Abstrak
Bahwa sekrang ini bangsa Indonesia telah sangat jauh sekali
tentang bagaimana sesungguhnya peran pancasila dalam kehidupan kita. maka
dari itu sekarang marilah kita mulai kembali pada bagaiaman pancasila yang sudah
mecakup karakter untuk jadi Negara yang bagus .
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia bebrapa puluh tahun ini telah mengalami banyak
peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa dalam membuktikan kekuatanya
sebagai bangsa merdeka. Berbagai bentuk perlawanan telah di gilirkan, baik
secara fisik, gerakan organisasi hingga membentuk suatu landasan ideologi
Negara yang dinmai pancasila. Pancasila merupakan suatu acuan yang mendasar
bagi bangsa Indonesia.

Tapi sekarang ini kondisi bangsa Indonesia Sebuah kenyataan yang
memilukan ketika terdapat pemboman dan gerakan separatis di negeri ini.

Pancasila sebagai falsafah negara ternyata tidak mampu menjadi sebuah jawaban
dari penyelesaian permasalahan yang dibutuhkan. Pancasila tidak lagi berada di
dada burung garuda yang gagah, melainkan burung merpati yang lemah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana peranan pancasila sekarang ini ?
2. Bagaimana implementasi pancasila di berbagai bidang ?
3. Bagaimana mengembalikan pancasila yang benar dalam kesadaran
bangsa ?

C. Pendekatan

Sekarang ni diperlukan dan di kembalikan dari fungsi pancasila yang
sesungguhnya karena sekarang ini pemahaman dan penggunaan pancasila mulai
ber beda oleh para petinggi Negara maupun rakyat bangsa Indonesia .

Maka dari itu di butuhkan kerjasama antar rakyat bangsa Indonesia.
Untuk mengembalika kembali apa sebernarnya ideology pancasila , sebab
pancasila di lihat dari peran social yang berpengaruh yaitu, pancasaial
mengajarkan kita rakyat bangsa Indonesia untuk saling menghormati satu
sama lain dalam perbedaan dan mengajarkan bahwa bila kita menjadi satu
maka kita akan menjadi kuat!

Pembahasan

1. Bagaimana peranan pancasila sekarang ini ?

Pancasila sebagai dasar negara dan landasan idil bangsa Indonesia, dewasa
ini dalam zaman reformasi telah menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman
disintegrasi selama lebih dari lima puluh tahun. Namun sebaliknya sakralisasi dan
penggunaan berlebihan dari ideologi Negara dalam format politik orde baru
banyak menuai kritik dan protes terhadap pancasila.
Sejarah implementasi pancasila memang tidak menunjukkan garis lurus
bukan dalam pengertian keabsahan substansialnya, tetapi dalam konteks
implementasinya. Tantangan terhadap pancasila sebagai kristalisasi pandangan
politik berbangsa dan bernegara bukan hanya bersal dari faktor domestik, tetapi
juga dunia internasional.
Pada zaman reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat
dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai
luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kini
zaman globalisasi begitu cepat menjangkiti negara-negara di seluruh dunia
termasuk Indonesia.

2. Bagaimana implementasi pancasila di berbagai bidang ?

Implementasi Pancasila dalam bidang Politik
Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar
ontologis manusia. Hal ini di dasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia
adalah sebagai subjek Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benarbenar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini
harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila pancasila
dam esensinya, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara
harus segera diakhiri.

Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga
lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang
mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang
lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistic yang
mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas

(Mubyarto,1999). Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan
saja melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka
sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya
Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya
didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki
oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan
reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses reformasi
dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai social budaya dalam
masyarakat sehingga tidak mengherankan jikalau di berbagai wilayah Indonesia
saat ini terjadi berbagai gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk
massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan
yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik.

Oleh karena itu dalam pengembangan social budaya pada masa reformasi
dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia
sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika
pancasila pada hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila

mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia
sebagai makhluk yang berbudaya.

Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan Keamanan
Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat hukum. Demi
tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan perundang-undangan
negara, baik dalam rangka mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka
melindungi hak-hak warganya.

Oleh karena pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan diri pada
hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka pertahanan dan keamanan negara
harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai
pendukung pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan
basis moralitas pertahanan dan keamanan negara.

Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan
nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila. Dan akhirnya agar benarbenar negara meletakan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara
hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

3. Bagaimana mengembalikan pancasila yang benar dalam kesadaran bangsa ?

Dalam cita – cita mengembalikan pancasila dalam mencapai kesadaran
bangsa memang tidak mudah karena sekarang ini para petinggi Negara maupun
rakyat bangsa Indonesia telah salah menggunakan pancasila untuk tujuan pribadi
dan juga telah salah memahami apa itu pancasila yang sesunggyhnya malah
membuat kekacauna dan menghancurkan negaranya sendiri!

Maka dari sekarang ini marilah kita setiap individu pejabat maupun rakyat
biasa untuk mulai kembali kepada bagaimana menggunakan pancasila itu. Yang
sbernanya karena pancasila merupakan dasar ideology Negara yang sesuia
karakterisik bangsa Indonesia yang ber macam – macam tapi akan bersatu bila
kita menggunakan prinsip pancasila dalam setiap silanya bila kita sudah kembali
pada pancasila maka Negara ini kan damai tidak ada perkelahiaan maupun
terorisme dan terutama korupsi yang sudah parah di Indonesia , dan bila semua
sudah menggunakan prinsip pancasaila insya allah Negara ini.

Kita bisa menjadi orang yang sadar akan kemajuan bangsa ini karena
Implementasi pancasila dalam kehidupam bermasyarakat pada hakikatmya
merupakan suatu realisasi praksis untuk mencapai tujuan bangsa.

Kesimpulan
Sekarang Bahwa Memahami peranan Pancasila di era reformasi, khususnya
dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan
hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan
akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan,

peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Apalagi manakala dikaji perkembangannya secara konstitusional
selama lebih dari 55 tahun terakhir ini dihadapkan pada situasi yang tidak
kondusifsehingga kredibilitasnya menjadi diragukan, diperdebatkan, baik dalam
wacana politis maupun akademis. Hal ini diperparah oleh minimal dua hal, ialah:
pertama, penerapan Pancasila yang dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar
filosofinya sebagai dasar negara; dan kedua, krisis multi dimensional yang
melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh fenomena disintegrasi
bangsa.

Saran
Mari kita tingkatkan rasa nasionalisme kita
Pemerintah harus mengacu pada pancasaila yang sebernarnya
Mengubah kebiasaan kita dan mengacu pada pancasila

Jangan merusak Negara sendiri dengan memhami pancasaila.
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