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JUDUL
HUBUNGAN GOTONG ROYONG DENGAN EKSISTENSI PANCASILA

Abstrak
Pancasila itu bagian tak terpisahkan kehidupan bangsa Indonesia dan gotong
royong merupakan sifat yang tidak terpisahkan oleh bangsa karena termasuk
ciri khas budaya dari leluhur negara Indonesia. Dalam sejarah terdapat
berbagai macam unsur yang terkait mulai zaman dahulu hingga sekaraang ini.
Di masa Orde Baru banyak terjadi idiologi-idiologi kelompok masyarakat yang
tidak menganggap adanya pancasila, namun karena adanya kebersamaan
yang bersifat “gotong royong” itu telah menyemangatkan bangsa untuk
menyingkirkan pihak-pihak tersebut demi kemakmuran dan kesejahteraan
Indonesia.
Dalam pengamalan pancasila khususnya sila ke-3 “Persatuan Indonesia”
membuat semangat gotong royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia.
Maka makna pancasila perlu dilestarikan karena pancasila merupakan satu kesatuan dari
sila-sila yang ada tidak dapat terpisakhan. Bahwa pancasila sebagai idiologi bangsa
yang mempunyai fungsional sekaligus sumber inspirasi pembangunan untuk
mewujudkan keadilan sosial demi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Gotong royong merupakan paham dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan. Untuk
membangun peradaban sebuah bangsa harus dilakukan dengan membangun budi
pekerti serta membangkitkan semangat kebersamaan. Seperti yang telah dilakukan oleh
para agamawan dan tokoh-tokoh generasi pendiri NKRI. Indonesia bila ingin kembali
berjaya seperti Sriwijaya dan Majapahit tidak bisa hanya dilakukan oleh satu golongan
saja, tetapi harus dilakukan secara bersama oleh semua komponen bangsa dengan
melibatkan masyarakat.
Manipulasi serta deviasi Pancasila di masa rezim (Orde Baru). Pancasila malah
dipandang sebagai rumusan usang tak bermakna serta mulai „disingkirkan‟ dari
ruang-ruang publik, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Bahkan ada upaya-upaya untuk menggeser Pancasila dengan ideologi lain
yang justru lebih bersifat sektarian. Pancasila dilihat dan dipreteli satu persatu,
sila demi sila. Tak lagi dilihat dan dimaknai secara satu kesatuan. Sudah
saatnya kita „kembali‟ pada Pancasila, menghidupkannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai kepentingan
bersama.
Maka itu kita harus melakukan gotong royong demi kepentingan bersama. Gotong
royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia khususnya, sebagaimana yang
tertuang dalam pancasila yaitu sila ke- 3 “Persatuan Indonesia”. Perilaku gotong royong
yang telah dimiliki Bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Gotong royong merupakan
keperibadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan
masyarakat.

Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang masalah di atas, agar penulis memperoleh hasil tugas
akhir yang diinginkan maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang di antaranya
adalah berikut:
1. Apakah yang disebut gotong royong secara paham dinamis dalam pancasila?
2. Apakah yang di maksud manipulasi pancasila di masa rezim Orde Baru?
3. Apakah gotong royong mempunyai arti dalam pancasila?
Tujuan perumusan masalah di halaman sebelumnya adalah agar pembaca memahami
tentang makna gotong royong dalam pancasila dan tidak salah persepsi mengenai makna
gotong royong dalam pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.
A. Pendekatan


Yuridis

Yuridis di dalam makalah ini dalam gotong royong tidak memeda-bedakan pendapat
atau golongan agama. Itu terbukti dalam beberapa pembahasan makalah di halaman
selanjutnya. Berikut sedikit ulasannya,” dalam penanaman gotong royong

idiologi

pancasila khususnya sila pertama, pendapat para golongan agama menafsir bahwa
kebebasan beragama mengandung arti bebas tidak beragama maka itu jadi perdebatan
golongan ”.


Historis

Dari masa Orde Baru dalam pencetusan pidato Bung Karno, itu bahwa gotong royong
itu merupakan suatu semangat untuk memajukan bangsa demi mencapai kesejahteraan
bersama. Nmaun dengan berjalannya waktu generasi di masa mendatang belum tentu
bisa menghayati Pancasila sebagai perekat dasar yang mempersatukan Indonesia.



Sosiologis

Kurangnya kesadaran warga tentang pentingnya pancasila dan gotong royong,
kurangnya peran serta elemen kemasyarakatan yang di pengaruhi oleh budaya asing
yang ada di Indonesia yang bersifat individualis dan materialis.

BAB II
PEMBAHASAN

1. Gotong royong paham secara dinamis dalam pancasila
Gotong royong paham secara dinamis dalam pancasila merupakan paham kekeluargaan
dalam kebersamaan untuk

membangun Indonesia yang lebih maju lagi berdasar

landasan dasar negara yaitu pancasila.


Membangun Peradaban Budi Pekerti Bangsa

Untuk membangun peradaban demi tujuan berbangsa dan bernegara harus dilakukan
dengan cara membangun budi pekerti serta membangkitkan semangat kebersamaan.
Menurut Bung Karno, Indonesia bila ingin kembali berjaya seperti Sriwijaya dan
Majapahit tidak bisa hanya dilakukan oleh satu golongan saja, tetapi harus dilakukan
secara bersama oleh semua komponen bangsa dengan melibatkan masyarakat.
Gotong royong adalah solusi kebersaan membangun peradaban dan budi pekerti bangsa
dalam persatuan Indonesia. Oleh karena itu perlu penghayatan nilai-nilai pancasila
sebagai perekat dasar untuk mempersatukan Indonesia.


Lunturnya Nilai-Nilai Gotong Royong Untuk Membangun Peradaban
Bangsa

Indonesia merdeka karena adanya semangat gotong royong, kebersamaan dan bahu
membahu. Setelah reformasi semangat tersebut seperti agak ditinggalkan. Salah satu
penyebabnya adalah penggunaan uang atau dana sebagai tolok ukur yang cukup untuk
partsipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.
Secara nyata uang menjadi perusak semangat gotong royong. Banyak peristiwa
terorisme akhir-akhir ini salah satu penyebab tidak berjalannya pengawasan masyarakat
adalah sudah mulai lunturnya semangat gorong royong. Dengan kurangnya semangat

gotong royong, maka masyarakat menjadi tidak peka terhadap sesuatu yang terjadi di
lingkungannya. Gotong royong adalah pola pertahanan terbaik dalam masyarakat,
gotong royong mampu menjadi alat komunikasi yang efektif.
Yang diharapkan bangsa untuk menjaga sikap kegotongroyongan adalah masyarakat
atau rakyat harus mampu menjadi penjaga pilar kejayaan Pancasila dengan tetep
menjaga semangat kegotongroyongan di dalam kehidupan bermasyarakatnya, berbangsa
dan bernegara.
2. Manipulasi Pancasila di Masa Rezim Orde Baru
Manipulasi Pancasila di masa rezim Orde Baru adalah adanya beberapa
kelompok masyarakat pasca Reformasi yang menganggap bahwa Pancasila
hanya bagian propaganda rezim Orde Baru semata. Pancasila malah
dipandang sebagai rumusan usang tak bermakna serta mulai „disingkirkan‟ dari
ruang-ruang publik, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan sebagainya.
Bahkan ada upaya-upaya untuk menggeser Pancasila dengan ideologi lain
yang justru lebih bersifat sektarian. Pancasila dilihat dan dipret atu persatu, sila
demi sila. Tidak dilihat dan dimaknai secara kesatuan yang utuh.
Pihak nasionalis yang diwakili PNI juga memiliki pemikiran yang lain. Mereka
mengikuti pemikiran Bung Karno yang menempatkan kebangsaan sebagai sila yang
utama. Bung Karno menamakan Ekasila (Gotong Royong). Namun para golongan
agama dalam penafsiranya tidak bisa menerima ini juga, karena sila utamanya menjadi
bukan sila ke-Tuhanan. Perbedaan beragama mengandung arti bebas tidak beragama
maka penafsiran itu jadi perdebatan masing-masing golongan dan itu menjadi satu
idiologi negara.
3. Arti Gotong Royong Dalam Pancasila
Bahwa pancasila merupakan idiologi negara yang mempunyai fungsional sekaligus
inspirasi pembangunan nasional untuk keadilan sosial demi kemakmuran bengsa
Indonesia. Dalam pembangunan nasional terdapat sifat kebersamaan yang di landasi

gotong royong. Karena gotong royong termasuk warisan leluhur bangsa yang perlu
dihayati dalam pancasila dan di lestarikan.
Berikut contoh gotong royong yang perlu dilestarikan:
o Warga masyarakat yang dulunya murni bergotong royong menggarap sawah
kini menjadikan sawah sebagai lapangan pekerjaan. Warga yang terlibat dalam
menggarap sawah itu disebut dengan buruh tani.Akibatnya lambat laun, tradisi
sambatan pun memudar.
o Undangan sambatan pun melalui sistem dari mulut ke mulut. Tidak perlu rapat
ataupun panitia. Tuan rumah tinggal minta tolong seseorang, dan orang inilah
sebagai duta yang menyampaikan informasi sambatan ke tetanga lainnya.
o

Dulu di dalam masyarakat dikenal adanya tolong menolong secara kolektif yang
disebut dengan sambatan. Sambatan merupakan suatu sistem gotong royong di
kampung dengan cara menggerakkan tenaga kerja secara masal yang berasal dari
warga kampung itu sendiri untuk membantu keluarga yang sedang tertimpa
musibah atau sedang mengerjakan sesuatu, seperti membangun rumah, menanam
serta memanen padi dan menyelenggarakan pesta pernikahan. Tujuannya
meringankan pekerjaan seseorang secara benar.

o Adanya perubahan ekonomi Indonesia yang memungkinkan masuknya modal
asing dan liberalisasi. Masuknya nilai-nilai budaya asing mulai masuk di
kehidupan masyarakat Indonesia membuat perekonomian masyarakat berangsurangsur berubah dari ekonomi agraris ke industri. Indusri berkembang maju dan
pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada
pertimbangan ekonomi, sehingga bersifat materialistik. Maka nilai kegotong
royongan mulai memudar.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian yang telah dipaparkan pada halaman sebelumnya dapat diambil
kesimpulannya, bahwa bangsa Indonesia mampu menjaga pilar kejayaan Pancasila
dengan menjaga semangat kegotong royongan dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Apabila pancasila bila tidak didasari ciri khas leluhur bangsa “gotong
royong” maka pengertian pancasila tidak begitu berarti bagi bangsa Indonesia. Negara
Indonesia akan terpecah belah, karena tidak ada rasa saling tolong menolong,
menghormati, dan kebersamaan. Bahkan di Indonesia tidak ada lagi perbedaan ras,
agama, adat dan suku bangsa.

Saran
Harus menanamkan sikap gotong royong yang dihayati oleh pancasila kepada
generasi penerus bangsa, supaya bangsa kita lebih adil dan makmur. Dalam membangun
kebersamaan bangsa ini perlu juga sikap bhinneka tunggal eka walaupun berbeda-beda
ras, agama dan suku bangsa tetap satu juga.
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