A.

Jauh pancasila sebagai dasar dan tuntunan dalam berwarganegaraan dimasa orde
baru dan reformasi

Masa Orde Baru.
Orde baru berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen sebagai kritik terhadap orde lama yang telah menyimpang dari Pancasila. Situasi
internasional kala itu masih diliputi konflik perang dingin. Situasi politik dan keamanan dalam negeri
kacau dan ekonomi hampir bangkrut. Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sulit, memberikan
sandang dan pangan kepada rakyat atau mengedepankan kepentingan strategi dan politik di arena
internasional seperti yang dilakukan oleh Soekarno.
Dilihat dari konteks zaman, upaya Soeharto tentang Pancasila, diliputi oleh paradigma yang
esensinya adalah bagaimana menegakkan stabilitas guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan
ekonomi. Istilah terkenal pada saat itu adalah stabilitas politik yang dinamis diikuti dengan trilogi
pembangunan. Perincian pemahaman Pancasila itu sebagaimana yang kita lihat dalam konsep P4
dengan esensi selaras, serasi dan seimbang. Soeharto melakukan ijtihad politik dengan melakukan
pemahaman Pancasila melalui apa yang disebut dengan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila) atau Ekaprasetia Pancakarsa. Itu tentu saja didasarkan pada pengalaman era sebelumnya
dan situasi baru yang dihadapi bangsa.
Pada awalnya memang memberi angin segar dalam pengamalan Pancasila, namun beberapa
tahun kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.
Walaupun terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat dan penghormatan dari dunia internasional, Tapi
kondisi politik dan keamanan dalam negeri tetap rentan, karena pemerintahan sentralistik dan
otoritarian. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah dan tertutup bagi tafsiran
lain. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan, dan pelanggaran HAM terjadi dimana-mana yang
dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Pancasila seringkali digunakan sebagai legimitator
tindakan yang menyimpang. Ia dikeramatkan sebagai alasan untuk stabilitas nasional daripada
sebagai ideologi yang memberikan ruang kebebasan untuk berkreasi. Kesimpulan, Pancasila selama
Orde Baru diarahkan menjadi ideology yang hanya menguntungkan satu golongan, yaitu loyalitas
tunggal pada pemerintah dan demi persatuan dan kesatuan hak-hak demokrasi dikekang.

Masa Orde Reformasi
Seperti juga Orde Baru yang muncul dari koreksi terhadap Orde Lama, kini Orde Reformasi,
jika boleh dikatakan demikian, merupakan orde yang juga berupaya mengoreksi penyelewengan
yang dilakukan oleh Orde Baru. Hak-hak rakyat mulai dikembangkan dalam tataran elit maupun
dalam tataran rakyat bawah. Rakyat bebas untuk berserikat dan berkumpul dengan mendirikan partai
politik, LSM, dan lain-lain. Penegakan hukum sudah mulai lebih baik daripada masa Orba. Namun,
sangat disayangkan para elit politik yang mengendalikan pemerintahan dan kebijakan kurang
konsisten dalam penegakan hukum. Dalam bidang sosial budaya, disatu sisi kebebasan berbicara,
bersikap, dan bertindak amat memacu kreativitas masyarakat. Namun, di sisi lain justru
menimbulkan semangat primordialisme. Benturan antar suku, antar umat beragama, antar kelompok,
dan antar daerah terjadi dimana-mana. Kriminalitas meningkat dan pengerahan masa menjadi cara
untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berpotensi tindakan kekerasan.
Kondisi nyata saat ini yang dihadapi adalah munculnya ego kedaerahan dan primordialisme
sempit, munculnya indikasi tersebut sebagai salah satu gambaran menurunnya pemahaman tentang
Pancasila sebagai suatu ideologi, dasar filsafati negara, azas, paham negara. Padahal seperti diketahui
Pancasila sebagai sistem yang terdiri dari lima sila (sikap/ prinsip/pandangan hidup) dan merupakan
suatu keutuhan yang saling menjiwai dan dijiwai itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia yang
majemuk bermacam etnis/suku bangsa, agama dan budaya yang bersumpah menjadi satu bangsa,
satu tanah air dan satu bahasa persatuan, sesuai dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika.
Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa saat ini adalah yang
ditandai dengan adanya konflik dibeberapa daerah, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal,
seperti halnya yang masih terjadi di Papua,Maluku. Berbagai konflik yang terjadi dan telah banyak
menelan korban jiwa antar sesama warga bangsa dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah wawasan
kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah
hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia.
Orde Reformasi yang baru berjalan beberapa tahun telah memiliki empat Presiden.
Pergantian presiden sebelum waktunya karena berbagai masalah. Pada era Habibie, Abdurrahman
Wahid, dan Megawati Soekarno Putri, Pancasila secara formal tetap dianggap sebagai dasar dan
ideologi negara, tapi hanya sebatas pada retorika pernyataan politik. Ditambah lagi arus globalisasi
dan arus demokratisasi sedemikian kerasnya, sehingga aktivis-aktivis prodemokrasi tidak tertarik
merespons ajakan dari siapapun yang berusaha mengutamakan pentingnya Pancasila sebagai ideologi
dan dasar negara.

Ideologi negara yang seharusnya menjadi acuan dan landasan seluruh elemen bangsa
Indonesia khususnya para negarawan dan para politisi serta pelaku ekonomi dalam berpartisipasi
membangun negara, justru menjadi kabur dan terpinggirkan. Hasilnya NKRI mendapat tantangan
yang berat. Timor-Timur yang telah lama bergabung dalam NKRI melalui perjuangan dan
pengorbanan lepas dengan sekejap pada masa reformasi tersebut. Daerah-daerah lain juga
mengancam akan berdiri sendiri bila tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat. Tidak segansegan, sebagian masyarakat menerima aliran dana asing dan rela mengorbankan kepentingan
bangsanya sebagai imbalan dolar.
Dalam bahasa intelijen kita mengalami apa yang dikenal dengan ”subversi asing”, yakni kita
saling menghancurkan negara sendiri karena campur tangan secara halus pihak asing. Di dalam
pendidikan formal, Pancasila tidak lagi diajarkan sebagai pelajaran wajib sehingga nilai-nilai
Pancasila pada masyarakat melemah(1).

B.

Eksistensi pancasila dalam moderenisasi dan globalisasi pasca reformasi

Modernisasi Pasca Reformasi
Modernisasi mesti dimengerti sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah proses, dengan
sendirinya modernisasi bukanlah suatu bentuk atau tatanan yang tetap. Dengan begitu, cara
terbaik untuk dapat memahami modernisasi adalah dengan memahami proses itu sendiri, dan
bukan sekedar akibatnya (masyarakat ‘modern’). Membatasi modernisasi hanya pada sebuah
bentuk masyarakat ‘modern’ hanya akan membawa pengingkaran pada proses tersebut.
Karena, dalam sebuah proses pada prinsipnya semua dapat berubah, kecuali perubahan itu
sendiri. Modernisasi pada satu masyarakat, dapat saja berbeda dengan modernisasi pada
masyarakat yang lain. Pada akhirnya kondisi masyarakat bersangkutan sendirilah yang akan
menentukan Pancasila dalam globalisasi
Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal
batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang
dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada
suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di
seluruh dunia.
Disorientasi,dislokasi atau krisis sosial-budaya umumnya di kalangan masyarakat kita
semakin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat—
khususnya Amerika—sebagai akibat proses globalisasi yang hampir tidak terbendung.
Berbagai ekspresi sosial budaya yang sebenarnya asing, yang tidak memiliki basis dan
preseden kulturalnya dalam masyarakat kita semakin menyebar pula dalam masyarakat kita
sehingga memunculkan kecenderungan-kecenderungan “gaya hidup baru yang tidak selalu
positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa (cf. al-Roubaie
2002). Hal ini misalnya, bisa dilihat dari semakin merebaknya budaya “McDonald makanan
instan dan dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang
menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, “Valentine’s
Day?, dan kini juga “prom’s night di kalangan remaja. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala
ini tidak lain daripada “cultural imperialism? baru, menggantikan imperialisme klasik yang
terkandung dalam “Orientalisme.
Dari berbagai kecenderungan ini, maka orang bisa menyaksikan kemunculan kultur
hybrid di Indonesia dewasa ini. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid nampaknya tidak
terelakkan, khususnya karena proses globalisasi yang semakin sulit dihindari. Tetapi pada segi

lain, budaya hybrid—apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena
dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—dapat mengakibatkan krisis
budaya nasional dan lokal lebih jauh. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan
lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal; padahal identitas nasional dan lokal tersebut
sangat krusial bagi integrasi sosial, kultural dan politik masyarakat dan negara-bangsa.
Kecenderungan bahwa posisi Pancasila semakin sulit,hemat,cukup alarming,lampu kuning bagi
masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Pancasila meski menghadapi masalah tetap
merupakan kekuatan pemersatu (integrating force) yang relatif masih utuh sebagai common
platform bagi negara-bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan pemersatu lainnya, utamanya
birokrasi kepemerintahan Indonesia, telah mengalami kemerosotan signifikan. Liberalisasi
politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik, menghalangi kemunculan kepemimpinan
nasional pemersatu; corak kepemimpinan solidarity maker yang dapat mencegah disintegrasi
tetap belum tampil3 . Kecendrungan bangsa dalam menikapi kebudayaan bangsa lain tanpa
disaring terlebih dahulu semakin memperkeruh kenyataan. Masuk nya budaya-budaya lain
yang jauh dari perilaku pancasila membuat pendalaman tentang pancasila perlu dilakukan
lagi.mengikat dan mengajarkan.
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Awal mula pergeseran Pancasila yaitu…
Disaat pancasila sebagai dasar negara memberi tuntutan pada negara untuk ditegakkan
dan harus dijalankan Pancasila malah sering dijadikan atau digunakan untuk hal-hal yang
tidak semestinya. kita lihat pada masaa ORDE BARU pancasila dihadirkan secara semboyan
atau sebagai slogan saat upacara bendera ditulis atau dipajang di setiap dinding sekolah di
indahkan sebagai barang pusaka.Setelah Rezim orde baru Pancasila diartikan solah-olah
mendukung para penguasa yang berkuasa penuh untuk semua hal didalamnya dan dengan
mudah pancasila dijadikan alat pemukul bagi siapa yang dianggap melawan Rezim para
penguasa.

Perbandingan tak jauh berbeda saat orde baru gugur/lengser berganti dengan era
REFORMASI . permasalahan kekurangan pengertian tentang pancasila muncul,kata pancasila
hanya ada didalam upacara bendera dan berangsur menyembunyikan diri. Bahkan adakalanya
kata Pancasila tak muncul saat wacana kenegaraan.Tercampur oleh modernisasi dan
globalisasi seolah pancasila hanya menjadi simbol tak berarti dalam etika berbangsa dan
berbudaya,hanya menjadi budaya yang akan saling bertabrakan dengan budaya-budaya baru
(dalam modernisasi dan globalisasi) dimana kemungkinan kalah terbuka lebar.

Latar belakang
Keadaan dimana semua dapat melihat pergolakan besar dalam masa orde baru dan
reformasi tentang pancasila yang tak jauh berbeda dan cenderung semakin memprihatinkan

Rumusan masalah
A. Bagaimana jauhnya pancasila sebagai dasar dan tuntunan dalam berwarganegaraan
dimasa orde baru?
B. Apa yang terjadi pada zaman sekarang? Bagaimana Eksistensi pancasila dalam
moderenisasi dan globalisasi pasca reformasi?
C. Bagaimana solusinya???

Kesimpulan
Mengenal seberapa dalam kita terperosok dalam ketidak tauan akan arti penting
pancasila,membandingkan dengan keadaan saat ordebaru dengan sekarang kemudian mencari
solusi ringan untuk menghadapi krisis kepercayaan/perilaku yang ada pada sila dalam
Pancasila.

Perbandingan

dalam

pembahasan

tersebut

sangatlah

mudah

untuk

dimengerti,melihat kembali pancasila dari historis singkat dimasa orde baru serasa mbuat
berpikir jauh dekat dalam kehidupan.Pentingnya peran aktif pemerintah dan negara dalam
menjunjung tinggi kaedah-kaedah dalam kehidupan berpancasila tidak hanya sebagai alat
pemukul untuk pembangkang tapi bjuga alat pemersatu seluruh bangsa seperti yang
diucapkan dan diidamkan para pendahulu bangsa sebagai negara yang bhineka tunggal
ika.Pemerintah juga harus memulai lagi mengadakan sosialisasi tanpa lelah pada masyarakat
atau setidaknya memberikan kenyamanan melalui tindakan yang sesuai dengan pancasila agar
kepercayaan dan kebudayaan akan berjalan beriringan dan terjadi harmonisasi yang
padu.Pembatasan terhadap media yang menyiarkan perilaku menyimpang dari kelima sila
dalam pancasila karna media sedikit banyak juga memiliki peran aktif dalam baik buruk moral
bangsa.Sebagai warga negara dalam sebuah negara yang memiliki banyak keanekaragaman
budaya dan bangsa sudah sepatutnya kita saling bergotong royong bersatu untuk
mengamalkan tindakan-tindakan yang mencerminkan perilaku terpuji pada anak-anak. Dari
yang tersederhana hingga yang tersulit,mengajarkan lagi lewat pendidikan Formal atau
Anformal,membuat program-program baru untuk memperbarui sistem pendidikan khususnya
pendidikan pancasila.Saya rasa Pelajaran PPKN lebih penting untuk mendidik bangsa..

Penutup

Demikian isi yang dapat saya buat , mohon maaf jika didalam tulisan ad sumber refrensi
atau kata danbahasa yang tidak jelas dan menyinggung. Sekiranya itu karna kesalahan dan
kehilafan saya semata. Jika berkenan untuk memberika kritik dan pendapat bisalangsungt
kirim email ke email saya : Khasabat19@yahoo.com

Terimakasih (Pancasila!!!!)

C.

Beberapa saran atau solusi yang harus dijalani bangsa.

untuk pemerintah
1. Menggalakan lagi semua aktifitas yang memberikan contoh perilaku pancasila
2. Mengubah image tdak mengumbar janji tanpa perilaku yang baik agar dapat dipercaya
lagi oleh masyarakat,saat kampaye karna seharusnya saat-saat itu kita butuh perilaku
baik sebagai pancasila
3. Menjadikan pendidikan PPKN sebagai mata pelajaran wajib
untuk Masyarakat
1. Menjadikan Pancasila sebagai Kebudayaan yang harus diajarkan sejak dini kepada anak
– anak
2. Memberikan contoh teladan – teladan sesuai tindakan pancasila sebagai refrensi
didalam khalayak umum
3. Mengubah aksi anarkis dan rasis menjadi contoh perbuatan buruk yang harus dihindari
dan ditiadakan.

