan praksis. Dalam 
tataran ide, hal yang paling penting di lakukan adalah menjawab sikap alergi 
masyarakat terhadap pancasila. Oleh karena itu, memiliki semangat dan sikap 
bergotong royong serta membudayakan pola musyawarah bisa di jadikan 

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



197

Penguatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

mekanisme dan cara bangsa ini. Sikap gotong-royong dan musyawarah juga 
bisa di jadikan sebagai sumber dalam rangka revitalisasi nilai-nilai pancasila 
(Nasir, A, 2011).

Dalam tataran praksis, utamanya menyangkut relasi penyelenggaraan 
Negara dan masyarakat, revitalisasi nilai-nilai pancasila harus di mulai 
dengan membangkitkan kegairahan dan otimisme publik. misanya, 
kepemimpinan nasional harus menegaskan kembali bahwa Negara republik 
Indonesia adalah bukan Negara agama tetapi Negara beragama, Indonesia 
adalah negri yang kebebasannya berlandaskan ketuhanan yang maha esa dan 
bhinneka tunggal ika, yang harus memiliki sikap saling hormat-menghormati, 
menghargai segala perbedaan dan mengutamakan kepentingan umum dari 
pada ke pentingan pribadi dan golongan.

Dari beberapa ilustrasi tersebut, secara bertahap, nilai-nilai pancasila 
akan benar-benar menginternalisasi dan membumi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara revitalisasi nilai-nilai pancasila bisa 
di mulai dengan menjadikan dasar Negara ini kembali sebagai pembicaraan 
publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa pancasila masih ada, dan 
masih di butuhkan bagi bangsa Indonesia, revitalisasi nilai-nilai juga dapat 
di lakukan dengan cara manifestasi identitas nasional. hal tersebut dapat di 
lihat dari berbagai wawasan, antara lain: spiritual yang berlandaskan etik, 
estetika, dan religiusitas sebagai dasar dan arah pengembangan profesi.

D. REFORMASI REVITALISASI PANCASILA

Sila-sila dalam pancasila yang paling otentik terdapat dalam pembukaan 
undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945/
Konstitusi). Reformasi yang bermuara pada perubahan konstitusi adalah 
bentuk konkret langka revitalisasi nilai-nilai pancasiala dalam bentuk 
penjabaran normatif dalam norma-norma konstitusi (Best, J., 2007). Hal itu 
di lakukan sebagai jawaban atas fenomena merosotnya penghayatan dan 
pengamalan pancasila yang di tandai maraknya berbagai konfl ik sosial, 
pelanggaran HAM, korupsi, kemiskinan dan sebagainya, yang di tengarai 
karena adanya kesenjangan sistem tata norma di satu sisi lainnya. Nilai-
nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu betapapun 
pentingnya, karena sifatnya belum operasional memerlukan elaborasi atau 
penjabaran yang tepat dalam instrumen hukum yang lebih kongkret, yaitu 
UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Agar perubahan UUD mempunyai arah, tujuan, dan batasan yang jelas, 
serta hasil yang memuaskan, MPR merumuskan kesepakatan dasar yang 
menjadi acuan dalam perubahan UUD. Kesepakatan dasar terebut adalah:
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a. Tidak merubah pembukaan UUD 1945.
b. Tetap mempertahankan Negara kestuan republik Indonesia (NKRI);
c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
d. Penjelasan UUD 1945 di tiadakan serta hal-hal normatif dam penjelasan 

di masukan ke dalam pasal-pasal.
e. Perubahan di lakukan dengan cara addendum.

Kesepakatan dasar untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945 
mempunyai makna sangat dalam. Dengan kesepakatan itu, berarti sila-
sila dalam pancasila tidak mengalami perubahan. Pancasila sebagai dasar 
dan falsafah bangsa dan Negara juga di pertahankan. dalam pembukaan 
UUD 1945 itu di katakan bahwa pengisian kemerdekaan, perjalanan roda 
pemerintahan, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, sebagai mana juga 
perumusan pasal-pasal UUD 1945, harus berdasarkan kepada lima sila 
dalam pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusian, persatuaan, kerakyatan, 
dan permusyawaratan, serta keadilan sosial.

Isu lain terkait pancasila di masa perubahan UUD 1945 adalah apakah 
pancasila cukup di muat dalam pembukaan UUD 1945 saja atau di muat 
di pasal-pasal/batang tubuh sebagai penegasan. Isu seputar ini langsusng 
cukup alot, karena sidang paripurna MPR pun tidak mendapatkan titik 
temu. Alasan fraksi yang mendukung bahwa pancasila perlu di masukan 
ke dalam batang tubuh berpandanngan bahwa ketika pancasila di sepakati 
sebagai dasar Negara, maka ia perlu juga di pertegas dalam pasal-pasal/
batang tubuh sehingga lebih implementatif. Namun, kalangan yang menolak 
usulan itu berpandangan bahwa sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, objek 
perubahan itu adalah pasal-pasal atau batangUUD 1945. Di khawatirkan, jika 
sila-sila dalam pancasila di muat dalam batang tubuh atau pasal-pasal, maka 
ia akan terkena perubahan. Padahal kita sepakat untuk tidak mengubah sama 
sekali kelima sila yang menjadi dasar Negara kita. Setelah melalui berbagai 
perdepatan dan lobi, akhirnya muncul kesepakatan bahwa pancasila tetap 
ada di pembukaan UUD 1945 saja dan tidak perlu di sebutkan lagi secara 
utuh dalam batang tubuh.

Revitalisasi nilai-nilain pancasila hasil perubahan konstitusi mencakup 
substansi dan area yang mendasar luas. Secara umum revitalisasi itu 
untuk mengembalikan pancasila kepada fungsinya sebagai dasar Negara 
dan ideologi nasional, yaitu membangun kembali spirit nasionalisme, 
meneguhkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum, penghormatan 
HAM, menghapus otoritarianisme dan segala ke tidak adilan warisan masa 
lalu. Revitalisasi juga di maksudkan untuk menjaga integritas nasional dan 
menguatkan kemampuan bangsa dalam menjawab tantangan globalisasi.
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Penguatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Cakupan materi perubahan UUD 1945 yang terpenting (soewoto 2004:40) 
meliputi:

1. Mengurangi kekuasaan presiden dengan cara mendistribusikan 
kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horizontal.

2. Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik dengan 
otonomi daerah.

3. Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan 
eksekutif.

4. Mengubah struktur ke anggotaan MPR dan mengunakan sistem 
bicameral.

5. Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung.
6. Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme. 

“check and balance system”.
7. Menata kembali sistem peradilan dan pranata lunak untuk memulihkan 

kepercayaan terhadap penegak keadilan.
8. Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara Negara 

dan perbatasan kekuasaan.  

E. PENUTUP

Dalam kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang di landa 
oleh arus krisis dan disintegrasi maka pancasila tidak terhindar dan berbagai 
macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitasnya. Namun 
perlu kita sadari bahwa tanpa adanya “platform” dalam dasar Negara atau 
ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat bertahan dalam menghadapi 
berbagai tantangan dan ancaman.

Melalui revitalisasi inilah pancasila di kembangkan dalam semangat 
demokrasi yang secara konsensual akan dapat mengembangkan nilai 
praksisnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba pluralistik. 
Selain itu melestarikan dan mengembangkan pancasila sebagai dasar 
Negara sebagaimana telah di rintis dan di tradisikan oleh para pendahulu 
kita, suatu kewajiban etis dan moral yang perlu di yakinkan kepada para 
mahasiswa sekarang.

Sebagai landasan kehidupan bersama dan kehidupan bernegara, nilai-
nilai pancasila harus di luruskan dan di hidupkan kembali. Semua komponen 
bangsa ini harus sepakat 100 persen pancasila sebagai ideologi Negara yang 
menjamin kebebasan sepenuh –penuhnya bagi setiap warganya untuk 
mengekspresikan keyakinan dan ajaran-ajaran agamanya.
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PERLUNYA PENETAPAN PANCASILA 
SEBAGAI NORMA

Untung Sri Hardjanto1

A. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai etika dalam arti nilai pancasila nantinya terjabarkan ke 
dalam norma-norma etik atau norma moral sebagai pedoman penyelenggaraan 
hidup bernegara Indonesia. Nilai pancasila menjadi salah satu sumber norma 
etik bernegara disamping nilai-nilai agama. Sebagaimana tertuang dalam 
ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 bahwa etika kehidupan berbangsa 
merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang 
bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam 
Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir bersikap dan bertingkah laku 
dalam kehiduppan bernegara. Apabila dikaitkan dengan 3 (tiga) pengertian 
etika,etika kehidupan berbangsa termasuk dalam pengertian pertama. 
Pancasila sebagai sistem nilai berarti pancasila sebagai nilai dan norma 
sebagai pegangan hidup. 

Untuk menjadikan Pancasila sebagai nilai dan norma yang menjadi 
pegangan hidup. Maka perlu adanya lngkah-langkah pemahaman 
terhadapPancasila sebagai etika meliputi, langkah-langkah pemahaman 
terhadap:1.Pengertian etika dan 2.Norma etik bersumberkan Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Etika
Makna etika yang pertama adalah sebagai sistem nilai. Kata etika 

di sini berarti nilai-nilai norma-norma moral yang menjadi pegangan 
hidup atau pedoman penilai baik buruknya perilaku manusia, Baik secara 
individual amupun sosial dalam suatu masyarakat. Makna ini misalnya 
1  Dosen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
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digunkan dalam “etika jawa”, Etila Protestan” dan sebagainya. Makna 
yang kedua adalah kode etik yang mana merupakan kumpulan norma 
dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi etrtentu. 
Sebagai contok pemakaian dalam sitilah “etika Rumash Sakit” dan “etika 
Jurnalistik “. Makna yang ketiga adalah ilmu yang melakukan refl eksi 
kritis dan siestematis tentang moralitas. Etika dalam makna ketiga ini 
sama dengan fi lsafat Moral. 

Menurut Bertens (2000) kata etika juga memiliki 3 (tiga)n arti. 
Pertama etika beraarti nilai-nilai, norma-norma moral tang menjadi 
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok yang mengatur tingkah 
lakunya. Hal ini bisa diartikan sebagai sistem bnilai yang berfungsi 
dalam hidup manusia perorangan maupun taraf sosial. Kedua etika 
berarti kumpulam atas atau moral yaitu kode etik. Ketiga etika berarti 
ilmu tentang baik dan buruk. Dalam hal ini etika sama artinya dengan 
fi lsafat moral.

2. Macam-macam Etika atau Filsafat Moral
Etika sebagai fi lsafat moral adalah salah satu cabang ilmu fi lsafat 

yang secara mengkaji perilaku manusia dari segi baik buruknya atau 
benar-salahnya. Secara umum dapat dibedakan dua cabang besaretika, 
yakni etika umum dan etika khusus. 

Etika umum adalah etika yang menyajikan beberapa pengertian 
dasar dan mengkaji beberapa permasalhan pokok dalam fi lsafat moral. 
Sedangkan etika khusus adalah etika yang membahasa beberapa 
permasalahn moral dalam bidang-bidang khusus. Sebagai contoh etika 
khusus misalnya: etika sosial (politik kemasyarakatan, hukum) etika 
biomedis, etika seksusal, etika bisnis, etika ilmu, etika profesi, etika 
kependudukan, etika keluarag dan etika lingkungan hidup.

Etika atau fi lsafat moral dibedakan menjadi 3 (tiga) Yakni (a) Etika 
diskriptif (descriptive ethics). (b) etika normatif (normative ethics 0, 
dan (c) Metaetika (meta-ethics). Etika diskriptif (descriptive ethics) 
hanya melukinkan tingkah laku moral dalam arti luas misalnya adata 
kebiasaan suatu kelompok, tanpa memberikan penilaian. Etika deskripfi t 
mempelajarai moralitas yang terdapat pada kebudayaan tertentu dan 
dalam periode tertentu. Etika ini dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial 
(antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain).

Etika normatif (normative ethics) yakni etika yang tidak hanya 
melukinkan, melainkan juga melakukan penilaian (perspektif > 
emmerintahkan). Untuk itu diadakan argumentasi alasan-alasan 
mengapa sesuatau dianggap baik atau burukny. Etika normatif berusahan 
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menetapkan barbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya 
dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.

Meta berarti melampaui atau emlebihi. Yang dibahsa bukanlah 
moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucaoa kita di bidang 
moralistas. Meta etika bergeska pada tataran bahasa atau mempelajari 
logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Metaetika dapat ditempatkan 
dalam fi lsafat analistis ynga menganggap analisis bahasa sebagai baguian 
terpenting, bahkan satu-satunya tugas fi lsafat. 

3. Norma etik bersumberkan pancasila
Sunoto (1982) memeberikan pengertian etika Pancasila sebagai 

fi lsafata moral atau fi lsafat kesusilaan yang ebrdasarkan atas kepribadian, 
ideologi, jiwa dan padnagan hidup bangsa Indonesia. Etika pancasila 
adalag cabang fi lsafatyang dijabarkan dari sila-sila pancasila untuk 
mengatur perilaku kehisupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaradi 
indonesia. Oleh karena itu di dalam etika pancasila terkandung 
nilai-nilaim Ketuhanan., kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 
ekadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia 
dalam semua aspek kehidupannya (Tim Pancasila 2014). L;ebih lanjut 
dinyatakan bahwa etika pancasila itu lebih dekat pada penegrtian etika 
keutamaan atau kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang 
lain. menurut Notonagoro, etika keutamaan lebih dominan karena 
etika pancasila tercermin dalam empat tabiat saleh atau kebajikan, yaiut 
kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan dan keadilan.

Gagasan tentang etika pancasila pada hakikatnya berkaitan dengan 
kedudukan pancasila sebagai fi lsafat negara. Pancasila sebagai dasar 
fi lsafat negara sebagaimana termuat dalam pembukaaan UUD 1945 
memiliki implikasi etis yakni sebagai sumber norma etik. Etika pancasila 
bersumber dari pemikiran mendalam terhadap nilai-nilai dasar pancasila.

Hakikat dari pancasila adalah nilai (kaelan 2002) atau ebrupa jalinan 
nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV 
(HAS Natabaya 2006). Sebagai sistem nilai yang mendasar, abstrak dan 
universal, implikasi etis Pancasilamenjadi basis moralitas dan haluan 
kebangsaan-kenegaraan (Yudi Latif 2011). Etika pancasila mendasarkan 
dirinya pada keberadaan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang etrtuang 
dalam pancasila menjadi inspirasi sekaligus pegangan hidup dalam 
mewujudkna harapan dan cita-cita bangsa.

Namun demikian, nilai tidak berrsifat operasioanl dan belum 
kongkret. Agar dapat ebrsifat oeprasional dan menjadi pedoman 
hidup, nilai di wujudkna ke dalam norma. Norma atau kaidah itulah 
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yang bersifat operasional dan menjadi pegangan atau panduan hidup 
dalam bersikap dan berperilaku. Engand emikian nilai menjadi sumber 
bagi pembentukan norma. Norma hidup bernegara yang diwujudkan 
dai nilai pancailsa adalah norma hukum dan norma moral atau etik. 
Sebagimana dikatakan Kaelan (2013) bahwa sila-sila pancasila pada 
hakikatnta bnukan emruipajkan pedoman yang ebrlangsung bersifat 
normatif ataupun praktis, meliankan sebagi suatu sistem nilai-nilai etika 
yang menjadi sumber norma baik norma moral maupun norma hukum. 
Pada gilirannya nilai itu harus di jabarkan lebih lanjut ke dalam norma 
etik atau moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan 
maupun kebangsaan. 

Nilai-nilai pancasila termasuk kategori nilai dasar dan merupakan 
nilai etis. Nilai dasar yang etrtuang dalam sila pertama pancasiola 
adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan kemngakyut keyakinan dan 
kepercayaan uyang dimiliki bangsa ini. Agama merupajnan salah satu 
sumber moralitas (Sudaryanto, 2007). Aspek etis dicerminkan dari 
sila pertama pacasila adalah adanya jaminan bagi setiap penduduk 
untuk mengindentifikasi dirinya berdasarkan keyakinan yang ia 
percayai. Negara dalam hal ini memfasilitasi kebutuhan keyakinan dan 
kepercayaan rakyat Indonesia dan menjamin pelaksanaan kewajiban 
atas kepercayaan yang dianut masyarakatnya.

Nilai kemanausiaan yang terdapat di dalam sila kedua 
merepresentasikan kedudukan manusia yang sederajat dan bermartabat. 
Manusia ditempatkan dalam ke\kdudukan yang terbirmat. Kemanusiaan 
menyangkut segala unsur yang melekat pada diri manusia sebagai 
makluk monopluralis (Notonagaro, 1980) dalam nilai kemanusiaan 
juga melekat atribur adild an beradab yang mempertegas orientasi 
kemanusiaan berdasarkan pancasila. Pemerintah dalam hal ini harus 
menjamin setiap usaha m,emanusiakan manusia dalam kerangka 
mewujudkan osok manusia yang adil dan beradab.

Sila ketiga memuat nilai dasar persatuan. Persatuan mengikat seluruh 
perbedaan yang niscaya dalam bangsa ini. Persatuan juga merupakan 
modalitas utama dalam mengintegrasikan seluruh ekpentingan di 
bawah payung ekbangsaan. Bebragai ekmungkinan yang mengrah pada 
diintegrasi seoptimal mungkin diantisipasi. Pemerintah dan rakyat harus 
secara sadar menjaga dan memelihara kohesivitas yang melekatkan 
entitas bangsa ini dalam satu bingkai kebangsaan.

Sila keempat pacasila menempatkan kerakyatan sebagai nilai 
universal yang emlengkapi sila-sila sebelumnya. Nilai kerakyatan 
menegaskan bahwa orientasi sesungguhnya dari keberadaan bangsa 
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ini harus bermuara pada kepentingan rakyat. Rakyat adalah kekuatan 
terbesar yang menetukan harapan dan cita-cita bangsa. Pemerintah 
harus mengupayakan optimalisasi potensi kekuartan rakat sebagai 
penopang kebeolangusungan bangsa. Disamping itu pemerintah juga 
harus menginsyafi  kenyaan bahwa rakyat adalah subejk dan bukan 
objek. Konsekuensi perlkuan rakyat sebagai objek oleh pemerintah bisa 
dipandang tidak etis (Sudaryanto, 2007)

Sila kelima pancasila memuat nilai ekadilan sosial ditujukan 
bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial menjamin 
pemerataan pembangunan. Kesejahteraab dab kemakmuran rakyat 
merupakanprioritas utama kerja pemerintah. Pembangunan yang 
dipuyakan pemerintah harus dirasakan dan dinikmati seluruh rakyat 
rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Melaui lima sila ini, pemerintah 
memastikan bahwa siapapun akan memperoleh haknya berdasarkan 
pada kewajiban –kewajiban yang melekat di dalamnya (Mulia Ardi, 2012).

C. KESIMPULAN

Untuk menjadikan Pancasila sebagi sumber norma pandangan hidup 
bangsa Indoenesia, maka perlu pemahaman etika Pancasila dan kemudian 
upaya operasionalisasi Pancasila menjadi norma dalam segala kehidupan 
bangsa Indonesia
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TERMS OF REFERENCE

Focus Group Discussion Ketatanegaraan
”Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan 
Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945” Semarang, 24 Mei 2017

A. LATAR BELAKANG

Tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah: a. 
Memasyarakatkan ketetapan MPR; b. Memasyarakatkan Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal 
Ika; c. Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan d. Menyerap 
aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, sesuai ketentuan Pasal 43 
ayat (2) Peraturan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2014 MPR telah dibentuk 
badan-badan MPR, yaitu: 1) Badan Sosialisasi; 2) Badan Pengkajian; dan 3) 
Badan Penganggaran.

Badan Pengkajian MPR bertugas: a. mengkaji sistem ketatanegaraan, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
pelaksanaannya; b. menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga 
negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; c. merumuskan pokok-pokok pikiran tentang 
rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; dan d. 
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan. 

Dalam kerangka melaksanakan tugas pengkajian, Badan Pengkajian 
MPR menggagas kegiatan Focus Group Discussion yang pelaksanaannya 
bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang. Focus Group Discussion 
dilaksanakan untuk melakukan kajian, menggali pokok-pokok pikiran, serta 
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mendapatkan masukan yang mendalam dari berbagai pihak mengenai 
“Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa Dan Negara”. 

Kajian mengenai “Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi 
Bangsa dan Negara Dalam Undang-Udnang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945” telah menjadi diskursus publik yang sangat kuat, dimana hal ini 
disebabkan karena semakin berkembangnya berbagai pemikiran sekaligus 
koreksi atas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya 
mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa telah 
menyadari dengan seksama, bahwa Pancasila adalah philosofi che groundslag 
dan weltanchauung, yaitu fundamen, fi lsafat, dan landasan yang akan menjadi 
pijakan utama bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia masa depan. 
Pancasila dicita-citakan sebagai alat pemersatu seluruh warga negara dari 
Sabang sampai ke Merauke, yang karenanya bangsa ini dapat memompa 
spirit perjuangan melawan kolonialisme dan imprealisme. Merupakan 
sebuah fakta sejarah sejak berdirinya bangsa Indonesia, Pancasila telah 
diterima oleh bangsa Indonesia secara aklamasi sebagai falsafah dan ideologi 
negara yang akan menjadi sumber inspirasi kehidupan bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan cita-citanya menuju masyarakat yang adil, makmur 
dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan 
dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan penetapan tentang 
Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara telah dicabut melalui Ketetapan 
MPR Nomor XVIII/MPR/1998. Dalam Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor 
XVIII/MPR/1998 ditegaskan, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten 
dalam kehidupan bernegara. Permasalahannya setelah MPR melakukan 
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR 
dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, Ketetapan MPR Nomor XVIII/
MPR/1998 masuk dalam kategori Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan 
tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (fi nal), telah 
dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, Ketetapan 
MPR Nomor XVIII/MPR/1998 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, padahal 
di dalam Ketetapan tersebut memuat penegasan Pancasila sebagai dasar 
negara. Dengan dicabutnya ketetapan ini, tidak ada satu pun Peraturan 
Perundang-Undangan yang menegaskan keberadaan Pancasila sebagai 
dasar dan ideologi negara. 
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Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang 
mengelompokkan Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 ke dalam 
Pasal 6, yaitu Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang tidak perlu 
dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat einmalig (fi nal), 
telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan, mengakibatkan konsideran 
Pasal 1 yang berbunyi “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan 
Negara”, tidak berlaku lagi. 

MPR sebagai lembaga demokrasi khas Indonesia, lembaga perwakilan 
aspirasi politik dan daerah, banyak menerima aspirasi masyarakat baik 
secara langsung ataupun tidak langsung terkait aspirasi upaya penegasan 
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Ideologi Negara dan nilai-nilai 
luhur bangsa adalah konsensus dasar yang harus kita jaga bersama secara 
berkelanjutan (never ending process). 

Dilatarbelakangi dasar pemikiran itulah, maka dalam rangka memberi 
masukan-masukan tentang upaya menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan 
dasar negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Badan Pengkajian 
MPR, maka kegiatan Focus Group Discussion yang mengundang berbagai ahli/
pakar sebagai narasumber dipandang sangat diperlukan. Melalui kegiatan 
ini diharapkan dapat diidentifi kasi dan dihimpun berbagai isu strategis serta 
pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif yang berkembang di kalangan 
para pakar dan peserta Focus Group Discussion dalam kerangka Penegasan 
Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kegiatan Focus Group Discussion ini mengambil tema sebagai bahan 
pengkajian dalam rangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni 
“Penegasan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dalam kerangka mengkaji lebih dalam mengenai isu “Penegasan 
Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, maka masukan yang diharapkan Badan Pengkajian antara lain 
adalah sebagai berikut:

Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang menjadi pedoman 
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah 
eksistensi Pancasila dan pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara dewasa ini? Bagaimana pula dinamika kedudukan dan 
implementasinya?;
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1. Apa yang menjadi urgensi dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam 
upaya menegaskan kedudukan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945?;

2. Apakah diperlukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta 
sumber hukum nasional secara eksplisit ditegaskan ke dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut sila-sila 
Pancasila secara tabulatif? 

3. Bagaimanakah upaya merekonstruksi sistem hukum Indonesia yang 
berlandaskan Pancasila?, Perlukah adanya upaya melakukan Ideologisasi 
Pancasila dalam Peraturan perundang-undangan;

4. Sehubungan dengan adanya pandangan bahwa negara memerlukan 
haluan negara sebagai pedoman pembangunan, bagaimana mensinergikan 
nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara sehingga konsep haluan negara 
dapat menterjemahkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?; 
Apakah perlu Pancasila dijadikan dasar dan haluan dalam menyusun 
kebijakan dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sumber 
daya manusia? 

5. Bagaimanakah langkah-langkah strategis bagi upaya penegasan 
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?.

6. Apakah Pancasila perlu ditetapkan sebagai norma hukum dan norma 
etika yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung 
nilai Pancasila sebagai pedoman kebijakan dan tindakan? 

7. Kebijakan konkret seperti apa yang dilakukan agar Pancasila mempunyai 
konsistensi dengan konstitusi dan perundangan, koherensi antarsila, 
dan korespondensi dengan realitas sosial? 

8. Langkah strategis seperti apa yang dilakukan agar Pancasila yang semula 
hanya melayani kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang 
melayani kepentingan horizontal (seluruh lapisan masyarakat)? 

9. Apakah perlu Pancasila dijadikan sebagai kritik terhadap kebijakan 
negara? 

10. Apakah perlu Pancasila dijadikan suatu kajian ilmu tersendiri di dalam 
sistem pendidikan Indonesia? 

B. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan:
Hari Rabu, 24 Mei 2017, Pukul 13.00 WIB s.d. 17.00 WIB. (Didahului 
Makan Siang Pukul 12.00 WIB)
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2. Tempat Kegiatan:
Tempat penyelenggaraan kegiatan akan dilaksanakan di Hotel yang 
akan ditentukan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI. 

C. OUTPUT KEGIATAN

Dihasilkannya Prosiding Focus Group Discussion dan Rumusan 
Rekomendasi atas materi kajian yang telah ditetapkan, yang menjadi bahan 
kajian untuk ditindaklanjuti.

D. PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION

 Peserta kegiatan Focus Group Discussion adalah orang yang memiliki latar 
belakang keilmuan yang sama, yaitu pada disiplin ilmu yang sesuai dengan 
tema yang telah ditentukan Dengan jumlah sebanyak 20 (dua puluh) orang. 
Setiap peserta diwajibkan membuat makalah. Makalah disusun berdasarkan 
tema kegiatan dengan format pembuatan makalah yang disesuaikan dengan 
tata cara yang berlaku umum dalam pembuatan makalah (disertai nama, asal 
institusi, alamat email, dan nomor kontak), dan minimal 7 (tujuh) halaman. 
Draft makalah peserta wajib diserahkan kepada Panitia dalam bentuk cetak 
(hardcopy) dan lunak (softcopy). 

E. MEKANISME PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION

1. Focus Group Discussion dibuka oleh Pimpinan MPR, dan apabila Pimpinan 
MPR berhalangan Focus Group Discussion dapat dibuka oleh Pimpinan/
Anggota Badan Pengkajian MPR RI.

2. Panitia Penyelenggara menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Focus Group Discussion yang memuat maksud dan tujuan Focus Group 
Discussion, penyelenggaraan, peserta, penjadwalan, narasumber, 
pembiayaan, dan hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Focus 
Group Discussion.

3. Focus Group Discussion dipandu oleh panitia/seorang moderator yang 
mengarahkan dan mengatur jalannya pembicaraan, agar diskusi/dialog 
berjalan sesuai alokasi waktu yang tersedia serta pembicaraan tidak 
menyimpang dari pokok bahasan

4. Tim Perumus Focus Group Discussion wajib mengikuti dengan cermat 
jalannya acara, menotulasi/ mencatat pokok-pokok pembicaraan, dan 
merumuskan hasil Focus Group Discussion yang dibacakan oleh wakil 
Tim Perumus pada akhir sesi penyelenggaraan Focus Group Discussion.
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5. Panitia Focus Group Discussion merekam seluruh pembicaraan pada 
acara di mulai dari sesi pembukaan sampai dengan penutupan Focus 
Group Discussion, dan mendokumentasikannya dalam bentuk transkrip 
dan kaset/CD.

6. Output Focus Group Discussion adalah Prosiding Focus Group Discussion 
yang harus sudah disampaikan kepada pihak Sekretariat Jenderal 
MPR oleh Panitia Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah 
penyelenggaraan.

7. Sebelum Prosiding Focus Group Discussion selesai disusun, hasil rumusan 
sementara, kaset/CD rekaman penyelenggaraan Focus Group Discussion 
dan bahan lain yang diperlukan disampaikan segera kepada pihak 
Sekretariat MPR setelah acara Focus Group Discussion.

F. BIAYA PENYELENGGARAAN 

Biaya penyelenggaraan Focus Group Discussion dibebankan kepada 
Anggaran MPR Tahun 2017.

G. PENUTUP

Sesuai dengan tujuan dari Focus Group Discussion ini diatas, maka 
kegiatan Focus Group Discussion tersebut dilaksanakan dengan niat baik dan 
berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah karena diharapkan dapat memberikan 
kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia pada 
umumnya, dan lembaga MPR khususnya. Maka lembaga mitra maupun 
para peserta dan siapapun yang terlibat dalam kegiatan pengkajian ini 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh.
 
 Jakarta, Mei 2017
 Ketua Badan Pengkajian MPR RI, 

 Dr. H. Bambang Sadono, S.H, M.H

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



213

Dokumentasi Foto

Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 
Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



214
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



215
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



216
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



217
Prosiding FGD MPR-FH UNDIP 

Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Idiologi Bangsa dan Negara dalam UUD 1945



218

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2017/05/24/bambang-sadono-ingin-
perguruan-tinggi-lahirkan-orang-orang-pro-nkri 

BAMBANG SADONO INGIN PERGURUAN TINGGI LAHIRKAN 
ORANG-ORANG PRO-NKRI

Rabu, 24 Mei 2017
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bambang Sadono, Ketua Badan 

Pengkajian MPR RI menuturkan, Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia harus 
menjadi institusi yang mampu melahirkan orang-orang yang pro NKRI.

Hal tersebut dijelaskannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) 
bertema “ Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan 
Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945”.

FGD tersebut merupakan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro (Undip) dan MPR RI yang diselenggarakan di Hotel Santika 
Premiere, Semarang, Rabu (24/5)

“Kalau sebuah Universitas telah menyatakan pro-Pancasila, saya rasa 
akan semakin ayem,” jelasnya. “Presiden pun mengatakan apabila ada ormas 
yang bertentangan dengan hal tersebut untuk digebuk saja,” jelasnya. Lebih 
lanjut, ia mencontohkan Pancasila sebagai jimat yang diagungkan orang-
orang Jawa. “Jimat itu adalah sesuatu yang sakti. Saya kira, Pancasila juga 
seperti itu,” ujarnya. Ia pun berharap, diskusi yang dilangsungkan bisa 
membahas Pancasila secara jauh ke depan.

Publikasi Media
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“Dan berharap supaya yang ikut serta di forum dapat membayangkan 
melihat Indonesia menjadi lebih baik di masa depan,” tegasnya. Dekan FH 
Undip, Benny Riyanto menuturkan, dirinya salut karena selama ini MPR 
intens membuat kegiatan yang sifatnya menumbuhkan rasa cinta terhadap 
negeri. “Momen ini tepat di saat bangsa Indonesia dihadapkan konfl ik 
terutama terkait pilkada yang merenbet ke urusan agama, diskusi-diskusi 
ini bisa berlangsung,” ujar Benny. Ia berharap, melalui kegiatan ini, orang-
orang Indonesia tak lagi meragukan bahwa Pancasila sebagai senjata ampuh 
menyelesaikan persoalan bangsa.

“Dimana dalam menyelesaikan bisa dengan pendekatan humanis dan 
arif bijaksana,” ujarnya.
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