1. LATAR BELAKANG MASALAH
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan orde baru,
terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Pemerintahan Orde
Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan
konsekuen terhadap tekad awal munculnya orde baru. Tekad awal Orde Baru pada awal
kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan,
maka muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status
quo. Hal ini menimbulkan ekses-ekses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru
tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dilakukan, penyimpangan dari nilai-nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh
pemerintah orde baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukannya itu direkayasa
untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal tersebut selalu dianggap sah dan benar
walaupun merugikan rakyat.1

2. RUMUSAN MASALAH

Peran Pancasila dalam Konteks Modern & Global Pasca Reformasi

Peran Pancasila itu sendiri, dengan mengamalkan Pancasila, semua orang tidak akan
melakukan

tindakan

yang

merugikan

orang

lain,

seperti

korupsi,pembunuhan,pemerkosaan,minum alkohol,anarkis,teroris,penipuan dan segala macam
aspek yang menyangkut hal itu, sehingga semua yang terjadi belakangan ini tidak mungkin
terjadi. Kemudian ini menjadi acuan penting untuk Bangsa Indonesia yang ingin menjadi bangsa
yang menyejahterakan Rakyatnya,Bangsa yang ingin Mandiri, Bangsa yang ingin dikenal oleh
seluruh Dunia.kalau tidak ya mau di bawa kemana lagi Bangsa Tercinta,Bangsa Indonesia ini yang
dulu pernah di jajah lebih dari 3,5 abad oleh para bangsa koloni yang ingin menguasai Bangsa
Indonesia dan sejak 1945 kita sudah Merdeka,kemudian Kita bertindak semaunya sendiri yang
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akhirnya Budaya kita telah diklaim oleh bangsa lain. Oleh Oleh sebab itu kita Sadar bahwa
Memerdekakan suatu bangsa itu tidak mudah,Butuh perjuangan,pengorbanan,semangat &
tekad yang tinggi yang bertahun-tahun maupun berabad- abad lamanya.

3. PENDEKATAN

3.A. Historis
Di dalam kehidupan bangsa Indonesia tersebut prinsip hidup yang tersimpul di dalam
pandangan hidup atau fisafat hidup bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri
bangsa/Negara dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang
meliputi lima prnsip, yaitu Pancasila.2

4. PEMBAHASAN

4.A. ISTILAH MODERNISASI
Modernisasi berasal dari bahasa latin, modernus, yaitu dari kata modo yang berarti cara
dan ernus yang berarti periode masa kini. Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau
proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat
tradisional menuju masyarakat modern. Jadi, Modernisasi merupakan proses perubahan sosial di
mana masyarakat sedang memperbarui dirinya dan berusaha mendapatkan ciri-ciri atau
karakteristik yang dimiliki masyarakat modern.


Ciri-ciri Modernisasi

menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri-ciri manusia modern. Ciri-ciri tersebut antara lain:
memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan.
memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini tentang lingkungannya
sendiri serta dapat bersikap demokratis.
menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu.
memiliki perencanaan dan pengorganisasian (planning).
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percaya diri
perhitungan
menghargai harkat hidup orang lain.
percaya pada IPTEK.
menjunjung tinggi sikap bahwa imbalan yang diterima seseorang haruslah seimbang
dengan prestasinya dalam masyarakat.


Syarat-Syarat Modernisasi

selain ciri-ciri manusia modern, terdapat pula syarat-syarat modernisasi. Menurut Soerjono
Soekanto, syarat-syarat modernisasi terurai sebagai berikut :
 Cara berpikir ilmiah yang sudah tertanam dengan kuat dan melembaga.
 Sistem Administrasi negara yang baik dan menciptakan birokrasi yang baik pula.
 Sistem pengumpulan data yang baik.
 Tingkat disiplin tinggi, terutama disiplin diri.
 Sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan
pribadi atau golongan.



Gejala Modernisasi

Gejala-gejala modernisasi merambah ke berbagai bidang, sperti bidang budaya, politik, ekonomi,
dan sosial :
 Bidang budaya
Pada bidang budaya, gejala modernisasi ditandai dengan terdesaknya kebudayaan tradisional
dengan masuknya pengaruh dari budaya luar.
 Bidang politik
Gejala modernisasi di bidang politik ditandai dengan banyaknya negara terlepas dari penjajahan,
tumbuhnya negara demokrasi, lahirnya lembaga politik, dan diakuinya hak asasi manusia.
 Bidang ekonomi
Gejala modernisasi di bidang ekonomi ditandai dengan banyaknya kebutuhan manusia akan
barang dan jasa sehingga industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang
dan jasa.
 Bidang sosial
Pada bidang sosial, gejala modernisasi ditandai dengan banyaknya kelompok baru dalam
masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, dan banyaknya spesialisasi pekerjaan
yang sesuai dengan perannya.
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4.B. Istilah Globalisasi
Kata globalisasi diambil dari kata global, yang berarti universal. Achmad Suparman
menyatakan globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu ( benda atau perilaku ) sebagai
ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki
definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja ( working definition ), sehingga tergantung
dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, sejarah,
atau alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama
lain, sehingga mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan
menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat.
Di sisi lain, ada yang melhat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negaranegara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya.
Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling
muthakir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan
negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi
cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap
bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama
kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985.
Perubahan sosial dalam era saat ini, membuat manusia tidak dapat membatasi diri karena
adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan perkembangan sosial dalam masyarakat
yang datang dari mana saja. Hal tersebut akan menimbulkan adanya modernisasi dan
globlasisasi. Globalisasi adalah proses terbentuknya sebuah sistem organisasi dan komunikasi
masyarakat seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama.
Menurut Cochrane dan Pain, globalisasi ditandai dengan munculnya sebuah sistem
ekonomi dan budaya global yang membuat manusia menjadi masyarakat tunggal yang global.
Menurut Cohen dan Kennedy, globalisasi merupakan seperangkat transformasi yang saling
memperkuat dunia.
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Ciri-ciri globalisasi antara lain :
Perubahan konsep ruang dan waktu, di mana dengan adanya perkembangan barang-

barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi
global terjadi demikian cepatnya.
Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling tergantung
dan adanya dominasi dari organisasi semacam WTO (World Trade Organization).
Peningkatan Interaksi kultural melalui perkembangan media massa.
Meningkatnya masalah ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.3

4.C. Istilah Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan
perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi yang
terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan
pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan
hukum.
Beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut :
1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Amandemen UUD 1945.
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI.
4. Otonomi daerah seluas-luasnya.
5. Supremasi Hukum.
6. Pemerintahan yang bersih dari KKN.
Pada awal bulan maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali
menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII.
Namun kondisi bangsa dan negara pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian
mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi ini
mengundang keprihatinan rakyat.
Memasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak
menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut harga sembako, penghapusan KKN
dan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Semakin bertambah banyaknya aksi para
mahasiswa tersebut menyebabkan aparat keamanan tampak kewalahan dan akhirnya mereka
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harus bertindak tegas. Bentrokan antara mahasiswa yang menuntut reformasi dengan aparat
keamanan tidak dapat dihindarkan.
Pada tanggal 12 mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti terjadi
bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembak empat mahasiswa hingga
tewas, serta puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa
tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa untuk menggelar demonstrasi secara besarbesaran. Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal
dan penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dalam kerusuhan 13 dan
14 Mei 1998 tersebut sejumlah pertokoan menjadi sasaran amuk massa bahkan sampai ke
tingkat pembakaran toko-toko yang menelan korban jiwa. Dalam peristiwa tersebut puluhan
toko hancur dibakar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar.
Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di
Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Geund DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta
terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara
Kraton Yogyakarta menghadiri Pisowanan Ageng untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan
Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII. Inti dari maklumat adalah menganjurkan kepada
seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa.
Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia
untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan
diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula Gedung
DPR/MPR semakin penuh sesak para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan
turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.
Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto
meletakkan jabatannya sebagai Presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari
Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden menunjuk
Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi Presiden, serta pelantikannya
dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu. Presiden
Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai Presiden yang ke-3.

4.D. Keberadaan Pancasila setelah Reformasi.
Sebenarnya, Proses Reformasi belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus
dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara
kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi
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ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam
proses reformasi selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik, juga
muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.
Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsesus
nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi
korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan
munculnya kelompok-kelompok yang mempromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila.
Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhsn
Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan
karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum
semua warga bangsa kita menerima keragaman sebagai berkah. Oleh karenanya, kita semua
harus menolak hegemoni mayoritas yang melindungi minoritas karena konsep tersebut tidak
sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara Keatuan Republik Indonesia ( NKRI ) terbentuk karakter utamanya mengakui
pluraritas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita
yang bersifat final. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain
dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.4

4.E. Bagaimana Pancasila Seharusnya ( Solusi )
Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah
cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu
masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan
dirumuskan untuk kepentingan membangun negara dan bangsa Indonesia. Pancasila yang
memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga
bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya.
Pancasila juga merupakan wujud dari konsesus nasional karena negara dan bangsa
Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara
Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila. Dengan ideologi nasional yang mantap
seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif
bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa.5
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5. Ksimpulan dan Saran.
 Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir.
Saat ini kita belum dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat akan muncul kembali
persaingan ideologis yang keras yang meliputi seluruh wilayah dunia ini. Dunia sekarang ini
cenderung masuk kembali ke arah persaingan anatabangsa dan negara, yang dimensi utamanya
terletak pada bidang ekonomi karena setiap negara sedang barjuang untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi
nasional satu negara akan berperan dalam mengembangkan kwmampuan bersaing negara yang
bersangkutan dengan negara lain.

 Saran
Seharusnya zaman sekarang dari pmerintah,pejabat-pejabat,lembaga,instansi-instansi yang
terkait dengan hal tersebut membuat peraturan yang kompeten,konsekuen yang berhubungan
dengan Pancasila,mengapa ini dibuat ? ya karena kalau tidak dibuat aturan tersebut bangsa ini
mau dibawa kemana lagi kalau bangsa sekarang ini mulai luntur jati dirinya yang dikatakan
sebagai Masyarakat Multicultural, dan disamping itu juga kesadaran diri yang menjadi acuan
untuk mengamalkan Pancasila dan selain itu juga Pancasila harus ditanamkan sejak kecil
sehingga bangsa Indonesia ini bisa Hidup Adil dan Makmur seperti yang dikatakan Pancasila.
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