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PRAJURIT TNI ANGKATAN UDARA DAN 

AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. 

 

PENGANTAR 

 Dalam rangka Rapat Pimpinan TNI Tahun 2015, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015, TNI 

Angkatan Udara mengadakan Sarasehan Bintal Ideologi dan Kejuangan TNI Angkatan Udara yang 

diikuti para peserta Rapat Pimpinan TNI AU dan Apel Komandan Satuan sebanyak 375 orang perwira 

tinggi dan menengah dari seluruh Indonesia. Tema Sarasehan adalah: “Melalui Sarasehan 

Pembinaan Mental Ideologi dan Tradisi Kejuangan, Kita Wujudkan Prajurit TNI yang Profesional, 

Militan, dan Dicintai Rakyat”. Narasumber khusus yang diundang adalah Marsekal TNI (Purn) Djoko 

Suyanto, S.IP (mantan Panglima TNI dan mantan Menkopolhukkam 2009-2014) dan Prof. Dr. Jimly 

Asshiddiqie, SH (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008, dan sekarang menjabat Ketua 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP-RI). 

 

TANTANGAN REVOLUSI BIRU WILAYAH AIR DAN UDARA  

 Seperti dimaklumi, Perubahan Kedua dan Perubahan Keempat UUD 1945, masing-masing 

pada tahun 2000 dan 2002, bangsa Indonesia telah mengukuhkan pengaturan konstitusional yang 

ekspilisit mengenai Wilayah Negara dalam Bab IXA, Pasal 25A UUD 1945. Sebelumnya, ketentuan 

tentang Wilayah Negara ini sama sekali belum diatur dengan tegas dalam UUD 1945. Yang biasa 

diatur dalam UUD, biasanya hanya unsur pemerintahan dan unsur warga negara dalam rangka 

doktrin tentang unsur-unsur pengertian negara. Sedangkan unsur wilayah negara yang justru sangat 

menentukan bagi keberadaan suatu negara merdeka dan berdaulat belum diatur dalam UUD 1945. 

 Dalam Pasal 25A ini ditegaskan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara 

kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 

dengan undang-undang”. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini belum mencantumkan secara 

eksplisit kekayaan alam yang ada di atas bumi dan air, yang berada di wilayah udara, ‘outer-space’, 

dan bahkan frekwensi radio dan televisi serta dunia maya yang berkembang sangat pesat dewasa ini. 

Adalah UU tentang Ketentuan Pokok Agraria Tahun 1960 yang mencantum ketentuan mengenai 

wilayah udara secara terbatas, di luar ‘outer-space’, sebagai wilayah yang termasuk ke dalam 

pengertian luas tentang agraria. 

 Karena itu, cara kita memahami pesan-pesan UUD 1945, tidak boleh hanya terpaku kepada 

teks-teks pasal secara gramatikal saja. Kita harus memahami ketentuan Pasal 33 ayat (3) itu dengan 
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dikaitkan dengan Pasal 10 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh 

Presiden sebagai Kepala Negara dan sekaligus Kepala Pemerintahan, terkait dengan tiga angkatan 

bersenjata Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 

UUD 1945 menegaskan, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Kekuasaan Presiden sebagai Panglima Tertinggi itu ditegaskan 

dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah wilayah Indonesia, 

yang di dalam ketiga matra tersebut dan lingkungan kekayaan alam yang terdapat di dalam, di atas, 

dan di antara ketiga matra itu harus dilindungi dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat 

negara dengan tugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan 

negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. 

 Karena itu, konsepsi tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 

25A UUD 1945 harus dipahami secara menyeluruh, menyangkut keseluruhan matra darat, laut, dan 

udara dengan segala dinamikanya. Dengan demikian, UUD 1945 dewasa ini tidak saja mengatur dan 

berisi norma dasar dalam hubungannya dengan penyelenggara dan penyelenggaraan kekuasaan 

negara, dan warga negara beserta hak-hak asasi manusia, tetapi juga mengatur dan berisi norma 

dasar berkenaan dengan wilayah negara. Wilayah darat diidealkan berwarna hijau, sehingga lahirlah 

konsepsi tentang “Green Constitution”, sedangkan wilayah air dan udara berwarna biru, sehingga 

kita dapat pula mengembangkan pengertian mengenai “Blue Constitution”2. UUD 1945 sebagai 

“Green and Blue Constitution” itulah yang menjadi sumber norma tertinggi dalam setiap urusan 

pengurusan dan pengelolaan wilayah air dan udara Indonesia yang berbendera merah dan putih. 

Corak warna merah, putih, hijau, dan biru itulah warna-warni nusantara dengan semboyan 

“bhinneka-tunggal-ika” yang bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

 Sekarang, pengelolaan urusan air dan udara dalam kehidupan umat manusia berkembang 

sangat dinamis berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Bahkan, 

pelbagai gagasan tentang kebijakan-kebijakan baru yang lebih berorientasi kepada kekuatan 

ekonomi air dan udara, terus berkembang cepat dengan dikembangkannya istilah “blue economy”, 

dan bahkan “blue revolution” atau revolusi biru. Dalam konsepsi “Blue Revolution” itu diidealkan 

bahwa strategi pembangunan nasional Indonesia jangan lagi berorientasi darat, tetapi harus diubah 

ke arah orientasi air dan udara, atau laut dan udara.  Karena itu, sudah sepantasnya, kebijakan-

kebijakan pembangunan yang berorientasi kepada air dan udara itu dikawal dengan perhatian yang 

lebih besar oleh Tentara Nasional Indonesia, khususnya dengan memberikan perhatian yang lebih 

besar pada upaya penguatan peran TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Lebih-lebih wilayah 

udara dalam arti yang luas, mencakup pula pengertian frekwensi radio, televisi, dan dunia maya, 

yang sangat erat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih. Wilayah 

udara merupakan matra yang sangat banyak mengandung muatan ilmu pengetahuan dan tekonologi 

yang tingkat perkembangannya dari waktu ke waktu sangat dinamis. Oleh karena itu, Tentara 

Nasional Indonesia Angatan Udara (TNI-AU) secara khusus juga sangat perlu ditingkatkan kekuatan 

dan perannya dalam upaya pertahanan, perlindungan, dan pemeliharaan keutuhan wilayah dan 

kedaulatan negara sesuai dengan amanat konstitusi negara. 
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PRAJURIT KEBANGSAAN DAN WASANTARA 

Dalam menghadapi perkembangan peralatan teknis yang bermuatan teknologi yang serba 

canggih di wilayah udara, tentu saja, cara kerja TNI Angkatan Udara sangat padat teknologi dan 

karena itu tidak tidak berorientasi padat karya. Ukuran yang penting bukanlah jumlah anggota 

pasukan Angkatan Udara yang kita miliki, melainkan terletak pada kualitas orang per orang prajurit 

TNI Angkatan Udara, yang tidak saja menguasai pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi 

berikut kelengkapan peralatan alutista mutakhir, disertai ketrampilan dan pengalaman tempur yang 

handal dan terandalkan, tetapi juga memiliki kualitas mental juang, karakter dan jiwa kejuangan, 

kedisiplinan, dan kepribadian nasionalis sejati. Intinya, yang terpenting adalah kualitas prajurit TNI 

Angkatan Udara yang berkepribadian sebagai prajurit kebangsaan atau prajurit Pancasila, yang 

bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan wilayah dan kedaulatan negara 

sesuai dengan amanat Pasal 30 UUD 1945. 

Karena itu, sarasehan ini diselenggarakan dalam rangka pembinaan mental ideologi dan 

tradisi kejuangan untuk mewujudkan prajurit TNI-AU yang professional, militan, dan dicintai oleh 

rakyat. Visi yang hendak diwujudkan melalui sarasehan ini adalah prajurit TNI-AU yang memiliki jiwa 

nasionalisme yang semakin tinggi, melalui pelaksanaan (i) misi aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari; (ii) misi peningkatan kecintaan terhadap keragaman adat, budaya, suku, dan 

agama yang ada di Indonesia; dan (iii) misi peningkatan perhatian terhadap perjuangan para 

pahlawan dalam membela dan mempertahankan NKRI. 

Bagi setiap prajurit TNI, Sapta Marga dan pelbagai nilai dan norma yang mengatur pola pikir 

dan standar-standar sikap dan tindak prajurit TNI tidak lain merupakan aktualisasi pengamalan nilai-

nilai Pancasila. Nailai-nilai Pancasila itu juga ditopang oleh 4 pilar kebangsaan yang mencakup: 

(i) UUD 1945,  

(ii) Bhinneka-Tunggal-Ika,  

(iii) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan  

(iv) Wawasan Nusantara.  

Keempat hal inilah yang lebih tepat untuk kita sebut sebagai pilar-pilar kebangsaan, yang 

kesemuanya bersumber pada Pancasila. Bandingkan dengan pengertian yang dipopulerkan oleh 

MPR-RI pada periode yang lalu bahwa 4 pilar kebangsaan itu terdiri atas:  

(i) Pancasila, 

(ii) UUD 1945, 

(iii) NKRI , dan  

(iv) Bhinneka-Tunggal-Ika.  

Karena itu, kita perlu mengembangkan pengertian baru tentang Empat Pilar Kebangsaan ini 

ke tengah masyarakat, dan menjadikannya sebagai pegangan bagi setiap prajurit TNI dalam 

menjalankan tugas kenegaraan. Pancasila tidak lagi disebut sebagai pilar, tetapi merupakan dasar 

atau sumber, sedangkan pilar-pilar lainnya dilengkapi dengan Wawasan Nusantara sebagai pilar baru 

atau pilar keempat. 

Pentingnya wawasan nusantara atau “wasantara” sebagai pilar keempat, terutama untuk 

membangkitkan kesadaran mengenai totalitas wilayah negara kita yang terdiri atas daerah daratan, 
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perairan, dan udara yang harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah merah, putih, hijau, dan 

biru Indonesia Raya. Cara pandangan bangsa kita dan demikian pula cara pandang setiap prajurit 

kebangsaan TNI-AU haruslah melihat wilayah Negara Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh 

tempat atau wadah dan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia dari 

zaman ke zaman. 

 

PERUMUSAN PANCASILA DARI WAKTU KE WAKTU 

 Dalam merumuskan konsepsi tentang dasar Negara yang kemudian oleh Bung Karno disebut 

dengan istilah Pancasila, dapat dikatakan ada tiga tokoh yang berperan besar dalam sejarah. 

Ketiganya adalah (i) Ir. Soekarno, (ii) Mr. Muhammad Yamin, dan (iii) Mr. Soepomo. Mr. Muhammad 

Yamin mengusulkan 5 konsep dasar Negara dalam siding BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 dengan 

istilah dan urutan sebagai berikut: 

(1) Peri Kebangsaan; 

(2) Peri Kemanusiaan; 

(3) Peri Ke-Tuhanan; 

(4) Peri Kerakyatan; dan  

(5) Kesejahteraan rakyat. 

Mr. Soepomo menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang 

BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, yaitu: 

(1) Persatuan, ; 

(2) Kekeluargaan; 

(3) Keseimbangan lahir dan batin; 

(4) Musyawarah, dan  

(5) Keadilan rakyat. 

Sedangkan Ir. Soekarno menyampaikan usulannya dalam pidatonya yang sangat terkenal 

dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 mengenai lima hal yang menjadi dasar negara 

Indonesia merdeka. Kelimanya diakui sebagai hasil renungan mendalam Ir. Soekarno sejak dari masa 

pembuangannya di Ende3, yaitu: 

(1) Kebangsaan Indonesia; 

(2) Internasionalisme atau kemanusiaan; 

(3) Mufakat atau demokrasi;  

(4) Kesejahteraan social; dan  

(5) Ke-Tuhanan yang berkebudayaan. 

                                                           
3
 Dari perenungan Soekarno inilah kemudian dipahami bahwa Soekarnolah tokoh pertama yang menemukan dan 

merumuskan kelima dasar Negara yang ia kemudian beri nama dengan sebutan Pancasila yang kita jadikan pegangan 
sampai sekarang. 
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Dari ketiga formulasi Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno inilah kemudian lahir 

kesepakatan oleh Panitia Sembilan menjadi rumusan Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal 22 

Juni 1945, dengan urutan dan rumusan sebagai berikut4: 

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya; 

(2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 

(3) Persatuan Indonesia; 

(4) Kerakyatan dengan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan 

(5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Urutan sila-sila Pancasila versi Piagam Jakarta inilah yang berlaku sampai sekarang tetapi 

dengan pengurangan 7 kata, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. 

Piagam Jakarta minus ketujuh kata itulah yang disahkan menjadi Preambule atau Pembukaan UUD, 

yang sebagai satu kesatuan naskah konstitusi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam Rapat 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan demikian, rumusan dan urutan sila-sila 

Pancasila yang sah secara konstitusional adalah: 

(1) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa; 

(2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; 

(3) Persatuan Indonesia; 

(4) Kerakyatan dengan Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan 

(5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Setelah disahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah Pembukaan UUD 

1945, perumusan Pancasila bersifat final dan tidak dapat diubah dalam keadaan apapun. Bahkan, hal 

tersebut lebih dipertegas lagi dalam Perubahan Keempat UUD 1945 pada tahun 2002, dimana 

ketentuan mengenai objek perubahan pada Pasal 37 UUD 1945, hanya dikaitkan dengan pasal-pasal 

UUD 1945, dan bukan dengan Pembukaan yang dengan demikian tidak dapat lagi diubah. Nama 

Pancasila, meskipun tidak tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, tetapi secara 

implisit termaktub dalam ketentuan Pasal 36A UUD 1945 yang berbunyi “Lambang Negara ialah 

Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Yang dimaksud dengan Pancasila itu 

tidak lain adalah kelima prinsip dasar yang termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. 

Karena itu, secara implisit, Pancasila sebagai produk sejarah yang sudah selesai, mempunyai posisi 

konstitusional yang sangat kokoh, yaitu sudah diterima sebagai konvensi bahwa kelima prinsip dasar 

dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 itu adalah Pancasila, dan Pancasila itu sebagai dasar 

Negara, ideology dan falsafah hidup kebangsaan sudah bersifat final dan tidak mungkin dapat diubah 

kapanpun dan dalam keadaan apapun. Pancasila yang demikian itulah yang harus dijunjung tinggi, 

dibela, dan dipertahankan oleh segenap warga bangsa, termasuk khususnya dan terutama oleh 

Tentara Nasional Indonesia. 

Kelima sila Pancasila tersebut selain merupakan Dasar Negara, juga dapat dipahami sebagai 

ideologi dan bahkan falsafah kebangsaan. Fungsi pokok Pancasila sebagai Dasar Negara adalah 

sebagai landasan setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk segala peraturan perundangan 

dalam negara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Sedangkan sebagai ideologi 
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 Piagam Jakarta ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan, yaitu Ir. Soekarno,  

Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Subardjo, Wahid 
Hasyim, dan Muhammad Yamin. 
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negara dan bahkan sebagai falsafah kebangsaan, Pancasila merupakan dasar pandangan bagi sistem 

kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga 

memiliki 4 fungsi pokok yaitu: (i) Fungsi mempersatukan bangsa, yaitu untuk memelihara dan 

mengukuhkan persatuan dalam kebhinnekaan bangsa (integrating function); (ii) Fungsi membimbing 

dan mengarahkan peri kehidupan berbangsa menuju tujuan bersama (guiding and directive 

function);  (iii) Fungsi memperkuat tekad dan semangat untuk memelihara dan mengembangkan 

identitas bangsa (motivating function); dan (iv) Fungsi kontrol dimana Pancasila dijadikan sebagai 

sumber referensi untuk menilai secara kritis perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan 

bernegara dari waktu ke waktu (controlling function). 

 

TANTANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DEWASA INI 

 Sesudah reformasi, banyak hal yang berubah dalam cara pandang bangsa Indonesia tentang 

kekuasaan politik dan tentang ekonomi dan tentang dunia yang terus mengalami globalisasi dengan 

ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi dan 

komunikasi yang sangat cepat. Indonesia sekarang berada dalam taraf perkembangan demokrasi 

yang sangat bebas dan terbuka, baik dari segi ekonomi dan politik maupun kebudayaan. Padahal, 

masyarakat Indonesia sangat plural, berbhinneka-tunggal-ika dalam semua aspek kehidupan. Dalam 

suasana seperti itu, tentu ada saja kelompok orang atau golongan warga yang bersikap ekstrim dan 

berpandangan sangat fundamentalis dan eksklusif. Dalam suasana yang serba bebas dan terbuka, 

muncul tiga macam kelompok fundamentalisme-ekstrim, yaitu (i) fundamentalisme pasar bebas 

(absolute free market economy), (ii) fundamentalisme agama yang radikal, dan (iii) fundamentalisme 

etnis dan feudalisme. Ketiga fundamentalisme inilah yang menjadi tantangan dan ancaman nyata 

bagi upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dewasa ini. 

Sekarang bangsa Indonesia mengalami proses liberalisasi yang mengubah watak bangsa dari 

orientasi kolektivistik ke orientasi individualistik secara ekstrim. Karena itu, sebagian besar 

keputusan dalam kehidupan ditentukan oleh selera pasar bebas dan terbuka, baik di bidang ekonomi 

maupun di bidang politik. Paradigma perekonomian berubah dari ekonomi negara (state centered 

economy) ke ekonomi pasar bebas (market economy). Demikian pula di bidang politik, sebagian 

besar jabatan-jabatan utama ditentukan berdasarkan selera pasar terbuka. Bahkan, dewasa ini 

muncul istilah yang dipandang ideal, yaitu lelang jabatan. Para pemikir, ilmuwan, praktisi, dan 

penentu kebijakan bernegara banyak sekali yang terperangkap dengan paradigm berpikir pasar 

bebas ini dengan anggapan yang ekstrim seakan mereka yang berpikiran berbeda, dianggap bodoh, 

ketinggalan zaman, atau bahkan dipandang sebagai orang yang berbahaya bagi demokrasi liberal, 

sehingga harus dimusuhi. Mereka yang mempunyai pandangan berbeda bahkan dianggap tidak 

memiliki hak untuk hidup dalam negara demokrasi Indonesia. Inilah bentuk fundamentalisme 

pertama yang mengancam upaya aktualisasi nilai-nilai Pancasila. 

Fundamentalisme kedua adalah fundamentalisme agama yang melahirkan gerakan-gerakan 

radikal yang selalu mengklaim kebenaran untuk dirinya sendiri dengan memandang orang atau pihak 

lain sebagai ancaman terhadap kebenaran mutlak yang mereka miliki. Ancaman fundamentalisme 

agama ini dapat dikatakan datang dari semua kelompok agama dan bersamaan dengan era 

globalisasi melahirkan pula gejala internasionalisasi gerakan-gerakan radikal keagamaan itu. Gerakan 

fundamentalisme agama yang radikal ini menafikan prinsip sila-sila Pancasila, terutama sila kedua 
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“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, sila ketiga “Persatuan Indonesia”, dan bahkan sila pertama, 

yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang cenderung disalahpahami dan disalahgunakan untuk 

kepentingan kelompoknya sendiri. 

Sedangkan fundamentalisme ketiga ada fundamentalisme etnis dan kultur feodalisme yang 

cenderung berorientasi kedaerahan bercampur budaya feudal.  Budaya politik Indonesia memang 

masih sangat feudal, sehingga siapa saja yang berkuasa dan kaya cenderung menggunakan posisinya 

untuk menerapkan hubungan-hubungan yang bersifat feudal dengan warga yang berada dalam 

posisi marginal, baik dalam konteks kekayaan maupun kekuasaan. Semangat kedaerahan tidak 

terlihat, tetapi nyata hidup dalam praktik dan berhimpitan dengan budaya feudal, sehingga mudah 

melahirkan oligarki politik dan oligarki ekonomi dalam praktik. Dalam bentuknya yang ekstrim dan 

fundamentalis, kecenderungan primordialisme etnis dan budaya feudal ini menghambat kemajuan 

peradaban bangsa, menghalangi perkembangan budaya demokrasi yang bersifat egaliter yang dapat 

mempercepat kemajuan bangsa.  

Karena itu, Pancasila di masa kini harus dilihat dalam konteks ancaman pengaruh ketiga 

bentuk fundamentalisme tersebut. Dalam kaitan dengan persoalan Tuhan dan agama, kita harus 

keluar dari perangkap sikap egoism keagamaan dan mengembangkan pemahaman yang terbuka 

bahwa Tuhan Yang Maha Esa dalam Pancasila adalah konsepsi tentang ‘the Universal God’, bukan 

‘communal god’, ‘tribal god’, atau sekedar ‘individual god’, melainkan Tuhan bagi semua umat 

manusia yang esa, yang sesuai keyakinan masing-masing menyebutkan dengan pelbagai istilah yang 

berbeda-beda dan dengan deskripsi teologis yang berbeda-beda pula sesuai kepercayaan masing-

masing. Dalam kaitan dengan perkembangan kebebasan berdasarkan prinsip individualisme dan 

neoliberalisme dalam kehidupan umat manusia di era dewasa ini, Pancasila juga harus dipahami dan 

diletakkan dalam keseimbangan antara paham individualism dan kolektivisme. Makna kemerdekaan 

dalam konteks pengertian kolektif (collective independence) tidak dapat dipisahkan dari pengertian 

kebebasan individu (individual freedom). “There is no independence without freedom”, dan 

kebebasan setiap individu rakyat itulah yang melahirkan kemerdekaan kolektif sebagai bangsa. 

Misalnya, jika sebelum reformasi, kebebasan dan hak-hak asasi manusia belum dijamin secara 

eksplisit dalam UUD 1945, sekarang sesudah Perubahan Kedua pada tahun 2000, ketentuan 

kebebasan dan hak asasi manusia menjadi materi pokok yang terbanyak dimuat dalam UUD 1945. 

Karena itu, kemerdekaan kebangsaan secara langsung haruslah dipahami dan dikaitkan secara 

berkeseimbangan dengan prinsip-prinsip kebebasan individu. 

Demikian pula, agenda demokratisasi dalam kehidupan politik dan ekonomi nasional harus 

pula diimbangi dengan upaya demokratisasi kebudayaan. Pancasila tidak boleh dijadikan instrument 

pembenar bagi upaya melanggengkan feodalisme dan semangat kedaerahan dan primordialisme 

etnis yang bersifat eksklusif. Para pemimpin bangsa harus menyadari posisinya masing-masing untuk 

tidak terperangkap dalam budaya feudal, apalagi menikmati budaya feudal itu untuk melanggengkan 

kedudukannya masing-masing. Prajurit TNI Angkatan Udara, tidak terkecuali, diharapkan dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks perkembangan masa kini dengan ancaman 

dan tantangan yang riel dan sangat kompleks di era globalisasi dewasa ini. Prajurit TNI AU dituntut 

untuk berperan di bidang tugasnya masing-masing dalam menjawab aneka tantangan zaman itu 

dengan kesungguhan dan penuh dedikasi untuk kelestarian dan terwujudnya cita-cita Pancasila 

dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernagara. 
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Karena itu, prajurit TNI, khususnya prajurit TNI AU yang senantiasa setia kepada Negakara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 hendaklah terus 

memantapkan jatidirinya sebagai prajurit kebangsaan. Setiap prajurit kebangsaan hendaklah 

senantiasa berupaya menginternaslisasikan nilai-nilai Pancasila yang selalu aktual dalam kehidupan 

sehari-hari sekaligus dalam pelaksanaan tugas pertahanan, perlindungan, dan pemeliharaan 

keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Prajurit 

TNI dan khususnya TNI AU harus mampu mengatasi atau setidaknya membantu mengatasi setiap 

dampak negatif yang timbul sebagai akibat tumbuh dan berkembangnya gejala fundamentalisme 

dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, baik fundamentalisme pasar, fundamentalisme 

agama, maupun fundamentalisme budaya feodal, orientasi etnis, dan sikap kedaerahan  di sebagian 

warga masyarakat kita. Mari kita bangun kehidupan kebangsaan kita yang penuh keseimbangan 

dalam semua aspek kehidupan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 


