
( I  ) 

INDONESIA DAMAI DAN BERSATU 

 

REFORMASI DAN LIBERALISASI SENTRIFUGAL 

1. Sekarang ini, perkembangan masyarakat memperlihatkan gejala yang kritis. Masyarakat seakan 

mengalami disorientasi yang gawat. Pancasila sebagai ideologi pemersatu juga semakin cenderung 

dipersepsi secara salah seakan-akan hanya mencerminkan ideologi kekuasaan Orde Baru. 

2. Reformasi melalui demokratisasi dan desentralisasi serta keterbukaan menghadapi gelombang 

globalisasi membuka ruang kebebasan yang sangat luas dalam kemajemukan yang belum mampu 

atau cenderung kurang berdaya mengendalikan dinamika kebebasan yang produktif; 

3. Kebebasan menyebabkan pelbagai dimensi perbedaan menyeruak dan meningkat dengan orientasi 

sentrifugal. Semua golongan dan kelompok yang berbeda-beda cenderung larut dalam cara berpikir 

masing-masing dengan memanfaatkan ruang kebebasan untuk mengekspresikan secara egois segala 

pemikiran dan pandangan serta persepsinya masing-masing tentang kebenaran; 

4. Kebebasan juga menyebabkan dan mendorong semakin berkembangnya pragmatisme dan orientasi 

deideologis di semua bidang kehidupan yang tercermin dalam cara berpikir jangka pendek, mental 

menerabas, dan semakin diabaikannya idealisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara; 

5. Sistem kelembagaan negara dan pemerintahan mengalami gejala disfungsi atau malfungsi, disertai 

oleh sistem norma yang mengalami guncangan yang mengakibatkan keadaan ketidakberaturan atau 

anomi; 

6. Kepemimpinan di semua lapisan cenderung hanya berorientasi popular (pop-leaders) sebagai akibat 

budaya politik yang baru tumbuh dalam tradisi demokrasi yang masih tertatih-tatih, menyebabkan 

timbulnya gejala keterpisahan (i) antara kesadaran pusat kekuasaan yang mengklaim popularitas 

dukungan rakyat dengan kesadaran kelas menengah yang mempengaruhi pembentukan wacana 

publik dan menentukan ‘day-today-politics’, dan (ii) antara retorika politik yang tercermin di media 

massa yang dijadikan ukuran popularitas dengan tindakan nyata yang mempengaruhi dinamika 

kehidupan dalam masyarakat; 

7. Tokoh-tokoh dalam infrastruktur masyarakat tanpa disadari didorong pula oleh keadaan untuk 

terlibat dan melibatkan diri dalam agenda-agenda politik nasional, sehingga fungsi pembinaan 

masyarakat terbengkalai. Masyarakat bebas semakin berkembang tidak terkendali. Akibatnya, 

simbol-simbol tradisi keagamaan menjadi tidak berfungsi dalam membina perilaku masyarakat, dan 

bahkan terseret ke dalam ekspresi ekstrim dalam spektrum yang meluas, mulai dari kutub 

konservatisme sampai ke liberalisme yang paling utopis dan ekstrim. 

 

Ketujuh hal itu terus tumbuh dalam kenyataan praktik selama 13 tahun reformasi, yang apabila 

tidak mampu dikonsolidasikan secara terarah dan terkendali, dapat mengakibatkan: (a) disintegrasi 

sosial, (b) disintegrasi nasional, dan (c) menyebabkan apresiasi terhadap ide demokrasi dan kebebasan 

itu sendiri justru mengalami penurunan secara kontra-produktif. Untuk itu, diperlukan kampanye 



dialogis yang besar-besaran, luas, dan partisipatoris untuk Indonesia Damai dan Bersatu. Semua pihak 

sebaiknya berhenti saling salah menyalahkan. Para penyelenggara negara, pemimpin dan pegiat dalam 

masyarakat, serta pengusaha dan buruh di dunia kerja, hendaklah sama-sama menyadari seriusnya 

ancaman disintegrasi dan kerapuhan apresiasi terhadap sistem demokrasi yang dapat membawa 

perjalanan bangsa dan negara ke arah yang menyimpang dari cita-cita kemerdekaan dan cita-cita 

reformasi untuk kemajuan dan ketinggian peradaban bangsa. Untuk itu, semua pihak dituntut 

membangun semangat kerjasama untuk secara konsisten:  

(i) Mengembangkan dan mengkampanyekan visi ideologis di tengah kecenderungan pragmatisme; 

(ii) Mengarahkan lingkungan warga sekitar dan dalam lingkungan tanggungjawab masing-masing untuk 

berskap sentripetal di tengah gelombang sikap sentrifugal; dan 

(iii) Memprakarsai, mendorong, dan mencontohkan kegiatan kerjasama, serta memberikan dukungan 

penguatan terhadap setiap upaya kerjasama di tengah kesenangan warga masyarakat untuk 

bersaing satu sama lain secara sehat atau pun tidak sehat.  

(iv) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang bersifat membaurkan dan mempersatukan di 

tengah kecenderungan untuk membedakan; serta 

(v) Menggerakan roda organisasi suprastruktur politik dan infrastruktur masyarakat yang berada dalam 

lingkup tanggungjawab masing-masing tokoh dan pemimpin masyarakat serta para pejabat negara 

dan pemerintahan untuk secara efektif mengkampanyekan Indonesia damai dan bersatu 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

 

INSTRUMEN PEMERSATU  

1. Ideologi. Di tengah pragmatisme zaman sebagai akibat berkembangnya paham neo-liberalisme di 

dunia, berkembang anggapan bahwa sejarah sudah berakhir dan bahwa ideologi sudah mati. Bagi 

bangsa Indonesia, kedua tesis ini tidak berlaku dan tidak boleh berlaku. Indonesia akan terus hidup 

dalam sejarah menuju peradaban yang semakin tinggi yang dipersatukan dengan kesatuan kerangka 

ideologis yang telah terbukti dalam sejarah, yaitu Pancasila. 

2. Sistem norma bernegara. Sarana pemersatu bangsa yang lebih operasional dan terukur adalah 

sistem norma hukum dengan rujukan tertinggi terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Sebagai konstitusi pemersatu, UUD 1945 harus dijadikan sistem rujukan normative 

dalam peri kehidupan berbangsa, bernegara, dan bahkan bermasyarakat. Berdasarkan UUD 1945, 

setiap orang dan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban hukum yang sama 

dalam pemerintahan negara dan dalam perikehidupan bersama. 

3. Media Bahasa Persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang wajib ditunjung 

sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia bersifat terbuka dan dinamis, tetapi tidak 

boleh disepelekan dengan sikap rendah diri (inferior) terhadap aneka pengaruh bahasa asing. 

Bahasa Indonesia harus dipakai sebagai sarana untuk mempersatukan segenap warga bangsa. 

4. Kepemimpinan (fungsi panutan dan fungsi manajerial). Fungsi kepemimpinan, baik pada tingkat 

infra-struktur masyarakat maupun pada tingkat supra-struktur negara dan pemerintahan, 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dominan pengaruhnya dalam budaya bangsa yang 

paternalistik seperti Indonesia. Pemimpin dan kepemimpinan harus dapat menjadikan diri masing-



masing sebagai contoh dan sekaligus menjadi penggerak roda organisasi untuk mencapai tujuan 

bersama. 

5. Kebijakan pembauran sentripetal (lintas agama, ras, etnis, suku bangsa, dan kedaerahan, secara 

bersengaja). Kebijakan ini harus dituangkan dalam bentuk formal yang memiliki daya ikat memaksa, 

sehingga benar-benar dapat dipraktikkan di lapangan, baik di tingkat supra-struktur pemerintahan 

dan kenegaraan maupun pada tingkat infra-struktur masyarakat, terutama dalam kelima lingkungan 

berikut: 

a. Lingkungan pemukiman; 

b. Lingkungan pendidikan; 

c. Lingkungan pekerjaan atau perkantoran; 

d. Lingkungan pergaulan berorganisasi; 

e. Hubungan perkawinan (lintas ras, suku bangsa, dan kedaerahan). 

Dari kelima hal tersebut di atas, yang penting dan relevan untuk direkomendasikan pada 

kesempatan ini adalah: 

(1) Pentingnya upaya pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan 

konstitusi pemersatu bangsa dengan didukung langkah pelembagaan suatu komisi nasional atau 

dewan nasional pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, kita harus menyampaikan dan 

mendukung usul prakarsa Pimpinan MPR agar Presiden membentuk lembaga khusus di lingkungan 

pemerintahan yang akan diberikan tugas dan tanggungjawab dalam upaya pemasyarakatan dan 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 tersebut; 

(2)  Pentingnya pengembangan kebijakan terpadu untuk memperkuat upaya pembauran dalam kelima 

dimensi lingkungan kegiatan tersebut (pemukiman, pendidikan, pekerjaan, pergaulan organisasi, 

dan perkawinan), dengan melakukan (i) kampanye dialogis dan partisipatoris, (ii) pemberian insentif 

terhadap langkah pembauran, dan (iii) pengenaan tindakan disinsentif terhadap setiap kegagalan 

melakukan pembauran.  

(3) Perlunya semua tokoh-tokoh pimpinan partai politik, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan dan 

aktifis lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan, dan tokoh-tokoh masyarakat pada 

umumnya, secara tokoh-tokoh buruh dan pengusaha, untuk secara sendiri-sendiri dan/atau 

bersama-sama tampil dan berperan aktif (i) dalam kampanye damai dan kerukunan inter dan antar 

umat beragama dan antar golongan, serta (ii) dalam membina hubungan sinergi dan kerjasama yang 

erat antara Negara, Masyarakat, dan Dunia Usaha guna menjamin, menjaga, dan membangun 

Indonesia Damai dan Bersatu. 

(4) Khusus di lingkungan lembaga pendidikan, dalam jangka pendek dan mendesak, tanpa perlu 

menunggu perubahan kebijakan pada tingkat pemerintahan pusat, semua kepala sekolah dan 

pimpinan perguruan tinggi agar segera bertindak untuk melakukan koordinasi dengan semua guru 

dan dosen dalam rangka (i) membebaskan lembaga pendidikan dari pengaruh gerakan anti 

Pancasila, dan (ii) menginstruksikan agar semua kegiatan belajar mengajar diperkaya dengan materi 

dan praktik perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Untuk sementara, tidak 



diperlukan UU baru atau pun kurikulum baru, melainkan cukup dengan Instruksi Presiden yang 

disertai petunjuk teknis pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. (JA). 

 

( II ) 

PANCASILA DAN UUD 1945 

 

 Bangsa kita telah mengalami tahapan-tahapan sejarah yang sangat dinamis dalam penerimaan 

dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan Pancasila itupun berkembang dari waktu ke 

waktu sampai akhirnya mengkristal seperti yang sudah disepakati bersama sebagaimana tercantum 

dalam rumusan Alinea Keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ada 

sekarang. Menurut versi Muhammad Yamin yang diucapkannya dalam Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 

1945, kelima sila Pancasila itu terdiri atas: (1) Prikebangsaan, (2) Prikemanusiaan, (3) Priketuhanan, (4) 

Prikerakyatan, dan (5) Kesejahteraan Rakyat. 

 Dalam versi Soekarno yang ia pidatokan dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Juni 1945 yang dengan resmi mengusulkan kelima sila itu 

dinamakan sebagai Pancasila, dan karena itu tanggal 1 Juni inilah yang biasa dikenal sebagai tanggal 

kelahiran Pancasila, urutan kelima sila Pancasila itu terdiri atas (1) Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia, 

(2) Internasionalisme/Prikemanusiaan,  (3) Mufakat/Demokrasi, dan (4) Kesejahteraan Sosial, serta (5) 

Ketuhanan dan berkebudayaan. Dalam pemahaman Soekarno, Pancasila dapat diperas menjadi prinsip 

Trisila, dan bahkan Ekasila. Trisila terdiri atas (1) Sosio Nasional: Nasionalisme dan Internasionalisme, (2) 

Sosio Demokrasi: Demokrasi dengan Kesejahteraan Sosial, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa; 

Sedangkan Ekasila sebagai inti kandungan yang terdalam dari kelima nilai Pancasila itu adalah “Gotong 

Royong”. 

 Semua rumusan Pancasila itu akhirnya disepakati menjadi dokumen resmi pada tanggal 22 Juni 

1945, yang dikenal sebagai Piagam Jakarta yang kemudian ditetapkan menjadi naskah Pembukaan UUD 

Proklamasi tahun 1945. Dokumen ini dirumuskan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang 

diketuai oleh Soepomo dan ini merupakan dokumen resmi (autentik) tertulis pertama yang berisi urutan 

sila-sila Pancasila setelah sebelumnya kelima sila itu hanya tertuang dalam bentuk pidato lisan atau pun 

pendapat tertulis dari Soekarno (1 Juni 1945) dan Muhammad Yamin (29 Mei 1945). Dalam naskah 

Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tersebut, kelima sila Pancasila itu dirumuskan terdiri atas, (1) Ketuhanan 

dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, (2) Kemanusiaan yang adil dan 

beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Naskah Pembukaan dan naskah Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang 

Undang-Undang mengalami perubahan ketika disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Sidang 

PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Rumusan sila pertama Pancasila dalam rancangan 



naskah Pembukaan UUD yang disusun oleh Panitia Perancang UUD yang disepakati pada tanggal 22 Juni 

1945, berubah dengan pencoretan 7 kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-

pemeluknya”. Sila pertama Pancasila versi Piagam Jakarta itu adalah “Ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Setelah ketujuh kata dalam rumusan sila 

pertama dicoret, maka rumusan kelima sila Pancasila dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang 

disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, selengkapnya adalah, (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

 Dalam rumusan Pembukaan UUD RIS 1949 (27 Desember 1949), kelima sila Pancasila itu 

mengalami perubahan redaksi, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Prikemanusiaan, (3) Kebangsaan, 

(4) Kerakyatan, dan (5) Keadilan Sosial. Demikian pula dalam Pembukaan UUDS 1950 (17 Agustus 1950), 

kelima sila Pancasila itu dirumuskan dengan redaksi yang berbeda, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 

(2) Prikemanusiaan, (3) Kebangsaan, (4) Kerakyatan, dan (5) Keadilan Sosial. Namun, setelah UUD 1945 

kembali diberlakukan sejak 5 Juli 1959, rumusan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tidak pernah 

lagi dan tidak akan pernah lagi mengalami perubahan, yaitu dirumuskan dalam kalimat, “… Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia.”  

Rumusan dan susunan kelima sila Pancasila yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan 

UUD 1945 inilah yang dapat dikatakan sah sebagai urutan resmi berdasarkan UUD 1945. Untuk lebih 

menegaskan mengenai hal itu, Presiden Soeharto bahkan pernah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 

12 Tahun 1968 bertanggal 13 April 1968. Inpres (Instruksi Presiden) ini memberikan penegasan 

mengenai urutan/rumusan Pancasila yang resmi, yang harus digunakan baik dalam penulisan, 

pembacaan maupun pengucapan sehari-hari. Susunan kelima sila Pancasila itu, menurut Prof. 

Notonagoro, dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955, 

adalah suatu kebulatan yang bersifat hirarkis dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan  

organis di antara 5 sila negara kita.  Berbeda dengan Prof. Notonagoro, Muhammad Hatta pernah 

menyatakan bahwa dalam susunan kelima sila itu terdapat sila yang dapat dipandang sebagai sila 

pertama dan utama. Sila pertama dan utama Pancasila itu tidak lain adalah Ketuhanan Yang Maha Esa 

yang merupakan sila yang menyinari keempat sila lainnya.  

Namun, terlepas dari perbedaan pemahaman yang demikian, kelima sila Pancasila itu sendiri, 

oleh Muhammad Yamin, disebut sebagai benda rohani yang bersifat tetap dan tidak berubah. Demikian 

pula Soekarno, yang memberikan nama Pancasila bagi kelima prinsip yang terdapat dalam Alinea 

Keempat Pembukaan UUD 1945 itu, juga berpendapat bahwa kelima sila itu bersifat tetap dan tidak 

dapat berubah. Menurutnya, Pancasila itu merupakan suatu ‘philosophische-grondslag’, fundamen 

falsafah, pemikiran sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung “Indonesia Merdeka Yang 

Kekal dan Abadi”. Pendek kata Pancasila itu merupakan dasar Negara yang sudah bersifat final. Karena 

itu, dalam Pasal 37 UUD 1945  pasca reformasi, naskah Pembukaan UUD 1945 tempat dimana kelima 



sila Pancasila itu tercantum, sama sekali tidak dijadikan objek perubahan menurut tatacara yang diatur 

oleh Pasal 37 itu. Artinya, isi Pembukaan UUD 1945 itu sama sekali tidak dapat diubah menurut 

prosedur yang bersifat constitutional. 

Khusus mengenai nama Pancasila, memang harus diakui bahwa itilah Pancasila itu sendiri 

sebagai nama bagi kelima sila tersebut tidak secara eksplisit tercantum atau ditentukan dalam pasal-

pasal UUD 1945. Istilah Pancasila itu sendiri diterima sebagai nama bagi kelima sila itu atas usul 

Soekarno dalam Sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Sejak itu, penamaan kelima sila itu dengan 

kata Pancasila diterima sebagai kenyataan sejarah yang diakui sampai sekarang. Karena itu, dalam 

sidang Panitia Adhoc Badan Pekerja MPR dalam rangka Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 

2002, pernah muncul usulan agar nama Pancasila itu dicantumkan dalam rumusan pasal Perubahan 

Keempat UUD 1945. Ketika ide untuk mencantumkan nama Pancasila itu dalam pasal UUD 1945 

diperdebatkan, saya sebagai tim ahli yang diundang untuk membahas soal ini dalam sidang Badan 

Pekerja MPR tahun 2002, menolak gagasan pencantuman itu. Ketika itu, saya menyampaikan 

pandangan, apabila nama itu dicantumkan, dikuatirkan kelak akan ada pihak yang menganggapnya 

sebagai objek perubahan, mengingat sekiranya pun – misalnya - diadakan pasal yang menentukan 

larangan bahwa nama Pancasila itu tidak dapat diubah, maka pasal yang melarang itu tetap dapat 

diubah juga menurut ketentuan pasal 37 UUD 1945.  

Karena itu, saya mengusulkan bahwa (i) penamaan Pancasila terhadap rumusan kelima nilai 

yang tercantum dalam Alinea Keempat UUD 1945, sejak dipidatokan oleh Bung Karno pada tanggal 1 

Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI, harus diterima sebagai konvensi ketatanegaraan (constitutional 

convention) yang kedudukan hukumnya justru lebih kuat dibandingkan dengan rumusan pasal yang 

sewaktu-waktu dapat saja diubah menurut prosedur konstitusional yang berlaku; (ii) perumusan nama 

Pancasila itu cukup dilakukan secara implisit, yaitu dalam ketentuan mengenai lambang negara, Garuda 

Pancasila, yang kemudian disepakati menjadi materi Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi, “Lambang 

Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Dengan menyebutkan kata 

Pancasila dalam kaitan dengan nama lambang negara Garuda Pancasila yang dalam gambarnya terdapat 

lima symbol sila-sila Pancasila, maka secara implisit berarti Pasal 36A UUD 1945 itu mengakui bahwa 

nama kelima sila yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 itu adalah Pancasila. 

Dengan demikian, sekarang, nama Pancasila bagi kelima prinsip dasar Pancasila itu, sudah resmi 

menjadi bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dan terpatri secara kokoh sebagai konvensi 

ketatanegaraan yang diakui. Baik rumusan maupun namanya dapat dikatakan telah tercantum kuat 

dalam naskah UUD 1945, baik dalam Pembukaannya maupun secara implisit dalam pasal, yaitu Pasal 

36A. Karena itu, kita tidak perlu lagi mempersoalkan perdebatan sejarah berkenaan dengan kelima nilai 

Pancasila itu, dan kita tidak perlu lagi memperdebatkan kedudukan konstitusionalnya dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia kini dan mendatang. Apalagi, dalam Pasal 37 UUD 1945, Pembukaan UUD 

1945 tidak dapat dijadikan objek perubahan UUD sebagaimana ditentukan oleh Pasal 37 UUD 1945 

tersebut. Bahkan, Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menentukan pula adanya penegasan sikap, yaitu bahwa 

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. 

Artinya, sekarang dan di masa mendatang, ketentuan mengenai susunan Negara Kesatuan, ketentuan 

mengenai bentuk Negara Republik, dan ketentuan mengenai nama Indonesia, tidak boleh lagi 



mengalami perubahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk final dari cita-cita 

kenegaraan segenap bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, dapat dikembangkan pengertian bahwa Pancasila tidak dapat lagi dipisahkan 

dari UUD 1945 dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 dapat tumbuh (evolving) 

sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Untuk itu, perlu dipertimbangkan pentingnya kesadaran baru untuk mengembangkan pemahaman 

bahwa UUD 1945 itu merupakan wujud penjabaran normatif dari nilai-nilai Pancasila, dan sebaliknya 

dalam setiap ide-ide normatif UUD 1945 ada roh, ‘the spirit’, yaitu Pancasila. Orang tidak dapat dan 

tidak boleh memahami pasal-pasal UUD 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima nilai 

Pancasila itu. Sebaliknya, wacana tentang Pancasila sebaiknya juga tidak lagi dilihat dan dipandang 

secara berdiri sendiri tanpa penajabarannya dalam haluan-haluan negara (state policies) sebagaimana 

yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945.  

Pendek kata, hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 itu dapat digambarkan seakan-akan 

sebagai hubungan antara roh dengan jasad. Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 jasadnya. 

UUD 1945 merupakan bangunan hukumnya, sedangkan Pancasila adalah esensi nilai atau substansinya. 

Dalam kegiatan berbangsa dan bernagara, Pancasila itu merupakan substansi ideologinya, sedangkan 

UUD 1945 merupakan kerangka sistemnya. Pancasila merupakan landasan sistem nilainya, UUD 1945 

merupakan kerangka sistem normanya. Pendek kata, keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain.  Karena itu,  jika pun kita hendak mendirikan suatu lembaga baru yang akan diberi tugas dan 

tanggungjawab melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila ini, maka sebaiknya nama lembaga 

tersebut sekaligus dikaitkan dengan UUD 1945, sehingga menjadi lembaga pembudayaan Pancasila dan 

UUD 1945. 

 


