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Me m b i c a r a k a n 
Pancasila sebagai 

pilar pendidikan hukum 
dan kewarganegaraan 
mengingatkan kita perihal 
kisah penemuan mesin 
lokomotif. Terang saja 
nama George Stephenson 
(1781-1848), seorang 
insinyur teknik sipil dan 
mekanik berkebangsaan 
Inggris, pun mengemuka. 
Dijuluki sebagai Bapak 
Kereta api, beliau ini 
merupakan tokoh yang 
pertama kali membangun 
sarana transportasi kereta 
api yang menggunakan mesin lokomotif uap. 
Lokomotif uap ini sebagai “kuda besi” nyata-
nyata mampu menggerakkan rangkaian 
deretan gerbong kereta api. Namun apa yang 
sesungguhnya menggerakkan lokomotif 
tersebut? Kekuatan apa atau berasal dari 
mana? George Stephenson pun menjawab 
bahwasanya matahari-lah yang menjadi 
sumber kekuatan itu.

Dalam hakikatnya sebagai sebuah proses, 
tentu kemampuan energi matahari untuk 
menggerakkan mesin lokomotif uap itu pun 
memiliki langkah-langkah prosesualnya. Hal 
itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Energi 
matahari bekerja sebagai penggerak melalui 
sebuah langkah konversi. Energi tersebut 
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dikonversi melalui pro-
ses yang dinamakan 
fotosintesis, yang ke-
mudian menghasilkan 
glocuse/seleloid. Hasil ini 
oleh tubuh dikonversi lagi 
menjadi tenaga organik, 
sedangkan oleh mesin 
(lokomotif) dikonversi 
lebih lanjut menjadi 
panas, listrik, dan uap. 
Ketiganya ini biasa juga 
dikenal dengan sebutan 
tenaga anorganik atau 
tenaga kinetik, untuk 
membedakannya dengan 
tenaga organik dari tubuh 

biologis tadi.
Riwayat bersejarah tentang hasil ciptaan 

George Stephenson di atas memberi ilustrasi 
dan refleksi berharga dalam rangka memahami 

Pancasila sebagai pilar pendidikan, khususnya 
pendidikan hukum dan kewarganegaraan. 
Seandainya bisa dibayang Pancasila itu 
bagaikan matahari. Letaknya nun jauh di atas 
angkasa sana, dan tak sama sekali membumi. 
Meski begitu, ia pun tetap bertaraf selaku 
energi. Tapi bila benar-benar dicermati, dalam 
suasana kultural yang dibalut dengan berbagai 
kenyataan sosio-politis di masyarakat, bukan-
lah energi macam itu yang bisa meng gerakkan 
kehidupan. Terkecuali bila ada yang dikenal 
dengan “institutional converter” yang berfungsi 
sebagai konverter, yakni dengan mengkonversi 
energi Pancasila menjadi energi riil yang 
mampu menggerakkan kehidupan, entah 
masyarakat dalam suatu sistem, atau pun 
individu per individu manusianya.
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“Seandainya bisa dibayang Pancasila itu bagaikan matahari. Letaknya 

nun jauh di atas angkasa sana, dan tak sama sekali membumi. Meski 

begitu, ia pun tetap bertaraf selaku energi.”

Belajar dari inspirasi serta refleksi itu, 

maka dapat pula distrukturisasikan bidang-
bidang kehidupan yang akan diresapi oleh 
energi Pancasila. Pola struktur bidang 
kehidupan macam ini kiranya memang tak bisa 
ditampik supaya aliran energi tersebut tepat 
dan jelas konteks serta sasarannya. Maka bisa 
dibayangkan suatu bidang yang letaknya paling 
atas yang dinamakan sebagai bidang normatif 
(normative sphere). Di paling bawah terdapat 
bidang perilaku (behavioral sphere), dan di 
antara keduanya itu ada bidang preskriptif 
(prescriptive sphere).

Bidang normatif merupakan tempat 
bermukimnya Pancasila sebagai ideologi 
negara. Di sini energi Pancasila berlaku sebagai 

yang normatif sifatnya bagi lingkup bangsa dan 
negara Indonesia. Selanjutnya, energi itu akan 
menuju bidang preskriptif di mana peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk konstitusi 
(UUD 1945) serta Undang-Undang, termasuk 
segala jenis kebijakan pemerintah dan legal 
decisions menjadi sarana perwujudan energi 
Pancasila. Sampai akhirnya, proses konversi 
memasuki ranah sikap dan perilaku kehidupan 
bermasyarakat di dalam bidang perilaku. Di 
sinilah, pola sikap perilaku sosial masyarakat 
terlaksana secara nyata dalam kesehariannya, 
beserta segala rupa efek  yang dihasilkannya 
bagi masyarakat itu sendiri. Maka pada bidang 
perilaku ini konversi energi terutamanya mesti 
diarahkan.

Foto 1. FGD Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta


