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KONSTITUSI KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN KONSTITUSI 

Oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH1. 

 

KONSTITUSI KEBUDAYAAN 

 Konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah produk kebudayaan. 

Kebudayaan itu sendiri bersifat dinamis dan apalagi kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai ke 

Merauke, dari Miangas sampai ke pulau Rote, bersifat sangat dinamis dan beraneka-ragam corak dan 

tradisinya. Karena itu, konstitusi sebagai produk kebudayaan tentu lah tidak terlepas dari pengertian-

pengertian dinamis yang terus hidup dan bertumbuh (living and evolving) menurut ruang dan waktu 

dengan mengabstraksikan nilai-nilai universal dari semua tradisi budaya yang ada dari zaman ke zaman. 

Melalui proses universalisasi itu, beraneka ragam tradisi dan kecerdasan lokal dan nasional tumbuh dan 

berkembang mengikuti standar-standar peradaban kemanusiaan global dari zaman ke zaman. 

 Namun, sebelum sampai pada kesimpulan mengenai sifat dinamis itu, bagaimanapun juga 

konstitusi harus disadari pertama-tama sebagai produk kebudayaan. Semua sistem nilai dan ide yang 

datang dari mana pun juga pasti akan tunduk kepada realitas kebudayaan rakyat Indonesia sebagai 

pemegang kedaulatan budaya. Lebih-lebih, tradisi kebudayaan masyarakat Indonesia sendiri di 

sepanjang sejarah terbukti sangat lah kaya, baik di bidang sosial, ekonomi, dan apalagi di bidang politik 

kenegaraan. Kekayaan tradisi kebudayaan nusantara itu lah yang dirumuskan sebagai semboyan 

“Bhinneka-Tunggal-Ika” dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

36A UUD 1945, yaitu “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka-Tunggal-

Ika”2. 

Pasal 32 UUD 19453 juga menentukan , “(1) Negara memajukan  kebudayaan nasional Indonesia 

di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya”; dan “(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah 

sebagai kekayaan budaya nasional”. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 tersebut dikembangkan 

seiring dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan, “Bahasa Negara ialah 

Bahasa Indonesia”. Artinya, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, tidak boleh melupakan 

tentang kewajiban dan tanggungjawab negara untuk menghormati dan memelihara pelbagai bahasa 

daerah dalam pergaulan hidup masyarakat di seluruh Indonesia. 

Konstitusi, memang sudah seharusnya dipahami juga fungsinya dalam konteks kebudayaan. 

Konstitusi dalam ilmu hukum selalu dipahami hanya sebagai struktur-struktur politik dan pelembagaan-

pelembagaan nilai dan norma hukum bernegara. Padahal struktur dan kelembagaan-kelembagaan 

bernegara itu berisi elemen-elemen kebudayaan. Karena itu, Lawrence Friedman merumuskan tiga 
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komponen sistem hukum yang terdiri atas struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur hukum, 

materi norma hukum, dan budaya hukum. Struktur tercermin dalam kelembagaan pemerintahan dan 

kenegaraan, sedangkan materi norma hukum terlembagakan dalam bentuk naskah-naskah hukum 

berupa peraturan perundang-undangan (regelingen), keputusan-keputusan administrasi negara 

(beschikkings), putusan-putusan pengadilan (vonnis), kontrak, konvensi dan perjanjian internasional, 

dan pelbagai dokumen aturan kebijakan lainnya. Semua itu dapat kita sebut sebagai institusi hukum 

(legal institutions) yang tumbuh dan berkembang menjalankan fungsinya dalam konteks kebudayaan 

hukum atau tradisi hukum (legal traditions). 

 Konstitusi sebagai institusi hukum pada pokoknya memuat kandungan tradisi hukum yang 

terwarisi dari perjalanan sejarah, dan sekaligus berfungsi sebagai instrumen perekayasaan dan 

pencerahan kebudayaan ke arah cita-cita hidup bersama. Karena itu, konstitusi juga diharapkan 

berfungsi efektif dalam proses pembangunan kebudayaan dan peradaban bangsa menuju standar 

kemanusiaan universal. Karena itu, ada dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami 

konstitusi dan hubungannya dengan kebudayaan. UUD negara kita, yaitu UUD 1945 di satu pihak adalah 

Konstitusi Kebudayaan, dan di pihak yang lain berkaitan pula dengan dimensi-dimensi kebudayaan 

dalam praktik hidup berkonstitusi. Karena itu, dalam membangun peri kehidupan bernegara, bangsa kita 

diharapkan pula dapat mengembangkan budaya hidup berkonstitusi, sehingga karena itu, studi-studi 

yang berkaitan dengan konstitusi juga tidak boleh mengabaikan pentingnya aspek kebudayaan dari 

konstitusi. 

 Banyak gagasan dan prinsip-prinsip bernegara yang dianggap ideal di dunia, kita adopsi menjadi 

aturan-aturan konstitusi (constitutional rules) dalam naskah UUD 1945 dalam kita lembagakan dalam 

praktik bernegara. Misalnya, kita mendirikan partai politik, kita membentuk lembaga perwakilan rakyat, 

lembaga kepresidenan, pengadilan, dan lain-lain. Akan tetapi, kita sering tidak menyadari bahwa ide-ide 

yang kita adopsi itu berasal dari luar kesadaran kebudayaan bangsa sendiri. Akibatnya, dalam praktik 

kita sering dihadapkan pada kenyataan adanya gap atau jarak antara dunia ide-ide dan pelembagaan 

institusi-institusi politik kita dengan kebudayaan politik yang kita warisi secara turun temurun. Ada jarak 

yang tidak saling berhubungan antara institusi politik yang kita bangun dengan tradisi politik yang kita 

warisi. Kita membangun demokrasi yang mengidealkan keragaman pendapat sebagai kekayaan, tetapi 

kita harus hidup dalam tradisi budaya yang lebih mengidealkan kesatuan pendapat dan memandang 

negatif setiap pendapat yang menyimpang dari kebiasaan umum. 

 Kita mempunyai sejarah politik yang panjang dari zaman ke zaman, tetapi studi sejarah budaya 

politik itu tidak dijadikan referensi dalam membangun institusi politik hari ini. Sebaliknya, referensi 

gagasan-gagasan pelembagaan politik justru diambil dan didatangkan dari luar, dari sumber-sumber 

asing. Kaum intelektual dan ilmuwan juga tidak terpanggil untuk menjadi jembatan penghubung dialog 

kebudayaan dengan tradisi politik bangsa Indonesia sendiri di masa lalu. Akibatnya diskrepansi antara 

institusi politik dan tradisi politik juga terus berkembang dari waktu ke waktu dengan tanpa menyadari 

akibatnya bagi perkembangan peradaban politik bangsa dari zaman ke zaman. Karena itu, kebudayaan 

konstitusi harus dipandang sama pentingnya dengan wacana tentang konstitusi kebudayaan dalam studi 

ilmu hukum hukum maupun ilmu politik dan sosial di masa-masa mendatang. 
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MEMBUDAYAKAN KONSTITUSI 

Apa yang kita pahami sebagai konstitusi tidak lain merupakan cakupan pengertian UUD 1945 

sebagai bentuk konstitusi tertulis dan Pancasila sebagai rohnya beserta nilai-nilai fundamental yang 

tumbuh dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terkait dengan hal itu, 

Kongres Pancasila I 2009 di Yogyakarta telah menghasilkan Deklarasi Bulaksumur yang berisi (1) Bahwa 

Pancasila merupakan sistem nilai filsafati terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan 

bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat Bhineeka Tunggal Ika, dan 

oleh karenanya, segenap komponen Bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga, 

mengaktualisasikan, dan membela Pancasila; (2) Pancasila adalah sistem nilai fundamental yang harus 

dijadikan dasar dan acuan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan 

tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh ttumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

bersdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, dalam rangka mewujudkan visi 

bangsa, yakni Indonesia yang sunggug-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (3) 

Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan 

sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-

undangan; (4) Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memelihara, mengembangkan, dan 

mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik 

dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya; dan 

(5) Negara harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui 

pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga. 

 Sebagai kelanjutan Kongres Pancasila I di Yogyakarta, Kongres Pancasila II di Denpasar 2010 juga 

mengeluarkan deklarasi yang berisi: (1) Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, selanjutnya terjadi 

beberapa kali perubahan urutan. Kerancuan tentang sejarah Pancasila, mengharuskan perlu adanya 

perbaikan yang untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi yang benar; (2) Kacamata historis menunjukkan 

bahwa implementasi dan konsistensi Pancasila mengalami pasang-surut tergantung factor internal di 

Indonesia dan eksternal di luar negeri; (3) Perlu membentuk Rumah Hukum Pancasila dengan upaya 

yang lebih progresif dalam merestorasi hukum di Indonesia; (4) Diperlukan institusi yang mempunyai 

legitimasi di tingkat nasional yang melindungi, mengkaji, dan mengembangkan Pancasila sebagai 

ideologi Negara yang terbuka. Hal ini sangat penting untuk mencegah generasi Pancasila yang hilang; 

dan (5) Perlu gerakan penguatan ideologi Pancasila, terutama dalam politik legislasi saat ini. 

 Dari Kongres Pancasila III Surabaya dihasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan operasional 

dalam upaya membudayakan nilai-nilai Pancasila, terutama sebagai elaborasi atas rekomendasi-

rekomendasi yang sudah dihasilkan dalam 2 kongres terdahulu. Tema-tema yang menjadi objek 

pembahasan adalah upaya-upaya (1) revitalisasi dan reinterpretasi; (2) aktualisasi, sosialisasi, dan 

internalisasi; serta (3) pelembagaan dan pengelolaan pembudayaan, nilai-nilai Pancasila yang sejak 

reformasi 1998 sampai sekarang cenderung semakin diabaikan dan bahkan dilupakan orang. Selain 



4 
 

sedikit terkait dengan topik pertama dan kedua, makalah ini akan menitikberatkan pembahasannya 

pada topik ketiga, yaitu gagasan pelembagaan dan pengelolaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 

 

PANCASILA DAN UUD 1945 DI ANTARA KETIGA CABANG KEKUASAAN NEGARA 

 Pancasila dan UUD 1945 berisi haluan-haluan bagi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara 

(state policies) dalam garis besar dengan tingkat abstraksi perumusan nilai dan norma yang bersifat 

umum dan belum operasional. Terbentuknya nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di dalam haluan 

negara dalam rumusan Pancasila dan UUD 1945 dilakukan oleh dan melalui lembaga permusyawaratan 

rakyat, sedangkan upaya untuk mengawal dalam praktik, agar nilai-nilai dan ide-ide yang terkandung di 

dalam Pancasila dan UUD 1945 sungguh-sungguh diwujudkan dalam praktik bernegara dilakukan oleh 

lembaga peradilan konstitusi. Dengan kata lain, fungsi ‘state policy making’ berupa Pancasila dan UUD 

1945 itu dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan fungsi pengawalan atas 

pelaksanaannya dalam praktik dilakukan oleh lembaga peradilan (state policy adjudication) dalam 

rangka pengawasan melalui penegakan hukum (enforcement). Di antara kedua kutub fungsi ‘policy 

making’ dan ‘policy enforcing/controlling’ terdapat wilayah ‘policy executing’ yang merupakan wilayah 

tanggungjawab eksekutif kekuasaan pemerintahan negara. 

 Dengan perkataan lain, agenda nasional yang berkaitan dengan Pancasila dan UUD 1945, harus 

lah diletakkan dalam tiga konteks fungsi kekuasaan (trias politika), yaitu (i) fungsi perumusan nilai dan 

pembentukannya menjadi sistem norma dalam kehidupan bernegara dilakukan oleh MPR sebagai 

lembaga perwakilan dan permusyawaratan; (ii) fungsi pelaksanaan, pengamalan, pemasyarakatan, dan 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan tanggungjawab cabang kekuasaan 

pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan; 

dan (iii) fungsi pengawasan oleh lembaga peradilan, baik (a) karena terjadi pelanggaran dalam elaborasi 

normanya, atau pun (b) karena terjadi pelanggaran dalam penerapan norma atau kaedah hukumnya di 

dalam praktik. 

 MPR sebagai lembaga representasi rakyat tentu berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat untuk 

dimusyawarahkan dan diputuskan bersama untuk kepentingan rakyat. Apabila pimpinan MPR dianggap 

perlu diberi tugas untuk memasyarakatkan putusan-putusan MPR, maka tugas semacam ini tidak dapat 

dianggap identik dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 yang tidak lain 

merupakan wilayah kekuasaan eksekutif. Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana ditentukan oleh UU 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pimpinan MPR sama sekali tidak memerlukan Instruksi Presiden. UU 

MD3 itu sudah dengan sendirinya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh para Pimpinan MPR 

dan Pimpinan lembaga-lembaga lain, yaitu DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan UU MD3 

tersebut. 

 Namun, perlu dipahami bahwa tugas pemasyarakatan putusan sesuatu lembaga semacam itu 

adalah dalam rangka pelaksanaan prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas, bukan dalam 

rangka tugas-tugas pemerintahan yang bersifat teknis ‘executive’. Oleh karena itu, adanya Instruksi 

Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2005 yang dikeluarkan atas permintaan pimpinan MPR yang berisi 
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perintah Presiden kepada seluruh jajaran pejabat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk 

mendukung dan membantu pelaksanaan pemasyarakatan UUD 1945 sebagai putusan MPR, merupakan 

salah kaprah yang bertentangan dengan prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan negara. Fungsi 

pendidikan dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fungsi pemerintahan eksekutif tidak 

boleh dicampur-adukkan dengan fungsi legislatif perumusan nilai-nilai Pancasila dan pembentukan 

norma atau kaedah konstitusional dalam UUD 1945. 

 Inpres No. 6 Tahun 2005 itu memberikan instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima 

TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Departemen (sekarang Non-Kementerian), para 

Gubernur, para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia untuk membantu dan member dukungan 

kepada MPR dalam melakukan kegiatan sosialisasi UUD 1945. Secara konkrit, Inpres tersebut berisi 

instruksi agar semua pejabat pemerintahan baik pusat maupun daerah tersebut, “Memberikan 

dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang dilakukan oleh MPR-RI, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing”. Dengan Inpres 

itu, alih-alih bertindak dengan segala tanggungjawabnya untuk melakukan sosialisasi dan memberikan 

instruksi agar seluruh jajaran pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan sendiri 

kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden selaku 

kepala pemerintahan malah hanya memberikan instruksi untuk mendukung dan membantu lembaga 

MPR yang berada dalam ranah kekuasaan legislatif menjalankan tugas eksekutif memasyarakatkan UUD 

1945. Seharusnya, tugas dan tanggungjawab melakukan fungsi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 

1945 dipahami sebagai urusan cabang kekuasaan pemerintahan eksekutif, bukan merupakan tugas dan 

tanggungjawab Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

 Demikian pula lembaga peradilan sebagai institusi, sebaiknya tidak terlibat, dilibatkan, ataupun 

melibatkan diri dalam beraneka kegiatan pendidikan dan pemasyarakatan Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam hal ini, ada dua aspek peradilan yang dapat terjadi dalam kaitannya dengan nila-nilai Pancasila 

dan norma atau kaedah-kaedah UUD 1945. Apabila pelanggaran hukum terjadi dalam kaitannya dengan 

kegiatan (i) pembuatan kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan (policy making), 

maka proses peradilannya dinamakan pengujian norma hukum (judicial review) yang dapat dibedakan 

lagi antara pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 

atau pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dilakukan oleh 

Mahkamah Agung (MA). Apabila yang dianggap melanggar adalah normanya, yaitu bertentangan 

dengan materi norma yang lebih tinggi, maka namanya disebut sebagai pengujian materiel (matereele 

toetsing), sedangkan apabila yang dianggap melanggar adalah proses pembentukan normanya, maka 

pengujian demikian disebut sebagai pengujian formil (formeele toetsing). 

 Jika pelanggaran yang dimaksud bukan terjadi dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan 

atau pembuatan kebijakan (policy making), tetapi justru dalam pelaksanaan kebijakan atau penerapan 

peraturan/kebijakan itu dalam praktik (policy executing), proses peradilannya bukan melalui upaya 

‘judicial review’ di MK atau MA, tetapi melalui peradilan biasa. Proses peradilan biasa itu dapat 

dilakukan secara bertingkat mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, 

baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata-usaha negara, atau pun 

peradilan militer. Dalam menangani setiap perkara, semua hakim, di setiap tingkatan dan di semua 
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lingkungan peradilan, sudah seharusnya memahami nilai-nilai Pancasila dan norma atau kaedah-kaedah 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber referensi atau rujukan hukum yang 

tertinggi dan yang terdalam, sehingga putusan yang ditetapkannya benar-benar menjadi solusi keadilan 

dalam arti yang sebenarnya. 

 Karena itu, lembaga peradilan juga tidak dapat diharapkan memainkan peran pemasyarakatan 

atau sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Lembaga peradilan mempunyai tanggungjawabnya 

sendiri untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan kaedah-kaedah UUD 1945 itu dalam praktik peradilan 

sesuai dengan sifat dan hakikat tugasnya sebagai lembaga peradilan yang harus bersifat pasif dan non-

politis. Watak lembaga peradilan adalah bersifat pasif, tidak boleh aktif. Kode etika hakim di seluruh 

dunia bahkan melarang para hakim secara aktif menyuruh dan menganjurkan orang untuk mengajukan 

perkara kepadanya. Hakim dan lembaga peradilan harus bersikap pasif, menunggu dan tergantung 

kepada perkara yang diajukan kepadanya. Namun demikian, sebaliknya, apapun perkara yang diajukan 

kepadanya oleh para pencari keadilan (justice seeker) harus diperiksa dengan sebaik-baiknya. Hakim 

tidak boleh menolak untuk memeriksa sesuatu perkara karena alasan bahwa undang-undangnya tidak 

ada atau peraturannya belum lengkap. Adalah tugas hakim untuk menemukan hukum dan keadilan 

dalam praktik penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepadanya. 

 Oleh karena itu, kebutuhan bangsa kita untuk menjabarkan rumusan-rumusan nilai dan norma, 

merevitalisasi, melaksanakan, memasyarakatkan, mendidik dan bahkan membudayakan Pancasila dan 

UUD 1945 dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara adalah merupakan tugas dan tanggungjawab 

Pemerintah. Pemerintah tidak boleh melepaskan beban tanggungjawab dengan hanya memberikan 

bantuan dan dukungan kepada lembaga legislatif atau pun lembaga judikatif untuk memasyarakatkan 

Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah harus tampil dengan tanggungjawabnya sendiri untuk upaya 

pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan kaedah-kaedah UUD 1945 itu. Untuk itu, 

sebaiknya Inpres No. 6 Tahun 2005 diperbaiki dan dikaitkan dengan rencana untuk melembagakan 

institusi baru yang tersendiri dengan tugas dan tanggungjawab sosialisasi, pemasyarakatan, pendidikan, 

dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. 

 

PELEMBAGAAN INSTITUSI PEMBUDAYAAN PANCASILA DAN UUD 1945 

Dalam rekomendasi hasil Kongres Pancasila I di Yogyakarta tahun 2009, ditegaskan bahwa 

“Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memelihara, mengembangkan, dan mengaktualisasikan 

nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang 

ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya”, dan “Negara 

harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan 

Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana, dan terlembaga”. Selanjutnya, 

dalam deklarasi Kongres Pancasila II di Denpasar tahun 2010 ditegaskan, (i) perlunya dibentuk “…. 

Rumah Hukum Pancasila dengan upaya yang lebih progresif dalam merestorasi hukum di Indonesia”, (ii) 

perlunya pembentukan “… institusi yang mempunyai legitimasi di tingkat nasional yang melindungi, 

mengkaji, dan mengembangkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang terbuka. Hal ini sangat penting 
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untuk mencegah generasi Pancasila yang hilang”, dan (iii) perlunya “…. gerakan penguatan ideologi 

Pancasila, terutama dalam politik legislasi saat ini”. 

Dengan demikian, sejak Kongres Pancasila I di Yogyakarta, dan lebih tegas lagi sejak Kongres 

Pancasila II di Denpasar, ide pembentukan lembaga baru yang akan diberi tugas melakukan upaya 

pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila terus bergulir dan mendapat sambutan luas dalam 

masyarakat. Bahkan, Pimpinan MPR yang sangat aktif memasyarakatkan UUD 1945 telah pula 

menyampaikan usul kepada Presiden agar dapat dibentuk lembaga baru dalam rangka pemasyarakatan 

ke 4 pilar berbangsa, yang tentu di dalamnya termasuk Pancasila dan UUD 1945. Keempat pilar 

berbangsa dan bernegara tersebut meliputi: 

1) Pancasila; 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945 (UUD 1945); 

3) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan 

4) Bhinneka Tunggal Ika, 

Oleh karena itu, sangatlah tepat apabila dari Kongres Pancasila III di Surabaya ini dapat 

dirumuskan usul yang lebih konkrit sehingga Presiden dapat segera membentuk lembaga baru dimaksud 

dalam konteks tanggungjawabnya sebagai kepala pemerintahan eksekutif untuk memimpin upaya 

pemasyarakatan, peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan serta pembudayaan 

Pancasila dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diusulkan bahwa:  

1) Upaya pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila sebaiknya diintegrasikan dengan ide dan 

kebutuhan untuk memasyarakatkan UUD 1945 dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dan kenegaraan 

yang sudah diusulkan oleh MPR kepada Presiden, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka 

Tunggal Ika; 

2) Agar pembentukan lembaga baru ini tidak kontra-produktif dan dinilai tidak konsisten dengan upaya 

melakukan konsolidasi kelembagaan negara dan pemerintahan yang dipandang banyak yang 

tumpang tindih dan tidak efisien, maka pembentukan lembaga baru ini perlu dilakukan dengan 

merestrukturisasi dan menggabungkan berbagai forum atau institusi-institusi yang sudah ada secara 

terintegrasi dalam wadah baru yang berbentuk dewan, lembaga, komisi, komite, badan, atau dalam 

bentuk lain yang dapat mengintegrasikan semua fungsi akan akan digabungkan; 

3) Nama lembaga baru itu diusulkan dapat dikaitkan dengan perkataan “Pancasila dan UUD 1945” atau 

“Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945”; 

4) Diusulkan hendaknya lembaga baru ini berada dalam lingkungan pemerintahan eksekutif yang secara 

langsung bertanggungjawab kepada Presiden; 

5) Lembaga dimaksud sebaiknya beranggotakan tokoh-tokoh negarawan tingkat nasional yang tidak 

terlibat dalam kegiatan politik praktis; dan 

6) Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, lembaga baru ini harus lah dilengkapi oleh suatu unit 

organisasi pelaksana yang memiliki jaringan kerja yang menjangkau seluruh jajaran kelembagaan 
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negara dan institusi pemerintahan horizontal di tingkat pusat dan jajaran pemerintahan vertical 

sampai ke daerah-daerah. 

 Oleh karena pentingnya tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh lembaga baru ini, memang 

ada baiknya dipertimbangkan bahwa status kelembagaannya pun diperkuat berdasarkan undang-

undang. Saya percaya bahwa semua pimpinan partai politik nasional tidak akan sulit menerima ide 

untuk mengatur kelembagaan baru yang akan diberi tugas pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 

dengan undang-undang. Namun, sebelum itu, proses pembentukan lembaga baru ini dapat pula 

dilakukan bertahap, dimulai dengan mengkonsolidasikan beberapa institusi yang mempunyai fungsi 

sejenis atau terkait yang sudah ada selama ini. Proses konsolidasi dapat dilakukan berdasarkan Instruksi 

Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berisi pengaturan internal administrasi 

pemerintahan (internale regelingen) yang berhubungan dengan fungsi-fungsi yang saling berkaitan 

dengan fungsi pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. Untuk sekedar menyebut 

contoh, beberapa lembaga dapat dievaluasi keterkaitannya dengan kebutuhan pelembagaan upaya 

pengkajian, pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga-lembaga dimaksud, 

misalnya, adalah: 

1) Wantannas (Dewan Pertahanan Nasional); 

2) Lemhannas (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional); 

3) KHN (Komisi Hukum Nasional); 

4) BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional); 

5) Ditjen Kesbang (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri); 

6) Dan lain sebagainya. 

  Pengaturan mengenai kelembagaan baru dalam rangka pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 

ini untuk sementara dapat dirumuskan dalam bentuk Peraturan Presiden, dan agenda kerja lembaga 

baru itu kelak didasarkan atas Instruksi Presiden yang ditetapkan khusus untuk itu. Di dalamnya dapat 

diatur sebagaimana mestinya mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangannya, serta 

personalia dan kepegawaiannya. Dalam Peraturan Presiden dapat diatur status kelembagaan dan fungsi 

lembaga-lembaga yang diintegrasikan ke dalam lembaga baru ini sebagaimana mestinya.  

Beberapa alternatif bentuk dan nama lembaga baru yang akan diberi tugas dan tanggungjawab 

mengkoordinasikan upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu, misalnya, adalah: 

1) Bentuk kelembagaannya: (i) Dewan Nasional, (ii) Komisi Nasional, (iii) Badan Koordinasi, (iv) Lembaga 

Pembinaan, atau (v) Komite; 

2) Namanya dapat dikaitkan dengan perkataan: (i) Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945, (ii) 

Pengkajian, Pemasyarakatan, dan Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945, (iii) Pembinaan Kehidupan 

Berbangsa, (iv) Pembinaan Pilar Kebangsaan, atau (v) Kesadaran Berkonstitusi. 

Jika dapat dipertimbangkan, saya lebih cenderung mengusulkan agar lembaga baru ini diberi 

nama Dewan Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 (DNPPU) atau Komisi Nasional 

Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 (KNPPU), atau lebih sederhana lagi Dewan Nasional Kesadaran 

Berkonstitusi (DNKB). Keempat pilar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dan 
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terkandung dalam rumusan UUD 1945, sehingga nama lembaga itu dapat disederhanakan dengan kata 

“Kesadaran Berkonstitusi”. Namun dengan nama terakhir ini, kita tidak menggunakan istilah Pancasila 

yang seharusnya dapat kembali dipopulerkan melalui nama lembaga baru itu. Karena itu, pilihan yang 

mungkin baik untuk dipertimbangkan adalah nama Dewan Nasional Pembudayaan Pancasila dan UUD 

1945 (DNPPU). 

 

PEMBATASAN URUSAN DAN KOMPLEKSITAS AGENDA PEMBUDAYAAN PANCASILA 

 Oleh karena kompleks dan luasnya dimensi yang terkait dengan kebutuhan untuk melakukan 

sosialisasi, penerapan, dan pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik kehidupan berbangsa 

bernegara, dan apalagi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, maka tugas dan tanggungjawab yang 

akan diberikan kepada lembaga baru ini tidak boleh terlalu luas dan abstrak. Tugas dan kewenangannya 

cukup dibatasi kepada hal-hal yang bersifat strategis dengan melibatkan peran semua institusi 

kenegaraan dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk juga terlibat dalam upaya penerapan 

dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan norma UUD 1945 itu dalam bidang tugas dan tanggung-

jawabnya masing-masing. 

 Untuk memberikan gambaran luasnya kebutuhan dalam rangka pemasyarakatan, penerapan, 

dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma UUD 1945 itu, kita dapat mendeskripsikan 

adanya kebutuhan akan kebijakan dan agenda aksi itu secara umum. Kebijakan dan agenda aksi itu 

penting agar nilai-nilai Pancasila dan norma UUD 1945 dapat terwujud dalam kenyataan praktik. 

Perwujudan itu pada pokoknya dapat tercermin dalam pelbagai bentuk sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus tercermin dalam setiap kebijakan negara dan pemerintahan 

(state policy making) yang berbentuk peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang 

dasar dan undang-undang sampai ke tingkat paling rendah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten dan 

Peraturan Daerah Kota, yaitu dalam rumusan: 

1.1. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar; 

1.2. Pasal-pasal Undang-Undang dan Perpu; 

1.3. Pasal-pasal peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang; 

1.4. Pasal-pasal Peraturan Presiden yang bersifat mandiri; 

1.5. Pasal-pasal Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; 

1.6. Pasal-pasal Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati; 

1.7. Pasal-pasal Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota. 

2. Pancasila harus pula tercermin dalam perumusan kebijakan (policy making) di bidang etika dalam 

bentuk infra-struktur kode etik dan kode perilaku (code of ethics and code of conduct) beserta 

pelembagaan lembaga penegaknya. Pembangunan infrastuktur etik (ethics infrastructure) dalam 

bentuk ‘code of ethics’ yang biasanya disertai dengan pelembagaan ‘ethics commission’ atau ‘ethics 

committee’ di berbagai negara perlu dikembangkan tidak saja di lingkungan organisasi negara dan 

pemerintahan, tetapi juga di lingkungan organisasi kemasyaratan dan lembaga swadaya masyarakat 

(civil society), dan di lingkungan dunia usaha (market). Elaborasi nilai-nilai etika berdasarkan Pancasila 
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ini dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 yang sampai sekarang 

masih berlaku resmi sebagai hukum. Dengan demikian, upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan 

UUD 1945 dapat diwujudkan secara konkrit dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara tidak saja melalui infra-struktur ‘rule of law’, tetapi juga infra-struktur ‘rule of ethics’. 

Kebijakan mengenai hal ini dapat dirumuskan dalam bentuk: 

2.1. Kode etik dan kode perilaku beserta pelembagaan institusi penegaknya di lingkungan jabatan 

kenegaraan dan pemerintahan; 

2.2. Kode etik dan kode perilaku beserta pelembagaan institusi penegaknya di lingkungan Ormas dan 

LSM; 

2.3. Kode etik dan kode perilaku berserta pelembagaan institusi penegaknya di lingkungan badan 

usaha; 

3. Pancasila juga idealnya tercermin dalam berbagai bentuk program dan aturan-aturan kebijakan 

(policy rules, beleids-regels), yaitu dalam rangka penyusunan dan perumusan: 

3.1. Program dan perencanaan program beserta penentuan anggaran pembiayaannya, baim dari 

APBN atau pun APBD. Misalnya, setiap tahun dapat diadakan evaluasi dan pengukuran 

sejauhmana kelima sila Pancasila itu tercermin dalam pelbagai program dan rencana proyek 

berserta kebijakan anggaran tahunan; 

3.2. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam bentuk aturan-aturan kebijakan (beleids-regels, policy 

rules), seperti Inpres (Instruksi Presiden), Surat Edaran (SE), Juklak (Petunjuk Pelaksanaan), Juknis 

(Petunjuk Teknis), dan sebagainya. 

4. Yang juga sangat penting adalah bahwa nilai-nilai Pancasila seyogyanya harus tercermin pula dalam 

kegiatan pendidikan dan komunikasi publik. Komunikasi publik melalui media massa, baik cetak 

maupun apalagi elektronika mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan nilai-nilai 

kebangsaan berdasarkan Pancasila. Kegiatan pendidikan dalam arti formal memang terjadi di 

lingkungan atau lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan pra-dasar sampai ke pendidikan tinggi. 

Akan tetapi, peran keluarga dan media massa dalam membentuk kepribadian berdasarkan nilai-nilai 

yang diidealkan seringkali terbukti jauh lebih efektif daripada pendidikan yang ditanamkan melalui 

lembaga pendidikan. Lebih-lebih di era globalisasi dan digitalisasi sistem informasi dan komunikasi 

dewasa ini, peran media massa, terutama media televisi, radio, internet, dan hand-phone justru jauh 

lebih menentukan dalam proses pembentukan kepribadian manusia dan masyarakat modern, baik di 

desa-desa maupun apalagi di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, khusus mengenai kebijakan 

informasi dan komunikasi publik, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meletakkan agenda 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 itu  dalam kerangka: 

4.1. Kebijakan redaksional media cetak yang secara sadar dan dengan daya paksa untuk mewujudkan 

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; 

4.2. Kebijakan redaksional dan produksi acara siaran televisi, radio, dan media internet yang secara 

sadar dan dengan daya paksa diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945; 

4.3. Di samping itu, dalam kultur politik dan birokrasi yang paternalistik dan bahkan feodalistik, para 

pejabat, pemimpin, petugas, tokoh masyarakat, pengusaha, enterpreuner, dan karyawan/buruh 

harus bertindak sebagai guru yang ditiru untuk mendidik para konsumen dan para pemangku 

kepentingan dengan perilaku ideal yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.  
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5. Pancasila juga harus tercerminkan (i) dalam kebijakan materi (kurikulum dan satuan ajar) pendidikan, 

dan (ii) dalam proses kegiatan belajar mengajar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari Taman 

Kanak-Kanak sampai ke Perguruan Tinggi. Materi pendidikan dapat dikembangkan bersifat khusus 

berupa mata pelajaran atau mata kuliah Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi yang jauh lebih penting 

adalah menempatkan Pancasila dan UUD 1945 dalam proses belajar mengajar. Pendidikan Pancasila 

dan UUD 1945 selama ini hanya dilihat dalam perspektif kurikulum berbasis konten (content based 

curriculum) dan dengan orientasi pada hasil atau keluaran (output oriented policy). Pendidikan 

Pancasila dan UUD 1945 juga harus dilihat dan bahkan terutama sebagai proses kegiatan belajar 

mengajar melalui mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dipraktikkan dalam 

kegiatan nyata. Meski mata kuliah atau mata pelajarannya tidak ada, tetapi kegiatan belajar 

mengajar dilakukan dalam rangka praktik penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dan prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam UUD 1945, maka pendidikan demikian tentu dapat lebih diandalkan untuk 

mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 daripada kegiatan pendidikan yang mengandalkan 

kurikulum secara kuantitatif. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Pancasila dan UUD 1945 

haruslah tercermin dalam: 

5.1. Kurikulum pendidikan dan materi satuan ajar atau materi satuan acara perkuliahan; 

5.2. Kebijakan kegiatan belajar mengajar yang mempraktikkan dan menerapkan nilai-nilai luhur 

Pancasila dan UUD 1945.  

5.3. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 harus pula dicontohkan dalam teladan perilaku 

para guru, pengurus sekolah, dosen, pimpinan perguruan tinggi, dan semua pihak yang 

mempunyai kedudukan menentukan atau lebih menentukan, sehingga orang lain dapat belajar 

mengenai bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam perilaku nyata 

dalam kegiatan praktik. 

Keseluruhan agenda ideal, sasaran-sasaran kebijakan dan aksi serta konfigurasi fungsi-fungsi yang 

perlu dan dapat dikembangkan dalam upaya pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 

seperti yang digambarkan di atas, tidak semuanya harus dicerminkan dalam kelembagaan baru yang 

hendak dibentuk. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 yang dapat 

dikerjakan oleh lembaga baru ini bersama lembaga-lembaga lain secara terkoordinasi, misalnya, adalah: 

1) Kegiatan penelitian dan pengkajian; 

2) Kegiatan Penerangan, kampanye, dan komunikasi; 

3) Penulisan dan penerbitan buku pedoman; 

4) Kegiatan pendidikan dan pengajaran; 

5) Kegiatan koordinasi dan advokasi kebijakan; 

6) Kegiatan pengawasan dan koordinasi pembinaan. 

Namun, dari keseluruhan peta kebutuhan fungsi dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah dapat 

mengevaluasi fungsi-fungsi kelembagaan yang sudah ada untuk menentukan kebijakan pelembagaan 

institusi yang akan diberi tanggungjawab melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 

itu. Dari keseluruhan fungsi tersebut, ada lembaga yang perlu dikoordinasikan pelaksanaan kegiatannya 

satu dengan yang lain, ada lembaga yang mungkin perlu direvitalisasi, dan ada pula lembaga yang 
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mungkin perlu diintegrasikan satu dengan yang lain dalam bentuk lembaga baru, Dewan Nasional 

Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945. 

 

PENUTUP 

 Demikian beberapa pandangan yang perlu dipertimbangkan mengenai Konstitusi Kebudayaan 

dan Kebudayaan Konstitusi serta upaya Pembudayaan Pancasila dan UUD 1945 dalam kenyataan praktik 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap para dosen dan mahasiswa serta masyarakat pada 

umumnya dapat kembali merevitalisasi kesadaran mengenai pentingnya Pancasila dan UUD 1945 

sebagai produk kebudayaan dan sekaligus memfungsikan Pancasila dan UUD 1945 dalam konteks 

kebudayaan berbangsa dan bernegara. 


