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Penguatan Sistem Ideologi Pancasila dalam Partikularitas Keragaman Bangsa dan  

Kosmopolitanitas Dunia 

 

Muktiono1 

 

I. Pendahuluan  

A. Latar Belakang 

 Perjalanan panjang sejarah Pancasila sejak fase penciptaannya hingga saat ini 

telah memasuki babak baru yaitu penemuan kembali. Pada babak yang mutakhir ini 

Pancasila berada dalam situasi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi 

kompleksitas permasalahan ekonomi, politik, sosial, dan budaya seperti problem akut 

kemiskinan dan korupsi, ancaman terorisme yang sudah berjejaring secara internasional, 

masifnya peredaran narkoba, dampak destruktif cuaca ekstrim, konflik sosial yang 

mengarah pada disintegrasi bangsa, serta sikap dan perilaku generasi muda yang 

kehilangan jati diri bangsa dan mengalami pendangkalan budaya. Sistem demokrasi 

pascareformasi yang membuka jalan bagi pertumbuhan dan perkembangan bermacam-

macam ideologi aliran di Indonesia baik yang bercorak “kiri” maupun “kanan” juga 

memberikan tantangan tersendiri bagi eksistensi Pancasila meskipun secara historis hal 

tersebut telah selesai sejak dibubarkannya Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden 

5 Juli 1959 (Periode Perdebatan). Selain itu, sejarah panjang Orde Baru (Periode 

Rekayasa) juga masih menyisakan residu rasionalisasi Pancasila sebagai ideologi yang 

keramat serta sebagai prasyarat mutlak secara eksistensial bagi tegaknya Negara 

Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) yang secara praktis dimanifestasikan sebagai 

ideologi tertutup, steril, dan alergi terhadap dialog dan kritisisme dengan ideologi lain. 

Ketika mengaitkan Pancasila dengan eksistensi NKRI Orde Baru mengenyampingkan 

diskursus kritis tentang faktor signifikan dan fundamental lainnya terkait integritas 

nasional seperti kemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan pemberantasan 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).2  

 Selain itu, Pancasila juga hidup dalam ketidaksempurnaan sejarah yang bahkan 

dalam kurun tertentu diliputi tragedi kemanusiaan berupa kesengsaraan dan korban jiwa 

                                                           
1 Muktiono, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Email: muktiono@hotmail.com 
2 Periodesasi sejarah perkembangan Pancasila vide. Asvi Warman Adam, Pergulatan Politik Pancasila, Harian 

Kompas, 1 Juni 2016, Hlm. 6 
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(Seperti DOM Aceh, Kasus Papua, Timor-timur, Tragedi ’65, Peristiwa Trisakti ’98, Konflik 

Poso, Kasus Tanjung Priok, Pembunuhan Munir, dsb.).  

 Problem kekinian Indonesia dan sejarah kelam perjalanan Pancasila 

merefleksikan adanya kerentanan dalam bangunan sistem ideologi nasional. Kerentanan 

tersebut dapat diperjelas dengan melihat bagaimana perang dingin Blok Komunis dan 

Blok Kapitalis Pasca-perang Dunia II telah menerobos sistem hukum, politik, ekonomi 

dan keamanan Indonesia yang berdampak terjadinya tragedi kemanusiaan yang 

berdarah-darah (in case Kasus Timor-timur dan Tragedi ’65). Kerentanan sistem ideologi 

nasional juga masih teridentifikasi hingga saat ini seperti masuknya ideologi terorisme 

yang termanifestasikan dalam beberapa peristiwa pemboman pada masyarakat sipil, 

ekspansi kekuatan ekonomi global melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang 

berkontribusi pada melemahnya kekuatan swasembada nasional, serta masifnya 

publikasi konsumerisme melalui budaya popular yang mendorong masyarakat 

berperilaku banal.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Pancasila sebagai puncak dari sistem norma hukum dan falsafah negara Indonesia 

dalam keberlakuannya mengalami peran ganda. Di satu sisi Pancasila harus mampu 

menjawab tantangan yang bersifat domestik dan eksklusif sebagai konsekuensi atas 

struktur politik dan kekuasaan negara yang dibangun di atasnya; sedangkan di sisi lain 

secara simultan Pancasila juga terhubung dan berinteraksi dalam pluralitas sistem nilai 

masyarakat internasional yang menuntut partisipasi dalam pancapaian perdamaian, 

keamanan, dan keadilan dunia. Dengan peran ganda tersebut, strategi apakah yang dapat 

menjadi alternatif bagi pembangunan sistem ideologi nasional yang lebih kokoh dalam 

menghadapi dinamika persoalan nasional dan global?  

 

II. Pembahasan 

A. Urgensi pembangunan sistem ideologi nasional secara sistemik dan struktural  

 Pancasila secara aksiologis merupakan sistem etik yang mendasari penciptaan 

norma-norma hukum yang ada di Indonesia dan sering disebut sebagai sumber dari 

segala sumber hukum. Menggunakan pandangan Hans Kelsen, Pancasila dalam hal ini 

merupakan grundnorm yang terhadapnya tidak bisa dipertanyakan lagi tentang validitas 

normanya. Sedemikian tinggi kedudukan Pancasila sehingga secara eksistensial tidak 



3 

 

mungkin untuk mengubahnya melalui prosedur hukum biasa. Penggantian Pancasila 

hanya mungkin dilakukan melalui revolusi yang dengan sendirinya berarti meruntuhkan 

eksistensi Indonesia sebagai sebuah entitas negara. Pilihan revolusi untuk mengganti 

Pancasila sebagai dasar negara berarti juga sebagai bentuk pengingkaran atau 

perlawanan terhadap pelaksanaan hak kolektif rakyat Indonesia untuk menentukan 

nasib sendiri (the right to self-determination) supaya terbebas dari penjajahan. 

 Kedudukan Pancasila yang sangat tinggi dalam hierarki sistem norma hukum 

dengan sendirinya memiliki karakter norma yang sangat abstrak, berjangkauan sangat 

luas untuk menjadi spirit dan acuan bagi norma-norma di bawahnya, serta tidak bersifat 

teknis operasional dalam fungsinya sebagai sebuah standar perilaku. Sebagai ideologi 

negara, posisi ini menyebabkan Pancasila secara fleksibel mampu memberikan ruang 

yang sangat luas sekali bagi eksistensi  ideologi-ideologi aliran (sebagai nilai inti dari 

unsur-unsur kebudayaan) yang eksis dalam ragam masyarakat. Karenanya, tepat sekali 

jika semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang secara filosofis merupakan 

formalisasi dari karakter ideologi Pancasila tersebut.  

 Kebhinnekaan kebudayaan masyarakat berisfat melekat (inherent) sejak proses 

awal pembentukan negara moderen Republik Indonesia pascakolonialisme. Pada awal 

Pemerintahan Soekarno yang juga merupakan penggagas utama Pancasila menunjukkan 

betapa Pancasila mampu menjadi payung utama ideologi bangsa Indonesia di atas 

bermacam-macam sub-ideologi kelompok masyarakat yang bersumber dari ajaran 

agama, kesukuan, filsafat, dan lain sebagainya. Saat itu berbagai macam kelompok 

masyarakat dapat menjalankan demokrasi secara leluasa sesuai dengan pandangan 

ideologi dan politik masing-masing dan hal ini membawa kegemilangan pelaksanaan 

penyelenggaran Pemilu 1955. Sejarah juga mengajarkan tentang apa arti kebebasan 

berideologi di bawah Pancasila beserta konsekuensi atau batas-batasnya seperti pada 

kasus-kasus pemberontakan yang berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi negara 

dengan ideologi eksklusif kelompok tertentu. Pancasila dalam hal tersebut berfungsi 

menjadi penentu garis demarkasi antara kebebasan demokrasi sebagai medan perebutan 

kekuasaan negara yang sah dengan revolusi yang menjadi elemen pemberontakan 

terhadap negara. Dengan modalitas kesejarahan ini sebenarnya bangsa Indonesia sudah 

waktunya untuk membangun sistem ideologi nasional yang dewasa, toleran, dan terbuka 

dalam menerima keragaman berbagai macam ideologi aliran dalam kelompok 

masyarakat yang bersumber dari agama, filsafat, pandangan hidup, dan lain sebagainya.  
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 Positioning Pancasila yang menyalahi karakter dasarnya telah dilakukan oleh 

Orde Baru selama puluhan tahun yang secara historis dikenal dengan Periode Rekayasa.  

Kedudukan Pancasila sebagai grundnorm atau staatsfundamentalnorm yang sangat tinggi 

direduksi dan di-bypass oleh negara melalui MPR dengan menetapkan “Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)” atau yang biasa 

dikenal juga dengan “36 Butir-butir Pengamalan Pancasila”3. Sebagai bentuk pelaksanaan 

dari Ketetapan tersebut secara kelembagaan lalu dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan 

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang menopang 

program Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4). 

Penguatan Pancasila sebagai ideologi negara lalu bersifat indoktrinasi dan menjadi 

rutinitas wajib setiap aparatur negara, pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Penguasa juga 

sangat menabukan adanya ideologi-ideologi aliran yang menjadi ciri khas dari suatu 

kelompok masyarakat dengan dalih pelaksanaan ideologi Pancasila dan UUD 1945 

“secara murni dan konsekuen”. Pancasila saat itu dikenalkan sebagai ideologi tunggal 

dengan pemaknaan yang rigid, baku, dan monolitik oleh negara dan tidak lagi menjadi 

ideologi payung yang mengakui adanya kebhinekaan dalam unsur kebudayaan 

masyarakat yang bersifat ideologis. Eksekutif yang seharusnya melaksanakan norma-

norma operasional dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah 

konstitusi justru melakukan “makar” terhadap Pancasila yang merupakan grundnorm 

melalui formalisasi tafsir kekuasaannya yang absolut sehingga berdampak pada bekunya 

demokrasi dan hilangnya karakter keragaman bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila 

oleh Orde Baru dengan demikian ditarik pada posisi yang lebih rendah dari yang 

seharusnya sebagai staatsfundamentalnorm. Rezim menganggap dirinya terlalu kuat 

sehingga secara tidak sadar menganggap bahwa Pancasila merupakan ideologi yang 

lemah dan karenanya tindakan dan kebijakan yang dibuat bersifat overprotective dan 

dalam istilah kekinian disebut lebay dan alay (overactive). Pascareformasi dengan alasan 

bahwa materi muatan dan pelaksanaan TAP MPR tentang Ekaprasetia Pancakarsa sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bernegara maka Ketetapan tersebut 

pada akhirnya dicabut4.  

                                                           
3 Ketetapan MPR-RI Nomor: II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(Ekaprasetia Pancakarsa), 22 Maret 1978 
4 Ketetapan MPR-RI Nomor: XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR-RI Nomor: II/MPR/1978 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan 

Pancasila sebagai Dasar Negara, tanggal 13 Nopember 1998. 
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 Untuk membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai staatsfundamental norm yang 

posisi asalinya sangat abstrak dan terlalu tinggi sebenarnya sudah difasilitas melalui 

pembentukan sistem hukum yang prosedur penciptaan norma-normanya bersifat 

hierarkis mulai dari undang-undang dasar (konstitusi) hingga peraturan-peraturan lokal 

yang menjangkau setiap sudut teritori Indonesia. Langkah pertama adalah melakukan uji 

validasi secara hierarkhis pada semua norma dalam sistem hukum hingga semua 

dianggap valid berdasarkan sistem etik dalam Pancasila. Sebagai ilustrasi, untuk 

menjawab apakah suatu norma dalam peraturan daerah sesuai dengan Pancasila atau 

tidak, tentu tidak bisa diuji secara langsung dengan menggunakan standar sistem etik 

Pancasila. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara melakukan uji materi ke Mahkamah 

Agung tentang validitasnya berdasarkan suatu norma dalam tingkat undang-undang. 

Dengan posisi undang-undang yang demikian maka perlu dipastikan bahwa norma dalam 

undang-undang yang dijadikan dasar menguji tersebut valid jika diuji dengan norma 

terkait dalam konstitusi. Dan pada akhirnya, konstitusi berposisi sebagai jembatan 

penghubung (bridging function) antara sistem etik Pancasila yang abstrak dan tinggi 

dengan penciptaan dan penggunaan kekuasaan negara yang bersumber pada sistem rule 

of law atau rechsstaat. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara Pancasila di satu 

sisi dengan praktek ketatanegaraan yang bersumber dari otorisasi hukum. 

 Ideologisasi Pancasila oleh Orde Baru mengesampingkan tegaknya prinsip-

prinsip negara hukum, yaitu terselenggaranya:5 a) supremasi hukum (supremacy of law); 

b) persamaan dalam hukum (equality before the law); c) asas legalitas (due process of 

law); d) pembatasan kekuasaan; e) organ-organ eksekutif independen; f) peradilan 

bebas dan tidak memihak; g) peradilan tata usaha negara; h) peradilan tata negara 

(constitutional court); i) perlindungan hak asasi manusia; j) bersifat demokratis 

(democratische rechtsstaat); k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara 

(welfare rechsstaat); l) transparansi dan kontrol sosial. Pemerintah saat itu lebih 

mengutamakan instrumentalisasi instan secara langsung dalam kebijakan dan program 

pembangunan yang lebih berkarakter dogmatis dan represif. Kemudian Pancasila 

menjadi rendah derajatnya karena dipersandingkan dengan hal-hal yang sifatnya terlalu 

operasional, semisal pelekatan Pancasila pada suatu yayasan yang dibentuk oleh 

penguasa dalam rangka berkontribusi dalam pendirian rumah ibadah. Identitas rumah 

                                                           
5 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, 

hlm. 151-162 
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ibadah atau keagamaan seseorang yang dilekati Pancasila justru mereduksi Pancasila 

sebagai grundnorm di satu sisi, dan mengganggu keleluasaan keberagamaan pada sisi 

yang lain. Secara a contrario, apakah identifikasi praktik keagamaan yang tidak 

melekatkan nomenklatur Pancasila kemudian dianggap bertentangan dengan ideologi 

negara? atau setidaknya apakah dampak yang terjadi dalam praktik pelayanan publik 

bagi mereka yang tidak melakukan labelisasi Pancasila? Dan apakah dengan adanya 

Pancasila kemudian menghilangkan partikularitas masing-masing kebudayaan warga 

bangsa yang plural? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu tidak akan menjadi tema diskusi 

untuk dicarikan penjelasan dan pemahamannya pada masa Orde Baru karena secara 

pedagogik pemahaman Pancasila dalam Penataran P4 hanya menggunakan metode 

dogmatis.  

 Belajar dari pengalaman sejarah maka melekatkan Pancasila semata-mata sebagai 

bagian dari semagat patriotisme tradisional minus kesadaran bernegara hukum 

(constitutional patriotism) hanya akan melahirkan nasionalisme romantis yang sekedar 

kuat pada pijakan identitas simbolik saja namun lemah pada perwujudan substansinya. 

Justru tugas negara yang paling pertama dalam membangun sistem ideologi nasional 

adalah melakukan secara sistematis semacam audit Pancasila terhadap peraturan 

perundang-undangan mulai dari konstitusi sampai peraturan daerah. Dengan adanya 

peraturan hukum yang sejalan dengan nilai etis Pancasila serta keberlakuan norma 

hukum yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan (enforceable) bagi negara dan 

masyarakat maka penguatan ideologi Pancasila akan lebih feasible dan tidak 

mendegradasi kedudukan Pancasila itu sendiri sebagai staatsfundamentalnorm. Hal ini 

sejalan juga dengan sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini yang menganut prinsip 

demokrasi konstitusional. Dengan setting seperti itu maka masyarakat juga dapat 

keleluasaan dalam mengembangkan identitas kebudayaan masing-masing tanpa direpoti 

oleh labelisasi Pancasila yang sistem nilainya sangat abstrak sehingga multitafsir kalau 

digunakan sebagai standar bagi suatu aktivitas kebudayaan yang bersifat fisik atau 

teknis. Di sisi lain hal ini juga akan mengurangi sloganisme dan politisasi Pancasila oleh 

para demagog sehingga melahirkan sinisme dan salah paham oleh publik terhadap 

Pancasila, baik publik nasional maupun internasional. Bagaimanapun, keberhasilan 

implementasi dan aplikasi Pancasila sebagai ideologi negara juga tergantung pada 

praktik negara hukum yang sistemik dan struktural.  
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B. Menakar kompatibilitas Pancasila dalam perkembangan kosmopolitanisme dunia 

 Indonesia dalam banyak kasus merupakan bagian dari korban eskalasi percaturan 

konflik kekuatan utama dunia, mulai dari zaman kolonialisme terhadap nusantara, lalu 

diteruskan dengan perang dingin di awal-awal kemerdekaan, dan hingga perang ekonomi 

dan teknologi pada era hyperconnected society saat ini. Secara kausalitas, kasus-kasus 

tersebut bagian dari manifestasi pelaksanaan kekuasaan suatu negara terhadap negara 

lain yang menyimpang dari prinsip-prinsip perdamaian, keamanan, keadilan, dan 

kemanusiaan.  

 Pada prinsipnya latar belakang dari konflik internasional tersebut adalah tentang 

bagaimana suatu negara sebagai tatanan politik atau kekuasaan berurusan dengan 

masing-masing kepentingan nasionalnya sendiri yang diartikan secara luas termasuk 

aspek ideologisnya. Secara tradisional penentuan kepentingan atau ideologi mana yang 

diprioritaskan untuk diurus oleh negara dan melalui cara yang bagaimana adalah 

resultan dari relasi kekuasaan domestik masing-masing negara. Pada pelaksanaan 

kepentingan tersebut lalu muncul konflik lintas teritori yang pada situasi dan eskalasi 

tertentu mengakibatkan konflik kekerasan berupa perang bersenjata lintas yurisdiksi 

antarnegara baik yang bersifat bilateral, regional, maupun global yang mengakibatkan 

korban secara masif. Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya konflik kekerasan dan 

ketamakan global beserta akibat dan dampaknya maka masyarakat internasional secara 

lebih kuat membangun kembali usaha-usaha bersama untuk mewujudkan perdamaian, 

keadilan, keamanan dan kemajuan internasional yang kemudian dilembagakan dalam 

sebuah organisasi dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19456. Ada 

pertanyaan juga mengapa meskipun PBB sudah didirikan dan beroperasi hingga saat ini 

tetapi pada kenyataannya konflik baik yang domestik maupun lintasnegara juga masih 

berlangsung dengan korban yang sangat masif seperti yang terjadi di Suriah, Mexico, 

                                                           
6 Tujuan PBB berdasarkan Pasal 1 Piagam PBB adalah “1). To maintain international peace and security, and to 

that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the 

suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in 

conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes 

or situations which might lead to a breach of the peace; 2). To develop friendly relations among nations based on 

respect for the principle of equal rights and selfdetermination of peoples, and to take other appropriate measures 

to strengthen universal peace; 3). To achieve international co-operation in solving international problems of an 

economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human 

rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4). To 

be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. ” 



8 

 

Afrika Tengah, Ukraina, Semenanjung Korea, Laut China Selatan, dan lain sebagainya7. 

Fakta tersebut bukan kemudian mendelegitimasi keberadaan dan peran PBB melainkan  

justru sebaliknya menjadi motivasi untuk terus memperkuat usaha-usaha yang lebih 

mengefektifkan posisi dan peran PBB termasuk dengan terus melakukan kritisisme baik 

secara kelembagaan, aturan, dan prosedurnya. Eksistensi lembaga-lembaga pendukung 

perdamaian seperti PBB, International Non-Government Organization (INGO), ASEAN, the 

Council of Europe, the Organization of American States, the African Union, dan lain 

sebagainya tentu masih sangat relevan dan dibutuhkan mengingat pentingnya 

menyediakan mekanisme penyeimbang terhadap realitas masih eksisnya kesenjangan 

antar-kekuatan dunia (militer, ekonomi, politik, dll.) dengan potensi dan manifestasi  

tindakan-tindakan unilateral atau sepihak oleh negara atau kelompok negara kuat8.  

 Terhadap fenomena penggunaan kekuasaan negara dan relasinya dengan 

ancaman terhadap perdamaian dan keadilan dunia di atas, Immanuel Kant (1724-1804) 

yang dipengaruhi pandangan filsafat hukum alam (natural law) mencetuskan suatu ide 

yaitu kondisi cosmopolitan (cosmopolitan condition) yang bertujuan pada pengakhiran 

perang antar negara dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi (perpetual peace). 

Kosmopolitanisme Kant dikonstruksikan sebagai tatanan politik dunia yang dapat 

menciptakan: 1) relasi eksternal antar negara yang sah menurut hukum (lawful external 

relations among states); dan 2) masyarakat sipil universal (universal civic society),  

dengan pilar utama penyokong tatanan tersebut adalah hukum internasional, hak-hak 

yang bersifat kosmopolitan, dan otoritas internasional yang otoritatif. Sejak awal Kant 

sudah menyatakan bahwa konsep kosmopolitanisme tidak sama dengan konsep negara 

dunia (world state) yang dianggapnya sebagai Leviathan, kekuatan monster, yang justru 

dapat menjadi perwujudan dari dominasi kekuasaan global oleh suatu negara adidaya 

terhadap negara-negara lain yang lebih lemah.9  

 Terhadap ide Kant tersebut, Hegel memberikan masukan bahwa dalam konteks 

negara modern, kosmopolitanisme selayaknya bersifat transformatif dalam menghadapi 

problem kekerasan politik oleh kekuasaan negara dan tidak menekankan pada 

pembentukan hukum dan kelembagaan semata. Kosmopolitanisme transformatif 

meletakkan konsep mutakhir kosmopolitanisme berada pada ruang antara dari dua 

                                                           
7 http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/ sebagaimana diakses pada 12 Juni 2016 
8 Semisal tindakan Amerika Serikat yang menyerang Irak tanpa persetujuan PBB pada Perang Teluk 
9 Robert Fine, Cosmopolitanism, Routledge Taylor & Francis Group, London and Newyork, 2007, hlm. 24 

http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/
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kutub kosmopolitanisme yang ekstrim, yaitu: 1) kutub pertama, kosmpolitanisme 

sebagai akhir dari negara bangsa (the end of the nation-state), dan 2) kutub kedua, 

rekonsiliasi antara kosmopolitanisme dengan negara bangsa yang sudah ada (existing 

nation-state).10  

 Kosmopolitanisme, sebagai sebuah ide perdamaian yang berpijak pada sisi-sisi 

universalitas kemanusian dari seluruh warga dunia meskipun pada faktanya setiap 

mereka adalah warga dari suatu negara yang berdaulat, secara konseptual mempunyai 

keterhubungan dengan hak asasi manusia. Meskipun demikian, sejak awal perlu disadari 

bahwa keduanya tetap memiliki perbedaan yaitu setidaknya kosmopolitanisme 

merupakan konsep teori sosial yang sangat kondisional, cair dan temporer mengikuti 

konteksnya, sedangkan konsep hak asasi manusia meskipun dinamis tetapi tetap saja 

mempunyai karakter normatif atau judgmental. Kedua konsep berakar dari tradisi 

hukum alam (dan dinamikanya) yang meniscayakan ada dan keberlakuan moralitas 

universal bagi umat manusia karena pandangan dasarnya bahwa setiap manusia secara 

personal adalah mikrokosmos yang menjadi cerminan dari makrokosmos alam raya ini. 

Dalam konteks negara modern, dan ini menjadi pijakan penting, baik kosmopolitanisme 

maupun HAM sama-sama mewaspadai penggunaan patriotisme tradisional yang berpijak 

kuat pada prinsip kedaulatan dan kekuasaan negara yang dapat melanggar hak-hak 

warga negara, baik yang bersifat domestik (penyiksaan, represi, extra judicial killing, 

apartheid, genosida, korupsi, dll) maupun ekstrateritoris (agresi, invasi dan sejenisnya). 

Kalau pada awalnya Kant mengusulkan visi kosmopolitanisme difasilitasi secara 

kelembagaan oleh suatu Federasi Bangsa-Bangsa (Federation of Nations), maka dalam 

konteks HAM institusionalisasi dilakukan melalui organisasi PBB (United Nations). Dalam 

PBB, lepas dari aspek relasi kekuasaan yang meniscayakan dominasi politik (kekuasaan 

Dewan Keamanan dan Hak Veto misalnya), setiap anggota yang terhimpun dalam PBB 

tetap masih diakui kedaulatannya dan bahkan ini menjadi prinsip yang utama11. Secara 

sederhana, HAM sebagai suatu konsep maupun gerakan kemanusiaan merupakan bagian 

penting dari dinamika kosmopolitanisme meskipun HAM itu sendiri tidak bisa 

disamakan atau diindentikan dengan kosmopolitanisme.  

                                                           
10 Robert Fine, Ibid. hlm. 29-36 
11 Pasal 2 Piagam PBB: “The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.” 

dan “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial 

integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the 

United Nations.”  
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 Kosmopolitanisme sebagaimana HAM menempatkan tatanan dan praktik 

kekuasaan (politik) dalam suatu masyarakat politik (negara) sebagai tidak absolut lagi 

atau setidaknya menjadikannya sasaran kritisisme secara internasional sehingga 

eksistensi dan pergerakan HAM atau kosmopolitanisme selalu mengundang ketegangan 

(tension) antara kekuasaan domestik (negara dan afiliasinya) dan entitas gerakan 

internasional (dan afiliasi domestiknya). Ketegangan ini berangkat dari fakta bahwa 

setiap negara moderen sebagai organisasi politik adalah salah satu dari unsur 

kebudayaan suatu masyarakat tertentu yang bersifat eksklusif dan karenanya 

mempunyai karakter partikularistik yang mencakup aspek ideologi, sistem budaya, 

sistem sosial, dan produk kebudayaan fisiknya. Secara umum, kebudayaan (culture) bagi 

sebuah masyarakat (negara) dianggap sangat penting menyangkut: 1) kebudayaan 

sebagai tradisi (culture as tradition), yaitu tatanan masyarakat yang berakar pada proses 

perubahan evolusif dalam rentang sejarah yang panjang; dan 2) kebudayaan sebagai 

identitas nasional (culture as national identity) yang sangat signifikan terhadap cara 

pandang atas eksistensi kedirian suatu masyarakat sebagai entitas negara yang 

eksklusif12. Sejarah juga mencatat bagaimana prinsip universalitas HAM ketika akan 

dijuridifikasi (pada tahap yang paling awal) melalui hukum internasional oleh the UN 

Commission on Human Rights dalam sebuah Universal Declaration of Human Rights 

mendapat “peringatan” dari the Executive Board of the American Anthropological 

Association pada 1947 yang pada intinya menegaskan: 1) Penghormatan terhadap setiap 

individu berarti juga harus menghormati aspek kebudayaannya; 2) Penghormatan 

terhadap perbedaan antar kebudayaan masyarakat karena kebudayaan seseorang 

signifikan dalam menentukan tujuan hidupnya; 3) Standar dan nilai adalah bersifat relatif 

berdasarkan dari mana asal kebudayaannya13.   

 Resistensi atau bahkan penolakan (denial) terhadap aspek universalitas HAM 

masih terjadi terutama dalam masyarakat yang terkondisikan oleh rezim negara yang 

restriktif dan sekaligus menikmati impunitas atas tindakan dan kebijakannya yang 

melanggar HAM dengan memanfaatkan sentimen partriotisme nasionalistik14. HAM 

dalam konteks tersebut digambarkan sebagai bentuk intervensi asing terhadap 

                                                           
12 Philip Alston dan Ryan Goodman, International Human Rights, Text and Materials, Oxford University Press, 

Oxford, 2013, hlm. 540-541 
13 Pada 1999 the American Anthropological Association menyusun “Declaration on Anthropology and Human 

Rights”.  
14 Thomas Risse (editor). The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2005, hlm. 134-171 
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kedaulatan negara dan mengancam eksistensi, identitas dan kepentingan nasional 

mereka sebagai sebuah masyarakat budaya dan politik yang partikularistik. Selama 

rezim Orde Baru paradigma patriotisme tradisional tersebut menjadi mainstream dalam 

menghadapi kritik masyarakat internasional terhadap banyak pelanggaran HAM yang 

terjadi. Pancasila bahkan secara tidak relevan digunakan menjadi perisai untuk 

menangkis tudingan-tudingan adanya pelanggaran HAM tersebut dengan alasan 

ideologis-metodologis bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang partikular memiliki 

standar nilai berbeda dari HAM untuk diaplikasikan dalam mengukur ada dan tidaknya 

suatu kejahatan atau pelanggaran HAM. Hal ini sejalan dengan arus pandangan para 

pemimpin dari negara-negara ASEAN yang menggunakan nilai-nilai Asia (Asian values) 

sebagai alasan untuk menikmati impunitas dari tanggung jawab atau kewajiban HAM-

nya.  

 Meskipun penguatan HAM sebagai sistem nilai universal di Indonesia menghadapi 

ketegangan dengan pandangan, tindakan, dan kebijakan partikularistik dari para elit 

politik, pemerintah, pengadilan dan intelektual afiliasinya; tetapi searah dengan 

runtuhnya Orde Baru penerimaan terhadap HAM dan termasuk juga semangat 

kosmopolitanisme berangsur menemukan momentumnya kembali. Di tingkat nasional 

pada 13 Nopember 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 

tentang HAM yang secara imperatif pada Pasal 2 menugaskan kepada Presiden untuk 

meratifikasi perjanjian internasinal di bidang HAM di bawah naungan sistem PBB dengan 

syarat “tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945”. Perjalanan sejarah 

kemudian mencatat bahwa Pemerintah hingga saat ini telah meratifikasi perjanjian 

internasional utama di bidang HAM yaitu: a) Konvensi tentang Hak-hak Anak; Konvensi 

Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, 

dan Merendahkan; b) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan; c) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Ras; d) Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Buruh Migran dan 

Keluarganya; e) Protokol Tambahan terhadap Konvensi Hak-hak Anak tentang 

Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; f) Protokol Tambahan terhadap Konvensi 

Hak-hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak; g) 

Konvensi tentang Hak-hak Seseorang dengan Disabilitas; h) Konvensi untuk 

Perlindungan bagi Semua Orang dari Penghilangan secara Paksa (baru signature); i) 

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan j) Kovenan Internasional 
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tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.15 Secara a posteriori terhadap Pasal 2 TAP MPR 

No.XVII/MPR/1998, domestikasi hukum HAM internasional tersebut membuktikan akan 

tidak adanya pertentangan antara norma hukum HAM internasional dengan Pancasila 

dan UUD 1945. Dengan tidak menutup akan adanya kekurangan, Indonesia juga sudah 

memiliki Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta dasar aturan bagi 

penyelenggaran peradilan untuk kejahatan dengan kategori pelanggaran HAM yang berat 

(extra-ordinary crime) yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM. Bahkan hukum dasar Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 juga telah memasukan Bab XA tentang HAM. Jauh sebelum itu 

semua pada 15 Agustus 1950 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 

sudah mengatur dalam Bagian V tentang Hak-hak Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia 

yang dijabarkan dalam Pasal 7-34. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam proses 

Universal Periodic Review Putaran Pertama dan Kedua di bawah Dewan HAM PBB 

(Human Rights Council) yang menjadi forum tinjau ulang bagi seluruh anggota PBB 

terkait pelaksaan kewajiban HAM mereka16.  

 Modalitas Indonesia bernegosiasi dengan kosmopolitanisme dan HAM secara 

substantif juga sudah ada di dalam Pancasila maupun Konstitusi. Setidaknya formalisasi 

“Ketuhanan Yang Maha Esa” menyiratkan adanya keterkaitan dengan kaidah-kaidah inti 

dari hukum alam yang meniscayakan bahwa kebenaran yang berlaku bagi manusia itu 

merupakan pancaran kebenaran illahiah yang mutlak dan abadi sehingga berlaku secara 

universal. Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” menekankan sisi keadilan dan 

keberadaban pada eksistensi kemanusiaan dan pada hakikatnya sesama manusia itu 

berkedudukan setara tanpa memandang status sosial, politik, kepemilikan properti, jenis 

kelamin, dan lain sebagainya. Keadilan dan keberadaban tentu bukan masalah eksklusif 

bangsa Indonesia melainkan juga menjadi konsen dari seluruh negara-negara di dunia 

dan sudah menjadi tujuan internasional bahwa kehadiran HAM juga dalam rangka 

menegakan keadilan global dan membangun peradaban manusia yang bermartabat. 

Kedua sila pertama Pancasila ini mencerminkan betapa para pendiri negara Indonesia 

menyadari akan pentingnya pergaulan internasional dan termasuk di dalamnya 

membangun etik global yang sejalan dengan moral ketuhanan dan kemanusiaan. 

                                                           
15 Indonesia telah menjadi negara peserta dalam semua perjanjian HAM internasional tersebut.  

Sumber: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=en 

sebagaimana diakses pada 12 Juni 2016 
16 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx sebagaimana diakses pada 12 Juni 2016  

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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Ketuhanan yang diadopsi Pancasila pada kenyataannya adalah pengakuan dan justifikasi 

eksistensial terhadap ragam kebertuhanan yang secara faktual dianut bangsa Indonesia 

dan bukan bersifat justifikasi kebenaran teologis eksklusif agama atau keyakinan 

tertentu. Indonesia lebih memilih menjadi negara republik yang mengakui semua bentuk 

kebertuhanan dibandingkan menjadi negara teokrasi yang sistem politik dan hukumnya 

secara formal berdiri di atas dominasi dan justifikasi kebenaran agama atau Kepercayaan 

tertentu.  

 Selain konstruksi etik Pancasila di atas, kalimat “Bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas 

dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” 

dalam Pembukaan (Preambule) UUD NRI Tahun 1945 juga menunjukan komitmen etik 

universal bangsa Indonesia. Artinya, pandangan konsitusi tersebut dapat diarahkan pada 

kepentingan internal bangsa Indonesia dengan menjadi dasar klaim atas kemerdekaan 

(independent state), dan di sisi lain juga mempertegas dukungan Indonesia secara 

eksternal universal akan hak setiap kelompok bangsa yang terjajah untuk menikmati hak 

untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai sebuah negara merdeka (the right to self-

determination). Secara formal, ide the right to self-determination dalam Pembukaan UUD 

1945 ini disahkan pada 18 Agustus 1945 yang pada tahun yang sama PBB 

menandatangani Piagam PBB pada 26 Juni 1945 (namun berlaku per 24 Oktober 1945) 

dengan Pasal 55 menyebutkan bahwa “With a view to the creation of conditions of stability 

and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based 

on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples…”. Secara tegas 

the right to self-determination sebagai HAM diformulasikan dalam Kovenan Internasional 

tentang Hak Sipil dan Politik pada 1966 (namun mulai berlaku per 23 Maret 1976) dalam 

Pasal 1 yang menyatakan bahwa “All peoples have the right of self-determination. By virtue 

of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, 

social and cultural development.”. Gambaran ini setidaknya dalam beberapa derajat 

menunjukkan otentitas spirit kosmopolitanisme bangsa Indonesia dengan tanpa 

mengenyampingkan adanya posibilitas pertukaran gagasan atau ajaran-ajaran filsafat, 

moral, agama dan sistem nilai atau ilmu pengetahuan lainnya secara global sebagai 

referensi yang melingkupi dan diacu oleh para pendiri bangsa.  

 Pandangan kosmopolit terhadap Pancasila tentu tidak mendegradasi 

kedudukannya sebagai simbol identitas bangsa Indonesia yang berfungsi juga untuk 
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menyatukan masyarakat plural Indonesia. Pancasila sebagai sebuah sistem, selain Sila 

Pertama dan Kedua yang friendly terhadap kosmpolitanisme dan HAM, harus dilihat juga 

sistem etik yang ada dalam Sila “Persatuan Indonesia”, “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, dan “Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia”. Ketiga sila terakhir Pancasila tersebut memberikan penekanan 

pada eksistensi Indonesia menyangkut kediriaannya sebagai sebuah negara bangsa 

(nation state) dalam ranah pergaulan nilai-nilai masyarakat internasional yang 

kosmopolit.  

 Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) meniscayakan adanya kesadaran nasionalisme 

sebagai basis eksistensial Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Persatuan 

dalam “Persatuan Indonesia” merupakan unsur pengintegrasi atas ragam kebangsaan 

(nusantara) untuk kemudian dijadikan modalitas dalam memunculkan identitas kolektif 

baru yang bernama Indonesia dengan tanpa menghilangkan identitas asal usul masing-

masing elemen kebangsaan pembentuknya (etnis Papua tetap Papua, demikian juga 

dengan Jawa, Sunda, Madura, Islam, Kristen, Hindu, Sapta Dharma, dan lain sebagainya 

berdasarkan etnisitas, agama, dan ras). Ketika berinteraksi secara eksternal dalam arena 

masyarakat cosmopolitan dunia, Indonesia yang berbasis “Persatuan Indonesia” akan 

berfungsi menjadi subjek yang tunggal untuk mewakili dan memperjuangkan 

kepentingan elemen bangsa-bangsa pembentuknya. Kekuasaan polilitik yang 

diniscayakan oleh ”Persatuan Indonesia” melalui struktur negara modern Indonesia tidak 

bisa dilepaskan dari spirit “persatuan” yang artinya tetap melihat dan berpijak pada 

kepentingan otentik para warga bangsa yang membentuknya, dan bukan menjelma 

menjadi negara kekuasaan semata-mata (machstaat) yang lupa asal-usul kekuasaannya 

datang dari mana dan diabdikan untuk siapa. “Persatuan Indonesia” juga tetap 

memberikan ruang bagi bangsa-bangsa pembentuknya hingga ke tingkat individu untuk 

secara bebas berdinamika sesuai dengan perkembangan nilai-nilai peradaban yang 

diembannya. Demikian juga perlu selalu dijunjung tinggi sikap toleransi yang empatif 

antar warga bangsa yang beragam berdasarkan semangat “Persatuan Indonesia” serta 

dengan semangat yang sama memberikan tindakan penguatan (affirmative action) atau 

gotong royong bagi warga bangsa yang masih mengalami ketertinggalan secara ekonomi, 

politik, kebudayaan dan lain sebagainya dengan menghindari bias relasi kekuasaan 

(budaya, agama, ras, suku, politik, dll.) dalam menentukan definisi dan ukuran 

“ketertinggalan” maupun “kemajuan”. 
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 Sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” 

terkait dan sekaligus menjadi konsistensi ideologis dari “Persatuan Indonesia”. 

Penafsiran demokrasi yang deliberatif dalam Sila Keempat agar lebih relevan, sinergis 

dan harmonis dengan spirit sila-sila sebelumnya (ketuhanan, kemanusiaan, dan 

keindonesiaan) maka perlu menekankan pada aspek substantifnya yaitu pengutamaan  

keterwakilan kepentingan “demos” dan bukan justru terjebak pada bentuk formal atau 

prosedurnya yang rigid. Rigiditas bentuk demokrasi pada akhirnya akan menjauhkan 

sistem demokrasi dengan realitas permasalahannya yang dinamis sehingga 

menghasilkan disparitas antara maraknya praktik demokrasi dengan rendahnya capaian 

pemenuhan kepentingan rakyat. Kohesitas “Persatuan Indonesia” akan tetap terjaga jika 

aspirasi mereka terwakili melalui mekanisme demokrasi “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang indicator 

keberhasilannya dapat dilihat pada output dan outcaome-nya yaitu berupa “Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sentralisme ala Orde Baru yang digunakan sebagai 

optic dalam menerjemahkan “Persatuan Indonesia” berkorelasi dalam terciptanya 

demokrasi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan” yang procedural, tidak otentik dan penuh rekayasa 

sehingga hasil akhirnya adalah “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang semu 

dan rapuh. Untuk menutupi itu semua maka Orde Baru melakukan ideologsasi Pancasila 

yang berkarakter otoritarian, mistifikatif, dan tertutup yang justru pada akhirnya 

mengerdilkan ideologi Pancasila itu sendiri sehingga gagap menghadapi dinamika 

ideologi-ideologi dunia yang kosmopolit dan plural.  

  

III. Kesimpulan 

 Pancasila merupakan hasil revolusi bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan 

yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan Pancasila yang 

berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm maka sistem hukum yang berbasis 

prinsip-prinsip rechtsstaat dan sistem politik konstitusional demokrasi dibangun guna 

menopang berdirinya negara modern Indonesia. Tingginya kedudukan Pancasila dalam 

hierarki sistem norma hukum di Indonesia pada satu sisi mengokohkan eksistensinya; 

namun di sisi lain juga menjadikan sistem nilai etik Pancasila sangat abstrak sehingga 

memerlukan mekanisme yang sistemik dan struktural untuk mengejewantahkan nilai-
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nilai etik tersebut dalam dunia empiris. Dari sini muncul kebutuhan untuk 

mendayagunakan rule of law dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yang 

sebelumnya diawali dengan proses sistemik dan struktural yang memastikan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang ada sebagai standar perilaku publik sudah sesuai 

dengan sistem nilai etik Pancasila. Dengan demikian partikularisme dan pluralitas 

elemen-elemen bangsa dapat berkembang secara otentik, inovatif, merdeka, dan 

kontributif dalam membangun kebudayaan dan peradaban nasional tanpa dibebani 

labelisasi dan simbolisasi Pancasila yang tidak perlu. Tidak ada lagi istilah menjadi kafir 

atau syirik (infidel) ketika mengakui dan menerima pandangan bahwa Pancasila adalah 

dasar dan ideologi negara karena suatu teologisme atau aturan peribadatan yang 

partikular tidak perlu disangkutpautkan dengan Pancasila. Kepatuhan seseorang 

maupun komunitas masyarakat terhadap hukum yang secara substantif maupun 

prosedural sudah sesuai dengan nilai etis Pancasila sudah cukup untuk mengkategorikan 

mereka sebagai warga negara yang Pancasialis.  

 Pada kenyataannya Pancasila yang hadir bersamaan dengan eksistensi negara 

Indonesia saat ini berada dalam peradaban manusia yang kosmopolitan. Sistem ideologi 

nasional yang dibangun berdasarkan strategi yang telah diuraikan di atas tentu tidak 

perlu mengalami inferiority complex dalam berinteraksi dengan sistem ideologi dunia 

yang beragam dan dinamis, yang setidaknya berdasarkan argumentasi sebagai berikut: 

1) Karena kosmopolitanisme sebagai bagian dari kompleksitas sistem sosial memang 

tidak dapat dihindari; 2) Pancasila sendiri sudah mempunyai elemen nilai etis yang 

senafas dengan spirit kosmopolitanisme; 3) Justru secara substantif kosmopolitanisme 

dapat berkontribusi dalam melindungi Pancasila dari penyalahgunaan kekuasaan oleh 

otoritas negara yang dalam sejarahnya memang pernah terjadi. Cara pandang yang 

optimis terhadap relasi antara Pancasila dengan realitas kosmopolitanisme dapat 

didasarkan pada bagaimana Indonesia berkorelasi dan berinteraksi baik secara hukum, 

politik, dan ideologis dengan HAM. Progresifitas domestikasi norma-norma HAM 

internasional dalam konstitusi dan perundang-undangan lainnya telah membuktikan 

bahwa Pancasila memang mempunyai kompatibilitas dengan sistem nilai universal yang 

sudah menjadi standar pencapaian bersama bagi seluruh bangsa-bangsa di dunia.  
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