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ABSTRAK
Eksistensi Pancasila Dalam Konteks Modern dan Global Pasca Reformasi

Era Reformasi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Soeharto pada
21 mei 1998,sebagai akibat dari demonstrasi besar besaran yang didominasi
khususnya oleh para mahasiswa. Mulai saat itulah bangsa Indonesia muai menata
system pemerintahan yang carut marut semenjak masa orde baru. Saat itulah
pembersihan dan pelurusan

makna dari pancasila yang telah banyak

diselewengkan pada masa orde baru. Apa dengan pembersihan makna pancasila
yang sesungguhnya telah menjadikan bangsa Indonesia memahami bahkan
mengamalkan pancasila sesuai dengan nilai nilai yang terkandung di setiap sila
pancasila? Bukan hanya factor ekstenal saja tapi internal juga mempengaruhi.
Masuknya budaya barat ke Indonesia juga berpengaruh pada nilai nilai pancasila.
Salah satunya modernisasi.

Modernisasi merupakan kebudayaan bangsa barat yang telah diterima oleh
masyarakat global di seluruh belahan dunia terutama bagi kaum konsumtif.
Kebudayaan semacam inilah yang mampu menggeser nilai nilai yang terkandung
di dalam pancasila. Pancasila yang sesungguhnya digali dari masyarakat
Indonesia sendiri secara tidak langsung berpengaruh pada kepribadian bangsa
Indonesia. Apakah di zaman yang serba modern saat ini pancasila masih diakui
eksistensinya? Apalagi Indonesia adalah Negara yang sedang mengalami krisis
global akibat dari pergantian masa orde baru ke masa reformasi, jelas sangat
berpengaruh bagi bangsa Indonesia sendiri terutama di ideology Negara kita.
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Pengaruh dari adanya modernisasi secara mengglobal yang sesungguhnya
berasal dari bangsa liberal mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia menjadi
kebarat baratan. Hal ini tentunya dapat berakibat secara tidak langsung menggeser
pancasila sebagai ideology Negara. Hal ini bisa kita lihat dari pola kehidupan
yang sedikit sedikit berubah meninggalkan nilai nilai bangsa kita, pancasila.

Bagaimanakah sikap kita melihat perubahan yang terjadi pada bangsa kita
yang telah meninggalkan pancasila? Lihat sang koruptor. Yang sudah terang
terangan melupakan ideology bangsa kita. Bagaimana sikap kita sebagai kaum
terpelajar? Apa kita hanya berdiam diri melihat pemimpin kita bertindak
sewenang wenang pada bangsa kita? Hal hal inilah yang akan di bahas dalam
makalah ini.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pancasila merupakan satu dasar Negara yang terdiri atas lima unsure yang
menjadi satu kesatuan Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia yang isinya
sebagai mana tertera dalam alinea keempat bagian akhir Pembukaan UUD 1945.
Disini terlihat jelas bahwa pancasila merupakan dasar terbentuknya ketetapan
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi apa selama ini
khususnya pasca reformasi dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan semua yang
tercantum didalam ideologi pancasila? Apa yang menyebabkan pelaksanaan yang
tidak sesuai dengan ajaran ideology Negara kita?

Sejarah mengenai pancasila mengantarkan kita untuk melihat dengan
saksama bagaimana seharusnya pelaksanaan yang sesuai ajaran ideology
pancasila. Karena kita tahu sendiri sejara pancasila merupakan bagian dari Negara
Indonesia. Seperti kata presiden pertama kita bahwa bangsa yang besar adalah
bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tetapi denngan melihat
karakteristik bangsa Indonesia yang beraneka ragam apa mungkin setiap warga
Negara mampu menghargai jasa pahlawannya? Sebagian dari kita mugkin bias
menjawab mampu tetpai bagaimana dengan sebagian yang lain? Lihat para
koruptor di Negara ini, berapa ratus jumlahnya. Kemudian lihat juga oknum polisi
yang mampu disuap oleh napinya sendiri hanya demi uang. Disini terlihat jelas
bahwa tak semua warga Negara Indonesia mampu menghargai jasa pahlawannya
sendiri apalagi menghayati dan mengamalkan pancasila.
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Era reformasi dimulai dari tumbangnya pemerintahan mantan presiden alm
Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya pada pukul 08:45, karena terjadi
demonstrasi besar besaran khususnya oleh kaum mahasiswa. Setelah itulah
Negara ini mengalami masa baru yang dinamakan reformasi, yang artinya
perubahan secara global atas system yang telah ada. Kemudian apa kaitannya
dengan pancasila? Apa setelah reformasi bangsa ini tidak membutukan yang
namanya Pancasila? Apa setelah reformsi pancasila masih dianut dan dihargai
keberadaannya oleh bangsa Indonesia?

Berdasarkan latar belakang masalah yang diulas dalam uraian diatas, maka
penulis mengambil judul “Eksistensi Pancasila dalam Konteks Modern dan
Global Pasca Reformasi”. Penulis mengharapkan dengan judul ini dapat mewakili
secara keseluruhan ulasan yang kita bahas nanti dalam makalah ini.

Masalah yang dibahas dalam makalah ini dengan menengok ke judul akan
mengulas keberadaan pancasila secara global setelah reformasi dengan melihat
kenyataannya untuk sekarang ini mealui hal hal yang pernah dialami bangsa ini.

B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pancasila diera reformasi ini masih diakui keberadaanya bagi
bangsa Indonesia?
2. Apakah dengan menjadikan pancasila sebagai ideology Negara mampu
menciptakan suasana yang stabil dan bebas dari konflik dan kasus?
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BAB II
PENDEKATAN HISTORIS
A. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup
panjang sejak zaman kerajaan kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya
bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun
bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati
dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri, serta memiliki suatu prinsip
yang tersimpul dalam pandangan hidup serta falsafat hidup bangsa. Setelah
melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa
Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan
karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara
kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam, yang
meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian dinamakan Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa
reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan
hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat
internasional. Dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki
nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan
melalui kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa
dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila
pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia
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secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal
nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau
dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena
itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak
dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alas an
historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama
kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan
berdasarkan pengembangan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu
kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang
dimilikinya

sendiri.

Konsekuensinya

secara

historis

Pancasila

dalam

kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideology bangsa dan negara
bukannya suatu ideology yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari
sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.

Nilai yang terkandung dalam pancasila :

Bintang.
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
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3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa kepada orang lain.

Rantai.
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
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7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.

Pohon Beringin.
1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Banteng
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1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.
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Padi dan Kapas.

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan
dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.
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BAB III
PEMBAHASAN

EKSISTENSI PANCASILA SETELAH REFORMASI
Pancasila yang merupakan dasar fisafah bangsa Indonesia kini hanyalah
sebuah nama. Seharusnya pancasila dijadikan dasar yang sangat penting bagi
bangsa Indonesia,karena kita tahu pancasila itu sendiri digali dari berbagai macam
karakter bangsa indonesia. Karena itulah Pancasila dijadikan sebagai dasar negara
ini. Artinya segala tindakan dari orang-orang sebagai warga Negara dengan nama
Indonesia, haruslah didasarkan pada nilai-nilai dan semangat Pancasila. Apakah
dia sebagai seorang politisi, pegawai, tukang becak, ppedagang, bahkan
mahasiswa. Pancasila dan UUD 1945 sudah final dan tidak boleh lagi diganggu
gugat sebagai landasan dan falsafah yang mengatur dan mengikat kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pancasila pun terbukti sangat ampuh sebagai pedoman
kehidupan bersama, termasuk kehidupan dalam berpolitik. Tidak ada yang lain.
Ideologi Pancasila dan UUD 1945 tidak perlu lagi diperdebatkan lagi. Itu sudah
menjadi kesepakatan masyarakat Indonesia ketika negara ini didirikan. Bahkan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah hasil dari penggalian
karakter dan budaya masyarakat Indonesia.

Sejarah kesaktian Pancasila adalah sejarah yang sangat berharga.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, harus dijadikan
sebagai kesempatan untuk merefleksikan tentang pemaknaan nilai-nilai dan
kesaktian Pancasila itu sendiri. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah
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asal tunggal dan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang mengatur
masyarakat Indonesia, termasuk kehidupan berpolitik. Karena itu, partai politik
sebagai salah satu infrastruktur politik dan segala sesuatu yang hadir dan lahir di
negara ini, harus tunduk dan taat pada Pancasila.

Dalam era reformasi saat ini pancasila sering dikaitkan dengan konsepsi
politik yang perwujudannya bias dikatan tidak ada. Sebut saja ketika masa orde
baru. Akibatnya pancasila telah kehilangan tempat yang nyaman di hati warga
Negara Indonesia, ya bisa dikatakan semacam hilang kepercayaan. Bagaimana,
lihat saja korban orde baru, bagaimana pemerintahan orde baru. Tapi stop, saya
hanya akan membahas pancasila era reformasi bukan era orde baru.

Sudah

hitungan tahun Indonesia memasuki era reformasi. Berbagai

perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan
bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak
masalah sosial-ekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila
dalam reformasi

pun dipertanyakan.

Mampukah Pancasila

memberikan

pengharapan lebih baik untuk negeri ini? Dilihat dari faktanya sungguh
memprihatinkan. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila
belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat
yang hafal butir-butir Pancasila, tetapi belum memahami makna sesungguhnya.

Bangsa Indonesia merasakan delapan tahun berselang ini, terutama pada
awal-awal reformasi, di sana-sini dalam penggal-penggal waktu tertentu muncul
semacam diskrimnasi, penolakan, konflik, keagamaan, pesimisme, apatisme,
demoralisasi, kekosongan, kemarahan dan bahkan kebencian. Disini terlihat jelas
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bahwa pancasila hanyalah sebuah nama sekarang ini. Lihat saja dari segi politik
pemerintahan. Pemilihan gubernur sampai pemilihan walikota pun selalu diwarnai
dengan aksi kecurangan.kita tahu bahwa tindakan kecurangan itu dilarang Tuhan.
Sedangkan didalam pancasila sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tentu
saja hal ini sangat bertentangan dengan ideology yang dianut oleh Negara kita.

Kemudian kalau kita kaitkan dengan modernisasi yang telah terjadi
dseluruh penjuru dunia apa pancasila terpengaruhi? Mungkin ya mungkin tidak.
Kenapa saya katakana mungkin, karena itu semua tergantung pribadi kita.
Bagaimana cara kita menyikapinya. Perubahan secara global bagimana mungkin
kita bisa menghindarinya, apalagi hal ini terjadi bersamaan dengan era dimana
kebebasan adalah milik setiap orang khususnya bagi bangsa Indonesia. Semakin
banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini. Bukan hanya pengaruh dari
dalam tetapi akibat dari adanya modernisasi yangg mencangkup wilyah global.
Seperti kita ketahui kebanyakan masyarakat kita terpengaruhi oleh budaya
masyarakat luar. Lihat saja kehidupan malam saat ini, merupakan salah satu akibat
dari pengaruh budaya luar.

Kemudian dari cara berpakaian, masyarakat kita khususnya pada kaum
remaja telah melupakan kodratnya. Hal ini secara tidak langsung menjadi
pengaruh dari adanya modernisasi, dan dapat mengikis karakter yang bangsa
Indonesia yang sesungguhnya. Kita tahu kalau pancasila digali dari karakter
bangsa kita. Tentu sudah mempengarui bukan? Ada lagi satu hal yang
mengherankan pribadi saya. Tentang pendidikan pancasila yang telah dijadikan
sebagai pelajaran wajib di sekolah sekolah. Bukannya pancasila itu dari hati kita,
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bukan sesuatu yang dipaksa. Ya ada yang berpendapat lagi kalau sesuatu yang
dipaksa akan melahirkan generasi yang sukses. Sukses dalam arti apa? Tidak
semua manusia memiliki kepribadian yang sama bukan, ada yang dipaksa malah
justru membngkang. Apakah ini salah satu tujuan ideology Negara kita?
Melahirkan generasi pembangkang.

Mempersoalkan kembali pancasila ibarat membuka kotak Pandora. Kita
tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Dilain pihak sulit melihat bangsa ini maju
kedepan tanpa menyelesaikan masalah ideology bangsa.nampaknya bangsa ini
telah terjepet seperti memakan buah simalakama. Hal seperti ini memang sering
terjadi di dalam sejarah. Bangsa amerika saja harus mengalami perang sipil yang
memakan korban sangat banyak untuk menyelesaikan masalah ideologinya.

Lalu bagaimana sikap kita terhadap adanya modernisasi yang telah
mengglobal sebagai hal yang mempengaruhi keberadaan pancasila pasca
reformasi?

Hal inilah yang harus kita benahi. Pemahaman sampai pengamalan
pancasila haruslah kita terapkan dengan sungguh sungguh sehingga tidak ada lagi
pemaknaan ganda mengenai pancasila. Selain itu bukan hanya kita sebagai
mahasiswa atau pemerintah yang memahami dan mengamalkan pancasila tapi
seluruh bangsa Indonesia harus memahaminya, tapi bukan sekedar hafal pancasila
saja, harus dengan dihayati dengan sepenuh hati dan diamalkan dengan
keikhlasan.
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Memang bisa dikatakan terlambat jika pemahaman dan pendalaman
tentang pancasila diterapkan dilingkungan seorang koruptor, perampok atau
bahkan untuk seorang pejabat pemerintah. Karena kita tahu pikiran pikiran
mereka telah tercampur oleh hal hal yang sudah mempengaruhi pikiran mereka
sehingga mereka mampu berbuat demikian, tapi tidak ada salahnya ika kita belum
mencoba. Pemahaman dan pengamalan pancasila haruslah dimulai sejak dini,
karena jika dari usia dini sudah adanya penerapan, maka nilai nilai dan ajaran
ajaran yang ada didalam pancasila akan mendarah daging dan susah terlepas dari
hati sang anak.
Orang tua juga ikut serta dalam memberikan pemahaman serta
pengamalan pancasila di kehidupan sehari hari, jadi tidak hanya mengharapkan
peran sekolah saja. Dengan adanya pemahaman dan pengamalan pancasila di usia
dini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berjiwa pancasila dan selalu
menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pancasila yang telah diyakini oleh segenap masyarakat Indonesia dan telah
dijadikan sebagai dasar dan falsafat bangsa adalah merupakan pilihan yang
terbaik bagi bangsa ini. Pancasila mampu mempersatukan bangsa ini tanpa
mngurangi karakter satu dengan yang lainnya bahkan justru melengkapi. Dalam
era reformasi sekarang ini pancasila menjadi tolak ukur seberapa besar bangsa
itu, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memegang erat ideology
bangsa nya. Semakin kita memegang teguh ideology bangsa kita, semakin erat
rasa persatuan yang kita miliki. Sehingga menjadikan kita penuh dengan rasa
kesatuan. Tak ada lagi perbedaan diantara kiat, tak ada lagi keraguan kita pada
ideology bangsa kita.
B. Saran
Untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memadukannya dengan
tindakan kita, diperlukan usaha yang keras. Salah satunya kita harus memiliki rasa
persatuan dan kesatuan yang tinggi agar tidak mudah untuk dipecahkan. Selain
itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara
Indonesia yang aman, makmur dan nyaman bagi setiap orang yang berada di
dalamnya.
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