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ABSTRAK
Pancasila kita tau merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dimana isinya terdapat
tujuan dan cita-cita bangsa indonesia.Hingga saat ini makna dan nilai-nilai pancasila tetap
sama dari dulu hingga sekarang walaupun telah mengalami beberapa fase,Pertama fase orde
lama dimana cobaan terhadap keberadaan Pancasila ditandai dengan gejolak-gejolak fisik
seperti DI/TII, Permesta, PRRI, PKI Madiun, RMS, G.30.S/PKI dan beberapa
pemberontakan lainnya.Kedua fase orde baru merupakan suasana yang kondusif bagi
keberadaan Pancasila,Pancasila digunakan sebagai alat untuk mendoktrinasi masyarakat agar
penguasa saat itu dapat bertahan di kursi kekuasannya. Untuk memantapkan pelaksanaan
doktrin Pancasila dibentuklah Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau lebih dikenal dengan BP-7. Selain itu juga
diadakan kegiatan penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan dan Penghayatan Pancasila
(P.4).Ketiga fase pasca reformasi ditandai dengan runtuhnya kekuasaan Orde Baru.
Runtuhnya Orde Baru berdampak pada dihilangkannya BP-7 dan P.4Sebenarnya tidak ada
yang salah dalam pengajaran Pancasila pada masa Orde Baru. Semuanya sudah sesuai dengan
nilai-nilai yang diturunkan oleh para pendiri bangsa ini. Dimana Pancasila merupakan salah
satu falsafah untuk mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang salah dalam pengajaran
Pancasila pada masa Orde Baru adalah doktrin mengenai Pancasila menjadi sakti setelah
timbulnya Gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Padahal Pancasila sudah sakti sejak
Pancasila menjadi ideologi negara Republik Indonesia. Dan kesaktiannya telah dibuktikan
dengan beberapa kali gejolak fisik (pemberontakan) yang tidak pernah berhasil memecah
keutuhan NKRI,dan Ke-empat fase pemilihan langsung merupakan hal yang baru dalam
demokrasi pemilihan bagi masyarakat Indonesia. Dimana Presiden, Gubernur,
Bupati/Walikota, Kepala Desa, anggota DPR / DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota dan
anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat.
Dalam fase ini Pancasila seolah semakin terpinggirkan. Muatan pendidikan yang
berkaitan dengan Pancasila semakin berkurang, baik di lingkungan sekolah, Perguruan
Tinggi, instansi pemerintah dan swasta.Hal ini semakin ditandai dengan seringnya timbul
pertikaian dan perkelahian antar desa, antar warga, antar suku/etnis, bahkan ada yang antar
agama. Teror terjadi dimana-mana, bahkan sampai pada teror bom bunuh diri.Semua fase itu
tidak membuat pancasila berubah karena pancasila makna dan nilai-nilai terkandung di
dalamnya bersifat dinamis mampu mengikuti perkembangan zaman,tetapi saat ini pancasila

hanya menjadi sekedar simbol,yang makna dan nilai-nilai yang terkandungnya kebanyakan
orang belum mampu menerapkan dalam kehidupan nyata.Korupsi dimana-mana
terjadi,perang antar suku,teroris berkedok agama,dan banyak lagi berita miris yang
membuktikan hingga saat ini pancasila belum mampu kita maknai dan kita terapkan dalam
kehidupan nyata.Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini hakikatnya mampu
mengatasi segala persoalan bangsa dari hal yang mendasar hingga hal berkaitan dengan
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas.Eksistensi pancasila di era modern dan
globalisasi seperti yang kita rasakan saat ini sepertinya membuat pancasila itu sendiri
kehilangan “jati diri” sekedar sebagai simbol dan dirayakan hari jadi pancasila tiap tahunnya
tanpa hal yang mampu menjadikan pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan
bernegara untuk mencapai yang namanya kesejahteraan.Tapi dengan segala problem di
bangsa ini Pancasila tetap menjadi acuan atau landasan hukum tertinggi untuk mengatasi
segala permasalahan bangsa ini.
1. Latar belakang masalah.
Setelah mengalami beberapa fase,Pancasila tetap menjadi identitas bangsa
indonesia,bayangkan saja jika sesorang tidak mempunyai identitas diri maka orang
tersebut tidak jelas apa ia laki atau perempuan,tinggalnya dimana,statusnya apa,dan
intinya semuanya tidak jelas,apalagi jika negara besar seperti negara kita ini tidak
memiliki identitas,mau dikemanakan bangsa ini. Pada saat ini kita berada pada era
globalisasi yang ditandai dengan terbukanya arus informasi, barang, jasa, tenaga kerja,
baik antar negara maupun antar bangsa. Dampak langsung arus globalisasi antara lain
semakin meningkatnya interaksi buhungan antar bangsa, meningkatnya ketergantungan
antar negara serta meningkatnya skala persaingan global yang tidak lagi mengenal batasbatas suatu negara.Di era globalisasi seperti saat ini yang cenderung bersifat kompetitif
dimana arus informasi dari seluruh dunia bisa kita dapatkan dengan mudah membuat kita
harus paham dengan teknologi jika kita tidak mau tertinggal dengan orang lain.Dengan
segala keterbukaan informasi Globlisasi juga mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat
seluruh dunia tak terkecuali masyarakat indonesia dan kebanyakan orang telah menjadikan
teknologi informasi seperti internet menjadi kebutuhan.Orang desa tidak lagi selamanya
identik dengan orang yang kuno selama di desa tersebut ada jaringan intenet,begitupun
dengan orang yang berada di kota besar contahnya saja seperti ibu kota jakarta,suku asli
orang jakarta yang dikenal dengan suku betawi dari tahun ke tahun semakin berkurang
bahkan menjadi minoritas hal ini disebabkan salah satunya dengan globalisasi,kehidupan

serba modern terkadang kita melupakan adat dan kultur budaya kita sendiri secara tidak
langsung rasa nasionalisme kita terhadap bangsa semakin terkikis.
2.

Rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu :
Apakah pancasila yang notabene sebagai identitas bangsa mampu memberikan solusi
kepada masyarakat luas untuk terciptanya kesejahteraan di era modern dan globalisasi pasca
reformasi seperti saat ini ?

3.

Pendekatan ditinjau segi sosiologis.
Salah satu tujuan diciptakannya Pancasila yaitu untuk terciptanya kesejahteraan yang
tertulis pada sila ke-5 yang berbunyi kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia.Nyatanya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara makna kesejahteraan masih jauh dari harapan jika
kita melihat kondisi bangsa kita saat ini.Pancasila ditinjau dari segi sosiologis yaitu intinya
menggambarkan selarasnya kehidupan antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia agar
terciptanya kesejahteraan secara merata disemua pelosok daerah di Indonesia.Pancasila
dijadikan landasan atau acuan agar tercipta yang namanya kesejahteraan,karena di dalam
pancasila terdapat makna dan nilai-nilai luhur hasil dari pemikiran para pendiri bangsa
ini.Jika kita mengkaji dari sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang maha esa” yang
intinya kita harus memiliki sikap toleransi antar umat agama karena di indonesia terdapat
lima agama yang tentunya memiliki perbedaan dalam proses beribadah kepada tuhannya,tapi
dengan segala macam perbedaan tetap ada hal yang sama yaitu setiap agama mengajarkan
kepada pengikutnya agar dapat menebarkan cinta dan kasih sayang kepada semua ciptaan
mahkluk tuhan,jadi dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta kesejahteraan kita harus
memiliki sikap toleransi.Sila yang kedua memiliki makna dalam menjalani kehidupan
bermasyarakat kita juga harus memiliki etika dan moral yang sesuai dengan agama yang kita
anut,kita bisa memulai dari lingkungan terkecil,seperti lingkungan keluarga kita mendidik
diri kita dan segenap keluarga kita agar menjadi manusia yang memiliki etika dan moral yang
baik,jika saja semua keluarga di indonesia memiliki etika dan moral yang mulia bukan tidak
mungkin kesejahteraan akan kita rasakan tapi semua itu butuh proses.
Sila yang ketiga memiliki makna bagaimana dengan segala macam pebedaan
suku,ras,agama,dan adat istiadat di indonesia tetap dalam saku kata yaitu Bhineka tunggal ika
yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu,kita bisa bayangkan begitu indahnya jika segala
macam perbedaan kita dapat berpegangan tangan bersama tanpa melihat perbedaan antara
kita,tidak ada negara didunia ini yang memiliki keunikan seperti negara yang kita miliki
ini,mungkin banyak yang berbeda tapi negara kita tetap yang paling berbeda,tinggal

masalahnya bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki terobosan atau
pemikiran yang cerdas agar dapat menyatukan segala macam perbedaan yang ada di
masyarakat.Sila ke-empat memiliki makna pemerintah atau para pemimpin negeri ini mampu
menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat yang sesuai dengan keinginan
masyarakat itu sendiri dan disesuaikan dengan hukum yang ada.Transparan dalam segala
aspek membuat masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan masyrakat dituntut aktif
untuk menjalankan program pemerintah untuk terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.Pemimpin yang benar-benar memiliki jiwa kepimpinan adalah
pemimpin yang mampu merasakan apa yang dibutuhkan oleh bawahannya dan dilakukan
dengan tindakan nyata,begitupun dengan pemerintah kita jika mereka benar-benar ingin
mengabdi kepada negara dan masyarakat mereka akan menggunakan kedudukannya untuk
kepentingan masyarakat luas bukan sebagai ladang untuk memperkaya diri.
Pemerintahan yang bersih,adil,bijaksana dan masyarakat yang aktif turut mebantu
menjalankan program pemerintah bukan tidak mungkin kesejahteraan dapat kita rasakan
kelak.Sila ke-lima memiliki makna agar semua masyarakat dapat merasakan keadilan sosial
secara merata,sekarang kita dapat merasakan keadilan menjadi sesuatu yang langka di negeri
ini,bukan karena sistem hukum di indonesia yang salah tapi lebih kepada manusianya sendiri
yang menyeleweng dari aturan-aturan yang ada,kedamaian dan kesejahteraan masyarakat tak
akan pernah kita rasakan jika masih banyak para pemimpin negeri kita saat ini yang menurut
saya banyak omong,mengadakan rapat tanpa meneghasilkan solusi jika ada pun itu hanya
sekedar wacana tanpa tindak lanjut bukan berarti semua pemimpin kita sekarang buruk ada
juga yang berjiwa pemimpin tapi masih sedikit dan segala problem yang ada dalam
kepemerintahan,masyarakat menjadi korban.Pancasila kembali menjadi solusi dan didukung
dengan jiwa pemimpin yang mulia menjadikan keadilan dan kesejahteraan kelak masyarakat
dapat rasakan.
4. Pembahasan.
Pancasila yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini salah satu tujuannya adalah untuk
terciptanya keselarasan hidup berbangsa dan bernegara antara masyarakat dengan
pemerintahnya,cita-cita luhur itu sepertinya masih jauh kita rasakan jika kita melihat begitu
carut marutnya bangsa kita saat ini,dari segi hukum,politik,keadilan,kesenjangan sosial di
kehidupan masyarakat,dan banyak lagi masalah yang belum dapat kita atasi bersama hingga
sekarang.Di era modern seperti saat ini hal yang paling menonjol adalah semakin rendahanya
rasa nasionalime kita terhadap bangsa kita sendiri salah satunya dipengaruhi oleh globalisasi,

globalisasi sendiri yaitu sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan
keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui
perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain
sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.Di era informasi seperti saat ini
budaya dari luar,gaya hidup,dan moderenisasi membuat kebudayaan kita sendiri terkadang
kita lupakan,contohnya saja gaya hidup di amerika yang menganut kebebasan sekarang mulai
menjadi gaya hidup remaja indonesia saat ini padahal kita memiliki kultur budaya yang
berbeda dengan bangsa amerika.Globalisasi tidak selamanya buruk tapi bagaiman kita
mensikapi dengan bijaksana,banyak hal positif yang bisa kita manfaatkan dari era globalisasi
seperti saat ini,salah satunya angklung alat musik daerah asli indonesia yang telah banyak
dikenal oleh masyarkat dunia,kita bisa mempopulerkan batik yang kelak bisa menjadi trend
center pakaian dunia.Tapi dengan segala perkembangan era modern saat ini pancasila tetap
menjadi acuan kita untuk menjadi bangsa yang tidak lupa dengan sejarah bangsanya
sendiri,nilai dan makna-makna pancasila jika kita pahami dengan makna yang luas akan
menjadi benteng yang mampu membentengi kita dari pengaruh buruk globalisasi dan
westernisasi atau gaya hidup yang kebarat-baratan,tapi dengan catatan nilai dan maknamakna pancasila harus kita terapkan dalam kehidupan nyata jangan hanya berdasarkan
teori,karena para pendiri bangsa kita dahulu mereka mempertaruhkan harta dan jiwa mereka
untuk terciptanya kemerdekaan bangsa dan setelah itu mereka merumuskan sesuatu yang
mampu menjadikan identitas bangsa yaitu bernama pancasila.
5. Kesimpulan dan saran.
Era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini merupakan momentum kita untuk
membuktikan kepada dunia tentang identitas bangsa kita,kalau negara kita memiliki potensi
yang luar biasa menjadi objek wisata dunia bukan hanya bali tapi banyak tempat yang
memiliki pesona alam yang sangat indah dan hanya terdapat di bumi Indonesia kita,bukan
hanya keindahan alam,kita juga memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi belum
didukungdengan sumber daya manusia yang jumlah kualitas yang memadai masih sedikit hal
ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk bisa memaksimalkan segala potensi yang
ada.Tapi perlu kita keahui jangan sampai kita terlena dengan pengaruh buruk globalisasi yang
membuat rasa nasionalisme kita kepada bangsa semakin terkikis,pancasila menjadi benteng
untuk menjaga pengaruh buruk karena pancasila memiliki makna dan nilai-nilai luhur bangsa
yang mulia dan perlu kita terapkan dalam kehidupan nyata.khususnya Sebagai kaum pemuda
kita memiliki tanggung jawab terhadap masa depan bangsa kita bukan lagi penerus bangsa

tetapi kita adalah penentu bangsa.Makna dan nilai-nilai pancasila sudah jauh kita
tinggalkan,penyimpangan yang ada di masyarakat tak bisa kita bendung tapi bukan berarti
semua problem tersebut tidak dapat kita atasi,mari kita kembali kepada pancasila,kita bisa
mulai dari diri sendiri,kita mencoba menjadi manusia yang memiliki toleransi antar umat
agama,peduli dengan orang lain dan ikut serta aktif dalam program pemerintah yang bisa
menjadikan indonesi lebih baik dari segala aspek dan peran pemerintah begitu vital untuk
bisa menyelesaikan segala permasalahan bangsa berdasarkan nilai-nilai pancasila agar
terwujudnya keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
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