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Abstraksi
Semenjak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai ideologi
bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan.Semacam ada phobia dan
kealergian masyarakat negara bangsa ini untuk mengakui pancasila apalagi
mencoba untuk menelaahnya.Meskipun negara ini masih menjaga suatu konsensus
dengan menyatakan pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun secara faktual
agaknya kita harus mempertanyakannya kembali karena saat ini debat tentang masih
relevan atau tidaknya pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Apalagi
ditengah kegalauan dan kegagalan negara bangsa menapak dengan tegak jalur
sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun dan labil.
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah
metode historis dimana penulis menceritakan sedikit tentang sejarah pancasila
dimasa lalu.Secara resmi, Pancasila diterapkan sebagai dasar negara yang
didokumentasikan beberapa kali karena berbagai dinamika politik dan kebangsaan
di usianya yang belia.Rumusan Pertama Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada
tanggal 22 Juni 1945.Rumusan kedua di dalam Pembukaan UUD 18 Agustus
1945.Rumusan ketiga di dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat
tanggal 27 Desember 1949.Rumusan keempat di dalam Mukaddimah Undang
Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Dan rumusan kelima, rumusan
kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perjalanan
Pancasila sebagai dasar negara tak pernah sepi dari berbagai ancaman dan
penyimpangan.Di masa Soekarno misalnya, Pancasila dibuntuti oleh kelompok
komunis yang hendak mengganti dasar negara tanpa Tuhan (negara
komunis).Haluan politik Soekarno yang lebih condong ke Soviet pada waktu itu,
menjadi jembatan emas kelompok-kelompok komunis untuk melegitimasi aksiaksinya.Termasuk juga dugaan adanya campur tangan intelijen Amerika Serikat
yang memang tidak senang dengan haluan politik antikolonial Soekarno, yang
notabenenya
merupakan
sekutu
Amerika
merupakan
negeri-negeri
penjajah.Pancasila dijadikan korban, termasuk Soekarno sebagai Presiden RI pada
waktu itu berupaya mendrive Pancasila untuk kepentingan politiknya.Inilah sejarah
awal suramnya perjalanan Pancasila yang telah dirumuskan melalui perdebatan
marathon dan alot sebagai buah pemikiran founding father bangsa.Bahkan Soekarno
secara akomodatif namun penuh muatan politik, menggagas konsep NASAKOM
(Nasionalis, Agama, Komunis), adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Kesimpulan yang bisa diambil dari penulisan makalah ini adalah perlu penyegaran
kembali di dalam melaksanakan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, yang
sebenarnya juga merupakan tantangan bagi kita semua, apakah cita-cita untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat masih relevan di era
globalisasi.Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bahwa dunia telah
berubah dengan cepat setelah perang dingin usai.Amerika Serikat yang sekarang
menjadi negara adikuasa satu-satunya telah memperoleh kesempatan yang seluasluasnya untuk memaksakan prinsip-prinsip Kapitalisme dengan demokrasi dan
ekonomi pasar yang bebasnya lebih leluasa melalui slogan globalisasi.

A. LATAR BELAKANG
Semenjak Orba ditumbangkan oleh gerakan reformasi, Pancasila sebagai
ideologi bangsa Indonesia telah kehilangan tempatnya yang mapan.Semacam
ada phobia dan kealergian masyarakat negara bangsa ini untuk mengakui
pancasila apalagi mencoba untuk menelaahnya.Meskipun negara ini masih
menjaga suatu konsensus dengan menyatakan pancasila sebagai ideologi
bangsa. Namun secara faktual agaknya kita harus mempertanyakannya kembali
karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya pancasila dijadikan
ideologi masih kerap terjadi. Apalagi ditengah kegalauan dan kegagalan negara
bangsa menapak dengan tegak jalur sejarahnya sehingga selalu jatuh bangun
dan labil.Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang diakui di negeri ini,
sempat menjadi semangat perjuangan dan pemikiran setiap warga negara
Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH
Tantangan bagi suatu ideologi apalagi seperti pancasila yang murni milik
Indonesiaapakah pancasila masih relevan menghadapi gelombang arus
globalisasi dan demokratisasi yang nyaris melintasi segala tapal batas geografis
dan demografis suatu komunitas sosial?
C. PENDEKATAN-PENDEKATAN Secara resmi, Pancasila diterapkan sebagai
dasar negara yang didokumentasikan beberapa kali karena berbagai dinamika
politik dan kebangsaan di usianya yang belia. Rumusan Pertama Piagam
Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua di dalam
Pembukaan UUD 18 Agustus 1945.Rumusan ketiga di dalam Mukaddimah
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan
keempat di dalam Mukaddimah Undang Undang Dasar Sementara tanggal 15
Agustus 1950. Dan rumusan kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan
pertama Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Perjalanan Pancasila sebagai dasar negara
tak pernah sepi dari berbagai ancaman dan penyimpangan. Di masa Soekarno
misalnya, Pancasila dibuntuti oleh kelompok komunis yang hendak mengganti
dasar negara tanpa Tuhan (negara komunis). Haluan politik Soekarno yang

lebih condong ke Soviet pada waktu itu, menjadi jembatan emas kelompokkelompok komunis untuk melegitimasi aksi-aksinya.Termasuk juga dugaan
adanya campur tangan intelijen Amerika Serikat yang memang tidak senang
dengan haluan politik antikolonial Soekarno, yang notabenenya merupakan
sekutu Amerika merupakan negeri-negeri penjajah.Pancasila dijadikan korban,
termasuk Soekarno sebagai Presiden RI pada waktu itu berupaya mendrive
Pancasila untuk kepentingan politiknya. Inilah sejarah awal suramnya
perjalanan Pancasila yang telah dirumuskan melalui perdebatan marathon dan
alot sebagai buah pemikiran founding father bangsa. Bahkan Soekarno secara
akomodatif namun penuh muatan politik, menggagas konsep NASAKOM
(Nasionalis, Agama, Komunis), adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

D. PEMBAHASAN
Pada zaman dahulu ideologi Pancasila dengan sengaja mengalami
disorientasi dan degradasi nilai, yang mana proses penanaman nilai-nilai murni
dan luhurnya hanya menjadi sebuah rekayasa politik untuk menciptakan sebuah
kesadaran palsu yang berguna untuk mengamankan kekuasaan. Kenaifan yang
dilakukan ini, oleh David E. Apter karena ideologi mencakup lebih dari
sekedar doktrin.Ia mengaitkan tindakan-tindakan yang khas dan praktekpraktek duniawi dengan sejumlah makna yang lebih luas, yang memberi
penampakan tingkah laku sosial lebih dihormati dan dihargai. Tentu saja ini
merupakan pandangan umum dari sudut pandang lain, ideologi adalah selubung
bagi keinginan dan penampakan yang sesungguhnya busuk, Sedangkan
Gramsci menjelaskan bahwa ideologi tidak bisa dinilai dari kebenaran atau
kesalahannya, tetapi harus dinilai dari berhasil atau tidaknya dia menjadi suatu
kontrak sosial yang mengikat berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda ke
dalam satu entitas dalam hal ini bernama negara dan bangsa. Untuk kasus
Pancasila, peranannya sebagai elemen fundamental dalam proses integrasi
sosial yang tidak artifisial masih punya potensi yang kuat. Artinya, dalam
keadaan negara kita terancam disintegrasi, kita masih bisa berharap ideologi
Pancasila akan efektif untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan Negara
Republik Indonesia. Paling tidak, kita berharap masih bisa berusaha
menjadikannya sebagai modal sosial yang masih dipertahankan oleh sebagian
besar rakyat untuk mengatasi berbagai konflik atau kemacetan bangsa melalui
apa yang disebut ideologi sebagai solusi yang disepakati bersama.
Ideologi Pancasila dan Tantangan Dunia
Pertanyaan tentang relevansi ideologi dalam dunia yang berubah dinamis,
muncul dengan mulai mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks
negara-bangsa berupa kerangka nasionalisme tertentu dari masing-masing
negara-bangsa, maupun dalam tataran ideologi-ideologi besar dunia yang
pernah muncul dan berjaya.Kita menyaksikan gelombang demokrasi yang
berlangsung telah mengakibatkan runtuhnya rezim sosialis-komunis di Uni

Soviet dan Eropa Timur membuat ideologi itu seolah-olah tidak relevan
sehingga Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai “the
end of history”, dan menetapkan satu-satunya ideologi yang relevan adalah
demokrasi Barat.Ternyata ideologi liberalisme-kapitalisme Barat yang muncul
sebagai pemenang sampai saat ini tampil dominan dan mempengaruhi banyak
komunitas sosial dan bahkan muncul sebagai kekuatan penindas baru yang
hegemonik.Gelombang demokratisasi yang digaungkannya diselipi dengan
pemaksaan globalisasi yang nyaris memangkas habis ideologi lainnya dan
seakan-akan membuat ideologi lain makin tidak relevan dalam dunia.
Globalisasi yang mengandung cacat bawaan dengan berbagai absurditas dan
kontradiksi, memang berhasil menyingkirkan banyak ideologi-baik universal
maupun lokal.Akan tetapi globalisasi mendorong pula bangkitnya nasionalisme
lokal yang sempat terkubur, bahkan dalam bentuknya yang sarkastik yakni
semacam ethno-nationalism dan bahkan tribalism.Hal inilah pula yang juga
melanda Indonesia ketika diterpa krisis moneter, ekonomi, dan politik sampai
runtuhnya orde baru yang memunculkan euphoria masyarakat karena memang
selama ini selalu diam dan tertindas.Juga membuat Pancasila sebagai basis
ideologis dan common platform bagi negara-bangsa Indonesia yang plural
seolah-olah semakin kehilangan relevansinya.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan dipaksakan oleh rezim yang
memerintah negeri ini di masa lalu dalam memperlakukan Pancasila ternyata
memang memberikan kontribusi terhadap resisten-nya Pancasila pasca
reformasi.Pancasila dicemari karena kebijakan rezim yang hanya menjadikan
Pancasila

sebagai

alat

politik

untuk

mempertahankan

status

quo

kekuasaannya.Dominasi dan hegemonisasi interpretasi dan pemahaman
Pancasila yang dilakukan meninggalkan benih resistensi itu.Apalagi ketika
Pancasila dipaksakan sebagai asas tunggal bukan dimaknai sebagai atau coba
dihayati dengan arif sebagai asas bersama. Model-model seragamisasi itu amat
menyakitkan, sehingga ketika terjadi keterbukaan sosial-politik yang selama ini
dikekang, membuat euphoria itu muncul tak terkontrol dan menafikan

Pancasila karena selama ini Pancasila tidak ditanamkan melalui proses
pencerahan fajar budi dan pembelajaran penyadaran tapi lewat uniformitas dan
represifitas itu tadi. Euphoria ini, memberikan peluang bagi penerimaan atas
ideologi lain, khususnya yang berbasiskan agama dan sektarianisme
lainnya.Pancasila jadinya cenderung tidak laku menjadi common platform
dalam

kehidupan

politik.Hal

ini

kemudian

diperparah

dengan

arus

sektarianisme dan primordialisme yang meningkat menuju local-nationalism
yang bisa menggiring kearah ethno-nationalism, seiring desentralisasi.
Tidak ada yang salah dengan Pancasila. Pemaknaan yang keliru selama ini
adalah buah kebijakan dan bukan sesuatu yang melekat, karena nilai-nilai
Pancasila sendiri adalah sesuatu yang universal, yang pada dasarnya
merupakan penjelmaan dari suara nurani tentang kewajiban ber-Tuhan sebagai
sesuatu hak yang paling asasi, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,
indahnya kebersamaan dengan persatuan, menghargai dan mendahulukan atau
pro kerakyatan dan hikmah serta mendeklarasikan pula penghargaan,
penghormatan dan perjuangan untuk keadilan yang egalitarian. Nilai-nilai
seperti ini sangat berharga untuk membangun suatu komunitas sosial bersama.
Akhir-akhir ini diskusi tentang kebhinekaan pun menjadi semakin asyik, karena
sedang terjadi ketegangan sosial dan perdebatan tentang berbagai masalah
terutama tentang pluralisme dan kebijakan yang berkenaan atau menyentil rasa
kebhinekaan.Polemik berkenaan tentang RUU APP misalnya dan konsistensi
menjadikan Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara telah mengemuka
di ruang publik.Pro dan kontra diikuti dengan ketegangan-ketegangan malah
show of force semakin sering terjadi. Ada yang merasa benar, ada yang merasa
unggul, ada yang merasa terdiskriminasikan dan adapula yang merasa terancam
seperti yang di paparkan oleh Imdadun Rahmat, bahwa salah satu hal yang
menjadi kontroversi dari RUU APP adalah penyeragaman nilai dan standar
etika. Ukuran susila dan asusila milik satu golongan dipaksakan untuk menjadi
ukuran kesopanan bagi semua golongan bangsa ini.Pengertian porno dan tidak
porno dibangun dari keyakinan, paradigma dan perspektif tunggal. Bagi bangsa

yang plural baik dari sisi budaya, adat maupun agama ini uniformisasi nilai dan
etika tidak saja akan menimbulkan masalah, tetapi juga memantik rasa
ketidakadilan dan akhirnya bisa muncul problem sektarianisme dan
primordialisme yang sempit.
Dalam masalah ini, Pancasila menemukan momentumnya.Pancasila kembali
harus dimunculkan sebagai suatu nilai yang sedapat mungkin masih diterima
bersama selama Indonesia masih ada. Sesungguhnya Pancasila masih bisa
diupayakan menjadi acuan nation state kita yang meletakkan seluruh
kepentingan pada posisi yang sama yakni kesetaraan sebagai hal yang utama
bagi eksistensi Indonesia. Di tengah situasi politik dan ekonomi yang teramat
rentan, nilai-nilai multikulturalisme yang ada pada Pancasila menjadi faktor
penyelamat negara-bangsa.Sekarang.Pancasila seharusnya kembali menjadi
suatu milik bersama mulai dari pengkajian sebagai wacana bersama,
pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat
dimaknai secara terus-menerus sampai merumuskan paradigma baru pemikiran
dan pemaknaan Pancasila sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan
negara Indonesia. Pancasila menjadi penting bagi bagi pluralisme Indonesia.
Pancasila dalam Sistem Ekonomi ditengah terjangan dan jeratan sistem
liberalis-kapitalistik saat ini, ketika kita kembali terjajah secara ekonomi, nilainilai suatu sistem seperti apa yang mampu menjatidirikan negara-bangsa ini.
Sejatinya, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang mestinya
berbasis kerakyatan, bukan sistem yang cenderung melegalisasi liberalisme dan
kapitalisme global.Meskipun pasca reformasi terkadang kita enggan untuk
mengenali kembali atau memaknai kembali sistem ekonomi kerakyatan yang
berbasis Pancasila sebagai idea moral.Namun jika diletakkan Pancasila sebagai
spirit dasar ekonomi kerakyatan, tidak ada yang salah. Seperti yang dijelaskan
oleh Sri Edi Swasono, bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi
yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi yang
harus memuat dan berlandaskan pada berlakunya etik dan moral agama, bukan
materialisme. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya sistem ekonomi

yang tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi.Persatuan Indonesia, berarti
sistem ekonomi ini mengedepankan kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi.Kerakyatan, yang tentulah
maksudnya untuk mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup
orang banyak. Serta Keadilan Sosial, sebuah sistem ekonomi yang mesti
menjamin adanya persamaan atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang
utama, bukan kemakmuran orang-seorang.
Ditinjau Dari Segi Ekonomi
Tidak semua bangsa akan dapat menyesuaikan diri dengan prinsip
globlasisasi sebagaimana dikemukakan di atas. Tidak saja faktor latarbelakang
sejarah, tetapi juga tradisi dan falsafah setiap bangsa, baik negara maju maupun
negara yang sedang berkembang. Ekonomi Jepang misalnya, sebagian besar
ekonomi domestiknya akan tetap berlandaskan kolektivisme, sesuai dengan
sifat masyarakat Jepang yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Hanya
sepertiga ekonomi Jepang, yaitu industri raksasa setingkat Toyota, Nissan,
Suzuki, Mitsubisi atau pun Canon yang mengikuti prinsip-prinsip "free market
economy", bersaing di forum perdagangan internasional. Dan ternyata, Jepang
mampu bersaing dengan kekuatan raksasa ekonomi dunia, termasuk Amerika
Serikat.Penyebabnya karena kolektivisme Jepang secara ekonomi ternyata
lebih efisien dibanding dengan individualisme sebagaimana menjadi landasan
ideologi Kapitalisme. Dalam buku "Japan Unmasked", yang ditulis oleh
mantan duta besar Jepang di Brazilia, Ichiro Kawasaki dikatakan “bahwa
secara individual, orang Jepang memang tidak efisien, tetapi 10 orang Jepang
yang bekerjasama, akan lebih efisien dibanding dengan 10 orang bangsa mana
pun juga."Negara-negara Skandinavia, barangkali merupakan contoh yang lain.
Ekonomi negara-negara Skandinavia dibangun dengan menerapkan prinsip
koperasi.Peran tenaga kerja yang terorganisir di dalam kepemilikan perusahaan
adalah sangat besar.Dengan kepemilikan perusahaan oleh tenaga kerja, tenaga
kerja terlibat jauh di dalam menentukan eksistensi perusahaan.Ternyata
ekonomi negara-negara Skandinavia juga mampu bersaing dalam perdagangan

internasional.Kompetisi dalam sistem ekonomi Skandinavia adalah berdasar
kompetisi kolektive, sementara kompetisi secara individual berlangsung di
internal perusahaan. Dampaknya, baik pertumbuhan maupun keadilan dapat
diwujudkan, oleh karena terjadinya pemupukan kekayaan pada orang per orang
dapat dihindari melalui mekanisme "redistribution of income" yang sangat kuat
dari peran koperasi tenaga kerja yang ikut memiliki perusahaan. Keuntungan
perusahaan dapat dinikmati oleh setiap tenaga kerja yang menjadi pemilik
perusahaan melalui koperasi tenaga kerja.Contoh yang terbalik barangkali
perlu disampaikan pengalaman beberapa negara berkembang dan bekas negara
komunis Rusia yang menyandarkan pembangunan ekonominya dengan
menerapkan prinsip-prinsip yang disarankan oleh IMF.Negara-negara ini justru
terjerumus pada utang luar negeri yang sangat besar sehingga semakin
memperburuk perekonomian nasional.
Indonesia, sebagaimana semangat formula pasal 33 UUD 1945 sangat jelas
untuk

menjunjung

kebersamaan

dan

kegotong-royongan

dan

bahkan

kekeluargaan.Keadilan sosial tanpa melalaikan pertumbuhan adalah formula
yang dicita- citakan pasal 33 UUD 1945.Tidak mengherankan, oleh karena para
pendiri bangsa ini tentunya juga belajar dari berbagai negara, termasuk negaranegara Skandinavia. Namun semangat sebagaimana termaktub dalam UUD
1945 itu belum disertai rumusan jalan ataupun proses, bagaimana mencapai
tujuan itu. Secara jujur kita harus mengakui bahwa selama ini kita belum
melaksanakan UUD 1945 sebagaimana mestinya karena yang terjadi justru
tidak sesuai dengan pelaksanaan UUD 1945, misalnya:
1. Kebijakan yang tidak seimbang di dalam mengembangkan 3 pelaku
ekonomi, Swasta, BUMN dan Koperasi. Swasta yang berkembang pesat
melahirkan konglomerasi yang tidak didukung kepemilikan perusahaan oleh
tenaga kerja telah menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin
lebar.Jumlah BUMN yang terlalu banyak, tidak selektif dari aspek
kepentingan rakyat banyak, berakibat lemahnya pengawasan BUMN.
Koperasi juga tidak berkembang, oleh karena koperasi tidak dikembangkan

diatas platform kepentingan bersama sebagai kelompok masyarakat yang
terorganisir.
2. Kebijakan deregulasi yang terlalu cepat, sehingga membuka peluang
kompetisi yang seluas-luasnya meskipun realita kompetisi itu berjalan tidak
seimbang di antara peserta kompetisi. Apalagi disertai liberalisasi lalu lintas
devisa, kebijakan deregulasi perbankan, yang ternyata telah membuka
peluang spekulasi mata uang. Mengutip pendapat Joseph E Stiglitz,
pemegang hadiah nobel ekonomi 2001, inilah sebab utama krisis di tahun
1997 di banyak negara, termasuk Indonesia.
3. Kebijakan privatisasi yang tidak selektif, tidak sesuai dengan prinsip
kepemilikan perusahaan sebagaimana semangat UUD 1945 sehingga
menimbulkan gejolak sosial yang sesungguhnya tidak perlu. Kita kurang
memperhitungkan ongkos sosial kebijakan ini, misalnya dengan lahirnya
pengangguran yang semakin besar.Apalagi disertai pertimbangan ekonomi
yang sering menimbulkan pertanyaan, misalnya penjualan itu ternyata justru
tidak menguntungkan negara.
4. Secara makro, kebijakan ekonomi yang sekarang berjalan justru lebih dekat
dengan kebijakan ekonomi sebagaimana yang disyaratkan dalam "the
Golden Straitjacket". Meskipun ada beberapa hal yang positif misalnya
pemberantasan korupsi, anggaran yang berimbang, inflasi yang rendah dan
lain-lainnya, namun ekonomi kita menjadi sangat fragmented, sehingga
mengurangi kemampuan kita untuk bersaing, tidak mampu membangun
potensi ekonomi dalam negeri, sehingga ekonomi Indonesia sangat rawan
dari gangguan instabilitas.
Dengan kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan,
bahwa kita sebenarnya belum pernah melaksanakan pasal 33 UUD 1945
sebagaimana mestinya. Pasal 33 UUD 1945 masih dalam rumusan cita-cita
yang tidak pernah terwujud oleh karena kita tidak atau belum mampu
merumuskan jalan atau proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN
E.1 Kesimpulan
Demikianlah

beberapa

pokok

pikiran

di

sekitar

Pancasila

dan

globalisasi.Perlu penyegaran kembali di dalam melaksanakan cita-cita yang
terkandung dalam Pancasila, yang sebenarnya juga merupakan tantangan bagi
kita semua, apakah cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh
rakyat masih relevan di era globalisasi.Permasalahanyang kita hadapi sekarang
adalah bahwa dunia telah berubah dengan cepat setelah perang dingin
usai.Amerika Serikat yang sekarang menjadi negara adikuasa satu-satunya telah
memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memaksakan prinsip-prinsip
Kapitalisme dengan demokrasi dan ekonomi pasar yang bebasnya lebih leluasa
melalui

slogan

globalisasi.Benar

bahwa

globalisasi

telah

menjadi

"Americanization", sebagaimana ditulis oleh Thomas L Friedman oleh karena
ketidak-berdayaan banyak negara menghadapi AS.Beberapa upaya untuk
memperkuat diri, agar mampu bersaing, sebenarnya justru telah diberikan contoh
oleh banyak negara maju sendiri, yang memang harus menghadapi realita
persaingan yang semakin besar dan terbuka. Negara-negara Eropa (misalnya)
membangun negara Eropa Bersatu (European Union), yang tentu saja akan
meningkatkan daya saing negara-negara itu menghadapi negara lainnya,
termasuk Amerika Serikat. Demikian juga berbagai perusahaan, melakukan
merger ataupun kerjasama operasi, untuk dapat menguasai "pasar", misalnya
antara Chrysler dengan Volvo atau antara KLM dan Notrhwest Airline, yang
sepakat melakukan kerjasama operasi. Prinsipnya, semakin besar dan solid, akan
semakin mampu bersaing.
E.2 Saran
Dengan pembukaan UUD 1945 yang tidak mengalami perubahan dalam
proses amandemen yang kita lakukan, sesungguhnya tidak ada jalan lain bahwa
kita harus melaksanakan kebijakan ekonomi sesuai dengan cita-cita bangsa,
sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 tersebut. Sebagaimana
contoh di negara Skandinavia dan Jepang yang agaknya telah memberi inspirasi

pada para pendiri bangsa ini untuk merumuskan cita-cita kemerdekaan dengan
memperhatikan pengalaman berbagai Negara. Beberapa hal mungkin dapat
dilakukan untuk menyegarkan kembali pelaksanaan UUD 1945, khususnya pasal
33 UUD 1945 di dalam menghadapi era globalisasi:
1. Kebijakan pembangunan koperasi hendaklah lebih difokuskan pada kelompok
masyarakat yang sudah berhimpun dalam kepentingan yang sama, misalnya
koperasi kelompok tenaga kerja, petani dan lain sebagainya. Swasta
dikembangkan dengan dukungan koperasi tenaga kerja perusahaan, sedangkan
BUMN hanya dikembangkan untuk mengelola hajat hidup orang banyak dan
sumber daya alam.BUMN yang tidak terkait dengan hajat hidup orang banyak
dan sumber daya alam sebaiknya dijual. Selanjutnya Negara memberi
perlakuan yang sama terhadap ketiga pelaku ekonomi itu yaitu koperasi,
swasta dan BUMN, misalnya dalam pemberian kredit usaha. Kebijakan
terhadap koperasi, Swasta dan BUMN merupakan satu kebijakan yang
terintegrasi, sehingga tercipta keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan.
2. Sesuai dengan prinsip kebersamaan yang sangat besar memperoleh penekanan
dalam UUD 1945, negara menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial untuk
melindungi seluruh warga negara dari resiko ekonomi, mempertahankan dan
meningkatkan kesejahteraannya. Dalam perubahan UUD 1945, masalah ini
telah memperoleh perhatian sebagaimana terlihat dalam UUD 1945 pasal 34
ayat 2. Kelak, Sistem Jaminan Sosial ini akan dapat menjadi tulang punggung
ekonomi nasional oleh karena Sistem Jaminan Sosial juga merupakan sebuah
instrumen mobilisasi dana masyarakat, sehingga mampu memupuk tabungan
nasional.
3. Dukungan kebijakan ekonomi yang difokuskan pada penggalangan potensi
dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan mekanisme pasar sehingga
Indonesia mampu bersaing di era globalisasi. Meskipun mengesankan sebuah
klise penggalakan penggunaan barang-barang indusri dalam negeri adalah

sangat penting. Misalnya, kalau mobil dinas menteri adalah Kijang maka
industri kijang akan besar.
4. Kebijakan desentralisasi hendaklah dicegah untuk menjadi sangat fragmented,
sehingga penggalangan potensi bangsa terganggu. UU tentang otonomi
daerah, UU No 22 dan 25 Tahun 1999 agaknya perlu ditinjau kembali oleh
karena kedua UU tentang otonomi daerah itu telah membuka peluang
Indonesia semakin fragmented sehingga memperlemah potensi bangsa dalam
kompetisi global.
5. Kerjasama regional, misalnya ASEAN harus diperkuat, untuk memperkuat
posisi tawar negara-negara ASEAN dengan negara atau pun kelompok negara
lainnya. Hanya dengan kerjasama regional, sebagaimana "Negara - negara
Eropa Bersatu" (Europen Union), negara - negara di kawasan ini mampu
bersaing di era globalisasi.
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