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Bab IX 

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN 

(Penyusun: Rohdearni Tetty Yulietty Munthe, SH) 

 

Kompetensi 

Setelah proses pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis Pancasila sebagai 

paradigma kehidupa bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

 Indikator: 

dapat mengerti, memahami tentang Pancasila sebgai paradigma pembangunan dalam 
berbgai kehidupan 
 

 

A.    Pancasila Paradigma pembangunan 

1.     Pengertian Paradigma 

Istilah paradigma menurut Kamus Bahasa Indonesia (Depdikbud 1990) memiliki beberapa 

pengertian, yaitu (1) daftar dari semua pembentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi 

dan deklinasi kata tersebut., (2) model dalama teori ilmu pengetahuan, (3) kerangka berpikir. Dalam 

konteks ini pengertian paradigma adalah pengertian kedua dan ketiga, khususnya yang ketiga, yaitu 

kerangka berpikir. 

Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah paradigma sebagai ilmu pengetahuan 

terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun. Pengertian 

paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoretis yang umum, sehingga merupakan 

sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta 

karakter ilmu pengetahuan itu sendiri (Kaelan 2000). 

Sifat ilmu pengetahuan yang dinamis menyebabkan semakin banyak hasil-hasil penelitian, 

sehingga membuka kemungkinan ditemukan kelemahan-kelemahan teori-teori yang digunakan. 

Dengan demikian, para ilmuwan mengkaji kembali teori-teori dasar ilmu itu sendiri. Contohnya dalam 

ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan kepada suatu hasil peneliatian ilmiah berdasarkan 

metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat parsial, terukur dan 

korelatif ternyata hasil daripada ilmu pengetahuan itu secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek 

saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Dengan demikian, ilmuwan sosial kembali mengkaji 

paradigma ilmu tersebut, yaitu manusi\. Berdasarkan hakikatnya manusia daalam kenyataan 

objektifnya bersifat ganda. Berdasarkan kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian 

dikembangkan metode baru, yaitu metode kualitatif. 

Istilah ilmiah itu berkembang kepada bidang-bidang kehidupan lainnya sehingga menjadi 

terminologi dari suatu perkembangan dan pembangunan  yang mengandung konotasi pengertian: 

1) kerangka berpikir, 

2) sumber nilai, dan 

3) orientasi arah. 
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2.    Pancasila sebagai paradigma pembangunan Iptek 

Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana 

dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma 

pembangunan nasional mengandung arti bahwa segaka aspek pembanguna harus mencerminkan nilai-

nilai Pancasila. Pembangunan nasional adalah untuk manusia Indonesia, di mana manusia secara 

kodratnya memiliki kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia tidak hanya 

mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat. Manusia tidak 

hanya mengutamakan tercapainya kebutuhan material, tetapi juga kebahagiaan spritual. Manusia 

memiliki fungsi monodualistis tidak hanya tidak hanya mengejar kepentingan dunia, tetapi 

mendapatkan kebagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, pembangunan nasional hendaklah 

mewujudkan tujuan tersebut. 

Keberhasilan manusia mencapai tujuan dan hakikat hidupnya untuk mewujudkan kesejahtaeraan 

lahir dan batin, maka manusia menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai usaha 

kreativitas manusia melalui proses akal dan pikirannya. Berdasarkan kreativitas akal dan pikiran 

manusia dalam mengembangkan iptek manusia mampu mengolah kekayaan alam yang disediakan 

oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kepentingan kesejhateraan manusia. Fungsi Iptekhanyalah 

sebagai pengolah kekayaan yang merupakan milik Tuha Yang Maha Kuasa itu untuk kepentingan 

kesejahteraan manusia, maka Oleh karena itu usaha-usaha iptek harus mengikuti nilai-nilai dan moral 

Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka 

berpikir serta asam moralitas bagi pembangunan iptek. Apabila kita melihat sila-sila demi sila 

menunjukkan sistem etika dalam pembanguan iptek (Kaelan 2000), yaitu sebagai berikut. 

 Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan 

antara rasional, antara akal rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini iptek tidak 

memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan 

maksud dan akibatnya kepada kerugian dan keuntungan manusia dan sekitarnya. Pengolahan 

diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai 

sentral melainkan sebagai bagian nyang sistematika dari alam yang diolahnya. 

 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam 

mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia 

yang beradan dan bermoral. Oleh karena itu, pembangunan iptek harus berdasarkan kepada usaha-

usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabadikan untk peningkatan 

harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan 

sombong akibat dari penggunaan iptek. 

 Sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa 

nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatudan dan kesatuan 

bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai 

daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan ipetek. Oleh karena itu, Iptek harus 
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dikembangkan untuk memperkuatkan  rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat 

dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat international. 

 Sila kerakyatan yang dipinpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan , prinsip 

demokrasi sebagai jiwa sila keempat ini dapat mendasari pemikiran manusia secara bebas untuk 

mengkaji dan mengembangkan iptek. Seorang ilmuwan harus pula memiliki sikap menghormati 

terhadap hasil pemikiran orang lain dan terbuka, dikritik dan dikaji ulang hasil dari pemikirannya. 

Penemuan Iptek yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan kepada kepentingan 

rakyat banyak. 

 Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat menjaga 

keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan hubungan antara 

manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, 

hubungan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. 

 

Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara 

kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Tujuan 

nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan 

penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan 

dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan 

negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh 

penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara bersama-sama segenap 

rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 

Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila diartikan sebagai upaya bersama untuk mengelola 

dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana-saranan-sarana kehidupan 

sedemikian rupa sehingga tercipta tingkat dan mutu kehidupan bangsa dan negara secara seimbang, 

baik dalam sikap dan perilaku warga bangsa maupun dalam tata kemasyarakatan. 

Proses pembangunan terwujud dalam pelaksanaan emansipasi bangsa, modernisasi kehidupan 

bangsa dan negara serta dinamisasi kehidupan masyarakat. Selain itu juga terwujud dengan 

melaksanakan demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, integrasi nasional dan humanisasi bangsa 

dan negara. Kedudukan Pancasilan sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan 

konsep berikut ini. 

a) Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi driisebagai bangsa. Pancasila harus 

diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif rasional dalam membangun kepirbadian 

bangsa. Oleh karena itu, perlu dikembangkan buidaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

b) Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional, perubahan yang terjadi dalam amsyarakat 

dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang 

dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

c) Pancasila meruapakan arah pembangunan nasional, proses pembangunan nasional tidak terlepas 

dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-
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tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga 

pembangunan adalah pengamalan Pancasila. 

d) Pancasila merupakan etos pembangunan nasional, untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia 

masa depan diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsisten antara teori dan kenyataan dan ucapan 

dengan tindakan, merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika 

pembangunan nasional. 

e) Pancasila sebagai moral pembanguna, sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur 

Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUUD 1945) dijadikan 

tolak ukur dalam mmelaksanakan pembangunan nasional, baik dalam evaluasinya. 

 

Pembangunan dalam perspektif Pancasila adalah pembangunan yang arah nilai-nilai 

kemanusiaan sebagai care values. Pancasila sebagai konfigurasi nudaya angsa merupakan nilai-nilai 

budaya inti (care values) yang harus dijabarkan dan dikembangkan dalam sejumlah nilai dan pranata 

sosial sejalan dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi dan perubahan lingkungan. 

Kelima nilai-nilai inti secara terpadu menjadikan rujukan dalam perkembangan pranata sosial dan 

pola tingkah laku segenap warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif. Sebagai 

konfigurasi budaya, nilai-nilai inti Pancasila tidak dapat diperlukan satu persatu secara terpisah. 

Perlakuan butir demi butir akan menimbulkan kesenjangan pada pemberian makna dan 

pengalamannya. 

Dalam menghadapi era globalisasi kita harus melihat dua karakteristik masyarakat untuk 

pembangunan bangsa (S.Budisantoso. 1998: 42-43). Pertama, kemajemukan masyarakat dan 

keanekaragaman budaya. Kedua, dinamika masyarakat dan keterbukaan kebudayaan terhadap 

pembaruan. Masyarakat majemuk Indonesia yang sedang mengalami perkembangan yang amat pesat 

karena dampak pembangunan nasional maupun rangsangan globalisasi, memerlukan pedoman 

bersama (common frame of reference) dalam menanggapi tantangan demi keutuhan bangsa. Oleh 

karena itu, pembangunan nasional harus dapat memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. 

a) Hormat terhadap keyakinan religius orang. 

b) Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek (manusia seutuhnya). 

c) Kesatuan sebagai bangsa yang melayani segala bentuk sektarialisme. Ini berarti komitmen 

kepada nilai kebersamaan seluruh bangsa dan komitemen moral untuk mempertahankan 

eksistensi dan perkembangan seluruh bangsa Indonesia. 

d) Nilai-nilai yang terkait dengan demokrasi konstitusional (persamaan politis, hak-hak asasi, hak-

hak, dan kewajiban kewarganegaraan). 

e) Keadilan sosial yang mencakup persamaan (equality) dan pemerataan (equity). 

 

3.    Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ipoleksusbudhankam 

 

a. Pengembangan ideologi 
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Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus memandang sebagai ideologi yang 

dinamis yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan dan perubahan zaman. Untuk itu kita 

harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 

seperti berikut ini. 

1) Pancasila sebagai ideologi terbuka 

Nilai-nilai dasar dalam ideologi Pancasila dirumuskan dalam UUD 1945 untuk memperjelas 

suatu tatanan kehidupan beragama, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, hankan dan 

sebaginya. Nilai dasar ini tidak berubah dengan gampang, sedangkan penjabaran nilai dasar 

kepada nilai operasional dapat berkembang secara kesekapatan bersama di MPR yang disebut 

dengan amandemen dan GBHN. Nilai dasar ti8dak mudah berubah karena merupakan tolak ukur 

stabilitas dan dinamika, untuk Pasal 37 UUD 1945. 

2) Wawasan kebangsaan (nasionalisme) 

Konsep negara (staatsidee) bangsa Indoesia dapat kita rangkum dari pokok-pokok pikiram yang 

terkandung di dalam Pembukaanm UUD 1945. 

Negara adalah keadaan  kehidupan berkelompoknya bangsa Indonesia, yang: 

a) atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, dan 

b) didorongkan oleh keinginan luhur bangsa, dan 

c) berkehidupan yang bebas, dalam arti, 

d) merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, 

e) berdasarkan Pancasila. 

 

Dengan adanya unsur pertama menjadi jelas bahwa kita di dalam bernegara tidak akan sekuler. 

Dengan adanya unsur kedua kita di dalam bernegara tidak merupakan negara agama melainkan 

berwawasan kebangsaan (didorong oleh keinginan luhur bangsa). Sedangkan unsur berikutnya 

menjelaskan wawasan kebangsaan tersebut. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan Indonesia 

atau nasionalisme Indonesia ialah berkebangsaan yang bebas, yaitu merdeka, berdaulat, bersatu, 

adil dan makmur (Padmo Wahjono, 1991: 31-32). 

Pancasila dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk 

agar tetap terikat erat sebagai bangsa ber 

 

b. Pengembangan Politik 

Landasan kekuasaan dan kedaulatan, berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, perlu 

menyempurnakan UUD 1945 sejalan dengan perkembangan kebutuhan bangsa, dinamika dan 

tuntutan reformasi dengan tetap memelihara kesatuan dan persatuan bangsa sesuai dengan jiwa 

dan semangat Pembukaan UUD 1945. Meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga tinggi 

negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada 

prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembah eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif. 
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Dalam usaha membangun kehidupan politik, maka beberapa unsur yang perlu dikembangkan dn 

ditingkatkan adalah sebagai berikut. 

1) Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. 

2) Kemandirian partai politik dalam memp[erjuangkan kepentingan rakyat. 

3) Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang 

demokratis. 

4) Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. 

 

Tiga aspek demokrasi yang harus dikembangkan adalah sebagai berikut. 

- Demokrasi sebagai sistem pemerintahan, meliputi rakyat sebagai pendukung kekuasaan dan 

pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Dukungan rakyat kepada pemerintah dapat 

menjadikan pemerintah membuat kebijakan yang dapat dipercayai rakyat untuk membawa 

kesejahteraan kepadanya. 

- Demokrasi sebagai kebudayaan politik, dalam masyarakat yang sedang membangun harus 

melakukan perubahan melalui proses dari budaya tradisional patrimordial kepada cara 

berpikir rasional objektif yang dapat memperkuat kemandirian bagi setiap warga negara. 

Kesetaraan dan persamaan hak yang disadari oleh setiap warga negara merupakan 

keberhasilan proses demokratisasi. 

- Demokrasi sebagai struktur organisasi, badan-badan dalam permerintahan demokrasi harus 

dapat melaksanakan fungsi dan perananannya, seperti organisasi masyarakat, partai politik, 

Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah (eksekutif), birokrasi, dan peradilan. Keberhasilan 

proses demokratisasi sangat ditentukan oleh kesimbangan dari peranan dan kedudukan badan-

badan tersebut. Dalam poisisi yang seimbang setiap badan tersebut dapat saling mengontrol 

satu badan yang lainnya. 

 

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalalu didukung oleh demokrasi 

sebagai budaya politik yang rasional mobjektif. Hak asasi manusia harus dilaksanakan secara 

kenteksual sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam kesetaraan dan keseimbangan 

pernana lembaga-lembaga demokrasi. 

 

c. Pengembangan sosial budaya 

Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau Pancasila semakin credible, 

yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam 

Pacasila. Usaha yang dilakukan melalui cara-cara: 

1) dihormati martabatnyasebagai manusia 

2) diperlakukan secara manusiawi 

3) mengalami solidaritas sebagai bangsa karena semakin hilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya 

4) memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politikl, dan  

5) merasakan kesejahteraan yang layak sebagai manusia 
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d. Pengembangan ekonomi 

Pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) terdiri atas beberapa kriteria 

kualitas SDM yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 

1) Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang 

2) Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, 

efisien, lestari, dan berkesinambungan. 

3) Memiliki etos profesional, tanggung jawab atas pengembangan keahliannya kejujuran dalam 

pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhjadap waktu dan 

ketepatan waktu. 

 

Penciptaan kesejahteraan yang merata berakses pada pada sumber ekonomi, dunia kerja 

pendidikan, kesehatan, dan informasi. Peningkatan kesejahteraan selalu dihadapkan kepada 

permasalahan, bagaimana kita memadukan nilai-nilai ekonomis yang akan berkembang menjadi etos 

ekonomis dengan nilai-nilai etis Pancasila? 

 

e. Pengembangan Hankam 

Ketahanan nasional, pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu 

perwujudan cita-cita bangsa dalam tingkat ketahanan nasional yang terjabar sebagai berikut. 

1) Nilai-nilai fundamental yang menyangkut pribadi waga negara, yaitu pengembangan pribadi 

dalam matra harizontal dan vertikal, pertumbuhan sosial ekonomi, keanekaragaman, dan 

persamaan derajat. 

2) Nilai-nilai fundamental yang menyangkut sistem/struktur kehidupan masyarakat, yaitu pemerataan 

kesejahteraan, solidaritas masyarakat kemandirian, dan partisipasi seluruh masyarakat. 

3) Nilai-nilai fundamental yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan 

sistem/struktur kehidupan masyarakat, yaitu keadilan sosial, keamanan/stabilitas, dan 

keseimbangan lingkungan. 

 

Kondisi keamanan yang stabil sangat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, dan 

sebaliknya keberhasilan pembangunan nasional juga harus dapat menunjang terciptanya kondisi 

keamanan yang stabil. Hasil pembangunan yang tidak adil dan merasa dapat menimbulkan 

kesenjangan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap stabilitas pertahanan keamanan negara. Oleh 

larena itu, sangat diharapkan sehingga menghasilkan keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan 

nasional. 

 

Menyusuri Masyarakat Sipil 

Masyarakat sipil adalah gagasan yang berfungsi ganda (Andi Sopandi: 1998:25-26) yaitu:  

a.  Membantu kita memahami cara kerja masyarakat tertentu dan apa perbedaan dengan bentuk 

organisasi sosial lainnya sebagai alternatif. 
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b.  Membantu kita menjelaskan norma-norma sosial kita dan menerangkan apa yang sebenarnya 

kita dukung dan mengapa kita tertarik kepadanya. 

Masyarakat madani juga mengacu kepada kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berperadaban. 

Masyarakat madani tercipta kondisi dimana kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai 

pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Tidak ada satu pihak mana pun, termasuk 

pemerintah dan gerakan-gerakan prodemokrasi yang berhak memaksakan aspirasi dan kemauannya 

sendiri, apakah dengan bentuk kooptasi atau hura-hura yang pada gilirannya hanya menimbulkan 

masyarakat tampa hukum. Oleh sebaba itu gerakan demokratisasi harus mengambil strategi yang lebih 

halus, berbudaya, berperadaban, bukan dengan jalan konfrontasi yang tidak mustahil mengorbankan 

masyarakat sendiri. 

          Titik temu antara pemberdayaan masyarakat madani (civil society)  dan  proses demokratisasi 

terletak pada gagasan kewarganegaraan (citizenship), yaitu perjuangan untuk pemenuhan hak-hak 

dasar, khususnya hak-hak sipil, hak politik, hak sosial ekonomi dan kultural.  Status warga negara 

adalah sama di muka hukum, namun harus diperjuangkan karena adanya kenyataan sosial berupa 

kehidupan manusia yang berkelas-kelas, seperti kelas bawah (rakyat kecil), kelas menengah dan kelas 

atas (golongan elite). Menurut John Rawls kewarganegaraan harus meliputi tiga unsur dalam 

masyarakat madani, yaitu: 

1) Negara bersifat netral terhadap apa yang dimaksud dengan hidup yang baik oleh warga negara. 

2) Kehidupan warga negara dibimbing oleh suatu kepentingan keadilan tertinggi, dan 

Warga negara memisahkan dengan tegas kepentingan umum (publik) dengan kepentingan pribadi 

(privat).  

       Masyarakat madani di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses modrnisasi, semenjak tumbuhnya 

kaum terpelajar dan golongan profesional maka dimungkinkan munculnya kesadaran politik untuk 

melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan dan membentuk sebuah masyarakat. Menurut Robert A. 

Dahl ada delapan kondisi yang harus ada dalam proses demokratisasi sehingga terciptanya masyarakat 

madani, yaitu: 

a) kebebasan untuk mendirikan dan ikut dalam organisasi (termasuk partai politik). 

b) Kebebasan menyatakan pendapat, 

c) Hak untuk memilih, 

d) Hak untuk dipilih dalam jabatan publik. 

e) Hak pemimpin politik untuk dapat bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat. 

f) Hak untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber alternatif. 

g) Pemilihan umum yang teratur, jujur dan adil. 

h) Adanya lembaga-lembaga yang dapat membuat kebijakan pemerintah tergantung kepada suara 

yang diperolehnya. 

Kedelapan itu dapat diringkas menjadi tiga, yaitu kompetisi bersaing,  partisipasi politik dan 

kebebasan sipil berpolitik. Disamping itu proses demokratisasi menuju masyarakat madani, tercipta 

suatu kondisi masyarakat yang demokratis, yaitu: 

1) identifikasi diri suatu gerakan sosial dengan menggunakan cara-cara demokrasi. 
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2) Konstitusi yang secara eksplisit  yang menggambarkan dan membatasi otoritas pemegang 

kekuasaan. 

3) Parati-partai politik saling berkompetisi untuk memperoleh suara. 

4) Tanggung jawab seluruh pemegang kekuasaan pada para pemilihnya, artinya semua pemegang 

kekuasaan dipilih oleh rakyat baik langsung ataupun tidak langsung. 

5) Keterlibatan langsung atau tidak langsung warga negara di dalam proses pengemabilan keputusan 

politik. 

6) Hak memilih dan dipilih bagi kaum perempuan secara proforsional dan profesional. 

7) Pemungutan suara dalam pemilihan umum dilakukan secara rahasia. 

 

Demokrasi masyarakat sipil, menurut Bresser-Pereira (Muzakki, Akh. 2010:256) ditandai dengan 

pengelolaan politik yang berdasar dan bermuara kepada masyarakat, tidak kepada kelompok elite, 

merupakan sebuah proses sejarah di mana masyarakat sipil menjadi sumber dari kekuasaan politik 

sesungguhnya.Maka perlu peningkatan kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, ketika demokrasi telah 

berjalan masyarakat sipil terus bergerak secara aktif dan bersifat menuntut. Sikap aktif dan kritis 

masyarakat dalam realisasi kepentingan umum dan disertai dengan penegakan moralitas atas praktek 

politik kekuasaan. 

Demokrasi sipil terciptanya kondisi tata kelola pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan 

publik, yaitu dalam bentuk penguatan kapasitas pilar-pilar demokrasi, apabila pilar demokrasi seperti 

Yudikatif, legislatif, partai politik, media massa dan masyarakat sipil penguasa super kuat pun dapat 

ditumbangkan, contoh kejatuhan Presiden Suharto 1998. 

Kebijakan dan praktek yang berindikasi penyeimpangan jabatan dan kewenangan politik bisa 

diminimalisir oleh besarnya kekuatan masyarakat sipil, apabila masyarakat sipil itu besinergi dengan 

media massa sebagai control sosial. Oleh sebab itu masyarakat sipil perlu melakukan control yang 

efektif dan kuat terhadap kekuasaan negara dan pemerintah. Masyarakat sipil memiliki kekuatan 

melalui asosiasi-asosiasi dalam bentuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

organisasi-organisasi profesi dapat bergerak melakukan advokasi terhadap aspirasi dan kepentingan 

publik. 

Dalam mengontrol proses demokrasi kekuasan pemerintah baik dari pemerintahan pusat atau 

pemerintahan daerah sehingga melahirkan demokrasi  yang berkualitas akan ditentukan seberapa jauh 

kekutan masyarakat sipil (civil sosiety) . Oleh sebab itu, ormas-ormas besar, seperti Muhammadiyah 

dan Nahdatul Ulama akan lebih baik memerankan fungsinya sebagai kekuatan pengontrol kekuasaan 

negara dari pada ikut-ikut terlibat dalam mendukung aktor atau kelompok yang menuju atau sedang 

berkuasa. 

 

Konsep Masyarakat Madani Menurut Islam 

Model masyarakat madani merujuk pada model masyarakat Madinah yang diprakarsai oleh Nabi 

Muhammad SAW, dimana sewaktu beliau hijrah ke Madinah dijumpai kaum Yahudi dan Musyrikin 

yang menetap di kota itu dan segera membentuk suatu negara merdeka. Setiap penduduk mengadakan 
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dalam kontrak sosial, Nabi menjalin kerja sama terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang 

saling menghormati dan saing menghargai serta pengakuan kemerdekaan terhadap setiap pemeluk 

agama. Kandungan Piagam Madinah terdiri dari : Mukaddimah, bab dan 47pasal. Menurut kalangan 

ahli hukum sebagai konstitusi negara tertulis yang pertama serta menurut Prof. HAR Gibb sebagai 

undang-undang negara. Piagam Madimah mempunyai berbagai aturan, seperti: 

1) Pembentukan negara bangsa (nation state) yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan mansuia 

lain. 

2) Hak asasi manusia, seperti tangung menanggung membayar dan menerima uang tembusan 

darat (diyat) diantara mereka karena suatu pembunuhan. 

3) Persatuan seagama, persatuan segenab warga negara, hak golongan minoritas, tugas warga 

negara, perlindungan warga negara, pimpinan negara dan politik. 

4) Dalam penutup, dinyatakan Tuhan (Allah) sebagai sumber kekuatan dan rujukan dan 

Muhammad sebagai Nabi dan kepala negara (Zainuddin, T. 2002: 100-102) 

Konstribusi nilai-nilai Islam dalam pemebentukan masyarakat madani dimulai dari pembentukan 

negara sebagai basis organisasi politik. Negara kemudian menjadi sandaran kekuatan dan sentra dalam 

memdistribusikan nilai-nilai keseluruh dimensi dan aspek kehidupan. 

Karakteristik masyarakat madani sesuai dengan uraian di atas sebagai berikut: 

a) Masyarakat madani masyarakat yang berperadaban maju. 

b) Masyarakat madani adalah masyarakat bebas, demokratis dalam pluralistik dan 

heterogen dalam masyarakat (pluralisme, toleransi dan demokratis). 

c) Penguasan tidak mendominasi dan tidak menganggap bodoh serta membatasi ruang 

gerak. 

d) Masyarakat madani membutuhkan pemimpin yang dapat dipercaya, dapat diterima dan 

dapat memimpin dengan penuh tanggung jawab. 

e) Prinsip masyarakat madani adalah kesederajatan, keadilan dan keterbukaan. 

f) Masyarakat menghendaki keseimbangan dalam negara antara penguasa/pemerintah 

dengan masyarakat/warga, keseimbangan kekuatan negara dengan institusi sosial, 

keagamaan dan institusi paguyuban. 

g)  Masyarakat madani terbentuk bila masyarakat realistis dalam menghadapi konflik. 

h) Masyarakat madani terdorong untuk membangun perbaikan ekonomi, intelektualitas, 

budaya modern, independent, partisipasi aktif , bertakwa kepata Tuhan YME dll. 

 


