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UNDANG-UNDANG DASAR 1945: 

KONSTITUSI KEMAJEMUKAN BERBANGSA DAN BERNEGARA1 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH2. 

 

SARANA PEMERSATU 

 Bangsa kita, Indonesia, dikenal dan diakui sebagai bangsa yang paling majemuk di dunia. Karena 

itu, kebutuhan untuk bersatu merupakan sesuatu yang mutlak untuk terus menerus diupayakan dan 

dimantapkan. Bahkan untuk itu, Persatuan Indonesia, disepakati oleh para pendiri bangsa dan negara 

sebagai salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila ketiga, yang berada di tengah-tengah di antara sila 

pertama dan kedua dengan sila keempat dan kelima. Pilihan bangsa kita untuk menyepakati susunan 

organisasi Negara Kesatuan, bukan Negara Federal atau Serikat, juga didorong oleh semangat untuk 

bersatu itu. Dalam susunan Negara Federal, seperti yang pernah dipraktikkan dengan Republik Indonesia 

Serikat (RIS) karena tekanan Belanda, semangat untuk bersatu itu dianggap kurang cukup tergambar. 

Karena itu pula, sampai sekarang, prinsip Negara Kesatuan atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) biasanya dianggap sebagai sesuatu bukan sekedar pilihan, melainkan 

keharusan. Bahkan di dalam prinsip NKRI itu terkandung pula nilai-nilai yang bersifat ideologis, sehingga 

setiap gangguan terhadapnya dianggap sebagai ancaman yang sangat serius. 

 Bahkan, oleh karena seriusnya pengakuan akan dimensi ideologis dalam penerimaan ide NKRI 

itu, sampai sekarang, NKRI dipandang sebagai salah satu pilar kebangsaan, di samping Pancasila, UUD 

1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas pengertian yang demikian itu pula maka dalam Pasal 37 ayat 

(5) UUD 1945 yang disahkan pada tahun 2002 (Perubahan Keempat UUD 1945), ditegaskan, “Khusus 

mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesa tidak dapat dilakukan perubahan”. Ketentuan lain 

yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 diubah menurut prosedur Pasal 37 UUD 1945, sepanjang 

bukan mengenai bentuk atau susunan NKRI. Semua ini tidak lain dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

bangsa kita yang sangat majemuk ini bersatu padu, bukan bercerai berai. 

 Dalam praktik, setidaknya ada empat factor utama yang dapat dipakai untuk mempersatukan 

bangsa kita yang sangat majemuk ini, yaitu (i) ideologi, (ii) sistem konstitusi, (iii) kepemimpinan, dan (iv) 

bahasa persatuan. Dalam kaitan dengan perkembangan wacana mengenai nilai-nilai Pancasila dan UUD 

1945 yang akhir-akhir ini marak, terutama dalam menghadapi pelbagai isu NII dan sebagainya, yang 

relevan dan mendesak untuk dimantapkan ialah kesadaran segenap warga bangsa kita mengenai idelogi 

dan konstitusi bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 harus secara efektif 
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dimanfaatkan sebagai instrumen atau sarana pemersatu segenap warga bangsa untuk bersama-sama 

mencapai tujuan adil makmur dalam rangka mewujudkan impian tentang ketinggian peradaban bangsa 

Indonesia di masa depan. Ideologi Pancasila merupakan roh atau semangatnya, sedangkan UUD 1945 

memastikan sistem aturannya. 

 Karena itu, Pancasila dan UUD 1945 memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apalagi, 

dari segi perumusannya, rumusan Pancasila itu sendiri memang terkandung di dalam Alinea Keempat 

Pembukaan UUD 1945. Pancasila yang kita maksud sebagai sumber nilai adalah Pancasila sebagaimana 

yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Banyak versi yang terkait dengan 

perumusan dan penyusunan kelima sila Pancasila itu, yaitu versi Soekarno (1 Juni 1945), versi 

Muhammad Yamin (29 Mei 1945), versi Piagam Jakarta (22 Juni 1945), versis Pembukaan Konstitusi RIS 

1949, dan versi Pembukaan UUDS 1950. Namun yang kita terima resmi sebagai rumusan dasar negara 

adalah lima sila yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagaimana terakhir 

diubah dengan Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002.  

 Dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, kelima sila Pancasila dirumuskan dengan jelas, 

yaitu “…. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan …. 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kelima sila itu berdasarkan konvensi ketatanegaraan 

yang diterima luas di sepanjang sejarah pasca kemerdekaan, dikenal dengan nama Pancasila sesuai 

dengan usulan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, dalam Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha 

Kemerdekaan Indonesia). Nama kelima sila itu sendiri dengan istilah Pancasila memang tidak disebut 

secara eksplisit dalam pasal-pasal UUD 1945. Akan tetapi, setelah Perubahan Kedua UUD 1945 pada 

tahun 2000, secara implicit nama Pancasila itu dimuat dalam ketentuan Pasal 36A yang berbunyi, 

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Nama Pancasila itu 

sudah dengan sendiri tercermin dalam sebutan lambang Garuda Pancasila yang berisi tidak lain atas lima 

simbol yang masing-masing melambangkan setiap sila Pancasila. 

 Oleh karena itu, Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu sama lain, meskipun dalam 

praktik komunikasi, kita masih tetap perlu menyebut keduanya dalam satu tarikan nafas, yaitu Pancasila 

dan UUD 1945. Pancasila mencerminkan semangat ideologisnya, sedangkan UUD 1945 berkenaan 

dengan sistem aturan yang harus dijadikan pegangan operasional dalam kehidupan bernegara. Dengan 

Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara diperlakukan sama dalam konteks kehidupan bernegara 

dan dalam dinamika perikehidupan bersama. Sebagai warga masyarakat majemuk, setiap orang boleh 

berbeda-beda keyakinannya ataupun aliran pahamnya dalam beragama, pandangan politik, asal usul 

ras, warna kulit, dan suku bangsa atau kedaerahannya, tingkat pendidikannya, tingkat penghasilannya, 

ataupun status sosial. Namun, perbedaan-perbedaan itu tidak boleh menyebabkan orang diperlakukan 

tidak adil sebagai warga negara. UUD 1945 menjamin dan memastikan adanya larangan yang keras 

terhadap segala bentuk diskriminisasi negatif terhadap warga negara Indonesia dan bahkan terhadap 

setiap orang yang hidup di bumi pertiwi. 
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 Satu-satu bentuk perlakuan khusus yang diperkenankan menurut UUD 1945, yaitu pada Pasal 

28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Perlakuan 

khusus demikian inilah yang diakui sebagai diskriminasi positif yang dalam praktik justru tidak disebut 

sebagai diskriminasi (discrimination), melainkan sebagai ‘affirmative action’. 

 

SATU KESATUAN SISTEM KONSTITUSIONAL 

 UUD sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati 

bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu 

negara. Karena itu, konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga (social 

contract), atau suatu konsensus politik antar warga (gesamte-akt) untuk membangun kehidupan 

bersama dalam satu wadah negara. Sebagai hasil kesepakatan, tentu di dalamnya terdapat beraneka 

ragam kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda yang akhirnya dicapai melalui proses ‘menerima-

dan-memberi’ (takes-and-gives). Karena itu, tidak ada konstitusi yang ideal, yang ada hanya konsensus 

maksimal dari pelbagai kemungkinan kesepakatan yang dianggap paling mungkin disepakati untuk 

kepentingan bersama. Dalam pengertian itulah naskah UUD 1945 harus dipandang sebagai konsensus 

atau kontrak sosial yang terlepas dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan rumusannya, harus 

dipandang sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. 

 Semua peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai ke peraturan yang 

terendah harus mengacu dan merupakan penjabaran operasional dari ide-ide normatif-konstitusional 

yang terkandung dalam UUD 1945. Tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah yang bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahkan pada puncaknya, tidak boleh ada undang-undang yang 

dibuat oleh para wakil rakyat di DPRT bersama dengan Pemerintah yang bertentangan dengan UUD 

1945. Untuk mengawasi jangan sampai ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih 

tinggi itulah kita mengembangkan sistem dan mekanisme pengujian norma hukum yang biasa dikenal 

dengan istilah ‘judicial review’, sebagai kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dan 

Mahkamah Agung untuk menguji konsistensi vertical antar norma hukum dalam pelbagai bentuk 

peraturan perundang-undangan itu. 

 Jika objek yang dipersoalkan adalah konstitusionalitas undang-undang, maka pengujiannya 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila objek perkaranya adalah legalitas peraturan di 

bawah undang-undang, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. 

Mekanisme pengendalian norma hukum itu penting untuk menjamin agar keseluruhan sistem norma 

hukum bernegara bersifat konsisten dalam dan di bawah satu kesatuan sistem konstitusional UUD 1945. 

Oleh karena, seperti dikemukakan di atas, Pancasila sebagai rohnya tidak terpisahkan dari UUD 1945 

sebagai jasadnya, maka dengan sendirinya Pancasila juga menjadi sumber puncak dalam kegiatan 

pengujian sistem norma hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. Setiap hakim, haruslah berjiwa Pancasila, sehingga nilai-nilai yang dihayatinya 
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dapat benar-benar menjadi landasan moral dalam menguji ada tidaknya pertentangan normatif yang 

terdapat dalam aneka peraturan perundang-undangan yang diuji. 

 Pendek kata, dalam perspektif UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu 

kesatuan sistem kopnstitusional yang tidak boleh dilanggar. Jika suatu norma yang terdapat dalam 

pelbagai peraturan itu terbukti melanggar atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, 

khususnya bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, maka norma peraturan yang 

demikian dapat dibatalkan berlakunya atau dinyatakan tidak lagi berlaku mengikat untuk umum. 

 Sudah tentu peran lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi pengendalian itu haruslah 

bersifat pasif. Pengadilan harus menunggu datangnya perkara, bukan mendahului. Pengadilan hanya 

dapat memfungsikan diri untuk memberikan solusi yang bersifat ‘post-factum’, apabila timbul masalah 

hukum dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, peran yang harus lebih 

diutamakan justru terletak di tangan lembaga pembuat peraturan sendiri untuk mencegah jangan 

sampai terjadi adanya pertentangan antar norma hukum, baik secara horizontal maupun secara vertical. 

Untuk peraturan berbentuk undang-undang (UU) dan peraturan daerah (Perda), lembaga yang terlibat 

ada dua lembaga politik sekaligus, yaitu lembaga pemerintahan di bawah tanggung jawab kepala 

pemerintah pusat (Presiden) atau kepala pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Sedangkan 

peraturan dalam bentuk lain, disusun atau dibentuk oleh lembaga yang diberikan delegasi kekuasaan 

untuk pengaturan lebih lanjut oleh undang-undang atau peraturan daerah tersebut. Misalnya, Peraturan 

Pemerintah disusun oleh Pemerintah atas perintah UU untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal 

tertentu yang belum lengkap diatur dalam UU yang bersangkutan. 

 Dalam hal yang demikian, maka pejabat-pejabat pelaksana undang-undang yang bersangkutan 

itulah yang harus menjamin bahwa norma hukum yang disusun lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan 

undang-undang itu (executive acts) tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang (legislative 

acts) dan bahkan dengan undang-undang dasar (constitution as the highest legal norms). Upaya 

pencegahan ini sangat penting agar keseluruhan sistem norma hukum kita benar-benar berada dalam 

satu kesatuan sistemik berdasarkan UUD 1945. Karena itu, kesadaran mengenai nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945 di kalangan para anggota lembaga perwakilan rakyat (terutama DPR, DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota), dan para pejabat eksekkutif sangat penting untuk menjamin agar semua norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan nilai-nalai 

Pancasila dan UUD 1945. 

 Dengan demikian, kita benar-benar dapat memastikan bahwa UUD 1945 merupakan sumber 

hukum tertinggi dalam sistem hukum dan politik di negara kita. Konsistensi dan harmoni dalam sistem 

norma hukum ini pada gilirannya akan mempermudah upaya penegakan norma hukum tersebut dalam 

praktik. Tegaknya hukum mutlak dibutuhkan untuk mengimbangi kebebasan yang dihasilkan oleh pilihan 

sistem demokrasi yang kita kembangkan. Karena itu, demokrasi dan ‘the rule of law’ sering dipahami 

sebagai dua konsep kembar tentang idealitas bernegara di zaman modern sekarang. Demokrasi tidak 

akan tumbuh sehat tanpa diimbangi dengan ‘the rule of law’ yang tegak. Prinsip ‘rule of law’ juga tidak 

akan menghasilkan kebaikan, jika dikembangkan dalam iklim yang tidak demokratis. Karena itu, 
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demokrasi menjadi prasyarat untuk tegaknya negara hukum yang berkeadilan, dan sebaliknya prinsip 

‘rule of law’ merupakan prasyarat bagi berkembangnya sistem demokrasi yang sehat. 

 

PANCASILA DAN UUD 1945 SATU KESATUAN 

 UUD 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di 

dalamnya. Bakan, di samping UUD 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis, ada pula konstitusi dalam 

arti yang tidak tertulis dalam naskah UUD 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup 

bangsa, tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian luas. Karena itu, Pancasila dan 

UUD 1945 dapat dikatakan tergabung dalam pengertian konstitusi. Hanya saja, untuk memberikan 

tekanan yang lebih kuat mengenai keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara, di samping pengertian 

konstitusi yang berisi sistem aturan bernegara, maka kita tetap mempertahankan dua sebutan Pancasila 

dan UUD 1945 itu dalam satu tarikan nafas. 

Mengenai perumusan Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara, dapat dikatakan telah 

berkembang dari waktu ke waktu sampai akhirnya mengkristal 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.  

 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-
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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 



7 
 

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 telah disepakati menjadi materi Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi, “Lambang Negara 

ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”3. 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 

                                                           
3
 Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. 
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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, penting dikembangkan 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.  

 

‘MAJORITY RULE VS MINORITY RIGHT’ 

 Salah satu cacat bawaan sistem demokrasi adalah orientasinya yang cenderung hanya ditujukan 

untuk memberi tempat kepada kekuatan mayoritas untuk menentukan peri kehidupan bersama. 

Demokrasi sangat mengagungkan liberty dan liberalism berdasarkan prinsip pasar bebas, yaitu pasar 

politik ataupun pasar ekonomi. Dalam pasar, yang penting adalah hukum permintaan dan penawaran. 

Hal ini berlaku baik dalam perekonomian maupun dalam dunia politik. Akibatnya yang akan menentukan 

adalah kelompok dominan yang menguasai jumlah terbanyak, suara terbanyak ataupun saham 

terbanyak. Dalam masyarakat multi cultural, tentu ada komunitas etnis atau budaya yang dominan, ada 

agama yang penganutnya dominan atau berjumlah paling banyak, ada partai politik yang menguasai 

kursi dominan, dan aspek-aspek kemayoritasan lainnya. Dalam demokrasi prosedural, dominasi dan 

hegemoni kekuatan mayoritas itu dianggap sebagai suatu keniscayaan. 

 Yang menjadi masalah dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan dalam sistem pasar politik dan 

pasar ekonomi bebas itu adalah bahwa suara mayoritas itu tidak identik dengan kebenaran dan apalagi 

keadilan. Dalam praktik, sering ternyata bahwa suara mayoritas itu justru tidak adil atau bahkan tidak 

mengikuti kebenaran yang seharusnya. Suara mayoritas tetap menentukan, meskipun pilihan kebijakan 

yang diputuskan tidak adil bagi golongan minoritas. Oleh sebab itu, demokrasi mayoritarian itu tidak 

boleh dibiarkan sendiri tanpa diimbangi dengan prinsip hak minoritas (minority right). Pemerintahan 

mayoritas harus diimbangi dengan kewajiban melindingi golongan minoritas. Disinilah letak pentingnya 

prinsip ‘rule of law’ sebagai pengendali. Karena itu, biasa dikatakan bahwa demokrasi selalu harus 

diiringi oleh prinsip ‘rule of law’. 

Sebagai contoh banyak sekali undang-undang yang dihasilkan melalui sistem dan mekanisme 

pengambilan keputusan mayoritas di parlemen, tetapi terbukti bertentangan dengan kesepakatan 

normatif tertinggi yang dirumuskan dalam undang-undang dasar. Undang-undang demikian jelas hanya 

lahir dari proses demokrasi procedural di lembaga perwakilan rakyat. Hasilnya harus diakui sebagai 

produk demokrasi yang sah. Akan tetapi, isinya belum tentu benar dan mencerminkan keadilan. Bahkan, 
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prosedur pembentukan dan materi undang-undang itu dapat dilkatakan tidak identik dengan kebenaran 

konstitusional (constitutional truth) dan keadilan constitutional (constitutional justice). Karena itu, 

sebagai pengimbang atau pengendali, perlu diadakan mekanisme pengujian undang-undang baik dari 

secara materiel (material judicial review) ataupun secarta formil (formal judicial review). 

 Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kekuatan kelompok mayoritas etnis atau pun agama 

dalam kehidupan bersama juga sering kali menimbulkan perlakuan tidak adil bagi kelompok minoritas.  

Jika perlakuan tidak adil itu dilakukan oleh negara melalui tindakan penetapan peraturan perundang-

undangan, maka pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dapat mengajukan upaya hukum yang kita 

kenal dengan ‘judicial review’ ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke Mahkamah Agung (MA). Jika 

peraturan dimaksud berbentuk undang-undang, pengujian dilakukan di MK, tetapi jika berbentuk 

peraturan di bawah undang-undang pengujiannya dilakukan di MA. Namun demikian, jika perlakuan 

yang dianggap tidak adil itu timbul dari keputusan-keputusan yang bersifat administrative seperti 

Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Gubernur (Kepgub), dan 

sebagainya, maka upaya hukum yang tersedia adalah peradilan tata usaha negara. 

 Yang menjadi masalah adalah apabila kelompok masyarakat (minoritas) merasa diperlakukan 

tidak adil oleh kelompok masyarakat yang lain (mayoritas), kemana kah kelompok minoritas itu dapat 

melakukan upaya hukum? Pengertian mayoritas-minoritas itu tentu dapat juga diperluas sehingga 

mencakup pengertian kelomok dominan versus kelompok marginal atau kelompok kuat versus 

kelompok yang mekipun lebih banyak tetapi mempunyai posisi yang lebih lemah. Untuk itu, ada 

beberapa kemungkinan pihak yang merasa diperlakukan tidak adil untuk melakukan upaya hukum. 

Pertama, melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Akan tetapi, pendekatan perdata ini sering 

tidak dapat dijadikan solusi tuntas, karena masalah-masalah yang timbul dalam banyak kasus seperti 

kerusuhan social dan sebagainya tidak dapat direduksi hanya sebagai masalah perdata. Kedua, mengadu 

atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak minoritas itu ke polisi yang diharapkan menindaklanjutinya 

melalui proses peradilan pidana. Akan tetapi, dalam banyak kasus, peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak 

murni bersifat pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada individu-individu 

tertentu. Peristiwa-peristiwa kerusuhan social dan sebagainya seringkali bercampur-aduk dengan aspek-

aspek hukum dan politik sekaligus yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui peradilan pidana 

yang biasa.  

 Ketiga, melalui upaya peradilan hak asasi manusia. Akan tetapi, perspektif hubungan kekuasaan 

yang biasanya dipahami dalam kerangka hak asasi manusia selama ini hanya bersifat vertical antara 

rakyat yang dirugikan versus negara. Yang dianggap melanggar hak asasi manusia selalu aparat/ur 

negara, baik karena delik ‘commission’ (karena melakukan) atau pun delik ‘ommission’ (karena 

pembiaran). Akibatnya, yang dihukum atau yang dituntut adalah negara, sedang kelompok yang 

menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak diapa-apakan. Hal ini tentu tidak 

memberikan pendidikan kewarganegaraan (civic education) sama sekali. Karena itu, di masa depan 

penting untuk dipertimbangkan bahwa dimensi hubungan kekuasaan yang terkait dengan pengertian 

pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya bersifat vertical, tetapi juga horizontal, antar warga 

masyarakat sendiri, yaitu kelompok dominan atau kelompok mayoritas dapat memperlakukan kelompok 

marginal atau kelompok minoritas secara tidak adil. Demi keadilan dalam kehidupan bersama, kelompok 
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mayoritas yang melakukan tindakan tidak adil bagi kelompok minoritas bersama-sama dengan aparatur 

negara/pemerintah yang terkait haruslah sama-sama dijadikan pihak dalam proses peradilan, yaitu 

menjadi pihak yang ‘tergugat’. Hukum pidana di masa mendatang haruslah menyediakan ancaman 

sanksi bagi kelompok masyarakat yang melakukan tindakan tidak adil itu, di samping ancaman sanksi 

turut bertanggungjawab kepada aparatur negara/pemerintah yang terkait. 

 Upaya hukum yang demikian dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk upaya pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint), tidak ke Pengadilan Negeri (PN), ataupun Pengadilan Hak Asasi 

Manusia (HAM), tetapi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu saja wacana baru seperti ini masih harus 

diperkembangkan dalam banyak kajian hukum. Bahkan, ide seperti ini perlu dipertimbangkan agar 

ditegaskan pengaturannya dalam UUD 1945, sehingga jaminan keadilan di tengah kemajemukan warga 

bangsa kita dapat terpelihara sesuai dengan consensus kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila dan 

UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi dan ‘rule of law’ serta keseimbangan di antara keduanya yang 

terdapat dalam UUD 1945 haruslah disediakan mekanisme teknisnya untuk sungguh-sungguh dijalankan 

dalam praktik. Karena itu, upaya perlindungan golongan minoritas, kelompok marginal, kaum yang 

lemah dalam menghadapi setiap kekuatan yang dominan, baik yang dilakukan oleh negara/pemerintah 

melalui aparat dan aparaturnya maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri 

yang berada dalam posisi yang lebih dominan, lebih kuat, atau pun lebih mayoritas, haruslah diberi 

tempat yang pasti dalam sistem konstitusional kita yang berdasarkan Pancasila. 

 Dengan demikian, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, akan terdapat keseimbangan yang adil antara prinsip ‘majority rule’ dan 

‘minority right’ sebagai ciri negara demokrasi modern yang berdasarkan atas hukum (modern 

constitutional democracy), dan sekaligus ciri negara hukum modern yang demokratis (modern 

democratic rule of law). Keseimbangan demikian itulah yang menjadi tolok ukur apakah demokrasi yang 

kita praktikkan hanya bersifat procedural atau substantive. Demokrasi yang hendak kita bangun tidak 

boleh hanya bersifat procedural tanpa kesejatian. Demokrasi yang harus kita kembangkan adalah 

demokrasi yang substantial Yang benar-benar membawa kebebasan yang adil dan teratur, sehingga 

dapat memudahkan setiap orang untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata. 

  

MENGATASI DAMPAK LIBERALISASI SENTRIFUGAL 

Sekarang ini, perkembangan masyarakat memperlihatkan gejala sudah sangat kritis. Masyarakat 

seakan mengalami disorientasi yang gawat dan jauh dari mencerahkan. Pancasila sebagai ideologi 

pemersatu juga semakin cenderung dipersepsi secara salah seakan-akan hanya mencerminkan ideologi 

kekuasaan Orde Baru. Reformasi selama 13 tahun dilakukan secara antusias melalui demokratisasi dan 

desentralisasi serta keterbukaan menghadapi gelombang globalisasi membuka ruang kebebasan yang 

sangat luas. Padahal bangsa kita sangat majemuk, sehingga sangat sulit dan belum mampu, atau 

cenderung kurang berdaya dalam mengendalikan dinamika kebebasan ke arah yang lebih produktif. 

Kebebasan menyebabkan pelbagai dimensi perbedaan menyeruak dan meningkat dengan orientasi 

sentrifugal. Semua golongan dan kelompok yang berbeda-beda cenderung larut dalam cara berpikir 
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masing-masing dengan memanfaatkan ruang kebebasan untuk mengekspresikan secara egois segala 

pemikiran dan pandangan serta persepsinya masing-masing tentang kebenaran. 

Di samping itu, kebebasan juga telah menyebabkan dan mendorong semakin berkembangnya 

pragmatisme dan orientasi deideologis di semua bidang kehidupan yang tercermin dalam cara berpikir 

jangka pendek, mental menerabas, dan diabaikannya idealisme dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Sistem kelembagaan negara dan pemerintahan mengalami gejala disfungsi 

atau malfungsi, disertai oleh sistem norma yang mengalami guncangan yang mengakibatkan keadaan 

ketidakberaturan atau anomi.  

Sementara itu, 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. 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. 

Apabila hal-hal tersebut di atas, tidak mampu dikonsolidasikan secara terarah dan terkendali, 

maka dikuatirkan hal-hal demikian itu 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. Dalam waktu dekat dan mendesak, agenda penting yang perlu diintensifkan 

adalah upaya pemasyarakatan seluas-luasnya dan proses pembudayaan yang sedalam-dalamnya atas 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat luas, sehingga terbentuk benteng moral 

yang kuat dalam menghadapi aneka pengaruh yang menerpa dalam ruang kebebasan yang diciptakan 

oleh sistem demokrasi yang memang sengaja kita bangun. 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.  

 Di samping itu, salah satu kebijakan penting yang juga perlu direvitalisasi adalah kebijakan 

pembauran. Kebijakan ini cukup popular di zaman Orde Baru, tetapi sekarang relatif sudah tidak pernah 

lagi terdengar. Padahal untuk menghadapi kemajemukan masyarakat kita, kebijakan ini justru penting 

dikembangkan dalam praktik agar pada saatnya, kita tidak lagi dihadapkan pada masalah segmentasi 

dan fragmentasi dalam masyarakat. Bangsa kita memang dapat dipersatukan oleh satu kesatuan 
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ideologi dan satu kesatuan sistem konstitusi. Namun factor yang juga sangat dominan pengaruhnya 

adalah bahwa pada umumnya warga masyarakat kita yang majemuk ini cenderung bersikap eksklusif 

dalam kekhasannya masing-masing. 

 Faktor-faktor kedaerahan, etnisitas, warna kulit, agama, golongan, kecenderungan politik, 

tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kelas sosial sering mempengaruhi perasaan sekelompok (in-

group feeling) dalam masyarakat kita. Semakin luas dan besar tingkat kemajemukan dalam masyarakat, 

factor-faktor penentu perasaan sekelompok itu semakin menimbulkan segmentasi dan fragmentasi 

dalam kehidupan bersama. Karena itu, penting untuk dipertimbangkan dikembangkannya kebijakan 

pembauran yang secara sengaja diterapkan dalam praktik. Pembauran antar golongan dan antar 

kelompok harus tercermin dalam lingkungan-lingkungan pergaulan (i) perumahan atau pemukiman, (ii) 

perkantoran atau lingkungan pekerjaan, (iii) lembaga pendidikan, (iv) keanggotaan organisasi politik 

ataupun organisasi kemasyarakatan, dan bahkan (v) dalam kebijakan perkawinan antar budaya 

(intercultural marriages). 

 Dalam hubungan ini, sangat tepat apabila upaya-upaya pembauran semacam ini dapat mulai 

diprakarsai dari bawah, yaitu dari masyarakat sendiri. Untuk itu, sangat baik apabila  para aktifis dan 

tokoh-tokoh masyarakat dapat mengembangkan kebiasaan untuk secara sengaja saling bekerjasama 

antar golongan multicultural. Saya sendiri sangat gembira sejak awal diajak oleh Pimpinan MATAKIN 

untuk menjadi salah seorang  Anggota Dewan Kehormatan Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia, 

padahal saya beragama Islam. Demikian pula saya berkesempatan mendorong diaktifkannya kembali 

kegiatan agama Tao ketika para tokohnya datang kepada saya menyampaikan keluhan mengapa hanya 

agama Konghucu yang diakui, sedangkan agama asal China yang secara universal diakui sebagai agama, 

belum diakui di Indonesia. Atas keluhan itu saya mendorong mereka mengaktifkan organisasi Majelis 

Tao Indonesia dan mereka meminta saya menjadi anggota Dewan Kehormatan pula. Dalam banyak 

kesempatan, saya juga sering diundang menghadiri pelbagai kegiatan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh 

antar agama. Bahkan dewasa ini, tokoh lintas agama semakin terkenal saja karena keterlibatannya 

secara kritis terhadap pemerintahan SBY-Boediono yang mereka nilai telah melakukan banyak 

kebohongan kepada publik. 

 Terlepas dari substansi yang diperjuangkan, menurut pendapat saya, kebiasaan berkumpul antar 

golongan dan antar agama semacam itu sangat positif bagi upaya pembauran dalam kehidupan 

berbangsa. Tokoh-tokoh dari kubu yang paling kanan dan tokoh-tokoh dari kubu yang paling kiri, sangat 

baik apabila menyempatkan diri untuk saling bergaul secara sengaja. Demikian pula forum-forum antar 

golongan semacam itu sebaiknya secara bersengaja diperbanyak. Karena itu, melalui forum yang 

terhormat ini, saya ingin menyerukan kepada semua kelompok masyarakat yang berbeda-beda untuk 

secara bersengaja memperluas pergaulan, memperluas pertemanan dengan melibatkan sebanyak atau 

seluas mungkin kalangan yang berbeda-beda dalam kegiatan sosial yang kita lakukan, sehingga dapat 

membangun tradisi lintas budaya dan membentuk lingkungan pergaulan yang inklusif satu dengan yang 

lain. Tradisi dan kebiasaan yang demikian, pada gilirannya dapat memperkembangkan budaya inklusif 

dan terbuka dalam peri kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan dalam wadah bersama Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
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 Lingkaran-lingkaran pergaulan semacam itu dapat pula dimanfaatkan untuk memberikan 

keyakinan bahwa Persatuan Indonesia  tidak akan tergoyahkan, meskipun banyak bermunculan 

kelompok-kelompok ekstrim yang selalu berusaha merongrong persatuan bangsa. Bangsa kita telah 

belajar banyak dari semua peradaban dunia dan dari semua tradisi besar dunia, bahkan dari semua 

agama agama besar dunia. Kebudayaan aneka kelompok suku bangsa Indonesia yang beraneka ragam 

akrab bergaul dengan kebudayaan-kebudayaan besar dunia yang datang dari China, dari India, dari Arab, 

dan dari Eropah. Bahasa Indonesia juga terbentuk dari banyak sekali pinjaman budaya (cultural 

borrowings) dari bahasa Sanskerta, China, India, Arab, Eropah, di samping bahasa Melayu dan ratusan 

bahasa lokal anak negeri. Semua agama besar dunia juga pernah menanamkan pengaruhnya secara luas 

dan mendalam di antara anak bangsa, yaitu mulai dari Buddhisme, Hinduisme, Islam, Kristen dan katolik, 

dan Khonghucu. 

 Karena itu, munculnya pelbagai isu-isu radikalisasi beragama, gerakan-gerakan terorisme, dan  

isu NII tidak perlu menimbulkan kerisauan atau pun kepanikan di kalangan masyarakat golongan 

minoritas. Gerakan-gerakan pemikiran ekstrim itu hanya menghinggapi segelintir orang yang tidak dapat 

dianggap mewakili arus utama sesuatu golongan dalam masyarakat. Para pendukung pemikiran-

pemikiran ekstrim itu dapat dengan mudah dipersepsikan oleh masyarakat sebagai musuh bersama. 

Berkaitan dengan itu, masyarakat warga Khonghucu juga tidak perlu terpengaruh dan terganggu dengan 

pelbagai isu ekstrim itu, karena sejarah bangsa kita sudah mengalami banyak sekali peristiwa budaya 

dan ledakan-ledakan perubahan, tetapi tetap mampu bertahan dan eksis sebagai bangsa yang majemuk 

dan bersatu dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika. Namun demikian, tentu saja, kita tidak boleh ‘taken for granted’ dengan menyepelekan 

seakan persatuan bangsa kita itu dengan sendirinya akan terjamin tanpa usaha untuk menjaga dan 

memeliharanya. Persatuan bangsa tetap harus senantiasa kita bina bersama. Kemajemukan harus 

dikelola melalui langkah-langkah pergaulan lintas budaya secara bersengaja dengan memfungsikan 

sistem referensi yang disepakati bersama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. 

 

CATATAN AKHIR 

 Dari uraian-uraian tersebut di atas, saya sampai pada kesimpulan bahwa dewasa ini kita perlu 

meningkatkan upaya bersengaja untuk menjaga kerukunan sosial (integrasi sosial) dalam rangka 

kerukunan berbangsa (integrasi nasional). Bangsa kita adalah bangsa yang sangat majemuk, yang ketika 

menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang penuh kebebasan dan keterbukaan, haruslah benar-benar 

diiringi oleh tegaknya aturan-aturan yang disepakati bersama atau ‘rule of law’. Tanpa tegaknya ‘rule of 

law’, kebebasan yang dihasilkan oleh demokrasi justru akan membahayakan kebebasan itu sendiri. 

Karena itu, factor-faktor pemersatu dan factor-faktor penentu integrasi sosial dan integrasi nasional 

haruslah kita perkuat dan manfaatkan dengan sungguh-sungguh. 

 Dalam kegiatan bermasyarakat, kebiasaan-kebiasaan bergaul secara inklusif dan lintas budaya 

sangat penting digalakkkan. Karena itu, saya sangat menghargai kebiasaan tokoh-tokoh lintas agama 

untuk berkumpul dan mengembangkan kegiatan bersama-sama untuk kepentingan bersama dalam 
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masyarakat. Pegangan bersama dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak 

lain adalah rujukan kesepakatan atau konsensus bersama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan 

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam kegiatan bernegara. Sebagai warga masyarakat yang 

taat beragama, sumber nilai, sumber rujukan tertinggi kita adalah kitab suci atau ajaran-ajaran agama 

yang diyakini masing-masing. Tetapi sebagai warga Negara Republik Indonesia, rujukan nilai dan norma 

hukum tertinggi kita adalah Pancasila dan UUD 1945.  

Karena itu, dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernagara, marilah kita jadikan Pancasila 

dan UUD 1945 benar-benar sebagai pegangan bersama. UUD 1945 yang di dalamnya juga tercakup 

pengertian Pancasila haruslah dimasyarakatkan secara luas dan diterapkan secara konkrit dalam 

kenyataan, sehingga dapat dijadikan sistem rujukan bersama dalam mengelola perikehidupan dalam 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UUD 1945 merupakan konstitusi pluralis dalam arti 

konstitusi yang mengintegrasikan kemajemukan warga bangsa dalam satu kesatuan sistem rujukan 

bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

   

 


