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ABSTRAK
Dalam zaman sekarang ini semua serba global/mendunia, oleh karena itu dalam era
globalisasi ini sebagai Negara demokrasi, Indonesia mempunyai dasar Negara yang
disebut Pancasila yang mempunyai bnyak fungsi misalnya sebagai peraturan yang
dapat membatasi segala hal yang menyangkut tentang pelanggaran yang ada di
Indonesia.
Untuk itulah kita mendalami tentang pancasila dan globalisasi juga mengetahui
tentang arti globalisasi, dampak globalisasi baik negatif atau positif, kedudukan
pancasila dalam masyarakat, pentingnya pemasyarakatan pancasila dalam era
globalisasi.
Pancasila dalam globalisasi sangat penting bagi bangsa Indonesia, untuk
membangun bangsa agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang menyipang dari
seharusnya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada zaman sekarang bisa dibilang dunia global atau yg disebut
globalisasi, semua yang kita lakukan dan kita punya adalah dampak dari
globalisasi entah itu negatif atau positif. Indonesia adalah Negara demokrasi dan
satu-satunya Negara yg mempunyai dasar Negara yg disebut Pancasila, pancasila
adl dasar Negara Indonesia yg terdiri dari lima pokok penting yang berisi:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Itulah kelima dasar Negara yang ada di Indonesia, kelima sila tersebut
sudah mewakili dari sumber hukum, ideologi, pandangan hidup, dsb. Tetapi
sayangnya Indonesia belum bisa memanfaatkan pancasila dengan maksimal,
sehingga rakyat Indonesia menjadi tidak teratur dalam menanggapi globalisasi
yang ada di dunia.
Untuk itulah kita dalam bermasyarakat juga harus bisa menerapkan
pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tahu mana globalisasi yg bersifat baik
atau buruk bagi diri kita. Sekarang sudah jarang ada sosialisasi tentang pancasila
padahal pancasila adalah sebagai dasar Negara kita sendiri, sedangkan bangsa
kita ada yang sudah melupakan apa itu pancasila. Itulah yang membuat prihatin
bangsa ini yang tidak tahu apa itu dasar negaranya sendiri.

B. Rumusan Masalah
1.

Apakah yang dimaksud dengan globalisasi?

2. Bagaimanakah sikap selektif yang harus dimiliki masyarakat untuk menanggapi
pengaruh dari adanya globalisasi?
3. Bagaimana kedudukan Pancasila di masyarakat?
4. Bagaimana pentingnya pemasyarakatan Pancasila di era globalisasi?
5. Dan apa sajakah langkah – langkah dalam pelaksanaan upaya pemasyarakatan
Pancasila di era globalisasi?

C. Pendekatan Secara Historis
Bangsa dan rakyat Indonesia kini seakan-akan tidak mengenal dirinya
sendiri sehingga budaya atau nilai-nilai dari luar baik yang sesuai maupun tidak
sesuai terserap bulat-bulat. Nilai-nilai yang datang dari luar serta-merta dinilai
bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak lama dalam
hati sanubari rakyat dinilai usang. Lihat saja sistem demokrasi yang kini tengah
berkembang di Tanah Air yang mengarah kepada faham liberalisme. Padahal,
negara Indonesia seperti ditegaskan dalam pidato Bung Karno di depan Sidang
Umum PBB menganut faham demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong
royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat.
Sistem politik yang berkembang saat ini sangat gandrung dengan faham
liberalisme dan semakin menjauh dari sistem politik berdasarkan Pancasila yang
seharusnya dibangun dan diwujudkan rakyat dan bangsa Indonesia. Terlihat jelas
betapa demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Hak asasi manusia
(HAM) dengan keliru diterjemahkan dengan boleh berbuat semaunya dan tak
peduli apakah merugikan atau mengganggu hak orang lain. Budaya dari luar,
khususnya faham liberalisme, telah merubah sudut pandang dan jati diri bangsa
dan rakyat Indonesia. Pergeseran nilai dan tata hidup yang serba liberal
memaksa bangsa dan rakyat Indonesia hidup dalam ketidakpastian. Akibatnya,
seperti terlihat saat ini, konstelasi politik nasional serba tidak jelas. Para elite
politik tampak hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompoknya semata.
Dalam kondisi seperti itu sekali lagi peran Pancasila sebagai pandangan
hidup dan dasar negara memegang peranan penting. Pancasila akan menilai
nilai-nilai mana saja yang bisa diserap untuk disesuaikan dengan nilai-nilai
Pancasila sendiri. Dengan begitu, nilai-nilai baru yang berkembang nantinya
tetap berada di atas kepribadian bangsa Indonesia. Pasalnya, setiap bangsa di
dunia sangat memerlukan pandangan hidup agar mampu berdiri kokoh dan
mengetahui dengan jelas arah dan tujuan yang hendak dicapai. Dengan
pandangan hidup, suatu bangsa mempunyai pedoman dalam memandang setiap
persoalan yang dihadapi serta mencari solusi dari persoalan tersebut.
Dalam pandangan hidup terkandung konsep mengenai dasar kehidupan
yang dicita-citakan suatu bangsa. Juga terkandung pikiran-pikiran terdalam dan
gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Pada
akhirnya pandangan hidup bisa diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari

nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa yang diyakini kebenarannya serta
menimbulkan tekad bagi bangsa yang bersangkutan untuk mewujudkannya.
Karena itu, dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa
Indonesia tidak bisa begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan
bangsa lain, tanpa menyesuaikan dengan pandangan hidup dan kebutuhan
bangsa

Indonesia

sendiri.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian globalisasi
Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru atau hal-hal baru
khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak
dan elektronik. Globalisai terbentuk oleh adanya kemajuan teknologi di bidang
komunikasi.

B. Pengertian pemasyarakatan Pancasila
a) Pengertian pemasyarakatan
Pemasyarakatan merupakan hal-hal mencakup semua kegiatan yang
keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman,
yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman,
bekas hukuman / bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam
tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat,
untuk kembali ke masyarakat.
b) Pengertian Pancasila
Kelima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara
Republik Indonesia berisi :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

C. Sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi
Globalisasi yang melanda dunia sekarang ini, berpengaruh pula pada
bangsa Indonesia. Kita sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa lagi
menolak atau menghentikan proses global ini. Bangsa Indonesia telah membuka
diri untuk selalu berhubungan dengan dunia lain di dunia.
Untuk menghadapi arus tersebut bangsa Indonesia perlu memperhatikan
dua hal yaitu bagaimana mengelola globalisasi dan bagaimana memperkuat akar
kebangsaan.

Dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini yang di butuhkan adalah
memperkuat rasa kebangsaan dan kebanggaan warga Negara terhadap bangsa
Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bila ini terwujud, adanya
globalisasi

tidak

akan

melunturkan

semangat

kebangsaan

kita.

Untuk memperkuat akar kebangsaan Indonesia kita harus mampu menggali
potensi dalam negeri di segala bidang. Contohnya, meningkatkan kualitas SDM
mobilisasi daya dan dana dalam negeri antara lain melalui program jaminan
nasional, lebih menggunakan produk dalam negeri serta membangun rasa
solidaritas bangsa secara keseluruhan.

D. Pentingnya pemasyarakatan Pancasila di era globalisasi dan Kondisi
Kedudukan Pancasila
Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa & falsafah serta
pandangan hidup bangsa, yang didalamnya terkandung nilai dasar (intrinsik),
nilai instrumental & nilai praksis. Selain itu Pancasila sebagai ideologi terbuka
memiliki 4 dimensi yaitu: dimensi realita, idealisme, fleksibilitas dan
pembangunan nasional. Namun nilai-nilai yang dimiliki Pancasila pada saat ini
kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai universal . Globalisasi bercirikan
demokratisasi, hak asasi manusia & lingkungan hidup, selain itu pula kemajuan
iptek berupa informasi & transformasi menjadikan dunia tanpa batas & era pasar
bebas bercirikan liberalisme ekonomi kapitalis berdampak terhadap pergeseran
peradaban.
Dari kenyataan tersebut Pancasila mengalami pengaruh yang cukup
tajam, dimana di dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai Pancasila banyak
ditinggalkan bahkan dalam tindak tanduk, perilaku, moral warga negeri ini
menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
Terabaikannya Pancasila juga dapat dilihat dari dicabutnya Tap MPR
nomor 2/1978 tentang P4 & dibubarkannya BP7, yang berarti secara formal
tidak ada lagi lembaga yang mengkaji dan mengembangkan Pancasila.
Selain itu UU nomor 20/2003 tentang pendidikan nasional tidak lagi
menyebut Pancasila sebagai pelajaran wajib. Sehingga kedepan generasi muda
akan kehilangan makna Pancasila, sebagai jati diri bangsa yang digali dari bumi
sendiri. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam implementasinya antara harapan &
kenyataan masih jauh dari apa yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat pada
dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara saat ini.

E. Paradigma pancasila dalam menghadapi era globalisasi
Dalam menghadapi era globalisasi, yang merupakan tantangan dan
sekaligus peluang yang harus diraih berdasarkan pada budaya bangsa. Sebagai
bangsa Indonesia, kita harus memperteguh akar budaya bangsa yang menjadi
pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu, Pancasila.
Isu globalisasi, seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan
hidup yang melanda dunia harus dilihat dan dikaji oleh bangsa Indonesia bertitik
tolak pada paradigma atau sudut pandang Pancasila. Karena, pancasila itulah
yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yang menentukan cara berfikir, bersikap,
dan berbuat. Setiap individu bangsa Indonesia di kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam menghadapi era globalisasi.
F. Langkah –langkah dalam upaya pemasyarakatan Pancasila
1. Selektif terhadap pengaruh dari globalisasi dalam segala bidang yang masuk
ke Indonesia.
2. Menumbuhkan semangat nasionalisme pada bangsa Indonesia. Yang dapat
diwujudkan dalam semangat dalam produk dalam negeri.
3. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada diri bangsa
Indonesia.
4. Memahami dan menerapkan bahwa Pancasila sebagai dasar dan ideologi
yang merupakan filter bagi masuknya budaya luar ke Indonesia.
5. Menerapkan dan menegakkan hukum secara tegas dan seadil - adilnya.
6. Pasal 32 UUD 1945 “ bahwa kebudayaan nasional harus menuju ke arah
kemajuan adat budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan baru dari
kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa sendiri. Kita harus benar – benar
selektif dalam menerima budaya global”.
7. Memperteguh agama dan ajarannya sebagai sumber moral dan pedoman
hidup manusia.
8. Kerja sama pemerintah dengan para tokoh agama, para pendidik, badan
sensor, produsen, media cetak dan elektronik yang memberikan contoh
terhadap pemahaman nilai – nilai Pancasila serta adanya dukungan
masyarakat sendiri.

BAB II
PENUTUP

A. Kesimpulan
Globalisasi merupakan suatu tantangan sekaligus peluang yang harus diraih.
Namun, globalisasi tersebut akan menimbulkan dampak – dampak pengiring
akibat perkembangan–perkembangan dari proses globalisasi baik secara positif
maupun negatif.
Untuk menghadapi dampak globalisasi diperlukan nilai–nilai Pancasila yang
luhur agar bangsa kita tidak kehilangan kepribadian atau jati diri sebagai bangsa
Indonesia. Maka dengan demikian, perlu adanya pemasyarakatan Pancasila pada
bangsa Indonesia. Selain itu, untuk mewujudkan hal tersebut bangsa Indonesia
harus memiliki langkah-langkah dalam mengantisipasi arus globalisasi. Hal itu,
ditujukan agar globalisasi tidak dapat mengikis dan mengubah nilai
nasionalisme. Dan masyarakat bisa mengerti apa yg disebut Pancasila,

B. Saran
Pemerintah harusnya lebih mensosialisasikan tentang pancasila, agar
masyarakat bisa mengerti atau memahami tentang dasar Negara yang ada di
Indonesia.
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