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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dengan Ijin-Nya pula penulis 

dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah tentang 4 (empat) pilar, yaitu 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Negara  Kesatuan Republik Indonesia, dan  Bhinneka Tunggal Ika dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Adapun tema yang penulis ambil dalam makalah ilmiah ini adalah 

tentang ”Implementasi Pendidikan Pancasila Secara Konsekwen Dan 

Konsisten (Sebuah Telaah Kritis Dalam Upaya Menyelamatkan 

Ideologi Pancasila).  

Penulis meyakini bahwa upaya untuk mengkonstruksi dan 

melestarikan Pancasila adalah dengan cara membuka ruang yang seluas-

luasnya kepada institusi atau lembaga pendidikan sebagai episentrum untuk 

memproduksi berbagai gagasan dan pemikiran ilmiah dan kreatif dalam 

upaya mensosialisasikan, mengkaji dan menelaah kontekstualisasi dan 

relevansi nilai-nilai Pancasila, baik sebagai dasar dan filsafat negara, sebagai 

pandangan hidup maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum 

konstitusi Indonesia.  

Jalan elementer melalui pendidikan inilah yang sejatinya menurut 

penulis akan membuka jalan bagi institusi maupun komunitas lainnya untuk 

kemudian bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif melakukan upaya 

kampanye yang sistematis, ilmiah dan rasional dalam rangka menempatkan 

Pancasila secara layak dan obyektif sebagai ideologi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 



3 

 

Namun demikian makalah ini hanyalah berisi ungkapan kegelisahan 

dan gagasan kecil yang merupakan oase dari begitu banyak pihak dan 

stakeholders, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang masih 

memiliki concern dan kepedulian terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa. 

Oleh karenanya, sebagai sebuah gagasan kecil, penulis teramat 

sadar bahwa makalah ini sangat jauh dari sempurna. Untuk itu perbaikan dan 

penyempurnaan terhadap makalah ini bisa terus ditingkatkan sesuai dengan 

masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah membuka 

momentum bagi banyak pihak, terutama masyakarat dan mahasiswa 

Indonesia untuk memberikan opini dan gagasan ilmiahnya tentang ideologi 

Pancasila.  Pepatah mengatakan, ”besi mesti ditempa selagi panas”. Dengan 

cara ini mudah-mudahan berbagai stakeholders yang concern dengan 

persoalan pelestarian Pancasila, khususnya dalam konteks ini adalah Majelis 

Permuswaratan Rakyat, dikemudian hari bisa menakar sejauhmana peran 

dan kepedulian masyarakat dalam melihat perspektif ideologi bangsanya, 

yakni Pancasila ditengah begitu banyak tantangan, hambatan dan ancaman 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Akhirul kalam, semoga makalah ini dapat bermanfaat, baik bagi 

penulis pribadi, maupun bagi khalayak. 

 

Jakarta, Agustus 2012 

 

 

Andi Trinanda 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat memberikan kuliah umum pendalaman tentang filsafat 

Pancasila di Istana Negara pada tanggal 26 Mei 1958, Presiden RI 

Soekarno mengingatkan kepada bangsa Indonesia,  bahwa setiap bangsa 

memiliki corak budaya dan sifat perjuangannya sendiri-sendiri. Corak 

budaya dan sifat perjuangan suatu bangsa itulah yang kemudian 

membentuk identitas yang membedakan antara satu bangsa dengan 

bangsa lainnya, dan dari  perbedaan itulah akan teridentifikasi dan 

terdeskripsikan diferensiasi jatidiri suatu bangsa ditengah komunitas 

bangsa-bangsa lain di seluruh dunia.  

Indonesia, adalah sebuah bangsa yang memiliki jatidiri dan identitas 

sebagai bangsa yang kuat, berdaulat dan berkepribadian, karena 

terbentuk melalui sebuah proses perjuangan panjang yang tumbuh 

ditengah peraduan kekayaan ragam kultur (budaya) lokal dengan sistem 

dan budaya kolonialisme dan imperialisme penjajahan bangsa asing. 

 Dan memahami karakteristik, corak kepribadian dan sifat 

perjuangan atas kondisi obyektif yang dialami bangsa Indonesia itu, 

menurut Bung Karno merupakan jalan filosofis bagi sebuah bangsa untuk 

senantiasa berkontemplasi menyadari dan merenung mengambil pelajaran 

dari pengalaman sejarah. Bung Karno mengingatkan bahwa corak 

kepribadian, kultur dan semangat nasionalisme yang sangat kuat melekat 

dalam bangsa Indonesia itu sudah tertuang dan berhasil dirumuskan, 

disaripatikan kedalam Pancasila sebagai filsafat kebangsaan, pandangan 

hidup, alat pemersatu  dan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia. 
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Itulah alasan mengapa falsafah dan nilai-nilai Pancasila sebagai 

pemersatu bangsa harus terus dikaji, dikembangkan dan dilestarikan. 

Sebab kedepan, menurut Bung Karno kita akan menghadapi kondisi 

obyektif yang makin sulit. Bukan saja karena adanya ancaman 

imperialisme politik, ekonomi dan budaya Amerika, Belanda ataupun 

Inggirs, tapi  ancaman yang jauh lebih besar, yakni imperalisme 

internasional. 

Concern Bung Karno terhadap nasib bangsa Indonesia tersebut 

diatas adalah sepenggal dari sekian banyak substansi dan pokok pikiran 

sang proklamator tentang filsafat Pancasila yang beliau sampaikan 

langsung dalam kuliah umum kepada para sarjana, prajurit TNI dan 

kelompok pemuda di Istana Negara pada tahun 1958.  

Pernyataan yang dikemukakan lebih dari setengah abad yang lalu 

itu, hingga kini jelas tetap masih sesuai dengan konteks dan relevansinya. 

Pernyataan tersebut juga menegaskan tentang visi Bung Karno yang jauh 

kedepan - sekaligus kekhawatiran beliau dalam melihat masa depan 

bangsa Indonesia. Khususnya terkait dengan eksistensi dan implementasi 

nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, alat pemersatu dan 

kepribadian bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan dan dijadikan 

pedoman dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Secara ideologis, eksistensi dan implementasi nilai-nilai filosofis 

Pancasila itu akan menemui berbagai tantangan dan jalan terjal berliku 

dalam rangka membentengi kultur dan kehidupan politik, ekonomi, dan 

wajah bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika dan ancaman global 

(atau yang disebut oleh Bung Karno adalah ancaman imperialisme 

internasional).  
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Dalam konteks inilah penulis hendak membangun paradigma kritis. 

Bahwa sejatinya untuk mengkonstruksi nilai-nilai filosofis Pancasila itu, 

maka tiada jalan lain, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila 

sebagai sumber episentrum moral dan konstitusional dalam menghadapi 

segenap tantangan dan gelombang ancaman global yang makin kompleks 

itu. 

Pepatah mengatakan, sejarah hari ini ditentukan oleh apa yang 

sudah kita perbuat dimasa lalu, dan sejarah yang akan datang tergantung 

apa yang kita kerjakan pada hari ini. Dalam konteks memahami sekaligus 

upaya untuk terus mengkonstruksi dan melestarikan jiwa falsafah serta 

nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka sudah seharusnya kita 

sebagai bangsa menyadari bahwa episentrum pengejewantahan nilai-nilai 

Pancasila sebagai wujud ikhtiar bangsa ini menjalankan amanah konstitusi 

seperti yang tertuang dalam mukadimah UUD 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan 

perdamaian abadi dan keadilan sosial itu, tidak sekedar menjadi slogan 

dangkal, teoritis dan retorik semata.  

Pancasila harus diletakkan secara ideologis dalam mind set 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan untuk meletakkan Pancasila 

dalam mindset ideologis tersebut, maka jalan elementer yang paling 

rasional adalah dengan menimbang dan mengkonstruksi nilai falsafah 

Pancasila itu secara edukatif dalam bentuk formal – dialogis secara kritis 

dan ilmiah berdasarkan perspektif empiris, sosiologis dan yuridis.  

Tiga perspektif pendekatan kajian tentang nilai falsafah  Pancasila 

melalui medium pendidikan - untuk membangun paradigma kritis tentang 
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Pancasila yang ilmiah dan obyektif itulah yang akan menjadi konstruksi 

pembahasan dalam makalah ini.  

Penulis meyakini bahwa perspektif empiris mengenai pemaknaan 

falsafah dan ideologi Pancasila akan memberikan ruang atmosfir historis 

yang kritis dan obyektif tentang upaya mengingatkan kepada bangsa 

Indonesia tentang arti dan nilai penting sejarah perjuangan bangsa. 

Khususnya tentang makna dan nilai historis, bagaimana Pancasila di 

eksplorasi dari budaya dan nilai perjuangan bangsa, disaripati, kemudian 

diperdebatkan dalam sidang BPUPKI, kemudian akhirnya ditetapkan 

sebagai ideologi bangsa hingga diuji eksistensinya dalam dinamika politik 

dan konstitusi ketatanegaraan Indonesia.  

Dalam perspektif empiris inilah diharapkan akan muncul kontemplasi 

dan implementasi dalam pandangan berfikir bagi setiap elemen 

masyarakat dan bangsa Indonesia. Bahwa walaupun dalam tekanan 

kolonialisme, para pendiri bangsa Indonesia sangat luar biasa cerdas 

merumuskan frame nasionalisme yang bernama Pancasila, yang berisi 

rumusan konsepsional mengenai identitas bangsa yang terintegrasi 

berdasarkan jati diri bangsa -  yang berdiri diatas keberagaman dan 

kemajukan. Dan yang utama adalah walaupun ditengah tekanan 

kolonialisme, para pendiri bangsa ternyata secara visioner mampu 

memberikan dasar pijak yang kokoh dalam menelaah dan membangun 

visi tentang eksistensi serta quo vadis bangsa Indonesia ditengah 

tantangan, sekaligus ancaman dalam komunitas global yang saat ini 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Perspektif sosiologis pemaknaan falsafah dan ideologi Pancasila, 

diharapkan akan mengingatkan kembali bangsa ini. Bahwa ditengah 
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egosentrisme kelompok pada waktu itu, (kelompok sosialis, kelompok 

unitaris, nasionalis dan kelompok agama) ternyata rumusan nilai dan jiwa 

yang terkandung dalam Pancasila telah memberikan kesadaran kolektif 

secara kultural tentang keberpihakan masyarakat dan bangsa Indonesia, 

yang menurut Roeslan Abdulgani (1964), merupakan sebuah konsensus 

politik sebagai alat pemersatu bangsa.   

Sedangkan perspektif Yuridis tentang pemaknaan falsafah dan 

ideologi Pancasila, diharapkan akan memberikan pemahaman 

konstitusional untuk mengilhami terbentuknya tatanan yang kondusif dan 

konstruktif serta konstitusional dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

Melalui jalan ilmiah, berdasarkan olah pengembaraan intelektual 

dalam dimensi kultur akademis dunia pendidikan yang suistanable  dan 

berjenjang, serta sesuai dengan daya nalar masyarakat Indonesia itulah, 

Pancasila sejatinya akan dapat terus ditelaah, dikembangkan dan 

dilestarikan nilai-nilai filosofisnya. Baik sebagai landasan idiil, landasan 

konstitusionil, maupun landasan oprasionil. Sehingga dengan demikian 

nilai-nilai moral Pancasila menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari segi-

segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Dalam konteks membangun paradigma kritis melalui dimensi 

intelektual dan moral dalam dunia pendidikan yang adaptif terhadap 

kajian ilmiah Pancasila inilah fokus tulisan ini dibuat. Dengan demikian, 

melalui paradigma kritis tersebut, diharapkan dapat memberikan 

setidaknya cetak biru bagi segenap elemen masyarakat dan bangsa 

Indonesia tentang makna dan arti pentingnya kesadaran baru yang 

revolusioner mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yakni 

kesadaran tentang nilai-nilai filosofis Pancasila yang dapat memberikan 
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identitas sekaligus kebanggaan nasionalisme dalam menghadapi berbagai 

dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Bukan 

sekedar retorika yang terkungkung kedalam problematika dan keruwetan 

teoritis tentang sosialisasi pemaknaan nilai-nilai Pancasila yang selama ini 

terbukti gagal mempersuasi masyarakat Indonesia untuk memiliki 

kebanggaan terhadap ideologi dan falsafah negaranya.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, dapat 

diidentifikasi permasalahan terkait implementasi nilai-nilai ideologis 

falsafah Pancasila, yaitu : 

1. Secara empiris Pancasila hanya menjadi tema besar politik kekuasaan 

dan cenderung menjadi alat pengendalian kekuasaan bagi rezim 

pemerintah yang berkuasa (studi kasus kekuasaan di zaman Orde 

Lama dan Orde Baru).  

2. Elit politik dan terutama penyelenggara negara tidak memiliki political 

will yang kongkrit terhadap quo vadis implementasi nilai-nilai Pancasila 

dan pendidikan Pancasila bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.  

3. Dunia pendidikan tidak lagi adaptif terhadap amanah konstitusi yang 

telah menempatkan Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang 

seharusnya memberikan kewajiban bagi dunia pendidikan untuk terus 

menelaah dan mengkaji Pancasila secara ilmiah dan obyektif. 

4. Kurikulum dunia pendidikan saat ini secara radikal telah mereduksi 

semangat dan kandungan nilai Pancasila dan menempatkan demokrasi 

liberal dalam tema-tema kurikulum pembelajaran dan pengajarannya, 

sehingga menjadikan pendidikan di Indonesia justru hanya fokus 
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mencetak manusia teknnostruktur yang berpandangan kapitalis dan 

jauh dari nilai Pancasila. 

 

C. Maksud dan Tujuan Penulisan 

1. Maksud 

 Maksud penulisan makalah tentang Pancasila ini adalah 

memberikan pandangan kritis tentang eksistensi nilai-nilai Pancasila 

yang dikaji berdasarkan perspektif empiris, sosiologis dan yuridis 

dikaitkan dengan kondisi obyektif dunia pendidikan di Indonesia yang 

cenderung tidak menempatkan esensi dan nilai-nilai Pancasila dalam 

konstruksi kurikulum pembelajaran dan pengajarannya. 

 

2. Tujuan 

Adapun tujuan penulisan makalah tentang Pancasila ini adalah 

untuk memberikan kontribusi positif kepada berbagai stakeholders 

(masyarakat, praktisi pendidikan maupun penyelenggara negara) agar 

mengembalikan kembali amanah konstitusi terkait upaya pelestarian 

nilai-nilai Pancasila secara akademis dan ilmiah dalam dunia 

pendidikan, sehingga eksistensi dan nilai-nilai Pancasila secara rasional 

dan obyektif menjadi aplikasi kongkrit dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Mengapa Pancasila cenderung hanya dijadikan tema-tema besar politik 

nasional dan hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan. Dan 



13 

 

bagaimana seharusnya meletakkan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

2. Mengapa dunia pendidikan tidak lagi adaptif bahkan cenderung 

mereduksi eksistensi dan substansi nilai Pancasila sebagai salah satu 

landasan pokok kurikulum dalam program peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. 

3. Bagaimana solusi agar nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman 

dasar kurikulum disetiap strata pendidikan di Indonesia, dan 

bagaimana caranya pemerintah memiliki political will untuk mengkaji, 

mengimplementasikan dan mengejewantahkan nilai-nilai Pancasila 

tersebut ke dalam dunia pendidikan.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

C. Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi yang menjiwai 

proklamasi kemerdekaan RI. 

Menurut Bung Karno dalam Roeslan Abdulgani (1964 ; 65-66) : 

Secara filosofis, cita-cita proklamasi dan revolusi nasional Indonesia 
adalah yang menjiwai republik Indonesia. Cita-cita itu adalah 
Pancasila, karena Pancasila itulah Indonesia memperoleh identitas 
nasionalnya di dunia. Pancasila bukan hanya registrasi kepribadian 
sendiri, tapi juga daya pemberi arah buat masa depan. Dengan 
demikian itu artinya mengingkari cita-cita proklamasi adalah sama 
dengan mengingkari hakekat dan tujuan proklamasi dan revolusi 
nasional kita. 

 

Lebih lanjut Bung Karno menyatakan bahwa, sebagai sebuah cita-

cita proklamasi dan revolusi nasional Indonesia, Pancasila secara 

ideologis, bertumpu pada cita-cita Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sila yang 

pertama, secara ideologis merupakan dasar yang kokoh untuk memberi 

ruang hidup kepada sifat-sifat religius daripada bangsa Indonesia. Sila ini 

juga merupakan suatu jaminan akan adanya kebebasan dalam beragama 

di Indonesia.  

Cita-cita perikemanusiaan menggambarkan dengan jelas watak dari 

bangsa Indonesia yang cinta damai dan kemerdekaan, juga bagi bangsa-

bangsa lain. Sila perikemanusiaan tersebut adalah suatu jaminan bahwa 

bangsa Indonesia menghargai tinggi derajat manusia dengan tidak 

mengadakan perbedaan alam, ras, jenis kelamin dan keturunan.  

Cita-cita kebangsaan adalah cermin dari perjuangn bangsa-bangsa 

Asia – Afrika dalam abad ke 20 ke arahe kemerdekaan, kedaulatan dan 

identitas nasionalnya. 
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Cita-cita kedaulatan rakyat adalah merupakan penegasan sistem 

kehidupan bangsa kita sendiri yang didasarkan atas musyawarah, mufakat 

dan gotong royong yang dipimpin oleh hasrat pengabdian terhadap 

kepentingan bersama. 

Cita-cita keadilan sosial menghendaki terciptanya kemakmuran 

rakyat secara adil dan merata, sebagai suatu ”reactief verzet” terhadap 

”verpauperings-process” dimasa yang lampau dan sebagai azas pokok 

dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. 

Dari pandangan Bung Karno tentang filsafat dan ideologi Pancasila 

tersebut diatas, menurut Roeslan Abdulgani (1964: 71) yang disampaikan 

dalam sidang konstituante di Bandung pada tanggal 3 Desember 1957, 

ditegaskan pula bahwa :  

”Bangsa Indonesia menerima Pancasila dengan keyakinan bahwa ia 
adalah mempersatukan bangsa, bahwa ia adalah pencerminan 
sejarah perjuangan bangsa dan bahwa ia adalah pencerminan cita-
cita bangsa. Pancasila bukan hendak menjadi imitators (peniru) 
belaka dari paham-paham politik yang sekarang sedang bergema 
diluar negara bangsa Indonesia, melainkan hendak menjadi inisator 
(pencipta/ inisiatif) untuk mencapai satu wellbalanced composition 
ditengah-tengah kekuatan-kekuatan paham politik internasional”. 
 

Dalam pidato politiknya ketika memperingati hari kelahiran 

Pancasila 1 Juni 1957 (Soekarno : Pantjasila Dasar filsafat Negara ; 1960),  

Bung Karno hendak mengakhiri dialog dan perdebatan tentang Pancasila 

dengan menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus tetap berpegang 

teguh kepada Pancasila dengan memberikan kesempatan kepada seluruh 

barisan petugas-petugas (baca : pihak-pihak yang memberikan 

penerangan dan dokrinasi) bahwa : 

1. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara RI 
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2. Pancasila adalah dokrin revolusi yang anti kolonialisme/anti 

imperalialisme 

3. Pancasila adalah suatu way of life, suatu pedoman hidup yang 

bersumber kepada kepribadian Indonesia dan yang berisi sari 

peradaban beribu-ribu tahun dari rakyat Indonesia 

4. Pancasila adalah ideologi mempersatu seluruh rakyat Indonesoa baik 

di bidang ideologi politik maupun dibidang kesukuan dan kedaerahan 

dan juga dibidang keagamaan dan keadaan sosial – ekonomis 

5. Pancasila adalah sublimasi atau peningkatan dari declaration of 

independence yang bersifat universal 

6. Pancasila adalah aliran sosialisme yang ilmiah dan religius dalam 

analisisnya dan metodiknya adalah tergolong sosialisme yang ilmiah 

dan dalam ekenyataan geopolitik  dan agrarisnya tergolong sosialisme 

religius  dengan pengertian bahwa religius tidak berarti bertentangan 

dengan logika secara ilmiah.  

Dari pokok-pokok pikiran tentang ideologi Pancasila yang 

dikemukakan oleh Bung karno tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bung 

Karno telah memberikan penegasan bahwa implementasi ideologi 

Pancasila hendaknya senantiasa selalu dikaji secara ilmiah dengan 

memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang 

bertugas memberikan penerangan tentang Pancasila. Dalam hal ini antara 

lain kita bisa menyebut lembaga-lembaga negara, lembaga pendidikan, 

perguruan tinggi dan komunitas pegiat pelestari nilai-nilai ideologi 

pancasila, untuk senantiasa membedah dan terus menimbang 

kontekstualisasi serta relevansi Pancasila dalam rangka membentengi 

setiap permasalahan bangsa dengan dinamika dan tantangannya. 
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Amanah untuk melestarikan ideologi pancasila Pancasila oleh pihak 

atau petugas penerang agar Pancasila berkembang sesuai dengan 

konteks dan relevansinya ditegaskan pula oleh Roeslan Abdulgani dalam 

bukunya resapkan dan amalkan Pancasila (1962). Beliau menyampaikan 

bahwa : 

“Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai Colective-
ideologie dari seluruh bangsa Indonesia. Di dalam kajian-kajian dari 
dalam masih mengandung ruang yang luas untuk berkembangnya 
penegasan-penegasan lebih lanjut. Dalam fungsinya ia bertahan 
sebagai fundamen negara, ia telah bertahan terhadap segala ujian 
baik yang datang dari kekuatan kontra-revolusioner maupun yang 
datang dari kekuatan extreem.” 

 

D. Fakta Landasan Yuridis Pendidikan Pancasila Sesuai dengan 

Amanah Konstitusi. 

1. Tap MPR No. II/MPR/1993 dinyatakan bahwa : Pendidikan nasional 

yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk 

meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri 

sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya 

serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.  

2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan nasional. 

Pasal 39 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan 

jenjang pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan 

Kewarganegaraan dan pendidikan Agama.  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi, pasal 13 (ayat 2) ditetapkan bahwa kurikulum yang berlaku 

secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 

Secara lebih rinci perkuliahan Pancasila diatur dalam surat keputusan 

Dirjen Dikti RI No. 467/DIKTI/KEP/1999 yang merupakan 

penyempurnaan dari keputusan Dirjen DIKTI No. 

356/DIKTI/KEP/1995. Dalam Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 

467/DIKTI/KEP/ 1999 tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa mata 

kuliah pendidikan Pancasila yang mencakup filsafat Pancasila 

merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari 

kelompok mata kuliah umum dalam suatu susunan kurikulum inti 

perguruan tinggi.  Pasal 2 menjelaskan bahwa mata kuliah pendidikan 

Pancasila adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap 

mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program Diploma dan 

program Sarjana. Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan 

Pancasila dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa 

tentang Pancasila sebagai filsafat/ tata nilai bangsa, sebagai dasar 

negara dan ideologi nasional dengan segala implikasinya. 

4. Tap MPR No. XVIII/ MPR/ 1998 hasil Sidang Istimewa MPR 1998 

menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi 

nasional yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang harus 

dilaksanakan secara konsisten.  

5. TAP MPR RI No. V/MPR/ 2000, tentang pemantapan Persatuan dan 

Kesatuan Nasional juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara 

yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam 

masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi 

Indonesia masa depan.  
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6. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Pada Pasal 

1 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 memang menegaskan bahwa : 

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia 

dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  Pada pasal 2 UU 

No. 20 tahun 2003 tentang dasar, fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional, juga berisi bahwa Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   
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BAB III 

METODOLOGI PENULISAN 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penulisan makalah 

ini terdiri dari dari : 

1. Observasi 

Observasi yang penulis lakukan terkait tema penulisan makalah ini 

adalah dengan melakukan telaah berbagai opini masyarakat di media 

massa mengenai eksistensi Ideologi Pancasila dan pendidikan 

Pancasila. 

2. Studi Kepustakaan 

Sebagai bahan referensi, penulis mengambil beberapa literatur buku 

yang relevan untuk menguatkan konstruksi penulisan. khususnya 

mengenai literalur yang bersumber dari buku-buku karangan Soekarno 

dan Ruslan Abdulgani terbitan tahun 1960-an. Sengaja hal tersebut 

penulis lakukan untuk memberikan keyakinan kepada penulis tentang 

originalitas opini tentang Pancasila dari sumber yang merumuskan 

lansung tentang Pancasila. Disamping itu, dengan terbitan tahun 

1960-an tersebut, diharapkan penulis memperoleh gambaran peristiwa 

yang masih sangat aktual (pada saat itu) tentang proses dan dinamika 

pemikiran dan opini tentang Pancasila dalam khasanah kehidupan 

politik dan ketatanegaraan Indonesia.  

 

D. Metode Analisis  

 Metode analisis yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

E. Kondisi Obyektif Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa 

Sudah lebih dua dasa warsa orde Baru berakhir. Pasca runtuhnya 

Orde Baru medio Mei 1998 lalu, masyarakat memang sepakat menyebut 

era baru tersebut sebagai era atau orde reformasi. Suatu era dimana 

tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dituntut mengalami banyak 

perubahan secara positif. Yakni perubahan yang sejatinya dilakukan 

secara gradual, konstruktif dan konstitusional dalam rangka mendorong 

kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.  

Secara faktual memang reformasi banyak melahirkan tatanan nilai 

perubahan positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Utamanya adalah tatanan dalam sendi-sendi kehidupan yang 

tumbuh diatas pilar keterbukaan dan kebebasan sebagai pilihan rasional 

bangsa ini untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakatnya.  

Namun demikian, disamping banyak melahirkan berbagai kemajuan 

semenjak empat presiden memimpin di era demokrasi ini, terdapat fakta 

kemunduran yang patut menjadi concern bagi masyarakat Indonesia.  

Fakta kemunduran tersebut adalah makin lemahnya paradigma 

berfikir masyarakat dalam memahami ideologi bangsanya sendiri. Yakni 

ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat negara (sebagai landasan idiil, 

konstitusionil dan operasionil) dan sebagai alat pemersatu bangsa.  

Implikasi dari lemahnya paradigma tentang ideologi bangsanya 

sendiri itulah, maka seolah-olah iklim demokrasi yang sedang kita 

jalankan saat ini bergerak tanpa nilai. Ia tumbuh dan berkembang diatas 
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paham egosentrisme, keterbukaan dan liberalisme berfikir yang pada 

akhirnya mereduksi konstruksi kepribadian dan jati diri bangsa.  

Pancasila sebagai ideologi bangsa seolah tenggelam ditengah 

gelombang kedigdayaan demokrasi liberal yang berisi didalamnya 

masyarakat techno struktur yang kapitalis dan chaovinis akan kebebasan 

dan iberalisme berfikirnya.  

Dalam konteks itu, bangsa ini seolah sudah kehilangan identitasnya 

sebagai bangsa yang memiiliki karakter dan corak kepribadian. Apalagi 

ditengah krisis identitas dan ideologi tersebut, berbagai potensi persoalan 

laten masih tetap mengemuka dan makin kental menjadi bagian dari 

kehidupan sehari-hari.  

Potensi persoalan-persoalan tersebut yaitu persoalan atau konflik, 

baik konflik berlatar belakang suku, agama, ras maupun antar golongan, 

konflik berlatarbelakang kepentingan politik, ekonomi, agraria maupun 

budaya. Dan yang paling krusial adalah berbagai problem atau 

permasalahan bangsa saat ini terkait masih lemahnya keadilan hukum, 

kesejahteraan dan masalah korupsi yang saat ini sudah menggurita dalam 

berbagai iklim, spektrum dan strata dalam  kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara kita.  

Namun demikian, semua pihak termasuk penyelenggara negara 

pasti tidak mau dikatakan meninggalkan Pancasila, walaupun dari segi 

komunikasi verbal saja, kata ”Pancasila” amat jarang terdengar dari 

berbagai statement atau kebijakan penyelenggara negara. Mereka tidak 

mau mengatakan bahwa mereka tidak menggunakan nilai-nilai Pancasila 

sebagai main stream dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  
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Dengan kata lain kondisi obyektif saat ini, Pancasila tetap hanya 

menjadi simbol retorika politik yang diharapkan masih bisa mewarnai 

khasanah kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Artinya Pancasila tetap ada dalam hiasan dinding di ruang tamu 

pejabat dan pimpinan, Ia tetap melekat didada sang burung Garuda, 

walaupun prakteknya, sebagai sebuah landasan dan kerangka berfikir 

ideologis, Pancasila nyatanya sudah tenggelam tak berdaya. Baik sebagai 

sebuah konsep integrasi negara kesatuan, sebuah framework atas 

kemajukan bangsa (multikulturalisme), sebuah nilai akan arti dan makna 

sejarah perjuangan bangsa maupun sebagai konsepsi yang berisi toleransi 

dan konsensus politik akan fakta terhadap eksistensi kelompok serta 

aliran politik yang ada.  

Jika tidak ada perubahan yang revolusioner dari para stakeholders 

(penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga pendidikan dan 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan berbagai profesi lainnya tentang 

quo vadis Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka pada akhirnya 

kekhawatiran Bung Karno tentang nasib Pancasila yang akan 

termarjinalisasi kedalam iklim zaman yang kapitalistik dan liberal benar-

benar akan terjadi.  

 

F. Fakta Empiris Pemaknaan Pancasila (Studi kasus Intepretasi 

Ideologi Pancasila versi Orde Lama dan Orde Baru). 

Persoalan degradatifnya paradigma berfikir tentang Pancasila 

sebagai ideologi bangsa, barangkali merupakan kulminasi dari kegagalan 

bangsa ini melakukan sebuah proses transformasi kultural dan 

konstitusional penuh nilai dan substantif dalam rangka melakukan 
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sosialisasi tentang Pancasila untuk diimplementasi dalam praktek 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Gagalnya negara Orde Lama dan negara Orde Baru (meminjam 

istilah Eep Saefulloh Fattah dalam menyebut dua rezim kekuasaan yang 

pernah berkuasa di Indonesia) melakukan pemaknaan Pancasila untuk 

ditransformasi dan diindokrinasi kepada masyarakat menjadi anti tesa 

keengganan masyarakat saat ini untuk ”memikirkan” kembali Pancasila 

secara serius dan obyektif.   

Gagalnya negara Orde Lama dan negara Orde Baru karena kedua 

rezim kekuasaan tersebut sama-sama menggunakan ”Pancasila” sebagai 

alat kekuasaan yang paling ampuh untuk pengendalian politik kekuasan. 

Intinya  monopoli tafsir atas Pancasila oleh politik kekuasaan, hanya 

menjadikan elemen bangsa ini mengalami dispute dan akhirnya terjadi 

konflik dan resistensi terhadap pemerintah secara laten.  

Kegagalan negara Orde Lama dan Orde Baru itulah yang barangkali 

menyebabkan Pancasila secara filosofis ”tidak diminati” lagi sebagai tema 

besar politik. Saat ini, banyak pihak baik penyelenggara negara maupun 

tokoh masyarakat dan elemen kelompok masyarakat lainnya, lebih 

menyukai terminologi istilah yang populer dengan jargon atau idiom-

ideom demokrasi liberal. 

 

Bagaimana Ideologi Pancasila di tafsirkan ? 

Pada saat Bung Karno berpidato di depan sidang BPUPKI, Bung 

Karno menegaskan tentang apa dasar negara bangsa Indonesia ?. Dasar 

negara tersebut menurut Bung Karno sangat penting karena akan menjadi 

pedoman, baik secara formil maupun moril dalam kehidupan ketata 

negaraan.  
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Fakta sejarah membenarkan bahwa terdapat perbedaan pendapat 

yang tajam antar anggota BPUPKI. Kelompok yang menurut Soekarno 

terdiri dari kelompok Islam, Nasionalis, Federalis dan Unitaris memiliki 

gagasan sendiri-sendiri yang sulit dipertemukan.  

Namun demikian para pendiri negara dan bangsa tersebut 

menyadari bahwa perdebatan dan perbedaan tersebut adalah merupakan 

masalah yang paling penting. Pada tanggal 1 Juni 1945, setelah 

pertentangan selama tiga hari, Soekarno menyampaikan pidato yang 

kemudian menjadi amat terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila.  

Di dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan jalan keluar :  

”Indonesia merdeka bukan negara agama, dan bukan pula negara 

sekuler, tetapi negara berdasarkan Pancasila. Pancasila seperti yang 

diusulkan oleh Soekarno, dirumuskan menurut urutan sebagai berikut : 

Pertama, Kebangsaan, Kedua, Internasionalisme/ Perikemanusiaan, 

Ketiga, Mufakat/ Demokrasi, Keempat, Kesejahteraan Sosial dan 

Kelima, Ketuhanan Yang Maha Esa ” .  

Rumusan yang sebelumnya dijadikan konstruksi dalam Piagam 

Jakarta, dirubah susunannya untuk mengakomodir kepentingan-

kepentingan kelompok yang berbeda itu dan akhirnya dianggap sebagai 

jalan keluar dari kebuntuan dan tekanan waktu yang amat singkat. 

Kembali kepada latar belakang perkembangan Pancasila, hasil 

rumusan yang menghasilkan Piagam Jakarta itu kemudian di pergunakan 

sebagai dasar untuk merumuskan UUD, yang proses pembentukannya 

juga diwarnai oleh perbedaan/perdebatan panjang mengenai beberapa 

pasal yang bersinggungan dengan persoalan-persoalan agama. Namun 

pada akhirnya juga di sahkan UUD 1945.  
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Yang kita sebut Pancasila adalah seperti yang dirumuskan di dalam 

mukadimahnya. Yang berbeda baik dibandingkan dengan pidato Soekarno 

maupun dengan Piagam Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut : 

Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kedua, Kemanusiaan Yang Adil 

dan Beradab, Ketiga, Persatuan Indonesia, Keempat, Kerakyatan Yang 

Dipimpin Oleh Hikmat/ Kebijaksanaan dalam Permusyaawaratan/ 

Perwakilan, Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia. 

Di Dalam perkembangan selanjutnya, dasar negara Indonesia juga 

terus mengalami upaya-upaya perubahan. Upaya perubahan tersebut 

terjadi dimasa pemberlakuan UUDS 1950 dan masa setelah Pemilu 1955, 

dimana anggota konstituante bersidang kembali untuk merumuskan UUD, 

tetapi sidang konstituante ini tidak berjalan lancar. 

Ketika para anggota konstituante harus mengambil keputusan 

mengenai ideologi sebagai dasar negara, maka segera mereka terpecah 

menjadi tiga kelompok besar : yaitu mereka yang menghendaki Pancasila 

sebagai dasar negara, mereka yang menghendaki Islam sebagai dasar 

negara, dan mereka yang menghendaki sosialisme sebagai dasar negara. 

Perdebatan terus terjadi, hingga akhirnya Soekarno melakukan 

peninjauan atas definisi ideologi untuk keperluan penyusunan naskah 

Undang-Undang. Ideologi menurut Bung Karno diterjemahkan sebagai 

sesuatu yang baik buat seseorang maupun buat segolongan-segolongan 

yang merupakan pedoman dan pentunjuk hidup–kepribadiannya dan 

hidup kesosialannya.  

Dalam konteks ini, sebelumnya kita bisa menemukan perbedaan 

rumusan ideologi Pancasila itu, yaitu : 

Pertama seperti yang tertera dalam mukadimah UUD 1945, yang 

berbunyi : ” ...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu 
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dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk 

dalam suatu 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 hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. 

Kedua, seperti yang terdapat dalam mukadimah RIS pada tahun 

1949, yang berbunyi : ”...Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan 

kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk Republik-federasi, 

berdasarkan pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, 

kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial”. 

Ketiga, seperti yang terdapat dalam mukadimah UUDS 1950, yang 

berbunyi : ”... maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam 

suatu piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan 

pengakuan ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan, kebangsaan, 

kerakyatan dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, 

kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan 

negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”.  

 Perdebatan selama dua setengah tahun pasca Pemilu 1955 

tersebut tidak mengalami titik terang yang memadai, yang berimplikasi 

kepada ketidakberhasilan konstituante melaksanakan tugas yang 

berdampak kepada terlantarnya proses perumusan konsepsi 

ketatanegaraan Indonesia.  

Keadaan seperti itu, jelas sangat membahayakan bagi 

kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan 

melihat kondisi obyektif itulah pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden 
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Soekarno, setelah mendapat dukungan pihak militer, mengumumkan 

“dekrit kembali ke UUD 1945”.  

Menurut Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra (1998), 

amat menarik untuk dicatat sejarah adalah bahwa dekrit – yang paling 

sedikit dalam pandangan Barat tidak demokratis – ternyata justru 

mendapat dukungan yang amat luas dari rakyat Indonesia. Keberpihakan 

rakyat terhadap kebijakan Dekrit Presiden disebabkan oleh karena semua 

pihak telah kehilangan tenggang rasa (tepa selira) mereka. Dan oleh 

karena itu bertentangan dengan orientasi nilai yang terarah kepada 

keserasian, mufakat, dan sebagainya. Kondisi tersebut mengancam 

seluruh masa depan.  

Rakyat Indonesia merasa lega, ketika konstituante di bubarkan. 

Namun mereka merasa lebih lega, ketika diumumkan bahwa Indonesia 

akan kembali ke UUD 1945. Kegembiraan rakyat terutama di dasarkan 

kepada kenyataan bahwa UUD 1945 (dan Pancasila) bagi mereka 

mempunyai makna simbolis yang dalam, yang merepresentasikan 

“semangat revolusioner 1945 yang murni”.  

Kembali kepada UUD 1945 berarti kembali kepada yang murni dan 

asli. Namun tahun-tahun setelah itu adalah tahun-tahun dimana bangsa 

Indonesia terlibat banyak konflik politik baik di dalam negeri maupun 

konflik dengan Malaysia termasuk keterlibatan posisi Indonesia dalam 

konstelasi politik dunia akibat pertarungan blok barat dan blok timur. 

Pada tanggal 17 Agustus 1965, Presiden Soekarno menyampaikan 

pidato tahunannya. Pidato yang dikenal dengan Manifesto Politik, atau 

lebih dikenal dengan MANIPOL tersebut berisi tentang upaya 

mengingatkan rakyat kepada lahirnya Pancasila.  



29 

 

Soekarno mengintepretasikan Gotong Royong sebagai kristalisasi 

dari kelima sila Pancasila. Dan atas prinsip gotong royong inilah secara 

kontekstual Soekarno memperkenalkan haluan dasar dari kebijaksanaan 

pemerintahnya, yang kemudian dikenal dengan USDEK, yaitu singkatan 

dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi 

terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia.  

MANIPOL – USDEK kemudian dinyatakan (baca : diintepretasikan 

oleh Soekarno) sebagai pelaksanaan Pancasila. Pancasila yang diterapkan 

ke dalam praktek, menurut Soekarno adalah Gotong Royong antara tiga 

kekuatan terbesar di Indonesia yaitu Nasionalis, Islam dan Komunis.  

Soekarno menamakannya sebagai gotong royong antara kekuatan-

kekuatan NASAKOM, yaitu singkatan dari Nasionalis, Agama dan Komunis. 

Jiwa Pancasila adalah jiwa Nasakom. Oleh karena itu seorang Pancasilais 

haruslah menjadi seorang Nasakomis. Itu berarti bahwa Nasakom tidaklah 

sekedar kerjasama antara tiga kekuatan terpisah, tetapi merupakan 

sintese dari tiga ideologi menjadi satu jiwa, jiwa Nasakom. 

Eksperimentasi politik Soekarno tersebut telah membawa Indonesia 

kepada suatu sistem politik yang otoriter, situasi ekonomi yang mendekati 

kehancuran, kebijaksanaan politik Internasional yang penuh dengan 

petualangan, meruncingkan konflik-konflik politik, ideologis dan primordial 

dan sebagainya.  

Keadaan ini akhirnya memuncak pada upaya “kudeta” pada tanggal 

30 September 1965 yang terkenal dengan sebutan Gerakan 30 September 

1965 atau Bung Karno menyebutnya Gerakan satu Oktober (Gestok). 

Eksperimentasi politik dan petualangan Soekarno berakhir dengan 

kulminasi peristiwa Gerakan 30 September 1965 itu.  



30 

 

Selanjutnya, melalui proses ”kudeta konstitusional”, Ia dijatuhkan 

oleh seorang perwira tinggi Angkatan Darat bernama  Jenderal Soeharto. 

Panji-Panji revolusi dirubuhkan dan pembangunan ekonomi digalakkan 

dengan simbol-simbol “kembali kepada jiwa dan makna asli dari Pancasila 

dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekwen”. Koreksi 

dilaksanakan dengan cara kembali ke masa lampau, kepada yang asli. 

Penyimpangan dan penentangan mengenai kebijakan negara dikatakan 

ekstrem (baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri). 

Untuk memahami yang “asli” pemerintah Soeharto menunjuk 5 

(lima) orang sesepuh pendiri bangsa sekaligus perumus Pancasila dulu 

yaitu, Moh Hatta, Ahmad Soenardjo, Alex AA Maramis, Sunaryo dan Abdul 

Gafur Pronggodigdo untuk memberikan dasar bagi pemahaman Pancasila 

secara benar.  

Maka pada tahun 1978, MPR mengesahkan ketetapan Nomor 

II/MPR/1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila 

– Eka Prasetya Panca Karsa yang terkenal dengan P-4. Pembentukan  P4 

tersebut menurut Moh. Hatta bukan merupakan tafsir Pancasila sebagai 

dasar negara dan juga tidak dimaksudkan menafsirkan Pancasila sebagai 

dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, 

batang tubuh dan penjelasannya.  

P-4 hanya sebagai pedoman dan penuntun kehidupan 

bermasyarakat, berbangssa dan bernegara bagi setiap warga negara 

Indonesia. Atas dasar makna tersebut, pada tahun 1978 Presiden 

Soeharto membuat kebijakan tentang perlunya penataran dengan tujuan 

untuk menyebarluaskan P-4 seluas mungkin, khususnya dikalangan 

pegawai negeri dan pemimpin-pemimpin masyarakat.  
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Namun demikian perkembangan penataran P-4 ini, lambat laun 

berubah menjadi suatu sarana untuk melegitimasikan hegemoni 

kekuasaan negara terhadap masyarakat, sehingga justru masyarakat 

menjadi terkungkung dan terpenjara dengan sebuah proses pembenaran 

sepihak yang dibuat oleh negara atas nama Pancasila.  

Menurut penulis, penataran P-4 dalam konteks  upaya 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupa bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara menjadi hanya sekedar sloganisme dangkal 

yang bersumber pada pemahaman budaya berfikir bangsa Indonesia 

tentang sejarahnya yang sempit.  

Artinya pengkajian penataran P-4 hanya diformulasikan dengan 

pendekatan melulu-teoritis yang pada akhirnya cenderung 

menjerumuskan kita pada problematik teoritis pula, tanpa menyentuh 

problematik nyata yang mendesak yang terjadi di tengah-tengah 

masyarakat yang sedang membangun.  

Pendekatan teoritis terhadap Pancasila akhirnya berimplikasi pada 

suatu usaha yang melelahkan dan sia-sia, karena menghadapi keruwetan 

teoritis yang tak akan pernah mampu kita uraikan. Masalah-masalah yang 

nyata malah jadi terlantar, Pancasila akhirnya membeku dan buntu dalam 

bentuk formal, sehingga tidak mampu memberikan ilham serta daya 

dorong untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. 

Pancasila justru menjadi ancaman serius demokrasi dan iklim 

demokratisasi di Indonesia pada saat itu. 

Karena “pemaksaan” yang dilakukan oleh negara mengenai 

penataran P-4 tersebut, lambat laun justru menyadarkan masyarakat 

bahwa konsep yang sebenarnya efektif dan baik itu, akhirnya juga 

diintepretasikan negatif oleh publik (masyarakat dan bangsa Indonesia) 
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karena petualangan penguasa Orde Baru untuk menguasai dan 

meminimalisir sedikit mungkin peluang masyarakat melakukan proses 

tawar (bargaining) kepada negara.  

Toleransi dan multikulturalisme yang menjadi “tema politik” 

Pancasila, baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara diintepretasikan sesuai dengan selera dan kepentingan 

negara Orde Baru. 

Padahal menurut Muhammad Natsir (Dalam CST Kancil ; 1999) 
toleransi adalah :  

 
“Ruang atmosfer dimana konfrontasi antara ide-ide dan pemikiran-
pemikiran dimungkinkan. Toleransi tanpa konfrontasi bukanlah 
toleransi, ia hanya berarti mengelakkan masalah. Yang kita 
perlukan sebenarnya adalah konfrontasi di dalam atmosfer 
toleransi, dimana perbenturan antara ide-ide dan pemikiran 
akhirnya akan membawa kita kepada kebenaran. Dengan kata lain, 
untuk menuju suatu kemaslahatan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu, tidak ada yang bebas 
dari diskusi yang kritis dan perbandingan”. 

 

Seperti juga Soekarno, kekuasaan politik Soeharto-pun akhirnya 

jatuh pada kasus yang sama. Yakni kebijakan yang dikeluarkan mengenai 

sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara, ketika  diintepretasikan secara 

personal dan sesuai dengan selera kekuasaannya, pada akhirnya 

mendorong masyarakat “apriori” terhadap Pancasila.  

Begitu pula halnya dengan Soeharto, kebijakan sosialisasi Pancasila 

dalam bentuk penataran P-4, yang secara substansial sebenarnya memiliki 

konsep yang konstruktif bagi pemahaman masyarakat, ketika ia di 

intepretasikan secara personal dan sesuai dengan selera kekuasaannya, 

masyarakat juga akhirnya memiliki pemikiran yang sama, yaitu apriori 

terhadap pancasila.  
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Dengan kata lain kedua pemimpin bangsa kita tergelincir oleh 

kekuasaannya sendiri disebabkan salah satu faktornya adalah 

menjustifikasi Eksistensi Pancasila berdasarkan kepentingan kekuasaan 

belaka.  

Pancasila akhirnya menjadi alat kekuasaan dan “korban” manipulasi 

eksistensi sebuah kekuasaan yang absolut dan tiran. Kedua pemimpin kita 

tersebut sejatinya sangat memahami dan menyadari bahwa konsepsi 

ideologi Pancasila sangat memiliki nilai strategis secara politik, ekonomi, 

budaya, hukum dan integrasi. Namun persoalannya konsepsi strategis 

tersebut hanya diperuntukkan untuk kepentingan “pasar” kekuasaan, 

karena Pancasila memiliki nilai jual tinggi untuk “diatas namakan” untuk 

mendongkrak legitimasi kekuasaan. 

Semenjak pergantian rezim Orde baru dan Indonesia masuk ke 

fase zaman dimana demokrasi dan iklim demokratisasi menjadi nafas 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari Presiden BJ. Habibie, 

Abdurahman Wahid (Gusdur), Megawati, hingga Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY), Pancasila memang sudah tidak lagi digunakan sebagai 

alat kepentingan kekuasaan. Masyarakat yang sudah sangat terbuka dan 

rasional makin memahami bahwa cara-cara indokrinatif yang dilakukan 

oleh Presiden Soekarno dan Soeharto, di era keterbukaan seperti 

sekarang ini sangat tidak mungkin kembali diterapkan.  Akan tetapi, 

keempat Presiden pasca Orde Baru tersebut mewarisi amanah hasil 

sidang Umum Istimewa 1999, yang menyatakan bahwa Pancasila sudah 

bukan lagi menjadi ideologi tunggal, ia sudah menjadi ideologi terbuka 

yang layak disejajarkan dengan ideologi-ideologi besar dunia lainnya. 

Keempat Presiden tersebut diamanahkan untuk terus mewariskan nilai-

nilai Pancasila, dikaji, ditelaah dan di kritisi secara konstruktif dan obyektif 



34 

 

dalam rangka menjadi bagian dari solusi untuk menjawab berbagai 

persoalan bangsa, terutama terkait persoalan toleransi dan 

multikulturalisme. 

Namun amat disayangkan, ketika Pancasila justru menjadi Ideologi 

terbuka, proses transformasi dan sosialisasi tentang Pancasila, justru 

makin tereduksi dan termarjinalisasi oleh jargon, idiom dan panji-panji 

liberalisme serta hegemoni zaman atau era konvergensi teknologi 

informasi dan kultur pop berbasis informasi media. Pancasila makin 

tenggelam dan tak berdaya ditengah dekadensi moral tersebut. Ia 

menjadi seolah-olah tidak lagi relevan untuk terus dikaji dan ditelaah.  

Kondisi tersebut juga diperparah dengan cara-cara simbolik elit 

politik yang seolah-olah concern dan peduli dengan Pancasila, namun 

tidak melakukan tindakan kongkrit untuk menyelamatkan dasar negara ini 

dari degradasi pemahaman rakyat terhadap ideologi bangsanya sendiri.  

Jikapun dilakukan program sosialisasi, tema-tema Pancasila tidak 

mampu menembus kajian dialogis yang kritis, konstruktif, ilmiah dan 

obyektif. Karena sosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan 

Bhineka tunggal Ika) yang kerap dilakukan oleh MPR (misalnya), 

cenderung dipahami sebagai upaya formalistik yang kaku dan lips service 

belaka. Upaya formalistik tersebut hanya fokus mengingatkan bangsa ini 

kepada “hanya” Soekarno sebagai bapak perumus Pancasila – bukan pada 

nilai-nilai ideologis Pancasila tersebut yang sejatinya dirumuskan bersama 

oleh para pendiri bangsa.   

Ketidakberpihakan negara juga makin terlihat manakala lembaga 

pendidikan, baik pendidikan dasar dan menengah maupun perguruan 

tinggi, semakin tidak fokus untuk melestarikan Pancasila sebagai nilai-nilai 

ideologi bangsa. Lembaga pendidikan dan perguruan tinggi lebih fokus 
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pada bagaimana mencetak manusia techno struktur bermental kapitalis, 

manusia yang cepat tamat sekolah, cepat bekerja dan seterusnya. Intinya 

dengan kata lain, lembaga pendidikan dan Perguruan Tinggi saat ini 

hanya fokus pada pasar pendidikan, bukan pada pengembangan mental 

dan moral sumber daya manusia yang akan menjadi penerus dan benteng 

negara di masa depan. 

Salah satu bukti bahwa pemerintah dan negara semakin tidak 

peduli dengan sosialisasi dan upaya pemahaman terhadap dasar negara/ 

ideologi Pancasila adalah makin hilangnya content kurikulum pelajaran 

Pancasila dari level pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. 

Indikatornya cukup jelas, ketika kita bisa melihat perubahan pada judul 

mata pelajaran. Dari PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PPkn (Pendidkan 

Pancasila dan Kewarganegaraan) saat ini menjadi Pkn (pendidikan 

kewarganegaraan).  

Jadi jangan heran apabila para siswa/i saat ini jangankan hafal 

dengan 36 butir Pancasila, bahkan ada yang tidak ingat dengan isi kelima 

sila dari Pancasila. Dalam konteks menghafal saja terdapat problem 

serius, apalagi dalam konteks pemahaman dan menelaah Pancasila sesuai 

dengan perspektif standard keilmuan dan strata pendidikan ? 

Kondisi ini juga diperparah apabila kita melihat mata kuliah 

Pancasila di perguruan tinggi. Pasca tidak adanya lagi ujian negara (yang 

salah satunya adalah mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah dasar 

umum yang disatupaketkan dengan mata kuliah agama dan pendidikan 

kewiraan), kurikulum Perguruan tinggi saat ini juga kerap tidak 

mengakomodasi pendidikan Pancasila dalam konteks yang lebih ilmiah 

sesuai dengan derajat dan karakteristik atmosfir sifat dan budaya 

keilmuan di perguruan tinggi.  
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Pancasila hanya menjadi mata kuliah pelengkap dan tidak memiliki 

target kompetensi yang diarahkan dalam satuan kurikulum. Ia sekedar 

menggugurkan kewajiban, bahwa perguruan tinggi tidak secara radikal 

menghilangkan mata kuliah tersebut, namun tetap membiarkannya secara 

”kurang terhormat” karena kualitas kurikulunya tetap sama dengan 

standard derajat keilmuan siswa/i di sekolah menengah pertama maupun 

atas dengan beban satuan kurikulum per semester  sebanyak 2 sks atau 

paling banyak 90 menit per minggu/ satu kali tatap muka secara teoritis 

dan text book thinking. 

Bahkan ada perguruan tinggi yang menghapus mata kuliah ini dari 

satuan kurikulum, serta bahkan adapula perguruan tinggi terbesar di 

Indonesia yang melakukan kebohongan akademis, yakni ada mata kuliah 

Pancasila, namun tidak ada tatap muka dalam perkuliahan. Nilai Pancasila 

diperoleh justru misalnya apabila para mahasiswa/i dalam ospek dapat 

menjawab pertanyaan tertulis tentang mekanisme dan sistem administrasi 

akademik di Kampus tersebut atau hanya sekadar mengirimkan paper 

tentang Pancasila. 

Kondisi tersebut adalah fakta yang amat pahit bagaimana sebuah 

ideologi bangsa, yang oleh dunia internasional diakui kebesarannya 

sebagai sebuah platform politik berbangsa dan bernegara serta disusun 

oleh kaum intelektual cerdas, kaum negarawan yang memiliki sens of 

nasionalism tinggi,  justru ditelantarkan oleh generasi berikutnya. 

Meminjam istilah Budayawan Emha Ainun Najib, Pancasila telah menjadi 

”gelandangan” di kampungnya sendiri.  

Dan parahnya, proses pendangkalan substansi Pancasila tersebut, 

justru dilakukan oleh Perguruan tinggi, lembaga yang seharusnya memiliki 
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kewajiban moral-intelektual melalui Tri Dharma untuk membentuk kembali 

paradigma masyarakat mengenai Pancasila secara ilmiah dan obyektif.  

Sesuai dengan amanah konstitusi pada Sidang Istimewa 1998 lalu, 

yang telah menyepakati bahwa Pancasila bukan lagi sebagai ideologi 

tunggal, ia sudah menjadi ideologi terbuka yang sudah seharusnya sejajar 

dengan ideologi-ideologi besar lainnya di dunia, perguruan tinggi menjadi 

tempat yang diamanahkan negara untuk selalu senantiasa menganalisis 

dan menjawab masalah-masalah yang menyangkut ideologi negara untuk 

diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

dengan segala implikasinya.  

Namun faktanya apakah perguruan tinggi, telah cukup intens 

melakukan telaah, pengkajian dan transformasi serta sosialisasi tentang 

Pancasila ? Walaupun penulis tidak memiliki data statistik tentang 

sejauhmana peran perguruan tinggi dalam melakukan pengkajian, analisis 

dan sosialisasi ideologi Pancasila, penulis amat yakin saat ini tidak ada 

satupun perguruan tinggi yang memiliki concern dalam bentuk program 

yang secara sistematis dan terstruktur dilakukan melalui lembaga 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimilikinya untuk 

menjalankan amanah konstitusi tersebut. Tema-tema Pancasila secara 

parsial hanya ramai ditulis dan dikemukakan oleh para akademisi 

menjelang kelahirannya 1 Juni, dan dikemas melulu berdasarkan paper-

paper singkat tentang Pancasila.  

 

G. Fakta Yuridis Implementasi Pendidikan pancasila dalam dunia 
pendidikan  

 
Lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi adalah suatu 

komunitas ilmiah. Suatu komunitas yang memiliki atmosfir akademik. 
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Disinilah tempat dimana produk intelektual dilahirkan, dikembangkan dan 

diimplementasikan. Dengan kata lain Lembaga Pendidikan, khususnya 

perguruan tinggi merupakan laboratorium bagi masyarakat ilmiah, yang 

memberikan kontribusi bagi terciptanya proses pemberdayaan berfikir 

sesuai dengan khasanah ilmu dan kapasitas yang dimiliki, untuk 

dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Esensi peran dan fungsi perguruan tinggi tersebut tertuang 

kedalam pola orientasi yang menjadi bagian dari kegiatan akademik atau 

yang biasa dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian).  

Berbicara tentang pendidikan, maka perguruan tinggi bukan hanya 

menciptakan suatu mekanisme kegiatan belajar-mengajar secara formal 

saja. Tetapi ia juga harus mampu menumbuh-kembangkan nilai di dalam 

pendidikan.  

Nilai yang dimaksud itu adalah bahwa di dalam pendidikan – 

terdapat budaya dan etika akademis yang diperuntukkan bagi 

kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks itulah maka pendidikan 

(khususnya di perguruan tinggi) harus setidaknya mengambil ikhtiar dari 

hakekat ilmu, yaitu dikaji secara ilmiah dan dianalisa secara kontekstual 

agar bermanfaat bagi individu, masyarakat bangsa dan negara. 

Sebagai komunitas ilmiah, Perguruan Tinggi harus mampu 

membangun responsibilitas yang bersifat konseptual dan solutif tentang 

berbagai hal yang berkaitan dengan situasi-kondisi yang berkembang 

ditengah masyarakat. Dengan demikian perguruan tinggi menjadi media/ 

sarana yang mampu mentransformasikan relevansitas perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam berbagai kapasitasnya sesuai dengan dinamika dan 
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perkembangan zaman. Termasuk bagaimana merespons perkembangan 

zaman yang saat ini sudah berdimensi global. 

Berkaitan dengan itu maka sesuai dengan amanat UUD 1945 dan 

Tap MPR No. II/MPR/1993 dinyatakan bahwa : Pendidikan nasional yang 

berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan 

kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia 

serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun 

dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. 

Penyelenggaraan Pendidikan nasional harus mampu meningkatkan, 

memperluas dan memantapkan usaha penghayatan dan pengamalan 

Pancasila serta membudayakan nilai-nilai Pancasila agar diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari di segenap masyarakat.  

Lebih jauh ketetapan MPR No. XVIII/ MPR/ 1998 hasil Sidang 

Istimewa MPR 1998 menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, 

sebagai ideologi nasional yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang 

harus dilaksanakan secara konsisten. Pancasila sudah tidak menjadi satu-

satunya azas, Pancasila telah menjadi sebuah ideologi terbuka yang dikaji 

dan dikembangkan berdasarkan kultur dan kepribadian bangsa. Ketetapan 

MPR juga menyebutkan bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat 

Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan disemua jalur, 

jenis dan jenjang pendidikan nasional.  
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TAP MPR RI No. V/MPR/ 2000, tentang pemantapan Persatuan dan 

Kesatuan Nasional juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara 

yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam 

masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi 

Indonesia masa depan.  

Dalam konteks tersebut diatas, hal ini berarti konsekwensi logisnya 

pendidikan Pancasila disetiap jenjang pendidikan, harus terus menerus 

ditingkatkan ketepatan materi instruksionalnya, dikembangkan kecocokan 

metodologi pengajarannya, di-efisien dan di-efektifkan manajemen 

lingkungan belajarnya. Dengan kata lain lembaga pendidikan memiliki 

peran dan tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada 

semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara 

ilmiah dan obyektif. 

Disamping itu, jika ditelaah kembali secara yuridis formal, 

sebelumnya perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, juga 

tertuang dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan nasional. Pasal 39 dalam undang-undang tersebut 

menegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang 

pendidikan, wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan 

Kewarganegaraan dan pendidikan Agama.  

Demikian juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 

1999 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 13 (ayat 2) ditetapkan bahwa 

kurikulum yang berlaku secara nasional diatur oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan. Secara lebih rinci perkuliahan Pancasila diatur dalam 

surat keputusan Dirjen Dikti RI No. 467/DIKTI/KEP/1999 yang merupakan 

penyempurnaan dari keputusan Dirjen DIKTI No. 356/DIKTI/KEP/1995.  
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Dalam Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 467/DIKTI/KEP/ 1999 

tersebut dijelaskan pada pasal 1 bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila 

yang mencakup filsafat Pancasila merupakan salah satu komponen yang 

tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah umum dalam suatu 

susunan kurikulum inti perguruan tinggi.  

Pasal 2 menjelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila 

adalah mata kuliah wajib untuk diambil oleh setiap mahasiswa pada 

perguruan tinggi untuk program Diploma dan program Sarjana. 

Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila dirancang 

untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang Pancasila 

sebagai filsafat/ tata nilai bangsa, sebagai dasar negara dan ideologi 

nasional dengan segala implikasinya. 

Dari paradigma pendidikan Pancasila tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan Pancasila memiliki nilai fundamental bagi sistem 

pendidikan nasional secara komprehensif.  

Komitment negara terkait implementasi ideologi Pancasila mulai 

terdeviasi ketika lahir UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional. Pada Pasal 1 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 memang 

menegaskan bahwa : Pendidikan nasional adalah pendidikan yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan 

nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Pada pasal 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang dasar, fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional, juga berisi bahwa Pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.   
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Namun demikian pada pasal 37, dalam UU No. 20 tahun 2003 

tersebut yang berisi tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah, 

justru pendidikan Pancasila tidak tercantum.  

Fakta yuridis inilah yang kemudian menyebabkan mata pelajaran 

Pancasila hilang dari susunan mata pelajaran ditingkat pendidikan dasar 

dan menengah, dan hanya menjadi pendidikan kewarganegaraan. Apalagi 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan, sama sekali tidak mengatur tentang 

pendidikan Pancasila. 

Berdasarkan fakta yuridis tentang dasar hukum mengenai 

pendidikan nasional tersebut, khususnya terkait dengan pendidikan 

Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa negara harus bertanggung 

jawab berkaitan semakin menurunnya pemahaman masyarakat khususnya 

generasi muda tentang ideologi Pancasila.  

Dalam konteks ini negara dapat dikategorikan sebagai pihak yang 

paling ekstrem secara struktural dan sistemik melakukan pendangkalan 

terminologi dan eksistensi Pancasila di tengah kehidupan masyarakat.  

Hal tersebut menunjukkan sejatinya memang negara tidak memiliki 

komitment, baik secara empiris, sosiologis maupun yuridis untuk 

menjalankan amanah konstitusi.  

Padahal, sebagai episentrum dalam rangka menelaah, mengkaji 

dan melestarikan nilai-nilai Pancasila, lembaga pendidikan seharusnya 

justru menjadi garda paling depan dalam upaya mengawal eksistensi nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

Dengan penggambaran tersebut diatas, menurut Praktisi 

pendidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Andi Andrianto, menyebabkan 
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saat ini diskursus tentang pendidikan Pancasila tampaknya kurang 

dianggap seksi lagi di dunia akademik. Bahkan topik mengenai Pancasila 

tenggelam di tengah dinamika pendidikan negeri ini oleh wacana 

kapitalisme, sosialisme, marxisme, demokrasi, globalisasi, dan sebagainya.  

Fenomena kontemporer ini juga menunjukkan lima sila dan 36 butir 

yang terdapat dalam seluruh sila-sila yang termaktub dalam Pancasila 

hanya sekedar kata dan kalimat normatif yang dangkal dan tidak menarik 

minat wacana secara akademis. Indikatornya sederhana, gaung wacana 

Pancasila sudah tak terdengar lagi di ruang kelas, diskusi informal, dan 

budaya akademis lainnya di lingkup kampus. 

Tidak seriusnya negara membangun dan mengembangkan 

komitment dalam melakukan upaya penyelamatan ideologi Pancasila, 

telah membuat banyak pihak saat ini terlihat ragu untuk meletakkan 

kembali Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup sesuai dengan 

landasan idiil, landasan konstitusionil dan landasan operasionil dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara.   

Apalagi departemen pendidikan nasional, yang seharusnya menjadi 

pihak yang paling concern terhadap soal ini, malah meniadakan 

pendidikan Pancasila dari satuan kurikulum pendidikan, dan hanya 

menyisakan pendididikan kewarganegaraan. 

Dalam konteks ini, penulis sependapat dengan Ketua Ikatan Guru 

Civic Indonesia (IGCI) Retno Listyarti (lihat : Kompas.com, 12 Mei 2012), 

yang mengatakan bahwa tereduksinya pendidikan Pancasila, telah 

membawa dampak buruk terhadap pemahaman guru dan siswa tentang 

bagaimana hidup dalam masyarakat multikultural. Bahkan, istilah 

multikultural sebagai tema besar yang terkandung dalam Pancasila ini 

malah terdengar asing bagi siswa karena minim ditemukan dalam 
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pembelajaran di sekolah. Padahal Indonesia merupakan negara 

multikultural yang butuh membangun kebersamaan dalam keberagaman 

dan perbedaan agar terus harmonis sebagai suatu bangsa. 

Implikasi dari dampak materi Pancasila yang tak lagi menonjol 

dalam kurikulum inilah yang menyebabkan saat ini guru-guru yang masih 

menjadikan buku teks sebagai bahan ajar, juga akhirnya cenderung tidak 

mengembangkan ruang yang lebih dialogis dan kritis untuk mengajarkan 

dan mendiskusikan soal multikulturalisme dalam konteks dan relevansinya 

dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.  

Para penulis buku teks-pun tak mencantumkannya, karena 

mengikuti acuan dalam kurikulum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh 

departemen pendidikan nasional.  Dalam kondisi yang demikian itu, guru 

pengajar akhirnya terjebak pada pemahaman teoritis, sempit dan tekstual 

tentang apa yang disajikan dalam buku ajar tersebut. 

Fenomena dalam kehidupan belajar mengajar di tingkat satuan 

pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi, yang seharusnya 

menjadi episentrum proses transformasi, pelestarian, penelaahan, 

pengkajian dan implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan dinamika 

dan kondisi obyektif bangsa ini,  jelas sangat membahayakan 

kelangsungan Ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, bangsa ini 

sejatinya telah gagal dalam menjalankan amanah para pendiri bangsa 

untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila.  Seperti yang tegas telah 

diingatkan oleh Bung Karno: 

Syarat mutlak Indonesia merdeka adalah adanya konsep tentang 
Indonesia itu, yaitu Pancasila yang telah digali nilai-nilainya selama 
bertahun-tahun sebelum Indonesia merdeka. Konsekwensinya 
bangsa Indonesia  harus siap dan berani membela dan 
mempertahankannya. Mempertahankan Pancasila adalah amanah, 
ia membutuhkan landasan mental yang revolusioner yang maha 
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berat untuk suatu situasi yang revolusioner yang sedang membara. 
(Soekarno, dalam Roeslan Abdulgani, 1964; 283) 
 

H. Prospek Implementasi nilai-nilai filosofis Pendidikan Pancasila : 
Masukan untuk berbagai stakeholders (Penyelengara negara dan 
lembaga Pendidikan) 

 
Berdasarkan penjelasan tentang kondisi obyektif dan fakta empiris serta 

yuridis tentang Pancasila tersebut diatas, maka untuk membangun 

kembali keniscayaan dan prospek implementasi nilai-nilai filosofis 

Pancasila, perlu dilakukukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara penyelenggara kehidupan 

berbangsa dan bernegara, seharusnya mulai mengkampanyekan 

penggunaan atau idiom-idiom yang bernuansakan nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan penyelenggaraan negara maupun disetiap kerangka 

berfikir dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut penting untuk 

mulai memberikan pemahaman publik (public understanding) dan 

pengetahuan publik (public knowledge) tentang mulai tumbuhnya 

kembali paradigma dan komitment kuat negara terkait landasan idiil 

dan konstitusionil serta transformasi - sosialisasi ideologi Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitment tersebut 

kemudian di kongkritisasi melalui semangat implementasi kebijakan 

berdasarkan konsepsi nilai-nilai Pancasila tersebut sesuai dengan 

pandangan dan lapangan berfikir setiap pejabat negara dan 

penyelenggara negara. 

2. UU No. 20 tahun 2003, khususnya pasal 37 tentang kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

harus direvisi dan direvitalisasi dengan penambahan atau penekanan 
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yang mengatur tentang pendidikan Pancasila diberbagai tingkatan, 

jalur dan jenjang pendidikan. 

3. Pemerintah juga perlu menegaskan dan merumuskan kembali 

konstruksi pemahaman landasan idiil, konstitusionil dan landasan 

operasionil Pancasila bagi segenap aktivitas penyelengaraan negara 

dan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sehingga sebagai ideologi bangsa, masyarakat dapat 

menemukan relevasi dan kontekstualisasi secara ilmiah, obyektif dan 

konstruktif tentang Pancasila dalam menjawab berbagai kebutuhan 

dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. 

4. Khusus perguruan tinggi sebagai tempat yang diamanahkan negara 

dalam rangka melakukan proses transformasi, telaah, pengkajian dan 

pelestarian nilai-nilai Pancasila secara ilmiah dan obyektif, negara 

melalui kementerian pendidikan nasional dan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi seharusnya mendorong dengan kebijakan atau 

aturan agar tiap perguruan tinggi lebih fokus melakukan program-

program pengkajian kurikulum dan implementasi Pancasila secara 

akademis dan dialogis, dengan melibatkan segenap unsur civitas 

akademika.  Misalnya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, 

para dosen bidang studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 

serta organisasi kemahasiswaan dan segenap elemen kelompok studi 

lainnya yang dimiliki kampus. 

5. Melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan 

tinggi juga dapat melibatkan partisipasi dan peran lembaga swadaya 

masyarakat dalam rangka melakukan proses transformasi dan 

sosialisasi Pancasila dalam bentuk program pengkajian Pancasila 

kepada masyarakat secara dialogis, periodik, kontinyu dan konsisten 
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sesuai dengan landasan pemahaman umum Pancasila yaitu landasan 

historis, landasan kultural, landasan yuridis dan landasan filosofis. 

6. Kementerian pendidikan nasional, melalui direktorat jenderal 

pendidikan dasar dan menengah juga secara urgen mulai kembali 

melakukan revitalisasi dan perubahan kurikulum, termasuk melakukan 

perubahan yang revolusioner terkait metodologi dan konsep belajar – 

mengajar tentang pendidikan Pancasila agar layak secara kognitif dan 

afektif mampu diterjemahkan dan dipahami oleh para siswa/i, 

sehingga menimbulkan ketertartikan minat dan apresiasi akademis 

terhadap produk intelektual sejarah bangsa serta secara konatif 

mampu diaplikasikan oleh para siswa/i dalam kehidupan sehari-hari.  

7. Prospek pelestarian Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional juga 

akan sangat dipengaruhi oleh berbagai program-program aksi dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, 

dan berbagai komunitas lainnya, termasuk organisasi partai politik dan 

LSM. Pemerintah dalam hal ini dapat menjadi fasilitator untuk 

mendorong komitment semua pihak terutama lembaga-lembaga 

tersebut untuk melakukan berbagai program-program implementatif 

dalam rangka menumbuh kembangkan semangat, kepedulian dan 

pemahaman mengenai ideologi Pancasila sebagai mainstream dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh kongkrit 

yang dilakukan oleh MK dalam melaksanakan program debat 

pemahaman konstitusi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia 

merupakan oase sekaligus stimulus bagi lembaga-lembaga lainnya 

dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila 

sebagai ideologi bangsa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai penjelasan yang terdapat dalam bab pembahasan 

sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ; 

1. Upaya untuk menyelamatkan ideologi Pancasila yang mulai 

terdegradasi dari pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda 

bangsa Indonesia menjadi suatu keharusan yang mendesak dan harus 

dilaksanakan secara terus menurus dengan berbagai pendekatan dan 

metologi yang kreatif, ilmiah, rasional dan obyektif.  

2. Secara faktual, era reformasi - demokrasi (pasca jatuhnya Orde Baru) 

saat ini memang banyak melahirkan tatanan nilai dan perubahan 

positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Namun demikian, semenjak empat presiden memimpin di era 

demokrasi ini termasuk era kepemimpinan presiden Yudhoyono, 

terdapat fakta kemunduran yang patut menjadi concern bagi 

masyarakat Indonesia. Yakni makin lemahnya paradigma berfikir 

masyarakat dalam memahami ideologi bangsanya sendiri. Yakni 

ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat negara (sebagai landasan idiil, 

konstitusionil dan operasionil) dan sebagai alat pemersatu bangsa.  

3. Implikasi dari lemahnya paradigma tentang ideologi bangsanya sendiri 

itu tercermin dari iklim demokrasi yang sedang kita jalankan saat ini 

yang cenderung bergerak tanpa nilai. Ia tumbuh dan berkembang 

diatas paham egosentrisme, keterbukaan dan liberalisme berfikir yang 

pada akhirnya mereduksi konstruksi kepribadian dan jati diri bangsa. 

Dalam konteks ini Pancasila sebagai ideologi bangsa seolah tenggelam 
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ditengah gelombang kedigdayaan demokrasi liberal yang berisi 

didalamnya masyarakat techno struktur yang kapitalis dan chaovinis 

akan kebebasan dan iberalisme berfikirnya.  

4. Gagalnya negara Orde Lama dan negara Orde Baru melakukan 

pemaknaan Pancasila untuk ditransformasi dan diindokrinasi kepada 

masyarakat menjadi anti tesa terkait keengganan masyarakat saat ini 

untuk ”memikirkan” kembali Pancasila secara serius dan obyektif. 

Sebab kedua rezim kekuasaan tersebut sama-sama menggunakan 

”Pancasila” sebagai alat kekuasaan yang paling ampuh untuk 

pengendalian politik kekuasan. Karena faktor pengalaman politik inilah 

akhirnya Pancasila secara filosofis ”tidak diminati” lagi sebagai tema 

besar politik. Saat ini, banyak pihak baik penyelenggara negara 

maupun tokoh masyarakat dan elemen kelompok masyarakat lainnya, 

lebih menyukai terminologi istilah yang populer dengan jargon atau 

idiom-ideom demokrasi liberal. 

5. Gagalnya sosialisasi tentang Pancasila secara efektif, karena selama ini 

Pancasila selalu didekati dari sudut pandang yang bersifat teoritis. 

Pendekatan teoritis terhadap Pancasila akhirnya berimplikasi pada 

suatu usaha yang melelahkan dan sia-sia. Pancasila akhirnya 

membeku dan buntu dalam bentuk formal, sehingga tidak mampu 

memberikan ilham serta daya dorong untuk memecahkan berbagai 

persoalan yang dihadapi bangsa. Pancasila justru menjadi ancaman 

serius demokrasi dan iklim demokratisasi di Indonesia pada saat itu. 

6. Pendidikan Pancasila memiliki landasan yuridis sebgai upaya untuk 

memberikan landasan dan pemahaman berfikir warga negaraanya 

tentang dasar dan filsafat negara. Namun pada kenyataannya, 

pemerintah dan negara semakin tidak peduli dengan sosialisasi dan 
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upaya pemahaman terhadap dasar negara/ ideologi Pancasila. 

indikatornya jelas, makin hilangnya content kurikulum pelajaran 

Pancasila dari level pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. 

7. Begitu pula mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Kurikulum 

Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi saat ini juga kerap tidak 

mengakomodasi pendidikan Pancasila dalam konteks yang lebih ilmiah 

sesuai dengan derajat dan karakteristik atmosfir sifat dan budaya 

keilmuan di perguruan tinggi.  Pancasila hanya menjadi mata kuliah 

pelengkap dan tidak memiliki target kompetensi yang memadai yang 

diarahkan dalam satuan kurikulum. Ia sekedar menggugurkan 

kewajiban, bahwa perguruan tinggi tidak secara radikal menghilangkan 

mata kuliah tersebut, namun tetap membiarkannya secara ”kurang 

terhormat” karena kualitas kurikulunya tetap sama dengan standard 

derajat keilmuan siswa/i di sekolah menengah pertama maupun atas 

dengan beban satuan kurikulum per semester  sebanyak 2 sks atau 

paling banyak 90 menit per minggu/ satu kali tatap muka secara 

teoritis dan text book thinking. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimplan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Pemerintah dan para penyelengara negara lainnya, seharusnya sudah 

memiliki visi yang sama terkait quo vadis nasib ideologi Pancasila ke 

depan ditengah berbagai tantangan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

2. Pemerintah dan lembaga-lembaga negara penyelenggara kehidupan 

berbangsa dan bernegara, seharusnya mulai mengkampanyekan 
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penggunaan atau idiom-idiom yang bernuansakan nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan penyelenggaraan negara maupun disetiap kerangka 

berfikir dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut penting untuk 

mulai memberikan pemahaman publik (public understanding) dan 

pengetahuan publik (public knowledge) tentang mulai tumbuhnya 

kembali paradigma dan komitment kuat negara terkait landasan idiil 

dan konstitusionil serta transformasi - sosialisasi ideologi Pancasila 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitment tersebut 

kemudian di kongkritisasi melalui semangat implementasi kebijakan 

berdasarkan konsepsi nilai-nilai Pancasila tersebut sesuai dengan 

pandangan dan lapangan berfikir setiap pejabat negara dan 

penyelenggara negara. 

3. UU No. 20 tahun 2003, khususnya pasal 37 tentang kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

harus direvisi dan direvitalisasi dengan penambahan atau penekanan 

yang mengatur tentang pendidikan Pancasila diberbagai tingkatan, 

jalur dan jenjang pendidikan. 

4. Pemerintah juga perlu menegaskan dan merumuskan kembali 

konstruksi pemahaman landasan idiil, konstitusionil dan landasan 

operasionil Pancasila bagi segenap aktivitas penyelengaraan negara 

dan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Sehingga sebagai ideologi bangsa, masyarakat dapat 

menemukan relevasi dan kontekstualisasi secara ilmiah, obyektif dan 

konstruktif tentang Pancasila dalam menjawab berbagai kebutuhan 

dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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5. Khusus perguruan tinggi sebagai tempat yang diamanahkan negara 

dalam rangka melakukan proses transformasi, telaah, pengkajian dan 

pelestarian nilai-nilai Pancasila secara ilmiah dan obyektif, negara 

melalui kementerian pendidikan nasional dan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi seharusnya mendorong dengan kebijakan atau 

aturan agar tiap perguruan tinggi lebih fokus melakukan program-

program pengkajian kurikulum dan implementasi Pancasila secara 

akademis dan dialogis, dengan melibatkan segenap unsur civitas 

akademika.  Misalnya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, 

para dosen bidang studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 

serta organisasi kemahasiswaan dan segenap elemen kelompok studi 

lainnya yang dimiliki kampus. 

6. Melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat, perguruan 

tinggi juga dapat melibatkan partisipasi dan peran lembaga swadaya 

masyarakat dalam rangka melakukan proses transformasi dan 

sosialisasi Pancasila dalam bentuk program pengkajian Pancasila 

kepada masyarakat secara dialogis, periodik, kontinyu dan konsisten 

sesuai dengan landasan pemahaman umum Pancasila yaitu landasan 

historis, landasan kultural, landasan yuridis dan landasan filosofis. 

7. Kementerian pendidikan nasional, melalui direktorat jenderal 

pendidikan dasar dan menengah juga secara urgen mulai kembali 

melakukan revitalisasi dan perubahan kurikulum, termasuk melakukan 

perubahan yang revolusioner terkait metodologi dan konsep belajar – 

mengajar tentang pendidikan Pancasila agar layak secara kognitif dan 

afektif mampu diterjemahkan dan dipahami oleh para siswa/i, 

sehingga menimbulkan ketertartikan minat dan apresiasi akademis 
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terhadap produk intelektual sejarah bangsa serta secara konatif 

mampu diaplikasikan oleh para siswa/i dalam kehidupan sehari-hari.  

8. Prospek pelestarian Pancasila sebagai sebuah ideologi nasional juga 

akan sangat dipengaruhi oleh berbagai program-program aksi dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, 

dan berbagai komunitas lainnya, termasuk organisasi partai politik dan 

LSM. Pemerintah dalam hal ini dapat menjadi fasilitator untuk 

mendorong komitment semua pihak terutama lembaga-lembaga 

tersebut untuk melakukan berbagai program-program implementatif 

dalam rangka menumbuh kembangkan semangat, kepedulian dan 

pemahaman mengenai ideologi Pancasila sebagai mainstream dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh kongkrit 

yang dilakukan oleh MK dalam melaksanakan program debat 

pemahaman konstitusi kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia 

merupakan oase sekaligus stimulus bagi lembaga-lembaga lainnya 

dalam rangka menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila 

sebagai ideologi bangsa. 
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