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Abstract 
 

Pancasila or The Five Principles is an ideology of Indonesian people. As an ideology, 
Pancasila consisted of five moral principles: belief in the one and only God, just and 
civilized humanity, the unity of Indonesia, democracy guided by the inner wisdom in the 
unanimity arising out of deliberations amongst representative, and social justice for the 
whole people of Indonesia. The five principles of Pancasila are the genuine vision of 
Indonesion people. But in the reformation era, we witness the phenomena of the putting 
aside the five principles. The phenomena of the putting aside of Pancasila has its roots 
in the history of this nation: In the Old Order era, the Pancasila was not implemented 
by the government. The elites of Old Order focused their attention to completing the 
physical revolution movement and to solving political conflicts. Then in the New Order 
era, Pancasila was sacred and could be critized. The elites of New Order their cronies 
made the Pancasila as a political tool to protect their own business and political 
interests. Those elites also used the Pancasila as a device to oppressed the people of 
Indonesia. This is the fundamental reason for some social groups to replace the 
Pancasila with their own ideology. They replace the Pancasila with other ideology 
based on their own religious principles. The question is: “Is there any wrong with 
Pancasila?” Actually there is no wrong with Pancasila because Pancasila are universal 
moral principles for all Indonesian. But Pancasila has not been implemented yet till 
now. This nation is even losing the power to implement the Pancasila. That is why the 
most important thing Pancasila must be contextualize in Indonesian people life. This 
paper is written to examine the factors which explain us why the tendency arise. This 
paper also examine the challenges this nation face. By analyzing the factors and the 
challenges, I’ll try to empahasize the importance of the contextualization of Pancasila 
as a way toward the enlightenment for this nation. Pancasila is a local genius, if 
implemented will bring the goodness and prosperity to this nation.Therefore without 
Pancasila there is no Indonesia because Pancasila is the unity of Indonesian. 
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I.  Pengantar 

Di tahun 2009 ini, tidak terasa sebelas tahun sudah rezim Orde Baru yang 
otoriter itu tumbang oleh gerakan reformasi di tahun 1998. Gerakan reformasi telah 
berhasil membuka ruang yang lebih luas bagi praktek demokrasi. Tetapi praktek 
demokrasi di Indonesia masih jauh dari efektif untuk dapat mewujudkan keadilan, 
kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Masih diperlukan banyak upaya untuk 
mewujudkan suatu demokrasi yang lebih efektif untuk dapat mewujudkan cita-cita 
bangsa Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Pancasila.  

Lima nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil 
dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 
merupakan prinsip moral dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi 
masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan fondasi yang kokoh bagi persatuan 
Indonesia yang plural dalam hal kebudayaan, bahasa, suku, bangsa, cara hidup dan juga 
agama. Tanpa Pancasila persatuan Indonesia sukar bahkan mustahil terwujud, karena 
Pancasila dapat dijadikan alat pemersatu bagi bangsa yang pluralistik seperti Indonesia 
ini. 

Namun sungguh ironis, bahwa dalam era reformasi seperti saat ini, posisi 
Pancasila kian tergeser ke pinggir dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Justru 
dalam era reformasi ini terjadi kecenderungan penghilangan Pancasila sebagai pedoman 
dan ideologi bangsa Indonesia. Padahal tanpa Pancasila bangsa dan negara ini akan 
kehilangan sarana perekat persatuan dan kesatuannya. Tanpa Pancasila bangsa dan 
negara ini akan kehilangan jati dirinya. Timbul pertanyaan yang mendasar dan 
mengemuka: Ada apa dengan Pancasila? Mengapa posisi Pancasila dewasa ini sebagai 
ideologi terasa semakin terpinggirkan? Apa yang terjadi dengan Pancasila, sehingga dia 
tak lagi dipandang penting sebagai pedoman-arah utama dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara bagi masyarakat? Mungkinkah cita-cita keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia dapat direalisasikan tanpa Pancasila? Itu semua pertanyaan yang tidak 
mudah untuk dijawab. 

Di dalam karangan ini, penulis berusaha melacak alasan-alasan melalui 
pendekatan sosial-budaya yang melatarbelakangi terpinggirkannya Pancasila dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kemudian penulis akan memberi 
ruang khusus sebagai wacana bagi pentingnya kontekstualisasi Pancasila sebagai 
jawaban atas tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia.  
Kontekstualisasi Pancasila merupakan jalan bagi perwujudan cita-cita keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia saat ini. 

Walau tulisan ini belum layak dipakai untuk referensi penelitian yang lebih luas, 
namun paling tidak mudah- mudahan tulisan ini cukup berguna sebagai penggugah 
semangat pembaca untuk kembali merefleksi Pancasila.   

II.  Ada apa dengan Pancasila?  

Pertanyaan tersebut merupakan sebuah pertanyaan mendasar yang memerlukan 
penjelasan- penjelasan memadai sebagai jawabannya. Sehubungan dengan hal itu 
penulis berusaha mencari jawaban berdasarkan analisis yang bersifat normatif- kultural. 
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2.1.  Tantangan-tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia saat ini sedang cenderung kehilangan visi dan misi otentiknya. 
Indonesia  sedang menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah untuk diatasi. Ada 
beberapa tantangan besar yang sedang menghadang seperti: Globalisasi, egoisme 
kelompok dan kedaerahan, budaya jalan pintas, konsumerisme dan hedonisme, ideologi-
ideologi religius yang tertutup,  ketidakadilan sosial, dan yang akhir- akhir ini intens 
menjadi pembicaraan dunia yaitu masalah kerusakan lingkungan hidup. 

� Globalisasi 

Secara umum semua orang tahu dan sering mendengar kata globalisasi. 
Globalisasi adalah suatu kondisi di mana tidak ada lagi satupun informasi yang dapat 
ditutup- tutupi, semua transparan. Akibatnya, pola hubungan manusia menjadi semakin 
luas, terbuka dan mengglobal. Dengan demikian gerak perubahan zaman menjadi terasa 
semakin cepat sekaligus semakin padat. Perubahan demi perubahan terus terjadi seiring 
gejolak globalisasi yang kian melanda dunia. Globalisasi politik, ekonomi, dan 
kebudayaan memperluas cakrawala berpikir manusia kontemporer tentang hakikat 
eksistensinya di dunia. Di seluruh dunia tumbuh kesadaran baru tentang pentingnya 
kerjasama diberbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi dan 
perdagangan dalam rangka peningkatan harkat dan martabat manusia. 

Namun globalisasi juga membawa tantangan-tangan baru bagi bangsa-bangsa di 
dunia, terutama bagi bangsa-bangsa yang miskin. Ada kemajuan, ada harapan baru yang 
mencuat dari pola hubungan internasional yang menekankan kerjasama ekonomi dan 
perdagangan. Arus deras globalisasi juga membawa persoalan-persoalan serius di 
bidang ekonomi dan kebudayaan bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia. 
Tampak dalam bidang ekonomi, globalisasi memperparah kesenjangan sosial ekonomi. 
Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan bangsa yang bersangkutan dalam 
memberdayakan diri dengan memanfaatkan serta mengelola secara kreatif berbagai 
modal pembangunan nasionalnya. Ketergantungan ekonomi nasional pada kekuatan-
kekuatan para kapitalis membuat bangsa yang bersangkutan, termasuk Indonesia tidak 
berdaya dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan optimal bagi bangsanya 
sendiri.  

Sementara di sisi lain yaitu di bidang kebudayaan, globalisasi juga dapat 
memperparah krisis identitas budaya nasional. Apa yang disebut keindonesiaan manusia 
Indonesia kian sukar menemukan sosoknya dalam berbagai konteks kehidupan. Telah 
terjadi pergeseran nilai-nilai budaya dari nilai-nilai luhur warisan nenek moyang ke 
nilai-nilai budaya asing yang tidak kondusif bagi pematangan proses pembentukan 
keindonesiaan. Sebuah bangsa yang semakin kehilangan indentitas budayanya akan 
mudah terombang-ambing ke arah satu trend  ke trend yang lain dan kemudian akan 
bermuara dalam cara hidup konsumeristik, hedonistik, materialistik, egoistik, 
individualistik.  

Krisis identitas budaya menyentuh pula segi yang lebih mendalam dalam diri 
manusia, yaitu segi moralitas. Sebenarnya krisis moral sudah terjadi sejak masa Orde 
Baru dan tampaknya sekarang di era reformasi tidak menjadi baik bahkan semakin 
parah. Krisis moral mencolok dalam beragam praktek korupsi yang merajalela dan 
merusak berbagai sendi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Maka 
tak mengherankan bila bangsa ini pun menjadi bangsa yang mengalami keterpurukan 
panjang. Suatu bangsa  dapat terpuruk di tengah percaturan global yang ditandai dengan 
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berbagai persaingan usaha meraih keuntungan-keuntungan optimal dalam berbagai 
bidang.  

Pancasila dapat dijadikan modal ataupun tolok ukur utama dalam menyikapi 
berbagai gejolak perubahan dunia sebagai dampak dari globalisasi.  

� Egoisme kelompok dan kedaerahan 

Otonomi daerah yang diberlakukan selama beberapa tahun terakhir pada 
dasarnya dimaksudkan untuk memberdayakan setiap daerah di Indonesia demi kebaikan 
dan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan. Namun di dalam 
kenyataannya, otonomi daerah justru merangsang lahirnya raja-raja lokal yang korup, 
kolutif, dan nepotis dan yang bernafsu besar untuk memperkaya keluarga dan kelompok 
sendiri. Sedangkan pemberdayaan berbagai potensi ekonomi demi peningkatan taraf 
hidup sosial ekonomi rakyat di daerah yang bersangkutan tidak mendapat perhatian 
serius. Maka tidak mengherankan bila terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang parah 
antara elite-elite politik daerah dan rakyat di daerah yang bersangkutan. 

Selain itu penerapan sistem otonomi daerah pun merangsang sentimen 
kedaerahan yang picik. Hal itu dikarenakan sentimen kedaerahan cenderung bersifat 
eksklusif, terutama dalam penempatan posisi-posisi penting di daerah yang 
bersangkutan. Kecenderungan ini dapat memudarkan wawasan dan perasaan solidaritas 
etis terhadap sesama anak bangsa dari lain daerah. Kiranya jelas bahwa kecenderungan 
semacam itu merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap persatuan nasional. 

� Ideologi-ideologi religius yang tertutup 

Salah satu buah dari gerakan reformasi di Indonesia ialah kebebasan. Di masa 
reformasi terjadi keterbukaan, orang bebas bicara, bebas berekspresi, bebas berargumen 
dan juga bebas berorganisasi. Berbagai kelompok sosial di Indonesia menemukan ruang 
yang memadai untuk mengekspresikan keyakinan religius dan politik masing-masing. 
Hal ini merupakan antitesa terhadap situasi serba terkendali dan terkekang sepanjang 
masa Orde Baru.  

Dalam suasana serba bebas ini tumbuh dan berkembang kelompok-kelompok 
tertentu yang mencari kerangka orientasi baru. Pancasila sebagai kerangka orientasi 
nasional dianggap tidak lagi relevan sebagai pemberi arah ke masa depan. Maka tumbuh 
ideologi-ideologi baru yang berbasiskan agama, dengan ciri fundamentalis tertutup. 
Kelompok-kelompok penganut idelogi religius itu mengklaim memiliki kebenaran 
mutlak yang tak boleh dipertanyakan oleh pihak lain mana pun. Dan atas nama Allah, 
mereka menuntut ketaatan mutlak pula atas aturan dan hukum yang mereka tetapkan. 
Bahkan ketaatan mutlak itu mereka tuntut dari pihak-pihak lain tanpa mau tahu bahwa 
setiap orang mempunyai kebebasan memilih sesuai keinginan masing- masing.  

Kiranya jelas bahwa kebangkitan ideologi-ideologi religius yang bersifat 
tertutup ini merupakan salah satu bentuk ancaman serius bagi persatuan nasional yang 
dijiwai oleh Sumpah Pemuda Indonesia 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan RI 17 
Agustus 1945. 

� Budaya jalan pintas, konsumerisme dan hedonisme 

Modernisasi yang dipacu prosesnya sejak Orde Baru hingga kini menghasilkan 
kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Kemakmuran dan 



 73 

kesejahteraan terwujud bagi sebagian kelompok masyarakat. Tetapi di sisi lain tidak 
kurang masyarakat Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bersamaan 
dengan itu tumbuh dan berkembang pula mentalitas menerabas melalui jalan pintas 
untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan cara yang semudah- mudahnya 
dan dengan waktu sesingkat- singkatnya terutama dalam bidang ekonomi.  

Modernisasi selain berhasil menumbuhkan dan memantapkan kebutuhan 
kesejahteraan juga mengakibatkan apa yang disebut konsumerisme dan hedonisme 
dikalangan masyarakat perkotaan. Upaya untuk memiliki berbagai barang material 
diprioritaskan, karena dianggap dapat memberikan kenikmatan-keinikmatan yang 
selama ini diinginkan. Hal itu dipermudah dengan cara- cara bentuk kapitalisme global 
yang mengiming- imingkan berbagai kemudahan seperti membeli berbagai keperluan 
dengan cara mencicil, peminjaman uang tanpa agunan, pemakaian kartu kredit plus dan 
lain sebagainya. Pada saatnya ketika konsumerisme dan hedonisme tidak lagi dapat  
dibendung, maka jalan pintas akan dipakai, antara lain korupsi pun berkembang biak. 
Padahal korupsi merupakan salah satu elemen desktruktif bagi kelangsungan hidup 
suatu bangsa ataupun negara. 

� Ketidakadilan sosial 

Ketidakadilan sosial adalah kontradiktoris dari keadilan sosial. Keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama dari seluruh upaya pembangunan 
nasional di Indonesia. Namun wajah ketidakadilan sosial lebih mudah dijumpai 
daripada  wajah keadilan sosial.  

Ketidakadilan sosial nampak paling mencolok dalam rupa upah yang sangat 
rendah bagi kaum buruh dan pekerja, merajalelanya kemiskinan mutlak di kalangan 
rakyat biasa dan membengkaknya jumlah orang-orang yang menganggur. Banyaknya 
TKI yang berada di luar negeri sebagai tolok ukur bahwa di Indonesia sudah tidak 
mampu lagi menciptakan lapangan pekerjaan bagi kesejahteraan nasional. Namun di sisi 
lain, kontras dengan hal tersebut adalah terdapatnya kemewahan hidup pada segelintir 
elite nasional yang sudah pasti menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial. 
Maka dapat disimpulkan bahwa kesenjangan sosial ekonomi warisan Orde Baru bahkan 
semakin menemukan bentuknya dalam masa reformasi sekarang ini.  

� Kerusakan lingkungan hidup 

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sudah terjadi secara serius. 
Pengrusakan hutan contohnya, merupakan salah satu problem lingkungan yang besar di 
Indonesia. Selain masalah kebakaran hutan yang setiap tahun berlangsung, masalah 
pembabatan hutan baik secara legal maupun ilegal menjadi ancaman serius bagi hutan 
di Indonesia. Kerusakan hutan juga merupakan kerusakan hidup sejumlah flora langka 
dan fauna yang hidup didalamnya. Selain itu juga menjadi penyebab erosi tanah yang 
mencemari sungai-sungai yang dipakai sebagai salah satu kebutuhan hidup.  

Sejak tahun 1990 hingga 1995 Indonesia kehilangan 54,220 kilometer persegi 
hutan tropis yang antara lain disebabkan oleh pembabatan dan juga kebakaran hutan. 
Tingkat kerusakan hutan setiap tahun di Indonesia sejak 1990 hingga 2000 adalah 1,2 
persen. Pada akhir tahun 1990-an pembalakan liar (illegal logging) meningkat secara 
dramatis. Total kerusakan hutan hingga tahun 2005 mencapai 59,1 juta hektar. 
Percepatan kerusakan hutan per tahun mencapai 2,6 juta hektar. Jika kerusakan hutan ini 
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dibiarkan berkelanjutan, maka 15-20 tahun yang akan datang, sumber daya hutan 
Indonesia akan habis.  

Untuk menghindari kerusakan hutan pemerintah Indonesia menerapkan 
beberapa program seperti pemberantasan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi 
kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, juga pemberdayaan sumber 
daya hutan. Pada tahun 2001 pemerintah Indonesia melarang penjualan kayu 
gelondongan, seperti ramin karena terancam punah. Namun selama bertahun-tahun 
regulasi atas perusahaan-perusahaan kayu di negara ini tidak dilakukan dengan baik 
sehingga pembabatan hutan secara serampangan sampai saat ini masih terus berjalan. 
Padahal setiap pelaku bisnis baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil 
mempunyai tanggung jawab moral terhadap penerapan konsep Corporate Social 
Responsibility (CSR) sesuai dengan kemampuan masing- masing. Dalam hal ini 
perusahaan tidak sepantasnya hanya berfokus kepada stockholders saja tetapi yang lebih 
penting ia harus memperhatikan pihak stakeholders nya.  

Selain itu polusi udara pun merupakan suatu problem yang tidak kurang serius. 
Polusi udara terutama dikota- kota besar seperti Jakarta, merupakan salah satu sumber 
bagi gangguan kesehatan fisik dan mental. Dalam hal polusi udara, Jakarta menempati 
nomor urut tiga sebagai kota terpolusi di dunia. Sedangkan dua kota dengan udaranya 
paling kotor di dunia adalah Mexico City, disusul Bangkok (?).  

Penggunaan pestisida kimia merupakan sumber lain bagi polusi mental. 
Pestisida kimiawi dipakai baik oleh para petani maupun oleh para otoritas kesehatan dan 
juga oleh para penduduk kota. Kita ketahui, penggunaan pestisida merupakan suatu 
ancaman yang serius bagi keseimbangan ekosistem karena proses pembasmian 
organisma-organisma berbahaya ternyata di sisi lain juga dapat melenyapkan bentuk-
bentuk kehidupan berbeda yang sebenarnya mungkin berguna bagi kehidupan. Seperti 
halnya para pemangsa mengembangkan kekebalan terhadap pestisida, seperti lalat, 
nyamuk, dan binatang pengerat yang bertahan, kita membutuhkan suatu kekuatan yang 
lebih besar untuk membunuh mereka (paling kurang 447 spesies serangga yang 
bertahan terhadap beberapa jenis pestisida). Dari gambaran- gambaran tersebut kiranya 
jelas bahwa pestisida kimia juga membahayakan bagi kesehatan manusia. Juga 
pencemaran oleh bentuk- bentuk limbah, asap- asap seperti karbon dioksida dan lain- 
lain. 

2.2.  Sumber Krisis Kepercayaan Terhadap Pancasila 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu diadakan pengidentifikasian sumber-
sumber krisis kepercayaan terhadap Pancasila agar masyarakat dapat melakukan seluruh 
aspek kehidupan berdasarkan moral Pancasila itu sendiri.  

Adapun benih krisis kepercayaan terhadap Pancasila sebenarnya sudah cukup 
lama tertanam di bumi Nusantara, akni sejak Republik Indonesia berada dipemerintahan 
Orde Baru. Para elite politik ketika itu sangat ‘berambisi’ untuk melaksanakan Pancasila 
secara murni dan konsekuen. Namun nyatanya mereka gagal mengimplementasikan 
nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada 
masa Orde Baru tersebut sering terdengar pernyataan bahwa pembangunan di segala 
bidang yang dilakukan berdasarkan Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah 
merupakan pengamalan Pancasila berdasarkan kebutuhan rakyat. Namun sebelum 
pengamalan Pancasila menjadi kenyataan secara menyeluruh, proyek pembangunan 
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Orde Baru tersebut sudah mengalami keruntuhan (tahun 1998) dengan segala macam 
dampak negatifnya yang hingga kini terasa belum dapat teratasi secara tuntas.  

Sejak awal masa pemerintahan Orde Baru, para elite politik di bawah 
kepemimpinan Soeharto mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebagai paradigma 
pembangunan nasional dengan slogan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah 
merupakan penentu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para penguasa Orde 
Baru yakin bahwa kalau kehidupan ekonomi bertumbuh pesat, maka problem-problem 
sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan dengan sendirinya akan 
teratasi. Menurut mereka, meskipun ekonomi bertumbuh ke atas namun hasilnya akan 
dengan sendirinya menetes ke bawah (trickle down). 

Maka, demi pertumbuhan ekonomi itulah segala daya upaya dikerahkan. Demi 
pertumbuhan ekonomi itu pulalah kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa berupa 
konglomerasi-konglomerasi diciptakan. Ceriteranya, semua ini diperlukan demi 
terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945. Olehkarenanya seluruh proyek pembangunan ekonomi Orde Baru diarahkan 
dengan tujuan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Tetapi sebagaimana telah kita saksikan 
bersama, alih- alih demi kemakmuran rakyat ternyata berujung pada keterpurukan dan 
kebangkrutan ekonomi nasional. Pembangunan sebagai upaya pengamalan Pancasila 
secara murni dan konsekuen menjadi ceritera di atas kertas belaka. 

Kiranya jelas bahwa prioritas pada pertumbuhan ekonomi hanya 
menguntungkan para kapitalis birokrat Orde Baru dan kroni-kroni mereka. Demi 
keuntungan-keuntungan finansial dan material, mereka bersepakat untuk menjadikan 
Pancasila sebagai sesuatu yang ideologis. Artinya, Pancasila dijadikan sarana untuk 
menyelubungi kepentingan-kepentingan kekuasaan dan ekonomi para elite politik Orde 
Baru beserta kroni-kroni mereka. Mereka memperoleh segalanya dengan menghalalkan 
segala macam cara serta pengkultusan Pancasila demi berbagai pembenaran dan 
kepentingan. Pancasila disakralisasikan melalui ritus-ritus seperti program Pedoman  
Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P-4) atau Eka Prasetia Pancakarsa TAP MPR 
NO II/ MPR/ 1978 yang kemudian bubar dengan sendirinya bersamaan lengsernya 
Soeharto sebagai presiden di tahun 1998. Berdasarkan berbagai upaya pensakralisasian 
Pancasila seperti itu, maka akibatnya nilai-nilai Pancasila pun semakin jauh dari praktek 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, melalui berbagai upaya 
pensakralan Pancasila, nilai-nilai Pancasila pun semakin terkurung dalam tatanan 
idealistik-metafisik yang statis. Selain itu memang mungkin juga ini disebabkan suatu 
kejenuhan akibat pengkultusan Pancasila melalui program seperti P- 4 itu. Dengan 
demikian Pancasila telah gagal dijadikan kekuatan historis yang mendorong gerakan 
perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.    

Berarti, jelas- jelas Indonesia mengalami krisis moral saat ini. Krisis moral 
tersebut ditandai dengan adanya krisis kepercayaan terhadap Pancasila sebagai 
fundamen moral bagi persatuan Indonesia. Masyarakat seakan kehilangan pedoman arah 
dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan diderasnya arus globalisasi. 
Pancasila telah jauh ditinggalkan.  Sebenarnya Pancasila dapat menjadi jalan pencerah 
bagi bangsa Indonesia. Maksud pencerah di sini bukan sekadar pencerahan rasional, 
tetapi juga pencerah dalam segala aspek kehidupan seperti dalam bidang politik, 
ekonomi, sosial, budaya, dan juga agama. Dalam hal ini kontekstualisasi Pancasila- lah 
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yang perlu dilakukan secara sistematis dan teratur  agar bangsa ini tidak menjadi korban 
dalam arus percaturan global yang tidak menguntungkan bagi kepentingan sendiri. 

Dari penjelasan di atas penulis ingin menekankan bahwa krisis kepercayaan 
terhadap Pancasila sebenarnya tidak lain bersumber dari fakta bahwa para elite politik 
Orde Baru telah menjadikan Pancasila hanya sebagai sarana untuk menyelubungi 
kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik mereka semata- mata. Demi 
kepentingan-kepentingan mereka itulah, rakyat terus-menerus dituntut untuk berkorban 
dengan mengencangkan ikat pinggang agar dapat menahan rasa “lapar” akan 
kemakmuran dan kesejahteraan yang sebenarnya merupakan hak mereka. Maka tak 
mengherankan bila reaksi negatif terhadap Pancasila pun terus bemunculan terutama di 
masa reformasi ini, di mana kebebasan berbicara dan berekspresi menjadi primadona.  

III.  Kontekstualisasi Pancasila sebagai Pencerahan Bangsa Indonesia  

Kesadaran bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia 
telah terketahui. Kesadaran semacam itu telah tumbuh dan berkembang sejak awal masa 
kemerdekaan Republik Indonesia. Ini jelas, tetapi yang belum jelas hingga saat ini ialah 
upaya-upaya nyata untuk menerjemahkan kesadaran tersebut ke dalam praksis 
diberbagai konteks kehidupan sehari- hari. Jika pada masa Orde Lama, Pancasila hanya 
bergema nyaring dalam berbagai retorika politik untuk merampungkan revolusi fisik 
maka pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sarana untuk melindungi kepentingan-
kepentingan kekuasaan dan ekonomi dari para elite politik beserta kroni-kroni mereka. 
Lebih dari itu, para elite politik Orde Baru pun menjadikan Pancasila sebagai sarana 
untuk membenarkan praktek-praktek penindasan atas hak-hak asasi manusia.  

Penyalahgunaan semacam itulah yang menimbulkan terjadinya krisis 
kepercayaan yang serius disejumlah kalangan terhadap keampuhan Pancasila sebagai 
kerangka dasar kebersamaan dan kerangka orientasi otentik masyarakat Indonesia 
sebagai satu bangsa, satu negara. Karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa 
reformasi sekarang ini, sejumlah kalangan mulai melirik dan mencari kerangka dasar 
ataupun orientasi lain bagi kelompok sosial-politiknya. Itu berarti mereka hanya 
memperjuangkan cita-cita kelompok sosial politik masing-masing bukan bagi seluruh 
rakyat semesta Indonesia. Padahal apa yang disebut politik selalu harus berkonotasi: 
demi kepentingan bersama, demi kepentingan umum sebagai satu bangsa dan satu 
negara. 

Tampak jelas bahwa gerakan reformasi pun membuka ruang bagi tumbuhnya 
ideologi-ideologi alternatif sebagai pengganti Pancasila. Bahkan ideologi-ideologi 
alternatif itu  ditempa dengan sadar sebagai jalan perjuangan bagi kelompok-kelompok 
sosial politik yang bersangkutan untuk meraih cita-cita mereka. Ini terjadi secara 
kasatmata di hadapan kita. Di sisi lain, secara tidak kasatmata ialah bahwa bangsa dan 
negara Indonesia semakin jauh dari cita- cita luhur sebagai tujuan bersamanya. Jadi 
secara terselubung, terjadi pula krisis kepercayaan nasional terhadap apa yang 
seharusnya menjadi pedoman dan arahan otentik bagi setiap perjuangan. Hal ini 
merupakan konsekuensi logis dari kegagalan suatu bangsa dan suatu negara dalam 
mengimplementasikan nilai-nilai pedoman hidupnya (Pancasila) dalam berbagai 
konteks kehidupan selama ini.  

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bangsa Indonesia saat ini semakin 
kehilangan visi dan misinya dan semakin terombang-ambing di tengah gejolak 
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gelombang globalisasi. Hingga kini bangsa ini masih tampak gagap dalam menyiasati 
globalisasi agar dapat menjadi peluang emas untuk mewujudkan cita-cita otentiknya 
yang luhur. Akibatnya dengan mudah Indonesia terseret deras arus globalisasi yang 
dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme global. Ketergantungan ekonomi  
pada jaringan kapitalisme global membuat bangsa menjadi sangat rentan terhadap 
tawaran- tawaran ekonomi dunia yang berwajah kemanusiaan namun sebenarnya hanya 
bak ‘musang yang berbulu ayam’ saja. Kenaikan harga BBM misalnya, secara langsung 
menjerumuskan puluhan juta rakyat Indonesia ke dalam jurang kemiskinan. Krisis 
ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, langsung memukul industri dalam 
negeri dan memaksa jutaan buruh menjadi penganggur. Kenaikan kurs dolar Amerika 
Serikat misalnya, secara otomatis mengakibatkan lemahnya daya beli rakyat Indonesia.  

Maka kiranya menjadi jelas bahwa sampai sejauh ini ternyata bangsa Indonesia 
telah ikut menjadi korban dari suatu game yang sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan 
para kapitalis global di luar sana. Akibat negatif dari permainan itu ialah yang kaya 
makin kaya sedangkan yang miskin juga menjadi semakin miskin. Padahal arus deras 
globalisasi juga membawa serta berbagai peluang emas, terutama dalam bidang 
ekonomi dan perdagangan, yang jika dapat dimanfaatkan secara efektif dapat 
menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih besar bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Kegagapan dalam menyiasati peluang-peluang emas yang ditawarkan oleh 
globalisasi seperti itu diakibatkan oleh kelemahan- kelemahan pemerintah dalam 
mencerdaskan diri baik melalui proses penguasaan dan pengembangan sains dan 
teknologi maupun melalui proses pendidikan moral Pancasila.  

Kiranya jelas bahwa tantangan-tantangan yang sudah penulis beberkan perlu 
dihadapi dan dijawab secara persuasif. Perlu pembangunan dan pengembangan sebuah 
pencerahan baru, yaitu dengan mengimplementasikan Pancasila secara kontekstual. 
Nilai-nilai Pancasila perlu diejawantahkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa 
dan bernegara melalui proses penyesuaian dengan kekinian masyarakat. Itulah yang 
disebut kontekstualisasi Pancasila. Perlu dicatat bahwa kontekstualisasi Pancasila 
sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru karena konsep itu sudah sering 
dibicarakan di masa lalu. Namun masalahnya hingga kini, apa yang disebut 
kontekstualisasi Pancasila tersebut belum bahkan tidak terlaksana dalam praktek 
kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena itu konsep kontekstualisasi 
perlu dimunculkan kembali, dihidupkan kembali dan dipahami serta diterapkan atau 
diejawantahkan sebagai cara hidup masyarakat Indonesia. 

Dalam rangka semua itu, kontekstualisasi Pancasila menjadi penting dan 
merupakan suatu pilihan yang tak terelakkan bagi bangsa dan negara ini. 
Kontekstualisasi Pancasila dimaksudkan sebagai suatu proses pengimplementasian 
Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai 
dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Proses ini sangat mungkin dilakukan karena 
nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila hanya merupakan pernyataan- 
pernyataan umum saja sehingga amat fleksibel jika hendak diimplementasikan sesuai 
situasi- kondisi tertentu. Nilai-nilai itu bersifat universal, sehingga dapat 
dikontekstualisasikan dalam setiap zaman baik sekarang maupun pada zaman-zaman 
mendatang. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila itu dibutuhkan oleh setiap 
generasi Indonesia, baik generasi yang sekarang maupun generasi-generasi seterusnya. 
Di dalam Pancasila sudah terkandung unsur- unsur kebaikan, olehkarenanya jika 
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diimplementasikan, maka tentu akan membawa kebaikan-kebaikan pula bagi setiap 
manusia Indonesia. 

Namun untuk memacu perealisasian kontekstualisasi Pancasila tidak diperlukan 
ritus-ritus ala P4 seperi di era Orde Baru. Penulis cenderung  mewacanakan pada suatu 
bentuk model praksis pendidikan nasional yang inklusif, yaitu model pendidikan yang 
mencakup aspek pengajaran sains dan teknologi, aspek pendidikan moral atau 
pembudayaan kepribadian dan juga aspek pendidikan spiritual yang tidak dogmatis. 
Maksudnya adalah pendidikan dalam arti luas, yang mencakup pendidikan formal, 
nonformal maupun informal, yang pelaksanaannya dimulai di dalam keluarga, 
kemudian di dalam masyarakat hingga di dalam ruang-ruang sekolah formal.  

Model pendidikan nasional yang inklusif itu nantinya akan memberikan tekanan 
pada pendidikan nilai yang memungkinkan suatu bangsa menjadi produktif dan lebih 
produktif lagi. Ini sesuai dengan kenyataan bahwa nilai-nilai tersebutlah yang 
menentukan kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Pendidikan nilai termaksud harus 
menjadi suatu gerakan nasional yang terlaksana dalam segala dimensi sosial politik di 
Indonesia. Melalui pendidikan nilai semacam itu diharapkan akan terjadi suatu 
transformai budaya, dari budaya lama yang didominasi oleh nilai-nilai yang 
menghambat kemajuan dan kemakmuran kepada budaya baru yang dijiwai oleh nilai-
nilai yang mendukung kemajuan dan kemakmuran. Pendek kata, diperlukan upaya-
upaya nyata untuk mengubah budaya tidak produktif menjadi budaya produktif. Agar 
perubahan tersebut tidak melenceng ke luar dari visi otentik bangsa ini, Pancasila 
dengan lima nilai luhurnya itu dijadikan kerangka referensinya. Artinya, perubahan 
budaya itu diperlukan sebagai cara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia seperti 
dirumuskan dalam Pancasila.    

Kiranya menjadi jelas sekarang bahwa kontekstualisasi Pancasila merupakan 
jalan pencerahan rasional dan moral bagi bangsa Indonesia. Adapun pencerahan 
rasional itu harus ditandai dengan kemampuan manusia Indonesia untuk menguasai dan 
mengembangkan sains dan teknologi modern. Ini mengandaikan terwujudnya budaya 
ilmiah yang merangsang terjadinya inovasi teknologi sehingga memberikan keunggulan 
kompetitif bagi bangsa Indonesia.  

Penguasaan dan pengembangan sains dan teknologi modern merupakan syarat 
bagi terpenuhinya cita-cita bangsa Indonesia seperti dirumuskan dalam Pancasila. 
Inovasi teknologi merupakan syarat bagi penciptaan teknologi tepat guna, yang sangat 
diperlukan bagi rakyat pedesaan untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bidang 
ekonomi, dan untuk memecahkan problem-problem lainnya. Tanpa peningkatan 
produktivitas dalam bidang ekonomi, rakyat pedesaan akan tetap terbelenggu oleh 
kemiskinan. 

Sedangkan pencerahan moral ditandai dengan kemampuan manusia Indonesia 
untuk mendasarkan berbagai aktivitas hidup berbangsa dan bernegaranya pada standar 
moral bersama, yaitu Pancasila. Dalam hal ini Pancasila merupakan standar etika sosial 
politik yang jika dijadikan pedoman bersama, maka menjadi sarana yang 
memungkinkan terwujudnya suatu harmoni sosial yang dinamis dalam pergaulan antar 
manusia Indonesia dengan latarbelakang suku, bangsa, budaya, dan agama yang 
berbeda-beda itu.  

Berdasarkan standar moral bersama itu, bangsa ini semakin menjunjung tinggi 
pluralisme, persatuan, dan semakin berusaha mematangkan demokrasi, serta berjuang 
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untuk merealisasikan keadilan sosial dalam dimensi historis kebangsaan dan kenegaraan 
kita. Tanpa Pancasila, cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak akan 
terwujud, meskipun berbagai upaya pembangunan terus dilakukan.   

Pancasila adalah tujuan ideal, cita-cita luhur negara Indonesia. Dengan demikian 
Pancasila dapat berperan sebagai pemberi inspirasi serta sumber motivasi kolektif kita 
sebagai satu bangsa, satu negara untuk berjuang menjadi unggul pula dalam  
pengembangan sains dan teknologi modern, dalam pelaksanaan demokrasi dan hak asasi 
manusia. Semua ini diperlukan dalam rangka perwujudan cita-cita keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.  

IV.  Penutup  

Kembali pada pertanyaan yang mendasar yaitu: Ada apa dengan Pancasila? 
Penulis berpendapat, meskipun seperti apa yang telah diuraikan di atas  bahwa banyak 
tantangan dan banyak penyalahgunaan terhadap Pancasila, namun hakikatnya tidak ada 
yang salah dengan Pancasila. Pancasila justru mengandung nilai-nilai luhur yang jika 
diimplementasikan dalam berbagai konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, akan 
membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan kerangka dasar 
sekaligus kerangka orientasi otentik bagi seluruh upaya dan perjuangan bangsa 
Indonesia yang telah berikrar dalam pernyataan sebagai satu bangsa, satu bahasa dan 
satu negara. Sebagai dasar, Pancasila merupakan terang yang dapat menyadarkan 
berbagai suku bangsa di Nusantara akan pentingnya membangun kebersamaan dalam 
suatu wadah, yaitu Negara Republik Indonesia. Kebersamaan itu mungkin dibangun 
berkat kesadaran bahwa meskipun berbeda dalam hal suku, bangsa, budaya, dan agama, 
tetapi tetap satu dalam cita-cita luhur. Dalam Pancasila dapat ditemukan ruang 
berkumpul sebagai sesama kodrat dan juga sebagai makhluk yang dapat bersama- sama 
memperbincangkan berbagai cita-cita luhur. 

Maka sebagai cita-cita dan sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, 
Pancasila dapat dipakai sebagai sarana penyatupaduan keberagaman suku bangsa di 
seluruh Nusantara untuk memperjuangkan tercapainya tujuan yang sama. Adapun yang 
perlu kita perjuangkan bersama ialah terciptanya kondisi-kondisi yang memungkinkan 
terwujudnya cara hidup yang berketuhanan yang mahaesa, yang berkemanusiaan yang 
adil dan beradab atau yang berperikemanusiaan, yang menjunjung tinggi asas persatuan, 
yang demokratis, dan yang memungkinkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. 

Jika saja pemerintah bersama rakyat mau konsisten dalam mengaktualisasikan 
Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, menjadikannya sebagai 
sumber inspirasi dan motivasi bagi kita untuk menguasai sains dan teknologi modern 
demi kemajuan, kebaikan, dan kesejahteraan real bagi seluruh rakyat Indonesia, maka 
tidak mungkin Pancasila terpinggirkan seperti saat ini. Bagaimanapun juga, Pancasila 
merupakan sebuah local genius yang dimiliki bangsa Indonesia, yang memungkinkan  
dipakai terus-menerus menimba kekuatan moral  dan meneruskan perjuangan besar 
bangsa yaitu memperjuangkan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, makmur dan 
sejahtera.   

Pada dasarnya, dengan memahami dan mengimplementasikan Pancasila secara 
kreatif dan kontekstual maka bangsa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai 
tantangan permasalahan yang muncul dalam era globalisasi. Pancasila merupakan local 
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genius  yang mengkristal dan menjadi pandangan hidup serta nilai-nilai budaya dalam 
kehidupan masyarakat.   
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