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BAB 1
PENDAHULUAN
ABTRAKSI
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang secara resmi tercantum
dalam Pembukaan Uud 1945, dan ditegaskan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
bersama-sama dengan UUD 45 diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II
No.7. Dan Pancasila pasti memiliki kedudukan yang sangat penting untuk bangsa
Indonesia yaitu menjadi digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat
pada bangsa Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pandangan hidup bangsa, menjadi dasar negara Indonesia, menjadi Ideologi Bangsa dan
Negara Indonesia. Namun kini nilai Pancasila mulai diabaikan dan hal ini akan
mengarahkan pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme serta pada akhirnya akan
menuju kepada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka untuk mencegah
terjadinya hal tersebut dan demi terbentuknya kebudayaan Nasional yang benar-benar
dapat menyatukan kembali seluruh komponen budaya bangsa, perlu kita mempelajari
dan mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah dan warisan-warisn budaya kita, dan
juga demi mencari jati diri yang bhineka itu.
LATAR BELAKANG MASALAH
Di zaman yang penuh dengan persaingan ini maka Pancasila seolah-olah
terlupakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal sejarah perumusannya
melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut
akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu Pencasila
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4.
Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kedaulatan yang tidak terpisahkan
karena setiap sila dalam Pancasila mengandung empat sila lainya dan kedudukan dari
masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatkan atau dipindah-pindah. Hal
ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis-hierarkis yang berarti bahwa
kelima sila Pancasila itu menunjukan sesuatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat2

tingkat, dimana tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian
susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dindahkan.
Sedih melihat negara kita tercinta Indonesia berada dalam kondisi yang terpuruk.
Politik penuh kecurangan. Ekonomi negara kacau balau tak terkendali, sosial menurun
dengan banyaknya kerawanan sosial, budaya semakin terkikis oleh penjajahan cara
baru, pertahanan kebobolan, dan keamana tidak bisa diandalkan hingga banyak
investor bahkan warga negara yang memilih kabur dari negara kita yang tercinta ini.
Aneh memang, Negara sekaya Indonesia bisa mengalami keterpurukan dan juga
krisis multi dimensi yang semakin hari semakin tak bisa dikendalikan. Begitu banyak
permasalahan yang terjadi di negeri yang kata band Koes Plus tongkat, kayu dan batu
bisa jadi tanaman. Sebenarnya ada apa sih dengan Negara kita yang kaya sehingga
dijuluki zamrud katulistiwa ini?
Segala sesuatu pastilah ada sebabnya. Sebab-akibat adalah dua hal yang tidak
bisa dipisahkan di dunia ini. Karena itu, kita kita bisa melihat sebab-sebab dari akibat
yang telah terjadi. Contoh, kenapa sih tagihan listrik membengkak? Jawabannya
mungkin karena lupa mematikan lampu dan juga televisi. Kenapa sih tagihan telepon
naik? Jawabannya mungkin karena keseringan internetan. Nah, seperti itulah kita akan
melihat sebab dan akibat krisis multi dimensi di Indonesia.
Sebenarnya hanya ada satu alasan atau sebab yang pasti kenapa Indonesia
gagal menjadi Negara yang disegani, maju dan terhormat. Ada satu kata yaitu
Pancasila,Negara kita yang katanya menggunakan Pancasila sebagai dasar negaranya
justru hanya menjadikannya nyanyian yang dulu ketika sekolah sering kita nyanyikan
bersama teman-teman. Pancasila sebagai ideology yang katanya terbaik dan diambil
dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia toh pada kenyataanya tidak bisa membawa
Negara pada cita-cita yang diharapkan, yaitu kemakmuran Negara. Yang terjadi justru
kemakmuran pejabat yang melakukan korupsi. Apa Pancasilanya yang salah? Apa
penataran P4-nya yang kurang sempurna?
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Pancasila hanya dasar, dan itu tak berarti tanpa adanya subjek yang dikenakan
kepadanya, yaitu pelaku atau pelaksana dari Pancasila itu sendiri. Yang saya
lihat,mayoritas masyarakat Indonesia seolah tak peduli dan bahkan acuh tak acuh
terhadap dasar yang dilambangkan dengan burung garuda gepeng yang dipajang di
depan kelas. Kenapa sebenarnya? Kenapa banyak warga Negara tidak peduli pada
dasarNegara mereka? Apakah layak disebut warga Negara?
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis merumuskan masalah yang
akan dibahas diantaranya:
1. Bagaimana sejarah Pancasila ?
2. Apa kedudukan dan fungsi Pancasila ?
3. Contoh tindakan apa yang bertentangan dengan nilai Pancasila ?
TUJUAN
Tujuan penulis menulis makalah ini antara lain sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila.
b. Untuk mengetahui kedudukan dan funsi Pancasila di negara Indonesia.
c. Untuk mengetahui tindakan apa saja yang bertentangan dengan nilai pancasila yang
mengakibatkan terkikisnya nilai Pancasila.
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BAB II
PEMBAHASAN
 SEJARAH PANCASILA.
Orang tidak melihat tiga waktu itu sebagai rentetan proses yang saling
terkait.Tanggal 1 Juni 1945, Pancasila sebagai calon dasar Negara, baru dirumuskan dan
diajukan Soekarno kepada sidang BPUPKI (Badan Pembantu Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia). Tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membuat sebuah panitia kecil
berisi 9 anggota dengan pimpinan Soekarno untuk mebahas tawaran Soekarno itu. Baru
pada 18 Agustus 1945 Pancasila disahkan sebagai dasar Negara.
Menjelang kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang berusaha menarik
perhatian para pemimpin kita dengan mendirikan panitia persiapan kemerdekaan dan
BPUPKI. Pertanyaan yang timbul pada sidang yang berlangsung tiga hari tersebut
adalah. Jika Indonesia merdeka apa yang menjadi dasar negara ? Begitu banyak
pendapat teori dan perdebatan. Tetapi pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato dan
memukau semua orang yang hadir pada sidang tersebut. Jika hanya memikirkan hal
yang remeh-remeh kapan Indonesia akan merdeka? Dasar Negara haruslah simpel dan
universal. Ada 5 poin yang utama yang dikemukakan Soekarno pada saat itu yaitu:
1. Kebangsaan
2. Kemanusiaan
3. Kerakyatan
4. Keadilan Sosial
5. Ketuhanan
Dan jika kelima poin tersebut disimpulkan maka menjadi gotong royong. Karena
itu gotong royong merupakan roh dari Pancasila. Soekarno dalam pidatonya juga
mengatakan, Ketuhanan Dengan Berkebudayaan. Akhirnya dibentuklah panitia untuk
menyusun Pancasila sebagai dasar Negara, dan lahirlah Piagam Jakarta. Ada perbedaan
pada sila pertama saat itu yaitu : Ketuhanhan dengan menjelankan Syariat Islam.
Dengan mempertimbangkan suara dari Indonesia Timur maka sila Pertama diganti
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menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sering dipolitisir oleh pihak-pihak
tertentu. Pada tahun 1957-1959 ada pemikiran untuk merumuskan kembali dasar
negara. Dewan Konstituante memperdebatkan hal itu selama 2 tahun dengan beberapa
pilihan :
1. Dasar Negara Pancasila dipertahankan
2. Dasar Negara Islam
3. Dasar negara Sosial Demokratis
Pada akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dan membubarkan
Dewan Konstituante dan kembali pada Pancasila. Untuk mempertahanakan Pancasila,
Soekarno membuat indoktrinasi yang dikenal dengan 7 Pokok Indoktrinasi yang
berujung membuat Pancasila menjadi dogmatis dan menjenuhkan. Banyak orang
menolak Pancasila hanya karena merasa ingin berbeda dengan pihak penguasa, karena
Pancasila di politisir oleh Pihak-pihak yang berkuasa untuk melanggengkan
kekuasaannya.
Apa yang membuat pancasila menarik adalah nilai-nilai persatuan tapi
universal yang dikandung didalamnya. Ketika kita dihadapi oleh beberapa persoalan
multidimensional dan mulai kehilangan arah, maka ada pihak yang mengusung budaya
kearab-araban pada satu sisi ada kebarat-baratan pada sisi yang lain. Ditengah
kebingungan ini muncul pertanyaan tentang apa sih jati diri kita sesungguhnya yang
dapat mempersatukan semua pihak. Karena pertanyaan tersebut dan tampak
mengabaikan pihak yang lain, maka Pancasila menjadi jawaban yang Relevan.
Sebagai nilai-nilai dasar, Pancasila telah mencakup semuanya. Kesadaran akan
nilai-nilai universal yang ada di Indonesia telah terangkum semuanya di dalam Pancasila.
Pancasila harus dibuat bermakna bagi kehidupan kita agar tidak hanya menjadi sekedar
konsep yang sewaktu-waktu dapat dibuang. Karena itu kesadaran akan Pancasila harus
muncul dari bawah.
Nilai-nilai dasar sangat penting untuk selalu dimaknai kembali. Karena
generasi dimasa mendatang belum tentu bisa menghayati Pancasila sebagai perekat
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dasar yang mempersatukan Indonesia. Hal tersebut akan sulit sekali dicapai jika kita
tidak berusaha memaknai kembali nilai-nilai luhur Pancasila. Jika Pancasila hanya
dalam satu momentum saja. Kita akan kehilangan fakta sejarah yang benar. Dan kalau
sejarah sudah kehilangan fakta, itu namanya bukan sejarah.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANCASILA
Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah yang memiliki ruang lingkup yang
sangat luas utama dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan
fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang
konsekuensi aktualisasinya pun juga memiliki aspek yang berbeda-beda, walaupun
hakikat dan sumbernya sam Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang
berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demikian
pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainya.
Dari berbagai macam kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai titik sentral
pembahasan adalah kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik
Indonesia, hal ini sesuai dengan kuasa finalis Pancasila yang dirumuskan oleh
pembentuk negara pada hakikatnya adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila digali dari unsur-unsur yang berupa nilai-nilai yang terdapat pada bangsa
Indonesia sendiri yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu Fungsi
Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan sebagai Pandangan hidup
Bangsa Indonesia. Dan kedudukan Pancasila antara lain:
1. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Republik Indonesia
BEBERAPA KEKUATAN PANCASILA
1. Sebagai basis dasar berbangsa dan bernegara, Pancasila memiliki kekuatan - kekuatan
integrative . Pancasila menyediakan ruang untuk menampung keberagaman
perbedaan primordial yang dapat dipertemukan dalam “kehendakbersama”.
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2. Sebagai Ideologi terbuka. Pancasila memiliki kemampuan adaptasi dengan
perubahan zaman tanpa beban prinsip kesakralan sebagaiman agama.
3. Prinsip Bhineka Tunggal Ika yang ada, memungkinkan perbedaan, politik,keyakinan,
agama,

kebudayaan,

dipersatukan

dalam

puncak-puncak

Budaya

tanpa

penyeragamanmu.
4.Secara substantial Pancasila merupakan perpaduan : Agama (kepercayaan
kepadaTuhan YME), Kebudayaan (Bhineka Tunggal Ika) dan Barat (Demokrasi,
HAM,Kemanusiaan, pluralisme dsb).
5.Nilai-nilai universal agama seperti: kemanusiaan, keadilan, demokrasi dapat
dipertemukan disini, tanpa harus mempersoalkan perbedaan ritual agama sebagai
alasan untuk membuat ideology alternative.
6. Pancasila juga memberikan ruang pada sekularisi parsial, terhadap system politik,
orientasi budaya, termasuk penerapan system demokrasi yang secara tradisional tidak
seluruhnya disediakan agama.
7. Pancasila juga menyediakan ruang dialogis yang secara teoritik melindungi kelompok
minorita, menghargai perbedaan cultural (multikulturalisme), dan memandang
pluralitas sebagai condition sine guanon. Prinsip ini dapat mengeliminasi konflikbudaya yang muncul akibat semangat neo-primordialisme termasuk egois kolektif
yang numpang dalam semangat keagamaan.
KELEMAHAN PANCASILA :
1) Pancasila tidak memiliki sabuk pengaman atas kemungkinan terjadinya
penyalahgunaan atas dirinya-sendiri. Baik dalam overdosisi dalam penerpannya,
seperti terjadinya perubahan Pancasila sebagai ideology Negara menjadi “pseudo
agama” diperlakukan sebagai idoleogi tertutup (doktriner) seperti yang terjadi
sepanjang Orba maupun defisit ideology seperti yang terjadi sekarang.
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2) Premis Sentral bahwa Pancasila memberikan rumusan Indonesia bukan Negara
sekunder dan bukan Negara agama, lebih banyak menyulitkan daripada menjadi
problem solving dalam sengketa hak-hak “kepercayaan”. Posisi Negara sebagai
apparatus-keyakinan telah melampaui batas-batas yang dibutuhkan.
3) Kelemahan dan sekaligus kekuatan Pancasila adalah kekaburannya. Akibatnya
Pancasila mudah terjebak pada monopoli interpretasi, multi-interpretasi dan
intrumentalisasi kepentingan kekuasaan.
ANCAMAN :
Jika pancasila hanya menjadi daftar keinginan bersama (das-sollen) tetapi
ksoong dalam implementasinya (das-seinnya). Jika pancasila kehilangan pendukung
sebagai konsekuensi atas rendahnya komitmen. Seperti disinyalir oleh Kompas, sudah
menjadi keprihatinan umum, ideology pancasila tidak lagi mengambil porsi sentral
dalam wacana public, lebih-lebih dalam beberapa tahun belakangan ini. Bahkan mulai
muncul kekhawatiran tentang kemungkinan Pancasila digeser oleh ideology lain. Jika
terjadi gerak polirik keaagamaan yang mengarah pada politik teokrasi-otoriter yang
memaksakan doktrin androsentris dan mengancam pandangan antroposentris. Jika
terjadi hegemoni budaya (Barat) yang mendalangi seluruh perjalanan bangsa, yang
membuat kita tidak memiliki kemandirian dan harga diri.
TANTANGAN PANCASILA:
Ditingkat empiris Pancasila telah gagal menjadi guidance atas prinsip-prinsip
yang dirumuskan sendiri dalam tingkat implementasi, Pancasila telah kehilangan daya
tahannya untuk menjaga “kehendak bersama”.
Kegagalan Pancasila, bukan karena Pancasila tidak memiliki elemen-elemen yang
mempertemukan kebutuhan bersama, tetapi lebih kepada tidak adanya inkonsistensi
dalam penerapannya.
Dalam kenyataanya, elemen-elemen yang mendasari pembukaan UUD 1945,
nyaris menjadi fosil tata nilai. Dalam bidang ekonomi pasal 33 nyaris tidak pernah
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secara sungguh-sungguh menjadi dasar kebijakan ekonomi makro. Seluruh kebiajkan
yang ada seluruhnya didikte oleh neo liberalisme lewat consensus Washington dengan
sepuluh prinsipnya. Dalam dunia pendidikan rencana mem-BHP-kan 81 perguruan
tinggi negeri (PTN) se-Indonesia, menjadi kontradiktif dengan jiwa Pasal 31 UUD1945
(kemal, Kompas, 4 Maret 2008) Sikap kompetitip Pancasila dengan agama,sebagai
system nilai yang memiliki watak dan karakteristik yang berbeda, telah melahirkan
kompetisi baik dalam bidang Ideologi (Politik) maupun sebagai pendefmisi relitas.
Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan antara partai berlandaskan ideology
agama dengan partai berlandaskan ideology sekuler, kecuali system simboliknya, secara
ideologis keduanya tidak mudah dipertemukan dan berpotensi melahirkan konflik.
Dimasa depan ketegangan baru yang mungkin terjadi, adalah polarisasi
pemahaman keagamaan yang telah menjamur pasca-orde baru. Derasnya pemahaman
konservatisme keagamaan model ichwanul-Muslimin atau wahabiya, khusunya
dikalangan mahasiswa dikampus-kampus umum, diduga akan mempengaruhi
perkumpulan baru dalam demokrasi di Indonesia.
Kecendurngan seperti ini penting untuk dipastikan sketsanya, pertama-tama
bukan untuk menghentikan kekhawatiran yang mungkin terjadi, tetapi lebih pada
pencegahan kemungkinan terjadinya “clash culture” dan mentradisikan dialog-dialog
agar klaim tafsir agama tidak terjebak pemutlakan tafsir yang mematikan.
TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI PANCASILA
Mari kita bahas satu persatu tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila.
SILA PERTAMA KETUHANAN YANG MAHA ESA
Kita mengakui sebagai Negara bangsa yang bertuhan, bangsa yang
berkeyakinan dan bukan komunis ataupun atheis, tetapi apakah pengejawan tahannya
telah terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat hampir di setiap kota di negeri ini
ada yang namanya lokalisasi? Itu adalah tempat berkumpulnya para pelacur yang
menjajakan dirinya kepada pria-pria hidung belang. Dalam semua agama yang dianut
di Negara kita ini, saya yakin pelacuran adalah dosa dan hukumnya haram. Tapi kenapa
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pelacuran justru diadakan oleh pemerintah melalui lokalisasi? Bukankah lokalisasi itu
yang mengatur adalah pemerintah? Katanya bertuhan, tapi kenapa tumah ibadah bisa
dekat dengan pelacuran?
SILA KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP
Benarkah kita semua warga Negara Indonesia adlaah manusia? Saya yakin
jawabannya ya, karena hanya mereka yang berakal yang bisa menerima kesepakatan
mengenai konstitusi dan kenegaraan. Tapi pantaskah kita disebut manusia bila kita
bersifat dan bersikap layaknya binatang? Bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi
berkenaan dengan pelanggaran HAM di Negara ini? Kasus GAM, Timor TImur, Tragedi
Mei 2008, Kerusuhan Monas, itu semua bisa disebut manusia yang beradab? Apakah
pengeroyokan, pembunuhan, penyiksaan dan main hakim sendiri bisa disebut
kemanusiaan yang beradab? Apakah disebut manusia bila membiarkan warga
negaranya mati kelaparan karena tidak mampu membeli sembako yang harganya
melangit tatkala tiga huruf yang dijadikan lelucon di televise (BBM) meroket bak
pesawat ulang alik Chalenger. Dimana sisi kemanusiaan yang beradab ketika masih dan
sering kita temui warga miskin yang terinjak-injak dalam pembagian sembako gratis
atau keluarga yang memilih bunuh diri sebagai jalan keluar? Dimana sisi
kemanusiaannya tatkala anggota dewan yang berjas dan berdasi meminta kenaikan gaji
yang tinggi sementara banyak warganya yang masih makan Senin-Kamis layaknya
puasa sunah? Adil dan beradabkah?
SILA KETIGA PERSATUAN INDONESIA
Inilah yang lucu dari para subjek negara di Indonesia. Persatuan seperti apa yang
ditampilkan? Persatuan seperti apa yang telah terjadi dan terlihat nyata di negara
ini?Apakah persatuan mengganyang aliran sesat dengan kekerasan? Apakah persatuan
menolak harga BBM dengan menyerang dan melemparkan molotov? Apakah persatuan
mogok makan sebagai bentuk protes? Atau mungkin persatuan paduan suara DPR yang
mengatakan ”ya” sementara mata mereka tampak seperti senter yang mulai kehabisan
baterai? Apa persatuan karena telah ada ”pelicin” yang membuat kita mau
menyingsingkan lengan baju? Atau persatuan yang ditunjukkan dengan bersama-sama
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menyanyikan lagu kebangsaan dan mengadakan acara peringatan tanpa bisa diambil
dan diresapi maknanya? Yang mana nih?
SILA

KEEMPAT

KERAKYATAN

YANG

DIPIMPIN

OLEH

HIKMAT

KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWATAN PERWAKILAN.
Pertanyaan dari sila terpanjang ini adalah, sudahkah kita menggunakan jalan
musyawarah sebagai penyelesaian? Atau kita lebih memilih jalan yang lebih muda
yang disimbolkan dengan amplop? Atau mungkin melalui pentungan dan kapak yang
siap memotong leher kita kapan saja? Dimana sisi musyawarahnya? Sudahkah rakyat
dipimpin oleh para pemimpin yang memiliki kebijaksanaan layaknya Nabi Muhammad,
Yesus, atau Budha? Sudah pulakah suara-suara masyarakat terwakilkan oleh orangorang yang katanya cerdas yang kita pilih dengan menusukkan paku? Kalau telah
terwakilkan, kenapa bisa terjadi banyak keputusan-keputusan kontroversial yang
bertentangan dengan keinginan masyarakat? Jujur saja, musyawarah adalah ciri khas
dari negara ini semenjak nenek moyang kita. Tapi sepertinya musyawarah sebagai
penyelesaian masalah yang kita banggakan ini hanya milik nenek moyang kita yang
katanya seorang pelaut. Dan terakhir....
SILA KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Kita tahu pasti kalau sila inilah yang paling banyak disorot saat ini. Keadilan
yang dilambangkan denganrasi bintang Libra, ternyata hanyalah kumpulan buku-buku
berbahasa Belanda yang menjadi monopoli orang-orang berdompet tebal alias orang
kaya harta. KUHP yang dibanggakan seolah hanya digunakan sebagai formalitas, dan
hanya akronimnya yang sering dipakai (KUHP – Kasih Uang Habis Perkara). Adilkah
maling ayam yang tewas di tangan massa yang tak beradab dengan koruptor milyaran
rupiah yang bisa melenggang wisata keluar negeri? Apakah adil ketika para pejabat
dan konglomerat hitam yang telah merugikan negara milyaran rupiah itu bebas tak
bersyarat? Adilkah sementara tetangga kita yang mencuri karena kemiskinan tewas
terpanggang dengan mengenaskan? Yang terjadi sekarang adalah:
Sila 1. Banyak yang lebih takut sama Bos daripada sama Tuhan.
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Sila 2. Banyak yang pada nggak peduli sama keadaan saudara kira yang terkena
musibah dan di kampung-kampung yang buat makan aja susah.
Sila 3. Banyak persepsi, banyak argumen, banyak kepentingan yang justru jauh dari
persatuan.
Sila 4. Sudah nggak ada lagi musyawarah mafakat, karena beda pendapat
mendingan jadi oposisi ketimbang jalan bareng.
Sila 5. Yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
Dari pembahasan kelima sila di atas, bisalah kita menyimpulkan kalau Pancasila
yang terdiri dari lima sila dengan masing-masing simbol yaitu bintang, pohon beringin,
kepala banteng, rantai dan padi dan kapas ternyata tidak diamalkan dengan baik.
Begitu banyak contoh-contoh nyata tentang pelanggaran akan nilai-nilai dasar
Pancasila. Bukankah pelanggar dasar negara patut dan pantas untuk dihukum? Lalu
kenapa mereka tidak dihukum? Apakah hukum hanya milik para pejabat dan
konglomerat?
Dari pembahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa bila kita ingin
bangkit dari segala keterpurukan bangsa dan krisis multidimensi, marilah kita kembali
ke Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman kita. Ke depan, apakah sebagai
pengikat, Pancasila masih bisa diandalkan.
Tergantung bagaimana orang Indonesia menanggapinya sekarang. Kalau saya,
jujur saja, sangat khawatir. Orang sekarang malas berbicara soal Pancasila. Saya
bertanya, siapa yang mau berdiskusi soal Pancasila sekarang? Orang kampus saja, sudah
ogah. Sebagai warga negara, justru hal seperti itu sangat saya khawatirkan. Tidak ada
sebuah negara yang tidak tegak di atas sebuah ideologi. Selonggar apa pun pengertian
ideologi itu. Amerika punya ideologi, ideologi demokrasi. Kita punya apa? Angkatan
pergerakan nasional sudah memberikannya kepada kita, yakni Pancasila. Sayangnya,
dalam upaya penerapannya, Pancasila selalu ditawarkan dalam bahasa cuci otak.
Dipaksakan dengan cara indoktrinasi.
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BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar negara harus ada sebab tanpa adanya suatu nilai yang
jelas maka suatu reformasi akan mengarahk pada suatu disintegrasi, anarkisme,
brutalisme serta pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran bangsa dan negara
Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus
berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusawaratan/perwakilan dan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
SARAN
Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat menyadari betapa pentingnya peran
Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dari itu kita dituntut
untukmengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maka akan tercipta
bangsa yang maju tentram sejahtera. Oleh karena itu, demi terbentuknya kebudayaan
Nasional yang benar-benar dapat menyatukan kembali seluruh komponen budaya
bangsa, perlu kita mempelajari dan mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah dan
warisan-warisn budaya kita, dan juga demi mencari jati diri yang bhineka itu.
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