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KATA PENGATAR

Assalamualikum wr wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah yang telah memberi saya kesehatan
sehingga saya bisa menyusun makalah yang di tugaskan oleh bapak dosen Junaidi M.hum
tentang eksistensi pancasila dalam kontek modern dan globalisasi pada masa reformasi.
Dalam makalah ini, yang berisikan pendapat-pendapat dari orang yang ahli dalam
bidangnya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas di berikanya kuliah pancasila
karna saya banyak mendapatkan ilmu. Walau bagaimanpun makalah ini masih banyak
memiliki kekuragan karna sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah adanya pada Allah
SWT.
Oleh karena itu saya membutuhkan kritik dan saran untuk membangun saya agar
lebih baik lagi.

Wassalamualaikum wr wb

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi ini peran pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga
eksistensi kepribadian bangsa indonesia,karena dengan adanya globalisasi batasan batasan
diantara negara seakan tak terlihat,sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk
dengan mudah ke masyarakat.
Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa indonesia,jika kita
dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya
globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan
mempererat hubungan antara bangsa dan negara di dunia.Tapi jika kita tidak dapat
memfilter dengan baik sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak
moral bangsa dan eksistensi kebudayaan indonesia.
Dari faktor-faktor tersebutlah di butuhkan peranan pancasila sebagai dasar dan
pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat diera
reformasi.

RUMUSAN MASALAH

Akankah pancasila tetap eksis sebagai ideology bangsa?
Jawabanya tentu akan terpulang kepada bangsa Indonesia sendiri sebagai pemilik
pancasila. Namun demikian kalauah kemudian mencoba untuk mencari jawaban yang etis
Mereka melakukan posisioning secara baru dalam mengantisipasi realitas yang dihadapi
masyarakat .Implikasi dari di jadikanya pancasila sebagai pandangan hidup maka bangsa
besar ini harus lah mempunyai sense of belongin dan sense of pride atas
pancasila.menumbuh kembangkan kedua ras tersebut maka melihat realitas yag tengah
berkembang saat ini setidaknya dua hal yang mendasar perlu di lakukan penanaman
kembali kesadaran bangsa tentang 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 memiliki makna strategis manakal realitas menunjukan
bahwadalam batas-batas tertentu terjadi proses pemunduran kesadaran tentang
keberadaan pancasila sebagai ideology bangsa.salah satu langkah terbaik untuk
mendekatkan kembali atau membumikan pancasila ke tengah rakyat Indonesia tidak laim
melalui pembangunan kesadaran sejarah. Tegas pancasila di dekatkan kembali denga cara
menguraikanya
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Indonesia.termasuk menjelaskannya bahwa secara substansia pancasila adlah merupakan
jawban yng tepa dan strategi atas keberagaman Indonesia.baik pada mas lalu,masa kini
maupun masa yang akan datang.
berbagai tantangan tersebut maka jawabanya adalah bahwa pancasila akan sanggup
menhadapi berbagai tantangan tersebut asalkan pancasila benar-benar mampu
diaplikasikan sebagai weltans hauuunh bangsa Indonesia.

PENDEKATAN

Landasan Historis
Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai jaman kerajaan
Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. BangsaIndonesia berjuang untuk
menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan memiliki suatu prinsip yang
tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup, di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat
karakter bangsa yang berbeda dengan 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 dan pandangan hidup yang
kuat (nasionalisme) agar tidak terombang-ambing di tengah masyarakat internasional. Hal
ini dapat terlaksana dengan kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.
Secara historis nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum
dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara obyektif historis telah
dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain
adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis
Pancasila.

PEMBAHASAN

A. Istilah modernisasi
Dalam pengertian umum kata modern berarti sesuatu yang kontemporer, baru, atau
saat ini. Kata modern memperlihatkan perbedaan antara yang sekarang dengan yang lalu,
misalnya pakaian, perilaku, arsitektur, maupun pola-pola sosial. Dalam sosiologi, kata
modern digunakan ketika mengacu pada teori sosiologi modern, yang berbeda dengan teori
klasik.

B. Istilah globalisasi
Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi belum
memiliki definisi atau pengertian yang pasti kecuali sekedar definisi kerja sehingga
maknanya tergantung pada sudut pandang orang yang melihatnya. Ada beberapa definisi
global yang dikemukakan oleh beberapa orang sebagai berikut : menurut Malcom waters,
seorang professor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat, globalisasi adalah
sebuah proses social yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan social budaya
menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesadaran orang.

C. Istilah reformasi
Dari wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Reformasi merupakan suatu
perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Arti kata
dalam bahasa indonesia Pengertian Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk
perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun
1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru.

D. Keberadaan pancasila setelah reformasi
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. Proses kreatif para pendiri 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 anakanak 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. [3] Proses mereka dalam merekonstruksi negara
kebangsaan memerlukan proses yang panjang dan penuh dinamika. Pada mulanya dimensi
lokalitas, ...Realitas konteporer meperlibatkan bahwa tantangan ideology pancasila.baik kini
maupun nanti.beberapa diantaranya telah tampak di permukaan.Tantangan dari dalam di
antaranya berupa gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara kesatuan
republic Indonesia(NKRI).Apa yang terjadi di aceh,Maluku, dan papua merupakan satu
contoh di dalamnya. Penanganan yang tidak tepat dan tidak tegas dalam menghadapi
gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius tetap eksisnya pancasila di
Indonesia.Bahkan bias jadi akan mengakitbakan Indonesia tinggal sebuah nama seperti
halnya Yugoslavia dan uni soviet.
Tidak kalah seriusnya dengan tantangan dari dalam.pancasila juga kini tengah di
hadapkan dengan tantangan eksternal bersekala besar berupa mondialisasi atau
globalisasi.Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi,komunikasi
dan transportasi.secara drastic telah mentransendensi batas-batas etnis bahkan
bangsa.jadilah Indonesia kini tanpa bias di hindari dan menghindari.
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Indonesia.sebaliknya,sekecil apapun peristiwa yang terjadi dia Indonesia secara cepat akan
menjadi bagian dari konsumsi informasi masyarakt dunia.Pengaruh dari globalisasi ini
dengan demikian begitu cepat dan mendalam.

E. Bagaimana pancasila seharusnya
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan,
Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yang terekspresi pada tiga wilayah kekuasaan
yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurna jika didukung oleh moral
penyelenggara negara maupun warga negaranya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,"
kata Ryamizard Ryacudu pada diskusi "Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum
Muda" di Gedung MPR/DPR/DPD , Jakarta, Kamis.
Diskusi yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan MPR ini menampilkan pembicara
lainnya yakni pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit.
Ryamizard menegaskan, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang harus mengatur
moral dan sikap negara.
"Jadi, yang primer adalah Pancasila harus tercermin dalam karakter negara. Karena
itu, segala upaya yang terkait dengan pengamalan Pancasila harus terfokus pada upaya
membenahi kembali karakter negara," katanya.
Sementara itu, pengamat politik dari Sugeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit
menilai, bangsa Indonesia sesungguhnya gagal memahami Pancasila sebagai ideologi
negara.
Selama ini, kata dia, bangsa Indonesia memposisikan Pancasila sebagai sesuatu yang
berbahaya, terancam, dan hanya sebagai slogan.
Padahal, kata dia, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cita-cita cita-cita dari
pendiri negara Indonesia.
"Kalau Pancasila hanya menjadi slogan, berarti kita gagal memahami Pancasila
sebagai ideologi," kata Sukardi Rinakit.
Demikian pula dalam tataran praktis, kata dia, Pancasila belum diterapkan secara
layak dan lebih cenderung sebagai korban.
Contohnya konkret gagalnya Pancasila sebagai ideologi negara, menurut dia, yakni
tumbuhnya radikalisme serta seringnya muncul kekerasan di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, para elite politik juga banyak yang belum memahami bahwa berpolitik itu
adalah bagian dari bernegara yang berarti mematuhi amanah konstitusi. Dalam konteks ini,
kata dia, penyelenggara negara seharusnya melindungi warga negaranya agar tidak terjadi
aksi kekerasan dan radikalisme.
"Tanpa kita sadari nilai-nilai Pancasila sudah bergeser di tengah bangsa Indonesia
dengan tumbuhnya praktik liberalisasi," katanya.
Jika bangsa Indonesia memahami Pancasila, kata dia, seharusnya bisa meredam
gerakan liberalisasi yang saat ini mengarah kepada neo-liberalisme.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN
Pancasila seharusnya menjadi karakter negara yang terekspresi pada tiga wilayah
kekuasaan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Karakter Pancasila itu menjadi lebih sempurna jika didukung oleh moral
penyelenggara negara maupun warga negaranya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,"
kata Ryamizard Ryacudu pada diskusi "Membangun Kesadaran Pancasila di Kalangan Kaum
Muda"

2. SARAN
Dari uraian diatas kita harus menjadikan pancasila sebagai karakter Negara dan Kita
tidak boleh dipengaruhi oleh persentuhan mereka dengan dunia pendidikan modern.
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