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Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa

• Latar Belakang Lahirnya Pancasila: Pluralisme sebagai “fakta
permanen”

• Keragaman terjadi karena “beban nalar” (the burden of reasons).

• Keberadaan tak terhindarkan dari Faksi/Group Interests/Passion and Emotion

• Solusi Normatif Sukarno
• Kebangsaan yg dimaksud Soekarno adalah tidak dibangun atas dasar

faham ras, suku bangsa, kebudayaan, ataupun agama tertentu.
• Kebangsaan Indonesia bukan kebangsaan satu negara untuk satu orang

atau satu golongan saja, melainkan negara "satu buat semua, semua
buat satu".

• Bagaimana Mangatasi Problem Faksi? Pengetahuan kita
sementara ini:
• Persatuan tidak dapat dilakukan melalui penyeragaman pikiran,

gagasan, termasuk identitas atau kebudayaan (Pelajaran dari Praktek
Pancasila di Bawah Orde Baru Suharto)

• Menjaga dan mengembangkan persatuan membutuhkan sistem
kerjasama, pelembagaan politik, aturan main dst…



Pancasila Sukarno dan “Tradisi Virtues”

• Dr. Radjiman Wedyodiningkrat (1945): Apa dasar
dari Negara yang akan kita bentuk?
• Agenda Setting: Rujukan, Naskah Sidang BPUPK 

(Sejumlah proposal diajukan)

• Sukarno mewarisi kita tentang “cara berpikir”: Pancasila. 
Trisila: Eka Sila Penerapan “Nalar Publik” (Public 
Reason) dan metode “keseimbangan reflektif” (reflective 
equilibrium)?



Keberagaman dan Konsepsi Federalist 
Paper #10 di Amerika (ditulis tahun
1787 oleh J. Madison)
• Dengan faksi, saya memahaminya sebagai kumpulan warga negara, entah

membentuk mayoritas atau minoritas, dari keseluruhan warga negara, yang 
bersatu, dan digerakkan oleh daya spontan (impulse) bersama akan semangat
(passion) atau kepentingan, yang bertentangan dengan hak-hak warga
negara lain, atau dengan kepentingan rata rata, atau kepentingan permanen
dari masyarakat. 

• Ada dua metode untuk menyembuhkan “kenakalan” (mischief) (atau
membatasi kerusakan yang disebabkan oleh) faksi:  pertama, dengan
menghilangkan sebab-sebabnya (by removing its causes); yang lain, dengan
mengendalikan akibatnya (by controlling its effects.)

• Kemudian ada dua cara juga untuk menghilangkan (menghapus) sebab-
sebab faksi: yang pertama, dengan menghancurkan “kebebasan” (liberty) 
yang esensial bagi keberadaannya; yang lain, dengan cara memberikan setiap
warga negara opini yang sama, passion yang sama dan kepentingan yang 
sama. 

• Lihat selengkapnya di: https://billofrightsinstitute.org/founding-
documents/primary-source-documents/the-federalist-papers/federalist-
papers-no-10/

https://billofrightsinstitute.org/founding-documents/primary-source-documents/the-federalist-papers/federalist-papers-no-10/
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Tradisi Deontologi: Perbandingan
Negara Lain

• Abad 17: Federalist Paper #10 (James Madison, 
Alexander Hamilton, John Jay). 
• Bagaimana Menghindarkan Kesewenang-wenangan dan

penyalahgunaan kekuasaan? Idea “separation of 
power and Check and Balances.” 

• Bagaimana Menghormati dan Menghargai kelompok
Minoritas, bagaimana menghindari tirani mayoritas?
Kasus pemilihan Presiden di Amerika: “electoral college”



Keadilan dalam Kemajemukan : 
Strategi Multikulturalisme
• Pendekatan/Strategi Multikulturalisme (Liberalisme)

• Pendekatan “politik universal,” melalui dua cara:
• pemberlakuan “persamaan politik formal” (formal poltical equality)-

universal suffrage
• pemberlakua “persamaan kesempatan” (equality of opportunity)—

• Pendekatan “politik perbedaan” (the politics of difference)-->setiap
orang dihargai sama tetapi juga memiliki identitas yang
berbedasetiap keunikan perlu mendapatkan pengakuan
(recognition) yang sama—Rekognisi berarti penerimaan atas
identitas diri individu yang sadar terhadap identitas diri individu
yang sadar lainnya, dan tuntutan akan martabat mendorong
pentingnya “politik tentang pengakuan yang setara”

• Apa yang menonjol dari pendekatan multikulturalisme
(Liberalisme)? 
• Menekankan Netralitas negara
• Identitas (jati diri, kepribadian) sosial disamakan dengan identitas

kebudayaan, dan identitas dipahami sebagai statis dan tidak
berubah.



Kritik terhadap Multikulturalisme

• Identitas ditentukan oleh interaksi dengan orang orang lain, dan
tidak terbentuk atau terjadi dalam isolasi.

• Keberadaan tidak sama (equal) sebagai kehadiran (being as
presence) dan objektifitas bukan sesuatu yang ada dalam dirinya
sendiri (being inherent in themselves), tetapi merupakan
konstruksi sosial: objektifitas sosial selalu dibentuk melalui
tindakan kekuasaan (acts of power)

• Teori rekognisi mengandung kelemahan serius karena tidak
memiliki analisis kekuasaan (analysis of power), sementara
identitas selalu dikonstruksi melalui hubungan hubungan
kekuasaan (relations of power).

• Problem identitas bukan hanya problem rekognisi, tetapi problem
kekuasaan: sekelompok orang, melalui sistem dan struktur
kekuasaan, mempertahankan hak-hak istimewanya (privilege)
atas kelompok/bangsa lain.

• Pendekatan liberal/multikultural gagal menjawab persoalan
identitas yang terkait dengan HIRARKI SOSIAL YANG TIDAK ADIL!



Kerangka Konsep-Konsep
Implementasi Pancasila

• Agama: Setua umur manusia. Tidak ada cara untuk
menarik saripari atau kesesuaian ajaran keagamaan
dengan Filsafat Sosial/ideologi Politik.

• Filsafat Sosial/Ideologi Politik (Termasuk teori dan
Prinsip Keadilan Sosial yang akan dibahas
Selanjutnya): Buatan atau ciptaan manusia. Sebuah
filsafat sosial (misalnya liberalisme/sosialisme dsb) 
seringkali bukan merupakan doktrin yang monolitik
(tunggal).

• Teknologi: Produk Ilmu Pengetahuan. Perkembangan
teknologi tidak membuat manusia menjadi sama
dalam cara berpikirnya, dan perilakunya. 

• Perbedaan Makna Penting: Prinsip, Kebijakan, 
Hukum/Aturan (Rules).



Principles, Policies, and Rules
• Prinsip (principles) adalah Standard yang harus dipatuhi, bukan karena

standard ini akan menyebabkan perbaikan situasi sosial, politik atau
ekonomi yang diinginkan tetapi karena merupakan kebutuhan rasa 
keadilan atau kepatutat (fairness) atau karena dimensi moral yang lain

• Kebijakan (policies) adalah sejenis standard yang menentukan suatu
tujuan yang yang akan dicapai, umumnya sebagai peningkatan
keadaan sosial, ekonomi dan politik sebuah masyarakat (meskipun
sejumlah tujuan berorientasi negatif misalnya kebijakan untuk
melindungi diri dari perubahan yang tidak diinginkan
• standard bahwa kecelakaan lalu lintas harus diturunkan merupakan sebuah

kebijakan, tetapi standard bahwa tidak seorangpun boleh mengambil
keuntungan dengan cara yang salah atau melalui tindakan yang salah adalah
prinsip (no man may profit by his own wrong)

• Dalam situasi bencana, misalnya, “save the greatest numbers numbers” (SGN) 
atau Save All who can be save (SALL) merupakan dua pilihan prinsip, 

• antara efisiensi dan equality: A maxim “treat those who will benefit most from 
treatment and live longest as a result” (dalam situasi bencana keterbatasan
ventilator misalnya) atau Egalitarian Model: “those who are dangerously 
wounded must be tended first, entirely without regard to rank or distinction” 
(D.J. Larrey, Napoleon’s Surgeon General)

Source: 

-R. Dworkin, R. 1977. Taking Rights Seriously. Harvard University Press: Cambridge.

-N. Zack, 2009. Ethics for Disaster. Rowman & Littlefield Publishers, Inc: Maryland.



Rules/Aturan/Hukum

• Rules berlaku dengan cara ya atau tidak sama sekali
(“all-or-nothing fashion”): i.e. imagine a game of 
basketball rule. A rule of law, like the rule that a will is 
invalid unless signed by three witnesses, fit the model 
well.

• Contoh prinsip berbeda:  Principle, no man may profit 
from his own wrong, it does not mean that ”the law 
never permits a man to profit from wrongs he 
commits”. Example (notorious): “If I trespass on your 
land long enough, some day I will gain a right to cross 
your land whenever I please…”

• Rules maybe binding: a). because it is accepted b). 
because it is valid-rules of recognition

Source: Dworkin, R. 1977. Taking Rights Seriously. 
Harvard University Press: Cambridge.



Sumber Wawasan dan Prinsip-Prinsip
Keadilan Sosial

• Keadilan Utilitarianisme

• Keadilan Liberal (Persamaan Liberal, Libertarianisme, 
Liberal Klasik)

• Keadilan Marxisme
(Leninisme/Stalinisme/Maoisme/Marhaenisme?)

• Keadilan Komunitarianisme

• Teori dan Pendekatan Alternatif (Post-
Struktural/Gender/Etnis)

• Catatan: jika dilihat dari praktek keadilan sosial di 
Indonesia, virtues, deontologi, teleologi/utiliarianisme
dapat tercakup dalam nilai nilai Pancasila



Arah Ukuran Keberhasilan Implementasi
Pancasila: Mewujudkan “Keadilan Sosial” dan
mendorong peningkatan “Standard Etik dan
Integritas” Penyelenggara Negara dan Warga
Negara?

• Dua Kemungkinan Arah Ukuran Keberhasilan
Implementasi Pancasila (sebagian merupakan
spirit RUU-HIP?): 
• Mewujudkan Keadilan Sosial?

• Mempromosikan Standard Etika dan Integritas
Penyelenggara Negara dan Warga Negara yang semakin
Tinggi?



Program FPR dan MEPI UGM

• Pancasila sebagai Dasar Negara: Pancasila berlaku
untuk atau HARUS diterapkan pada struktur dasar
masyarakat (basic structure of society): sistem
sosial, ekonomi dan politik yang melandasi
kehidupan bersama.

• Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa: Nilai
Nilai Pancasila PERLU berlaku sebagai panduan
atau petunjuk hidup sehari hari, bagi individu dan
masyarakat sipil (warga negara).



Strategi Membumikan/Menerapkan Pancasila

https://psp.ugm.ac.id

• Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa 

Melalui MEPI-(Manajemen Etika dan Penguatan 

Integritas) https://mepi.ugm.ac.id

• Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui FPR (Fora 

Pemeriksaan Regulasi) (https://fpr.psp-

network.com/

https://psp.ugm.ac.id/
https://mepi.ugm.ac.id/
https://mepi.ugm.ac.id)/
https://fpr.psp-network.com/






Kesimpulan

• Era Baru: Berbeda dengan “Orde Baru.” Tidak ada
“Order” yang diandaikan dalam Era  Baru. Era baru
mungkin riuh rendah atau bising, tetapi bukan harus
dan akan berarti “chaos” (kacau). Stabilitas dan
ketertiban di Era Baru memiliki makna yang sangat
berbeda dengan era Orde Baru

• Mengembangkan Pancasila: mensyaratkan dua
kapasitas ilmu pengetahuan normatif maupun
faktual/empirik.

• Pendekatan Era baru: menggabungkan kemampuan
oleh ”keahlian” (experts) dan oleh “demos” (rakyat), 
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara lebih
bermakna.



TERIMAKASIH


