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ABSTRAK
Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri
dari dua kata dari Sansekerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.
Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi,
terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :
* Lima Dasar oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945.
Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Dia
menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah,
peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di
Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin
tersebut.
* Panca Sila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno
mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme;
Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan.
Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni
itu, katanya:
Sekarang

banyaknya

prinsip:

kebangsaan,

internasionalisme,

mufakat,

kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma,
tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar
itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa
dokumen penetapannya ialah :
* Rumusan Pertama : Piagam Jakarta - tanggal 22 Juni 1945
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* Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
* Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal
27 Desember 1949
* Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal
15 Agustus 1950
* Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama
(merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
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1. Latar Belakang
Kenyataan hidup berbangsa dan bernegara bagi kita bangsa Indonesia
tidak dapat dilepaspisahkan dari sejarah masa lampau. Demikianlah halnya
dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di dalamnya
Pancasila sebagai dasar negaranya. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa
mendatang

merupakan

suatu

rangkaian

waktu

yang

berlanjut

dan

berkesinambungan. Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pnacasila sebagai Dasar
Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan
manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya
kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Bahkan
pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai Dasar dan
Filsafat Negara Republik Indonesia. Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan
sedikitpun mengenai kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai pandangan hidup
dan dasar negara. Dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat
menelusuri sejarah kita di masa lalu dan coba untuk melihat tugas-tugas yang kita
emban ke masa depan, yang keduanya menyadarkan kita akan perlunya
menghayati dan mengamalkan Pancasila. Sejarah di belakang telah dilalui dengan
berbagai cobaan terhadap Pancasila, namun sejarah menunjukkan dengan jelas
bahwa Pancasila yang berakar dia bumi Indonesia senantiasa mampu mengatasi
percobaan nasional di masa lampau. Dari sejarah itu, kita mendapat pelajaran
sangat berharga bahwa selama ini Pancasila belum kita hayati dan juga belum kita
amalkan secara semestinya.

2. Rumusan Masalah
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber
hukum bagi pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pembentukan, kelahiran,
dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan merupakan tujuan
akhir perjuangan bangsa Indonesia, tetapi merupakan sarana untuk mencapai citacita nasional dan tujuan nasional yang didambakannya. Perubahan UUD 1945
hanya terjadi dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasan, tidak menjamin
karena mempunyai kedudukan yang tetap dan melekat pada diri mereka sendiri,
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seiring dengan perkembangan dan perubahan modernisasi membawa dampak
yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menyadari bahwa ketidakrukunan yang terjadi di Indonesia ini mengganggu
kesatuan

nasional,

sebagaimana

dalam

masa

Kolonial

Belanda

dan

pemberontakan Komunis yang gagal pada tahun 1965. Untuk mengatasi
kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional yang disebabkan ketidakrukunan
masyarakat yang sangat majemuk maka semua ini hanya dapat diselesaikan
dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai salah satu hukum yuridis. Tidak ada
satupun kehidupan yang menjadi faktor integratif dan disintegratif yang dapat
membawa bangsa pada kekuatan atau sebaliknya kehancuran. Pancasila
sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan
kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan
ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan
kehendak dan kepentingan

yang berkuasa

selama

masa kekuasaannya

berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya
sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia
nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati
bersama dalam konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus
1945. Adapula masa dimana usaha-usaha untuk mengubah Pancasila itu dengan
pemberontakan-pemberontakan senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu
bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai
faktor lain, pemberontakan yang berlarut-larut itu jelas menghilangkan
kesempatan

bangsa

Indonesia

untuk

membangun,

menuju

terwujudnya

masyarakat yang dicita-citakan. Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat
rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya
Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru
bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masa ini ditandai antara lain dengan
memberi arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian
“Sosialisme Indonesia” sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan
banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat mendasar. Masa
pemutarbalikan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masingmasing kekuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada
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waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan
kepentingannya sendiri. Bagi bangsa Indonesia, mempersoalkan kembali
Pancasila sebagai dasar negara sama halnya berarti memutar mundur jarum
jamnya sejarah, yang berarti membawa bangsa kita kembali kepada awal
meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Mempersoalkan kembali Pancasila
sebagai Dasar Negara berarti mementahkan kembali kesepakatan nasional dan
menciderakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah secara khidmat kita
junjung tinggi sejak tanggal 18 Agustus 1945, ialah sejak lahirnya Pembukaan dan
Batang Tubuh UUD 1945, yang mendukung Pancasila itu.
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3. Pembahasan
Menurut Muhammad Yamin,dalam bahasa Sansekerta perkataan Pancasila
memiliki dua macam arti :
Panca artinya lima
"syiila"vokal" i pendek artinya "batu sendi","alas",atau "dasar"
"syiila "vokal" i" panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting
atau yang senonoh.
ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau
five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksankan oleh para penganut biasa
atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi
lengkapnya sbb :
1. dilarang membunuh
2. dilarang mencuri
3. dilarang berzina
4. dilarang berdusta
5. dilarang minum-minuman keras.
Istilah

Pancasila

sudah

dikenalsejak

jaman

Majapahit

dalam

buku

Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu
Prapanca yang diartikan lima perintah kesusilaan (Pancasilakrama) yang berisi
lima larangan sebagai berikut tidak boleh:
1. Melakukan kekerasan
2. Mencuri
3. Berjiwa dengki
4. Berbohong
5. Mabuk akibat minuman keras
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Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar keseluruh Indonesia
maka sisi-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di
dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan "lima larangan" atau "lima
pantangan" moralitas yaitu :
1. Mateni artinya membunuh
2. Maling artinya mencuri
3. Madon artinya berzina
4. Mabok artinya minuman keras
5. Main artinya berjudi
Semua huruf diberi awalan M atau dalam bahasa Jawa disebu Ma oleh karena itu
lima prinsip Ma lima atau M5 yaitu lima larangan (Ismaun,1981:79)

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan,konsep,pengertian
dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu.
Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang artinya bentuk, kata idein yang
artinya melihat.Maka secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian
dasar. Dalam pengertian sehari-hari idea disamakan artinya dengan cita-cita. Citacita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai,
sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan
atau faham.
PENGERTIAN PANCASILA
secara historis perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama
dr. Rajiman Widyodiningrat, mengajukan suatu maslah, khususnya akan dibahas
pada sidang tersebut.Masalah tersebut adalah tentang calon rumusan dasar negara
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Indonesia yang akan dibentuk. Proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut
:
A. Mr.Muhammad Yamin
Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang
pertama. Pada kesempatan in Mr. Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang
pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan
sidang lengkap Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut merumuskan sebagai
berikut
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Peri Kesejahteraan Rakyat
Setelah berpidato beliu merumuskan rancangan UUD RI. sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4.Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

B.Rumusan Soepomo
Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Soepomo mendapat kesempatan mengemukakan
pokok-pokok pikiran seperti berikut:
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1. Negara Indonesia merdeka hendaknya merupakan Negara nasional yang bersatu
dalam arti totaliter atau integralistik. Maksudnya Negara Indonesia merdeka tidak
akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang
mengatasi segala golongan, baik golongan besar maupun golongan kecil.
2. Setiap warganegara dianjurkan takluk kepada Tuhan, supaya tiap-tiap waktu
ingat kepada Tuhan. Dalam Negara nasional yang bersatu urusan agama akan
diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.
3. Mengenai kerakyatan beliau mengusulkan agar dalam pemerintahan Negara
Indonesia harus dibentuk sistim Badan Permusyawaratan. Oleh karena itu kepada
Negara harus berhubungan erat dengan Badan Permusyawaratan agar mengetahui
dan merasakan keadilan dan cita-cita rakyat.
4. Dalam lapangan ekonomi, Prof. Soepomo mengusulkan agar sistim
perekonomian Negara nasional yang bersatu itu diatur berdasarkan asas
kekeluargaan. Asas ini merupakan sifat dari masyarakat timur, termasuk
masyarakat Indonesia.
5. Mengenai hubungan antar bangsa mengusulkan supaya Negara Indonesia
bersifat Negara Asia Timur Raya yang merupakan anggota dari pada
kekeluargaan Asia Timur Raya.
Apabila kita analisis pokok-pokok pikiran Dr. Soepomo di atas, maka dapat kita
peroleh adanya lima hal untuk dasar Negara Indonesia merdeka. Meskipun tidak
dituliskan secara terperinci. Prof. Dr. Soepomo menyarankan Negara Indonesia
memilih teori Negara Integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat
kekeluargaan. Kelima pokok pikiran tersebut sebagai berikut:
1. Paham Negara Persatuan
2. Warga Negara hendaknya tunduk kepada Tuhan supaya ingat kepada Tuhan
3. Sistem Badan Permusyawaratan
4. Ekonomi Negara bersifat Kekeluargaan
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5. Hubungan antar bangsa bersifat Asia Timur Raya
Jika kita analisis perbandingan dengan rumusan Pancasila yang sekarang
(Pembukaan UUD 1945), pokok-pokok pikiran Soepomo itu termasuk dalam
rumusan Pancasila. Pokok pikiran pertama termasuk sila ketiga. Pokok pikiran
kedua termasuk sila pertama. Pokok pikiran ketiga termasuk sila keempat. Pokok
pikiran keempat termasuk sila kelima dan pokok pikiran kelima masuk dalam sila
kedua. Hal penting yang disampaikan oleh Soepomo dan diterima adalah paham
Negara integralistik-nya.

C. Ir. Soekarno
Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan
sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara
lisan usulan lima asas sebagai dasar negara indonesia yang akan dibentuknya,
yang rumusannya sebagai berikut :
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat dan Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
Beliu mengusulkan rumusan dasar tersebut mengajukan nama Pancasila sebagai
dasar negara, istilah tersebut atas saran seorang ahli bahasa.Usul mengenai nama
Pancasila bagi dasar negara Republik Indonesia secara bulat disepakati diterima
sidng BPUPKI dan ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni pada saat ini disebut hari
lahirnya Pancasila.
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D. PIAGAM JAKARTA
Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional Dokuritzu Zyunbi Tioosakay
Membahas mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang badan
penyelidik yang dikenal dengan panitia sembilan berhasil menyusun sebuah
naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat
Pancasila yang rumusannya sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

E. LAHIRNYA PEMERINTAH INDONESIA
Kemerdekan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945
disaksikan juga oleh PPKI tim perumus yang terdiri dari 9 orang antara lain :
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Mohammad Hatta
3. Mrs.A.A. Maramis
4. Abikusno Tjokrosujoso
5. Abdulkhar Muzakir
6. Haji Agus Salim
7. Mr.Ahmad Subardjo
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8. K.H.A. Wahid Hasyim
9. Mr.Mohammad Yamin.
Keesokan harinya tangal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya dan
menetapkan :
1. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai
wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 mengandung isi dasar negara Indonesia
yaitu PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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hikmat

kebijaksanaan

dalam

4. Kesimpulan dan Saran
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia.
Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik
Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai
perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kengaraan.
Oleh karena itu pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia,
setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi
pengalaman

Pancasila

oleh

setiap

lembaga

kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.
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kenegaraan

dan

lembaga

5. Referensi
http://wwwbambangsmanic.blogspot.com/
Diakses pada: Rabu, 26 Oktober 2011 pukul 20.30
http://cit.wapka.mobi/site_5.xhtml
Diakses pada: Kamis, 27 Oktober 2011 pukul 21.30
http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
Diakses pada: kamis, 27 Oktober 2011 pukul 21.40

~ 15 ~

