
 

63 

 

BAB IV 

IMPLEMENTASI KONSEP PANCASILA DALAM PEMIKIRAN 

MOHAMMMAD YAMIN 

Pancasila menjadikan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Landasan atau 

dasar harus kuat dan kokoh agar Indonesia tetap berdiri tegak sentosa. Landasan 

tersebut mengharuskan tahan uji terhadap serangan-serangan baik secara internal 

maupun eksternal. Dasar yang berupa suatu filsafat yang menyimpulkan 

kehidupan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar itu 

didirikan negara republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik 

yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial dan kebudayaan.
90

 

Pancasila tercantum dalam UUD 1945 menjiwai seluruh isi peraturan 

dasar yang berfungsi sebagai dasar negara, maka semua peraturan perundang-

undangan republik Indonesia yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah 

republik Indonesia harus sejalan dengan Pancasila. Dalam ketetapan MPRS No 

XX/MPRS/1966 ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber 

hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, hakim, ilmu 

pengetahuan hukum. Selanjutnya termuat dalam tata urutan perundang-undangan 

mengenai penetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan 

terdapat di dalam undang-undang No 10 tahun 2004 tentang pembentukan 

perundang-undangan yang menyetakan Pancasila merupakan sumber dari segala 

sumber hukum.
91
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Keberadaan Pancasila terhadap hukum merupakan hal yang mendasar 

dalam pembentukan perundang-undangan yang akan diberlakukan pada setiap 

masyarakat sebagai subjek hukum (Rechts Persoon). Hukum dapat digambarkan 

sebagai lady of justice, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah persamaan 

(equality before the law) yaitu dengan gambar matanya ditutup seolah-olah 

hukum tidak membedakan antara satu dengan yang lain bik berdasarkan agama, 

suku, golongan, dan status ekonomi. Selanjutnya adanya skala dalam 

mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan penegakkan hukum yang diterapkan 

dengan kekuasaan yang legitimate.
92

 

Adanya pembentukan undang-undang maupun peraturan yang lainnya 

bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat di dalam hubungannya antar 

anggota masyarakat yang lain, sehingga mampu menjamin sebuah kepastian 

hukum. Konsep yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 

yang berbunyi membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perumusan dalam alenia keempat 

pembukaan UUD 1945 tersebut memang sangat komplek. Dalam hal ini, rumusan 

tersebut cukup untuk dijadikan dalam membentuk sistem yang dapat menjangkau 

setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 

Pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa 

kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksnakan menurut undang-undang dan pada 

ayat 3 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat dalam 

hal ini memiliki peran utama dalam pelaksanaan tujuan nasional. Namun Undang-
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undang mengatur dan mendasari bagaimana pelaksanaanya. Tanpa adanya 

Pancasila, permasalahan hukum akan mucul sehingga mengakibatkan sistem 

hukum yang tidak terstruktur. Pancasila menjadi kontruksi yang mendasar dalam 

pembentukan negara republik Indonesia.  

Perkembangan dan perubahan sosial yang demikian pesat sebagai akibat 

dari perkembangan teknologi dan industri, menghendaki hadirnya suatu tatanan 

hukum yang mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki masyarakat. 

cita hukum yang berisi patokan nilai harus mewarnai setiap produk peraturan 

perundang-undangan sehingga terwujud tatanan hukum yang demokratis. Tanpa 

cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.
93

 

4.1 Kehidupan Beragama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa 

Ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila menegaskan bahwa bangsa 

Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya tuhan. Sesuai 

dengan pernyataan Mohammad Yamin pada konsep ketiga dasar negara yang ia 

kemukakan membahas mengenai bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab 

luhur dan peradabannya itu mempunyai tuhan yang maha esa.
94

 Hal ini 

merefleksikan bahwa Indonesia pada umumnya merupakan bangsa religius 

(religious nation state). Kesadaran akan Sang Pencipta tumbuh dikalangan 

pemeluknya karena ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Agama-agama 

diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan 
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masyarakatnya, para penganutnya bebas mengembangkan keimanan kepada tuhan 

yang maha esa.  

Makna yang terkandung dalam kata ketuhanan yang maha esa menekan 

fundamenetis-religius atas bangsa Indonesia yang bersumber dari moral 

ketuhanan dan sekaligus pengakuan akan pluralitas keagamaan. Agama dan 

kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa memiliki lingkup masing-masing yang 

jangkauannya bersifat universal, berlaku seluruh umat manusia, sehingga terasa 

sulit untuk dibatasi hanya pada sisi ke Indonesiaan belaka. Hal ini langsung 

tampak dalam upaya Pancasila untuk menekankan sisi kelapangan dada dan 

kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa. Setiap agama dan kepercayaan 

terhadap tuhan memiliki visi sendiri. Selain memiliki visi universal yang 

mempersamakan semua agama dan kepercayaan terhadap tuhan.  

Wawasan Pancasila tentang kebersamaan antar agama-agama dan 

kepercayaan terhadap tuhan tidak sepenuhnya sama antara satu dengan yang lain. 

Setiap agama memandang sila pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan 

ketauhidan. Selanjutnya kehidupan demokrasi dalam bidang keagamaan melalui 

proteksi atas hak asasi beragama dan berkepercayaan dengan menjamin 

kebebasan menjalankan ajaran-ajaran agama masing-masing pengikutnya yang 

sejalan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 khususnya pasal 29.
95

 

Pelaksanaan sila pertama dalam pasal-pasal konstitusi juga mengandung makna 

bahwa negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban. 
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Iman dan taqwa terhadap tuhan yang maha esa, membawa konsekuensi kepada 

pelaksanaan ajaran untuk mematuhi petunjuk dan menjauhi larangan-Nya.  

Pada kenyataan sering dijumpai permasalahan-permasalahan yang terjadi, 

salah satunya mengenai persoalan agama di tahun 2020 yang dianggap sebagai 

musuh terbesar Pancasila. Terbukti dengan adanya pernyataan dari Prof. Yudian 

Wahyudi yang menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 

(BPIP) yang mengatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Hal ini 

diperkuat pula dengan berbagai fakta maraknya aksi bela ulama, bela Islam, bela 

Nabi, bela bendera tauhid, hijrah dan lain sebagainya yang merupakan aktifitas 

amar ma’ruf nahi mungkar, semuanya dianggap radikal, intoleran dan anti 

Pancasila.
96

 

Kasus tersebut tentunya menjadi permasalahan yang diperdebatkan oleh 

berbagai kalangan mengingat bahwa Pancasila tidak dapat dibandingkan ataupun 

disejajarkan dengan agama, karena Pancasila tidak memiliki sisi keberadaan yang 

mutlak seperti yang dimiliki oleh agama. Selain itu pula ajaran agama-agama 

menjadi referensi umum bagi Pancasila dan agama memperhitungkan eksistensi 

Pancasila sebagai polisi lalu-lintas yang akan menjamin semua pihak dapat 

menggunakan jalan raya kehidupan bangsa.
97

 

Pancasila bukanlah agama, tidak akan diagamakan dan tidak berfungsi 

untuk menggantikan kedudukan agama. Status Pancasila sebagai satu-satunya 

asas, sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara, tidaklah mengancam supremasi 
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theologis dari kebenaran yang dibawakan oleh agama. Dalam persoalan mengenai 

permasalahan agama Pancasila bersikap netral dan tidak memenangkan pihak 

manapun diantara agama-agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa 

yang berkembang di Indonesia. 

4.2 Sikap Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

Sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada 

prinsipnya menegakkan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari 

kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia 

berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan 

manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani. Yaitu akhlak 

mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat 

dan martabat manusia.
98

 

Keadaban dan keadilan merupakan tradisi perdamaian dan harmonisasi.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohammad Yamin dalam pembicaraannya pada 

konsep kedua dasar negara Indonesia yang membahas mengenai peri kemanusiaan 

yang menitikberatkan pada manusia sebagai suatu kesatuan dalam bentuk bangsa 

dan negara. Karena itu Mohammad Yamin menghendaki status kemerdekaan 

sempurna bagi manusia-manusia bangsa Indonesia dalam arena bangsa di dunia 

sebagai pelaksanaan asas peri kemanusiaan. Hal ini terlihat jelas pada pokok dari 

mukadimah UUD 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu 
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adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 

dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 

Sikap kemanusiaan yang adil dan beradab juga mengajarkan bagaimana 

untuk saling menjujung tinggi nilai kemanusiaan dengan memperlakukan manusia 

secara adil dan jujur, sehingga akan melahirkan manusia yang beradab, sopan 

santun, humanis, baik dalam tindakan maupun ucapan. Selanjutnya berdasarkan 

sikap kemanusiaan, kebangsaan yang dikembangkan bukanlah kebangsaan yang 

menyendiri, melainkan kebangsaan yang berkeluarga antar bangsa-bangsa. 

Namun dalam penerapannya sering dijumpai beberapa permasalahan mengenai 

keadilan bagi masyarakat. 

Permasalahan penyimpangan terhadap sila kedua Pancasila salah satunya 

mengenai kewajiban membayar pajak yang menimbulkan ketidakadilan bagi 

masyarakat yang berasal dari kalangan kelas menengah kebawah karena merasa 

dipaksa untuk membayar pajak. Hal seperti ini tentunya akan membuat rakyat 

kecil memberikan subsidi untuk pemerintah yang beberapa diantaranya 

melakukan tindakan yang tidak seharusnya terjadi seperti korupsi, kolusi dan 

nepotisme yang justu dapat merugikan masyarakat.
99

  

Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang semestinya 

mengandung nilai kesamaan derajat maupun kewajiban dan hak, cinta mencintai, 

hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan 

gotong goyong. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakekat 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal 
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ini mengandung suatu pengertian bahawa hakekat manusia harus adil dalam 

hubungan diri sendiri, terhadap manusia lain, terhadap masyarakat, bangsa dan 

negara serta adil terhadap lingkungannya maupun terhadap tuhan yang maha esa. 

Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai makhluk tuhan yang maha esa merupakan hal yang harus 

dilakukan sebagai individu yang beragama untuk dapat menghargai orang lain 

karena semua orang memiliki persamaan harkat dan martabat. Selanjutnya dengan 

mencintai sesama manusia harus diwujudkan demi mencapai perdamain dalam 

kehidupan. Saling mencintai sesama manusia memiliki ruang lingkup yang luas, 

mencintai seseorang bukan hanya orang terdekat saja melainkan setiap orang yang 

dijumpai agar tercipta suatu kerukunan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 

4.3 Menegakkan Rasa Persatuan dan Kesatuan di Indonesia 

Menegakkan rasa persatuan dan kesatuan pada prinsipmya menegaskan 

bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki 

kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan karena nasib. Persatuan berarti 

menyiratkan arti adanya keragaman, bukan berarti memaksakan persamaan yaitu 

Bhineka Tunggal Ika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mohamamd Yamin pada 

konsep pertama yang membahas mengenai peri kebangsaan tentang negara baru 

yang akan dibangun adalah suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu 

Nationale Staat atau suatu Etaat National. Nationale staat ini bersumber pada 

nasionalisme atau dasar kebangsaan yang mengikat bangsa seketurunan dan 

sesama kemauan.  
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Nasionalsime baru ini berisi paham hendak mempersatukan rakyat dalam 

ikatan sejarah yang melindungi.
100

 Yamin menghendaki suatu dasar Negara yang 

sesuai dengan kemauan jiwa dan keinginan cita-cita rakyat Indonesia. Persatuan 

kebangsaaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang 

sosial, budaya, politik, agama, suku bangsa dan ideologi yang berada di wilayah 

Indonesia. Persatuan dan kesatuan manusia perlu diikat oleh persaudaraan. 

Persaudaraan yang dimaksud bersifat universal tanpa mengenal warna, identitas 

etnis dan agama yang dipeluk.  

Pada kenyataannya terjadi pemudaran rasa persatuan dan kesatuan di 

Indonesia. Salah satunya terjadinya bentrok antara suku seperti konflik yang 

terjadi antara suku Madura dan suku Dayak (perang Sampit) pada tahun 2001.
101

 

Perang tersebut disebabkan adanya pertikaian antar etnis budaya yang 

mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Hal ini tentu tidak 

seharusnya terjadi karena bertentangan dengan sila ketiga Pancasila yaitu 

Persatuan Indonesia. Cara mengatasi permasalahan yang terjadi tersebut dengan 

menanamkan nilai Multikulturalisme yang selaras dengan Bhinekka Tunggal Ika. 

Nilai persatuan seharusnya dijadikan sebagai sebuah konsep yang mengandung 

kebaikan luhur yang diterapkan oleh generasi bangsa ini.  

Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa 

dan negara atas kepentingan pribadi dan golongan, akan membuat konflik yang 

terjadi di Indonesia dapat diatasi dengan saling menghormati antara satu dengan 
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yang lain. Sila persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak 

terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, antara 

golongan dan lain-lain yang berada diwilayah Indonesia. Persatuan terjadi karena 

didorong keinginan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam 

wadah negara yang merdeka dan berdaulat, memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian abadi.
102

 

4.4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan 

Sila keempat menegaskan tentang bangsa Indonesia yang akan terus 

memelihara dan mengembangkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat 

dalam perwakilan. Bangsa Indonesia senantiasa menjaga dan memelihara asas 

demokrasi dalam mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan. Musyawarah 

mengatasi arogansi perorangan maupun kelompok untuk mendikte segala 

kebijakan negara. Melalui asas kerakyatan negara menjamin bahwa setiap warga 

negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah.  

Selaras dengan pernyataan Mohammad Yamin pada konsep dasar negara 

yang keempat tentang Peri kerakyatan yang menyatakan bahwa dengan 

musyawarah memberikan kesempatan pada orang yang berkepentingan untuk 

mengemukakan maupun mendengarkan pendapat. Musyawarah mampu 

menghilangkan dasar perseorangan (individualistis) dan menimbulkan hidup 
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bersama dalam masyarakat.
103

 Sistem kerakyatan dalam bernegara dan berbangsa 

ini sejatinya sesuai dengan nilai-nilai yang dapat dikembangkan menjadi sebuah 

lembaga kerakyatan, kepemimpian dan pertanggungjawaban. 

Prinsip bahwa setiap keputusan yang diambil hendaknya dicapai setelah 

dilakukannya musyawarah dan pertimbangan dari segala segi dan aspek yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas secara bijaksana, seimbang dan tidak 

berat sebelah atau memprioritaskan kepentingan suatu golongan. Setelah 

dilaksanakannya musyawarah secara bijaksana (free and fair) dengan memberikan 

kesempatan mendengarkan pendapat yang cukup luas dan bicara kepada semua 

pihak yang berkepentingan, maka keputusan yang diambil wajib mencerminkan 

hasil musyawarah.  

Musyawarah Mufakat pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mencari 

hakekat kebenaran, keadilan, kesempurnaan tertinggi dan terbaik dalam proses 

pengambilan keputusan melalui suatu mekanisme yang damai dengan 

mengedepankan etika yang sesuai dengan kelaziman dan kepatutan disesuaikan 

dengan agama dan moral yang menjadi tradisi yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat Indonesia. Kondisi aman damai dalam proses pengambilan keputusan 

akan berimplikasi pada pelaksanaan hasil kesepakatan dengan lancar.  

Sistem teoraksi dalam mengelola kehidupan bersama menjadi kedaulatan 

tuhan yang sesungguhnya yang telah dibagi kepada manusia melalui pelimpahan 

amanat. Karakterisik kerakyatan Indonesia mencerminkan tata cara dan 

mekanisme dalam memperjuangkan usaha-usaha kerakyatan. Sila keempat 
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dijadikan sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu sendiri sistemnya tidak 

harus seragam disemua tempat tetapi disesuaikan dengan kondisi sosial kultural 

bangsa indonesia yang bersifat majemuk.  

Asas kekelurgaan adalah suatu bangunan yang unggul dan dapat diterapkan 

dalam masyarakat, keinginan untuk mendahulukan musyawarah dan mufakat 

guna menghindari diktator mayoritas atau tiranim minoritas. Selanjutnya 

penyelenggaraan urusan kerakyatan indonesia harus dilakukan dengan hikmat 

kebijaksanaan, buka kepentingan praktis semata-mata. Prinsip demokrasi yang 

pada gilirannya berdasarkan pemikiran dan falsafah. Sistem demokrasi yaitu 

sistem yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
104

  

Parameter sila keempat sebagai sumber nilai termaktub dalam Undang-

Undang Dasar 1945 BAB VIIB mengenai pemilihan umum yang terdapat dalam 

pasal 22 E.
105

 Pemiihan umum merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan 

demokrasi di Indonesia, masyarakat dapat merasakan demokrasi secara nyata 

melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan untuk menentukan 

kandidat yang dapat memimpin dengan bijak dan arif sesuai keinginan rakyat 

dalam tampuk kekuasaan dan kepemimpinan. Namun kenyataannya masih 

terdapat kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. 

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 

2019 antara lain, pertama penanganan logistik pemilu. Selain itu, ada juga kasus 
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surat suara yang tertukar antar daerah pemilihan atau antar TPS. Berdasarkan data 

bawaslu, kasus ini terjadi di 3411 TPS. Kedua terkait penanganan data pemilih. 

Pemutakhiran daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 3 yang dilakukan KPU 

baru tuntas pada 8 April 2019. Beberapa pihak juga menyatakan bahwa kendala 

utama keterlambatan adalah KPU mengalami kesulitan dalam mengurutkan data 

pemilih secara komprehensif yang bersinergi dengan data pemilihan di 

Kemendagri, sehingga masih terjadi kesalahan. Meskipun demikian bukan berarti 

pemilu serentak tidak tepat dilaksanakan di Indonesia, untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi dalam pemilu dibutuhkan ketahanan hukum yang 

diperkuat dalam undang-undang dasar agar tidak terjadi kecurangan yang 

merugikan negara.
106

 

Pemilihan umum yang berkualitas dibutuhkan peran partai politik untuk 

menjadi wadah para kader yang mempunyai kredibilitas, integritas serta 

akseptabilitas maupun popularitas karena prestasi, dedikasi serta loyalitas kepada 

bangsa dan negara. Sehingga terwujudnya tujuan diselenggarakannya pesta 

kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan wujud pemilihan umum yang 

mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila sila ke empat yang menunjukan bahwa 

rakyat yang berdaulat itu dipimpin oleh orang yang benar-benar hikmat dan 

bijaksana serta mengedepankan permusyawaratan di dalam pengambilan setiap 

keputusan yang dilandaskan atas kemanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh 

bangsa Indonesia. 
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4.5 Keadilan Sosial Untuk Seluruh Rakyat Indonesia 

Keadilan sosial bagi untuk seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa 

tidak ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. Secara khusus, keadilan sosial 

menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi yakni persamaan, 

emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki oleh bangsa bukan hanya terletak 

pada politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Keadilan sosial berarti 

tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu atau pribadi dengan 

kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai pernyataan Mohammad Yamin pada konsep 

kelima dasar negara mengenai kesejahteraan rakyat. Yamin mengatakan bahwa 

Negara Indonesia merdeka merupakan negara baru, anggota keluarga baru di atas 

dunia dan bangsa Indonesia memiliki peradaban yang luhur serta rakyatnya 

mempunyai agama dalam dasar ketuhanan. Kesejahteraan rakyat itu sendiri ialah 

keadilan masyarakat atau keadilan sosial.
107

 

Keadilan merupakan manifestasi sosial pertama dari tauhid Ketuhanan 

yang maha esa. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok 

peri kemanusiaan, simpul persatuan dan kedaulatan. Sebagai basis moralitas dan 

haluan kebangsaan dan kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, 

epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi historis, 

rasionalitas dan aktualitas. Pemilihan sebagai negara bangsa yang berbentuk 

kesatuan dipandang lebih menjamin kesejahteraan seluruh rakyat tanpa 
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pengecualian. Karena dalam konsep negara kesatuan, mengandung aspek union 

(persatuan) dan unity (kesatuan).
108

 

Upaya pencapaian keadilan sering dikaitkan dengan pengurangan 

kesenjangan sosial yang terjadi antara kaum elite dan kaum yang termarjinalkan. 

Namun pada kenyataannya sering dijumpai masalah ketidakadilan sosial di 

Indonesia, salah satu contoh konkret adalah kasus ketidakadilan yang terjadi di 

Papua pada tahun 2008. Wacana pembangunan dalam perspektif rakyat Papua 

dimaknai sebagai upaya negara dalam melakukan marjinalisasi rakyat Papua dan 

mengenalkan sistem kapitalisme yang bermuara pada eksploitasi sumber alam di 

Papua.  

Ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh penduduk papua ini secara jelas 

dinyatakan oleh mantan ketua DPRD Papua dan Wakil Gubernuer Ellyas 

Paprindey. Menurutnya ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Papua dalam 

pembangunan khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengakibatkan 

munculnya tuntutan kemerdekaan.
109

 Melalui kasus ini dapat dikatakan bahwa 

masalah ketidakadilan sosial kini telah menjadi salah satu masalah utama bangsa 

Indonesia yang dapat mengancam kebersamaan dan keintegrasian bangsa.  

Keadilan dan persatuan di Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia 

harus mengacu pada sikap peduli yang berimbang, bukan hanya terfokus pada 

salah satu bagian atau wilayah saja. Redistribusi sumber daya kesejahteraan yang 

merata diberbagai daerah oleh negara sabagai agensi publik perlu diperhatikan 
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dan diimplementasikan dengan lebih sempurna. Pemberdayaan segala sumber 

daya yang dimiliki oleh Indonesia secara maksimal, termasuk di dalamnya sumber 

daya manusia yang menjadi salah satu solusi konkret bagi permasalahan 

ketidakadilan sosial yang berujung pada disintegrasi bangsa.  

Indonesia pada dasarnya menerapkan asas republik sebagai format negara 

ditandai terbentuknya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh 

seorang Presiden dan Pancasila sebagai teodemokrasi yang berarti sebuah 

konsepsi tentang kekuasaan negara yang terbagi atas tiga konsep; pertama 

mengenai kekuasaan yang tercermin dalam pasal 1 dan 4 (ketuhanan dan 

kedaulatan rakyat), kedua proses tercermin dalam pasal 2 dan 3 (kemanusiaan dan 

kebangsaan), ketiga tujuan ini tercantum dalam pasal 5 (keadilan sosial) yang 

artinya konsepsi Pancasila sebagai teodemokrasi berarti meletakkan kekuasaan itu 

di bawah tuhan dan rakyat.  

Pancasila adaah bentuk objektivikasi yakni nilai-nilai yang dapat diterima 

secara umum oleh semua orang. Ini artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung di 

dalam Pancasila secara filosofis teologis tidak bertentangan dengan ajaran 

maupun agama-agama lainnya. Oleh karena itu proses integrasi nilai-nilai 

Pancasila menjadi hal yang penting sebagai langkah dalam membangun bangsa 

Indonesia yang lebih baik.  

 


