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PENDAHULUAN
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam.Pembukaan
UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18Agustus 1945, kemudian
diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun IINo. 7 bersama-sama dengan batang
tubuh UUD 1945.
Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negaraRepublik
Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasipolitik sesuai dengan
kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknyakekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi
ideologi negara Pancasila.
Denganlain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi
diletakkansebagai

dasar

filsafat

serta

pandangan

hidup

bangsa

dan

negara

Indonesiamelainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politikpenguasa
pada saat itu.
Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsayang sedang dilanda oleh
arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidakterhindar dari berbagai macam gugatan,
sinisme, serta pelecehan terhadapkredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi,
namun demikian perlusegera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar
negara atauideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi
berbagai tantangan dan ancaman.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupayauntuk
mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasarnegara Republik
Indonesia,

yang

hal

ini

direalisasikan

melalui

Ketetapan

SidangIstimewa

MPR

No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus jugapencabutan Pancasila
sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia.
Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikankepada
Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4dan asas tunggal
Pancasila.Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaanoleh penguasa inilah yang harus
segera diakhiri, kemudian dunia pendidikantinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan
memberikan pengetahuan kepadasemua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami
Pancasila secarailmiah dan obyektif.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh parapenguasa pada masa
lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik sertasebagian masyarakat beranggapan
bahwa Pancasila merupakan label politikOrde Baru. Sehingga mengembangkan serta

mengkaji Pancasila dianggap akanmengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis
serta upayamelemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan
rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh:kekacauan di
Aceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.
Berdasarkan alasan tsb diatas, maka tanggung jawab kita bersamasebagai warga
negara untuk selalu mengkaji dan mengembangkan Pancasilasetingkat dengan idelogi/paham
yang ada seperti Liberalisme, Komunisme,Sosialisme.

Kata Pengantar

Pancasila sebagai dasar Negara bangsa Indonesia hingga sekarang telah mengalami
perjalanan waktu yang tidak sebentar, dalam rentang waktu tersebut banyak hal/peristiwa
yang terjadi menemani perjalanan Pancasila.
Mulai peristiwa pertama saat pancasila dicetuskan sudah menuai banyak konflik di
internal para pencetusnya, hingga sekarangpun di era reformasi dan globalisasi Pancasila
masih hangat diperbincangkan oleh banyak kalangan berpendidikan terutama kalangan
Politik dan mahasiswa.
Kebanyakan dari para pihak yang memperbincangkan masalah Pancasila adalah
mengenai awal dicetuskannya Pancasila tentang sila perta aterutama.

Memang dari sejarah awal perkembangan bangsa Indonesia dapat kita lihat bahwa
komponen masyarakatnya terbentuk dari dua kelompok besar yaitu kelompok agamis dalam
hal ini didominasi oleh kelompok agama Islam dan yang kedua adalah kelompok
Nasionalis.Kedua kelompok tersebut berperan besar dalam pembuatan rancangan dasar
Negarakita tercinta ini.
Makalah ini dibuat sebagai catatan perjalanan Pancasila dari jaman ke jaman, agar
kita senantiasa tidak melupakan sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar Negara, dan
juga dapat digunakan untuk menjadi penengah bagi pihak yang sedang berbeda pendapat
tentang dasar Negara supaya kedepan kita tetap seperti semboyan kita yaitu “Bhineka
Tunggal Ika”.
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Landasan Pendidikan Pancasila

a. Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jamankerajaan
Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. BangsaIndonesia berjuang untuk
menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdekadan memiliki suatu prinsip yang
tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafathidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat
karakter bangsa yang berbedadengan bangsa lain. Oleh para pendiri bangsa kita (the founding
father)dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip (sila)dan
diberi nama Pancasila.
Dalam era reformasi bangsa Indonesia harus memiliki visi danpandangan hidup
yang

kuat

(nasionalisme)

agar

tidak

terombang-ambing

ditengah

masyarakat

internasional.Hal ini dapat terlaksana dengan kesadaranberbangsa yang berakar pada sejarah
bangsa.
Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasilasebelum dirumuskan
dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secaraobyektif historis telah dimiliki oleh
bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilainilaiPancasila tersebut tidak lain adalah dari
bangsa Indonesia sendiri, ataubangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila.
b. Landasan Kultural
Bangsa

Indonesia

mendasarkan

pandangan

hidupnya

dalambermasyarakat,

berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimilikidan melekat pada bangsa itu
sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatanyang terkandung dalam sila-sila Pancasila
bukanlah merupakan hasil konseptualseseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya
bangsa Indonesiasendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses
refleksifilosofis para pendiri negara. Oleh karena itu generasi penerus terutamakalangan
intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkajikarya besar tersebut
dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam artimengembangkan sesuai dengan
tuntutan jaman.
c. Landasan Yuridis
Landasan yuridis (hukum) perkuliahan Pendidikan Pancasila diPerguruan Tinggi
diatur dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem PendidikanNasional, pasal 39 menyatakan
: Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjangpendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila,
Pendidikan Agama, PendidikanKewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan SK Mendiknas RI, No.232/U/2000, tentangPedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil BelajarMahasiswa, pasal 10
ayat 1 dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah PendidikanKewarganegaraan, wajib
diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yangterdiri atas Pendidikan Pancasila,
Pendidikan Agama, dan PendidikanKewarganegaraan.
Sebagai pelaksanaan dari SK tersebut, Dirjen Pendidikan Tinggimengeluarkan Surat
Keputusan No.38/DIKTI/Kep/2002, tentang Rambu-rambuPelaksanaan Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian (MPK).Dalam pasal 3dijelaskan bahwa kompetensi kelompok
mata kuliah MPK bertujuan menguasaikemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis,
berpandangan luas sebagaimanusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK
Pancasila adalahterdiri atas segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan
bernegara serta etika politik. Pengembangan tersebut dengan harapan agarmahasiswa mampu
mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenalimasalah hidup terutama kehidupan
rakyat, mengenali perubahan serta mampumemaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya
demi persatuan bangsa.
d. Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsaIndonesia,
oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuksecara konsisten
merealisasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalahsebagai bangsa
yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkankenyataan obyektif bahwa
manusia adalah mahluk Tuhan YME.Setiap aspekpenyelenggaraan negara harus bersumber
pada nilai-nilai Pancasila termasuksistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh
karena itu dalamrealisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini
merupakansuatu

keharusan

bahwa

Pancasila

merupakan

sumber

nilai

dalam

pelaksanaankenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, social
budaya, maupun pertahanan keamanan.

Tujuan Pendidikan Pancasila

Dengan mempelajari pendidikan Pancasila diharapkan untuk menghasilkan peserta
didik dengan sikap dan perilaku :
1. Beriman dan takwa kepada Tuhan YME
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan
individu/golongan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan social dalammasyarakat.
Melalui

Pendidikan

Pancasila

warga

negara

Indonesia

diharapkanmampu

memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yangdihadapi oleh masyarakat
bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional
dalam Pembukaan UUD 1945.

Globalisasi

Globalisasi adalah proses penyebaran unsure-unsur baru khususnya yang
menyangkut

informasi

secara

mendunia

melalui

media

cetak

dan

elektronik.

Khususnya, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia Ada
pula yang mendefinisikan globalisasi sebagai hilangnya batas ruang dan waktu akibat
kemajuan teknologi informasi. Globalisasi terjadi karena faktor-faktor nilai budaya luar,
seperti:
a.Selalu meningkatkan pengetahuan
b.Patuh hokum
c.Kemandirian
d.Keterbukaan
e.Rasional
f.Kemampuan memprediksi
g.Efisiensi dan produktifitas
hKeberanian bersaing
i.mamajemen resiko.

Pancasila di Era Globalisasi

Realitas kontemporer memperlihatkan bahwa tantangan terhadap ideology Pancasila,
baik kini maupun nanti, beberapa di antaranya telah tampak di permukaan. Tantangan dari
dalam di antaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Apa yang terjadi di Aceh, Maluku, dan Papua
merupakan sebagian contoh di dalamya. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam
menghadapi gerakan-gerakan tersebutakan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya
Pancasila di bumi Indonesia. Bahkan, bisa jadi akan mengakibatkan Indonesia tinggal sebuah
nama sebagaimana halnyaYugoslavia dan Uni Soviet.
Tidak kalah seriusnya dengan tantangan dari dalam, Pancasila juga kini tengah di
hadapkan

dengan

tantangan

eksternal

berskala

besar

berupa

mondialisasi

atau

globalisasi.Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan tekhnologi informasi,
komunikasi, dan transportasi, secara drastis telah mentransendensi batas-batas etnis bahkan
bangsa.Jadilah Indonesia kini, tanpa bisa dihindari dan menghindari, menjadi bagian dari arus
besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Sekecil apapun perubahan yang terjadi di
belahan dunia lain akan langsung di ketahui atau bahkan di rasakan oleh Indonesia.
Sebaliknya sekecil apapun peristiwa yang terjadi di Indonesia secara cepat akan menjadi
bagian dari konsumsi informasimasayarakat dunia. Pengaruh globalisasi ini dengan demikian
begitu cepat dan mendalam.
Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia, sanggupkah Pancasila
menjawab berbagai tantangan tersebut? Akankah Pancasila akan tetap eksis sebagai ideology
bangsa? Jawabannya tentu akan terpulang kepada bangsa Indonesia sendiri sebagai pemilik
Pancasila.Namun demikian, kalaulah mencoba untuk mencari jawabannya adalah bahwa
Pancasila akan sanggup menghadapi berbagai tantangan tersebut asalkan Pancasila benarbenar mampu di aplikasikan sebagai weltanschauung bangsa Indonesia.
Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa yang
besar ini haruslah mempunyai sense of belonging dan sense of pride atas Pancasila. Untuk
menumbuhkembangkan kedua rasa tersebut maka melihat realitas yang berkembang saat ini

setidaknya dua hal mendasar perlu dilakukan.Penanaman kembali kesadaran bangsa atas
eksistensi Pancasila sebagai ideology bangsa. Penanaman kesadaran tentang keberadaan
Pancasila sebagai ideology bangsa mengandung pemahaman tentang adanya suatu proses
pembangunan kembali kesadaran akan Pancasila sebagai identitas nasional. Upaya ini makna
strategis manakala realitas menunjukan bahwa dalam batas-batas tertentu telah terjadi proses
pemudaran kesadaran tentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu
langkah terbaik untuk mendekatkan kembali atau membumikan Pancasila ke tengah rakyat
Indonesia tidak lain melalui pembangunan kesadaran sejarah.
Tegasnya Pancasila didekatkan kembali dengan cara menguraikanya sebagai bagian
yang tak terpisahkan dari perjuangan rakyat Indonesia, termasuk menjelaskanya bahwa
secara subtansial Pancasila adalah merupakan jawaban yang tepat dan strategis atas
keberagaman Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang.

Eksistensi Pancasila di Era Globalisasi

Sejak proses pergerakan nasional, para pendiri bangsa telah berupaya mencari
format kehidupan berbangsa dan bernegara secara modern. Mereka melakukan posisioning
secara baru dalam mengantisipasi realitas yang dihadapi masyarakat nusantara saat itu.Tidak
semua warisan sosio-kultural nenek moyang ingin dipertahankan.
Demikian halnya tidak semua pengaruh budaya asing, --khususnya Barat-- diterima
begitu saja.Walaupun sebagian besar diantara mereka mendapat pendidikan Barat, anak-anak
pergerakan justru tidak “kebarat-baratan”.Mereka mampu bersikap kritis terhadap budaya
Barat sekaligus tradisi yang telah melembaga di masyarakat.
Tatanan kapitalis, feodalis dan facis dianggap sebagai tatanan yang tidak sesuai
dengan masyarakat Indonesia yang modern. Kemampuan anak-anak pergerakan dalam
menseleksi warisan nenek moyang dan warisan dunia mencerminkan kecerdasan dan visi
mereka dalam memperjuangkan dan membangun masyarakat Indonesia ke depan.
Kemampuan “local genius” mereka mampu menghasilkan karya cultural yang dapat
menjadi pijakan sekaligus pencerah kehidupan berbangsa dan bernegara.Contoh dari hasil
pemikiran dan renungan yang berciri “local genius” adalah Pancasila dan UUD 1945. Proses
kreatif para pendiri bangsa dalam menghasilkan karya besar tidak terjadi secara tiba-tiba.
Kecerdasan anak-anak pergerakan dalam memperjuangkan bangsanya dilalui melalui
keterlibatan dan pergulatan sejarah jamannya.
Memang sebagian besar dipengaruhi oleh persentuhan mereka dengan dunia
pendidikan modern.Namun, tidak semua anak-anak nusantara yang mendapat pendidikan
modern mampu memposisikan dirinya sebagai agen transformasi masyarakatnya. Hanya
sebagian kecil di antara mereka yang tertarik dan terlibat dalam dunia pergerakan.Proses
mereka dalam merekonstruksi negara kebangsaan memerlukan proses yang panjang dan
penuh dinamika.

Penutup

Kesimpulan ;
Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar
Negara Republik Indonesia, serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan
masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan
pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dan kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan. Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga Negara
Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi
pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di
pusat maupun di daerah.
Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Negara Republik
Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan
kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh
dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksanannya penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Demikianlah manusia Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negara
Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila,
serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejah tera, adil, dan makmur.

