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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila adalah dasar filsafat negara republik Indonesia yang secara resmi
tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dan ditetapkan oleh PPKI tanggal 18
agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan dalam berita republik
Indonesia tahun II No.7.

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka sudah seharusnya setiap warga
negara terutama kalangan intkektual untuk mempelajari, mendalami, menghayati serta
mengembangkan dan pada gilirannya untuk diamalkan dalam setiap aspek kehidupan
dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan
dunia pendidikan maka sudah seharusnya setiap siswa maupun mahasiswa untuk
mempelajari pancasila di bangku pendidikan sejak pra sekolah, pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi. Namun tak hanya sebatas mempelajarinya saja, akan tetapi
lebih dari itu kita sebagai para generasi penerus bangsa harus dapat menerapakannya
dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai generasi saat ini, kita tidak ikut merasakan betapa susahnya dalam
merebut kemerdekaan negara ini. Saat ini kita hanya diharuskan untuk berjuang
meneruskan perjungan para pemimpin terdahulu, dengan cara mengisi kemerdekaan
dengan hal-hal yang positif dan bermafaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
Namun sangat ironi, pada generasi saat ini nilai dan budaya pancasila tidak lagi
menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia, melainkan nilai dan budaya global
yang menjadi pedoman masyarakat saai ini.

Oleh karena hal itulah maka penulis mencoba untuk mengkaji ulang mengenai
asal mula serta perjalanan perumusan dan penetapan pancasila sebagai dasar filsafat
bangsa dan negara Indonesia. Selain dari pada itu, penulis juga mencoba untuk
mengajak para pembaca untuk kembali berpedoman kepada pancasila, yang saat ini
telah mulai tersingkirkan.

B. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan makalah ini, ada beberapa masalah yang diangkat oleh
penulis, diantaranya:
1. apakah itu makna pancasila bagi bangsa Indonesia pada saat ini ?
2. seberapa perlukah kita untuk menghayati dan mengamalkan pancasila ?
3. pengamalan yang seperti apakah yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila ?
4. hambatan apa sajakah yang dapat mengalangi bangsa Indonesia untuk
mengamalkan pancasila ?
5. apa sajakah yang harus kita lakukan jika mengetahui salah satu hal yang dapat
menghalangi pengamalan pancasila ?
6. apakah pancasila saat ini telah benar dijalankan fungsinya sebagai sumber dari
segala sumber hukum di negara ini ?
C. Pendekatan-pendekatan

Pada penulisan makalah ini, penulisan memerlukan pendekatan-pendekatan. Hal
itu supaya untuk memudahkan penulis maupun pemabaca untuk memahami pokok
permasalahan yang di bahas. Oleh karena itu, pda penulisan maklah ini penulis
menggunakan tiga pendekatan, yaitu:
a.

pendekatan histories
penulis mencoba untuk menjabarkan mengnai yang ditelaah dari segi histories,

yakni awal mula perumusan pancasila hingga usulan-usulan dasar Negara hingga
sampai akhirnya disahkannya pancasila sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal
18 agustus 1945 oleh PPKI.
b. pendekatan sosiologis
pada pendekatan ini penulis menjelaskan mengenai penghayatan dan
pengamalan pancasila ditengah bangsa Indonesia. Selain itu, penulis juga
menjabarkan mengenai hambatan dan tantangan dalam pengamalan pancasila.
c. pendekatan yuridis
pada pendekatan yuridis ini, penulis menganalisis pancasila dari aspek
hukumnya. Sebagaimana diketahui bahwa pancasila adalah sumber dari segala
sumber hukum yang ada di Negara Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Awal Mula Peristiwa Perumusan Pancasila
Dalam membahas pancasila selamanya kita menghadapi pengertian yang
cukup luas. Pengertian pancasila harus benar-benar sesuai dengan maksud dan aspek
yang sesuai dengan kedudukan dan fungsi pancasila. Pada suatu objek pembahasan
pancasila akan kita jumpai aspek-aspek bahasan atau sub bahasan yang berbeda-beda.
Misalnya dari pengertian, pengertian pancasila secara etimologis mempunyai arti
yang berbeda dengan aspek bahasan.
Oleh karena itu, untuk memahami pengertian-pengertian pancasila tersebut, baik
secara formal maupun material pancasila dapat diartikan dari beberapa aspek,
diantaranya:
Pengetian asal mula pancasila.
Pengertian pancasila secara etimologis
Pengertian pancasila secara histories
Pengertian pancasila secara terminologis.

1. Pengertian asal mula pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideology bangsa dan negara Indonesia,
bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seorang saja.
Namun terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang.
Secara kausalitas pancasila sebelum dinyatakan sebagai dasar filsafat negara, nilainilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai
adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai religius. Maka secara kausalitas, asal mula
pancasila dibedakan menjadi 2 yaitu: asal mula langsung dan asal mula yang tidak
langsung.
a. asal mula langsung
asal mula langsung adalah asal mula terjadinya pancasila karena sejak awal
bahkan sebelum dan menjelang kemerdekaan nilai dasar dari pancasila sudah ada dan
tertanam pada diri bangsa Indonesia.
Adapun rincian asal mula langsung pancasila menurut Notonegoro adalah sebagai
berikut:

1. Asal mula bahan (kausa materialis)
Asal mula bahan pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat
dalam kepribadian dan pandangan hidup bangsa.
2. Asal mula bentuk ( kausa formalis)
Asal mula bentuk pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs. Muh Hatta
serta anggota BPUPKI lainnya.
3. Asal mula karya (kausa effisien)
Asal mula karya pancasila adalah PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa
pembentuk negara yang mengesahkan pancasila.
4. Asal mula tujuan (kausa finalis)
Asal mula tujuan pancasila adalah para anggota BPUPKI dan panitia sembilan
termasuk soekarno dan hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya pancasila
sebelum ditetapkan dan disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara.
b. Asal mula yang tidak langsung
Secara kausalitas, asal mula tidak langsung adalah asal mula pancasila sebelum
proklamasi kemerdekaan. Maka asal mula tidak langsung pancasila bila dirinci adalah
sebagai berikut:
1. unsur-unsur pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi
dasar negara nilai-nilainya telah ada dan tercermin dalam kehidupan seharihari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.
2. nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia
sebelum membentuk negara.
3. pada hakikatnya bangsa Indonesia sebagai kausa materialis atau sebagai asal
mula tidak langsung nilai-nilai pancasila.

2. Pengertian pancasila secara etimologis
Secara etimologis, menurut tingkatannya kata “pancasila” berasal
dari bahasa sansekerta dari India. Menurut Prof. Muhammad Yamin, dalam bahasa
sansekerta kata “pancasila” memiliki dua macam arti, yaitu:
Kata “panca” artinya “lima”. Sedangkan “syila” artinya “batu sendi”. Sedangkan kata
“sila” dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” yang artinya “tingkah laku yang
baik”. Jadi makna kata “pancasila” yaitu “lima peraturan tingkah laku yang baik”.

3. Pengertian pancasila secara historis
Proses perumusan pancasila diawali ketika dalam sidang pertama BPUPKI
pertama, Dr. Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yang khususnya
akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang rumusan dasar
negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah tiga orang tokoh pembicara
pada saat sidang tersebut, yakni Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.
Pada tanggal 1 juni 1945, dalam sidang tersebut Ir.Soekarno berpidato
mengenai calon rumusan lima dasar negara Indonesia yang kemudian diberi nama
“pancasila” yang artinya “lima aturan”. Menurutnya kata itu atas saran seorang
temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya,.
Pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.
Kemudian pada tanggal 18 agustus 1945 disahkanlah pembukaan UUD 1945 yang
dimana didalamnya termuat isi rumusan lima dasar negara yang diberi nama
pancasila.Hal itu

didasarkan atas interpretasi histories, terutama dalam rangka

pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima
oleh semua peserta sidang pada saat itu.
Adapun secara terminology histories perumusan pancasila adalah sebagai
berikut:
a. Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945)
Pada tanggal 29 mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Pada
kesempatan

itu,

Muhammad

yamin

mendapat

kesempatan

pertama

untuk

menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara dihadapan sidang lengkap dengan
penyelidik. Lima dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yaitu:
1. peri kebangsaan
2. peri kemanusiaan
3. peri ketuhanan
4. peri kerakyatan
5. kesejahteraan rakyat.
Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul terrtulis mengenai
rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam dari rancangan UUD tersebut
tercantum rumusan lima asas dasar negara, yang rumusannya adalah 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. Ir. Soekarno (1 juni 1945)
Pada tanggal 1 juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dihadapan
sidang dan para badan penyelidik. Dalam pidato tersebut soekarno mengajukan lima
dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya yang diberi nama “pancasila”, yang
rumusannya sebagai berikut:
1. nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
2. internasionalisme atau peri kemanusiaan
3. mufakat atau demokrasi
4. kesejahteraan sosial
5. ketuhanan yang berkebudayaan.
Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas
menjadi Tri Sila, yang rumusannya adalah:
1. sosio nasional yaitu nasionalisme dan internasionalisme
2. sosio demokrasi yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat
3. ketuhanan yang maha esa.
Adapun Tri Sila tersebut masih dapat diperas lagi menjadi Eka Sila atau satu
Sila yang intinya adalah “gotong royong”.
c. piagam Jakarta (22 juni 1945)
pada tanggal 22 juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga tokoh dokoritu
zyunbi tioosakay atau tokoh yang lebih dikenal sebagai panitia sembilan mengadakan
pertemuan untuk membahas usul-usul tentang asas dasar negara. Setelah sidang
panitia sembilan berhasil membuat naskah keputusan yang naskah tersebut lebih
dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat pancasila.
Adapun rumusan pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah
sebagai berikut:
1. ketuhanan dengan menjalankan syariat islam bagi para pemeluknya
2. kemanusiaan yang adil dan beradab
3. persatuan indonesia
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. pengertian pancasila secara terminologis
Pada sidang yang dilakukan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, berhasil
mengesahkan UUD 1945. adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu pembukaan
UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang
terdiri atas 4 pasal 2 aturan tambahan yang terdiri atas 2 ayat.
Dalam bagian pembukaan UUD 1945, yang terdiri atas empat alinea tersebut
tercantum rumusan pancasila, yakni:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/ perwakilan
5. keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI, disahkan
oleh PPKI yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Namun dalam upaya bangsa
Indonesia mempertahankan proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia
maka terdapat pula rumusan-rumusan pancasila sebagai berikut:
a. Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)
Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai 17
agustus 1950, tercantum rumusan pancasila sebagai berikut:
1. ketuhanan yang maha esa
2. peri kemanusiaan
3. kebangsaan
4. kerakyatan
5. keadilan sosial
b. Dalam UUDS 1950
Dalam UUDS 1950, yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 juni
1959, terdapat rumusan pancasila yang sama seperti pada konstitusi RIS, yaitu
sebagai berikut:
1. ketuhanan yang maha esa
2. peri kemanusiaan
3. kebangsaan
4. kerakyatan

5. keadilan sosial.
c. Rumusan pancasila dikalangan masyarakat
Selain rumusan yang terdapat diatas, masih ada jugs rumusan pancasila dasar
negara yang beredar dikalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beraneka
ragam antara lain sebagai berikut:
1. ketuhanan yang maha esa
2. peri kemanusiaan
3. kebangsaan
4. kedaulatan rakyat
5. keadilan sosial.
Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut diatas yang benar dan sah
secara konstitusional adalah rumusan pancasila yang terdapat pada pembukaan UUD
1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan MPRS NO. XX/MPRS/1996, dan INPRES
NO. 12 tanggal 13 april 1968 yang menyatakan bahwa pengucapan, penulisan dan
rumusan pancasila dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah
sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat.

B. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
1. Latar belakang perlunya pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila
a. pengalaman pancasila
Bagi bangsa Indonesia tidak ada keraguan sedikitpun mengenai kebenaran dan
ketetapan pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Memang selama
sejarah republic Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, tercatat
berbagai

peristiwa

dan

pergolakan

politik

sampai

dengan

pemberontkan-

pemberontakan bersenjata. Semua itu apabila dikaji secara mendalam lagi, memiliki
suatu tujuan yang sama yaitu untuk menggolakkan pancasila sebagai dasar negara dan
mengganti dengan dasar negara yang lain. Perjalanan lurus pelaksanaan pancasila
mendapat rintangan-rintangan, dengan adanya pemutarbalikan pancasila dan
dijadikannya pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideology yang
justru bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Masa ini ditandai dengan memberi
arti pada pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “sosialisme
Indonesia”

sebagai

marxisme

yang

diterapkan

di

Indonesia

dan

banyak

penyimpangan-penyimpangan lainnya yang bersifat sangat mendasar. Masa
pemutarbalikan pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing-masing

kakuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada waktu itu
memberi arti sempit kepada pancasila untuk keuntungan dan kepentingan sendiri.
Pengalaman sejarah yang cukup pahit dan harus kita bayar dengan sangat
mahal itu, mengharuskan kita merenungkan ulang kekuatan-kekuatan dan kelemahankelemahan kita sendiri. Kekuatannya terletak pada keyakinan akan kebenaran
pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan kelemahannya terletak karena belum
adanya penghayatan dan pengmalan pancasila pada masing-masing individu.
b. mengemban tugas ke masa depan
Jika kita menengok ke masa lalu, maka banyak sekali perjuangan para pejuang
bangsa untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu sebagai penerus bangsa
kita mempunyai tugas untuk masa depan pembangunan bagi bangsa dan negara ini.
1. penanaman nilai kepribadian dalam pembangunan
pada zaman kemajuan seperti sekarang, dimana hubungan antar bangsa sangat
erat, maka membangun masyarakat modern berarti harus membuka diri. Bangsa yang
menutup rapat-rapat diri dari modernisasi, maka akan tertinggal oleh kemajuan
bangsa lain. Dalam membangun masyarakat modern, kita tak hanya menyerap ilmu
pengetahuan, tekhnologi dan ketrampilan dari luar. Akan tetapi, kita juga akan
terbawa masuk pada budaya, nilai social serta politik dari luar. Hal ini tidak dapat kita
hindarkan. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai nilai
social, budaya dan ideology pancasila, maka kita harus bisa menyaring semua hal
tersebut. Ini dilakukan agar bangsa indonesia akan tetap menjadi bangsa pancasila.
2.pergantian generasi
Dorongan lain mengenai perlu adanya pedoman penghayatan dan pengamalan
pancasila adalah pergantian generasi yang terjadi pada saat ini. Pergantian generasi
adalah proses yang berlangsung alami dan harus tetap berlangsung alami. Pergantian
generasi yang terjadi mempunyai arti yang khusus, karena generasi yang baru tidak
mengalami secara langsung perjuangan kemerdekaam yang melahirkan republik ini..
Generasi yang baru pada saat ini mempunyai kewajiban untuk meneruskan
perjuangan bangsa pada zaman dahulu. Perjuangan yang harus dilakukan oleh
generasi saat ini hanya bagaimana cara mengisi kemeradekaan yang benar dan sesuai
dengan harapan dan cita-cita para pejuang terdahulu. Para generasi muda inilah yang
dapat menjadi tolak ukur, apakah para pemuda mampu untuk menjaga dan
melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila.

2. pancasila sebagai jiwa, kepribadian, pandangan hidup dan dasar negara
Sesuai dengan ketetapan MPR NO.II/MPR/1978, menyebutkan bahwa
pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia,
pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Indonesia. Disamping itu, bagi
bangsa Indonesia pancasila juga sebagai tujuan hidup bangsa. Pancasila bagi kita
merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan
dan watak yang sudah berurat akar didalam kebudayaan bangsa Indonesia.
Karena pancasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar dalam
kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup
ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam
rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah undang-undang dasar yang
pernah ada, pancasila tetap ada didalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam
kehidupan konstitusional itu, pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama pada
saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita, merupakan
bukti sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki oleh bangsa Indonesia
sebagai dasar kerokhanian negara serta sebagai dasar negara.
3. jenis-jenis pengamalan pancasila
pengamalan pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: pengamalan
pancasila yang objektif dan pengamalan pancasila yang subjektif.
a. pengamalan pancasila yang objektif
pengamalan pancasila secara objektif adalah pelaksanaan pancasila dalam
bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif,
aksukutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya. Pengamalan objektif
ini terutama berkaitan dengan realisasi dalam bentuk perturan perundang-undangan
negara Indonesia, sebagai berikut:
1. Tafsir undang-undang dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara
Indonesia
2. pelaksanaan undang-undang dasar 1945, dalam undang-undang harus mengingat
dasar-dasar pokok pikiran yang terkandung dalam dasar filsafat negara Indonesia.
3. interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi
seluruh

perundang-undangan

administrative.

di

bawah

undang-undang

dan

keputusan

b. pengamalan pancasila yang subjektif
pengamalan pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan pancasila dalam
setiap pribadi, perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk,
setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subjektif ini
justru lebih penting dari pengamalan yang objektif, karena pengamalan yang subjektif
ini merupakan persyaratan keberhasilan pengamalan yang objektif.(Notonegoro,
1997:44).
Dengan demikian pelaksanaan pancasila yang subjektif sangat berkaitan dengan
kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Dalam
pengertian inilah pelaksanaan pancasila yang subjektif akan terselenggara dengan
baik apabila suatu keseimbangan kerokhanian yang mewujudkan suatu bentuk
kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib
moral. Bila hal ini berlangsung terus menerus sehingga nilai-nilai pancasila telah
melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia, maka hal inilah yang disebut dengan
kepribadian pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri
khas (yaitu nilai-nilai pancasila, sikap dan karakter) sehingga membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa lain.
4. implementasi pancasila
a. pada masa orde lama
Pada masa orde lama terutama sejak tahun 1959, panggung politik Indonesia
dikuasai oleh hegemoni komunisme yang mendasarkan pertentangan kelas. Rakyat
Indonesia yang berkepribadian religius, secara berangsur-angsur dikaburkan dengan
ideology komunisme. Ideology komunisme yaitu paham atheis atau anti tuhan. Dalam
masalah ini ideology pertentangan antar kelas telah menjadi ideology negara melalui
bentuknya yang baru yaitu “revolusi permanent” yang menggeser dan mengganti
ideology pancasila. Selain dari pada itu, pada masa orde lama kekusaan rakyat tidak
diberlakukan sesuai dengan yang tercantum pada sila keempat, melainkan praktek
otoritarianisme yang digunakan pemerintah pada saat itu.
Namun pada akhirnya, karena bangsa Indonesia masih mengakui adanya tuhan
maka penghianatan yang dilakukan oleh kelompok PKI atau pelopor paham komunis
dapat ditumpas oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam kehidupan
kenegaraanpun bangsa Indonesia senantiasa berketuhanan yang maha esa, yang
terumuskan dalam sila pertama pancasila (Mardjono, 1998:21-26).

b. pada masa orde baru
pada masa orde baru implementasi pancasila tidak jauh berbeda dengan
implementasi pancasila pada masa orde lama. Hanya saja berdasarkan pengalaman
sejarah pada orde lama, maka implementasi pancasila jauh lebih rapi dan sistematis
bahkan berhasil menguasai system politik Indonesia. Pemberontakan PKI pada tahun
1965 dipergunakan sebagai tolak ukur sekaligus sebagai sarana untuk melumpuhkan
lawan politik yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan orde baru.
Strategi yang paling akurat dan merupakan suatu prestasi orde baru yang paling
gemilang adalah memanfaatkan pancasila sebagai sarana legitimasi politik. Melalui
wacana pancasila itulah penguasa orde baru mampu menanamkan akar kekuasaannya
secara kuat-kuat bahkan mampu menembus kekuasaan legislative maupun eksekutif.
Pada masa orde baru, pancasila bukannya diimplementasikan sebagai dasar
filosofi, sebagai sumber nilai bagi realisasi demokrasi di negara Indonesia
sebagaimana yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita tersdahulu melainkan,
justru pancasila digunakan sebagai alat politik untuk menggeser demokrasi. Filosofi
pancasila yang secara cultural disimbolkan dalam Bhenika Tunggal Ika, yang
bermakna beraneka ragam namun merupakan satu kesatuan. Namun dalam
kenyataannya dimandulkan yaitu segala perbedaan ditekan dan diarahkan pada satu
tujuan untuk melestarikan kekuasaan. Maka kebebasan mengemukakan pendapat
praktis dibrangus, ditekan bahkan banyak yang dipenjarakan karena menyuarakan
kebebasan pendapat, misalnya seperti tokoh leislatif yang vocal, gerakan mahasiswa
serta berbagai macam gerakan swadaya masyarakat.
Kenyataan

ini

yang

membuat

rakyat

menuntut

reformasi

untuk

mengembalikan pancasila pada fungsi dan kedudukan yang sebenarnya, yaitu
bukannya sebagai alat legitimasi politik serta alat untuk memperkokoh kedudukan
penguasa, melainkan pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Bedasarkan aspirasi rakyat tersebut kemudian MPR mengadakan sidang istimewa
pada tanggal 10-13 november 1998, yang salah satu ketetapannya adalah Tap No
XVIII/MPR/1998 yang isinya adalah mencabut ketetapan MPR No. II/MPR/1978
tentang eksprasetia pancakarsa atau P-4. serta pengesahan pancasila sebagi dasar
filsafat negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945.

5. Gerakan reformasi
Pelaksanaan GBHN 1998 pada PJP II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia
menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia tenggara
sehingga menyebabakan stabilitas politik menjadi goyah. Terutama praktek-praktek
pemerintahan dibawah orde baru hanya membawa kebahagian semu, ekonomi rakyat
menjadi semakin terpuruk, system ekonomi menjadi kapitalistik dimana kekuasaan
ekonomi di Indonesia hanya berada pada sebagian kecil penguasa dan konglomerat.
Telebih lagi praktek KKN yang semakin merajalela pada hampir seluruh
instansi serta lembaga pemerintahan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
dikalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara. Selain itu, pancasila
yang seharusnya menjadi dasar negara telah beralih fungsi menjadi alat untuk
legitimasi politik.
a. gerakan reformasi dan ideology pancasila
Makna serta pengertian reformasi, dewasa ini banyak disalah artikan sehingga
gerakan masyarakat yang melakukan perubahan yang mengatasnamakan gerakan
reformasi juga tidak sesuai dengan pengertian reformasi itu sendiri. Makna reformasi
secara etimologis berasal dari kata “reformation” dengan akar kata “reform” yang
secara semantic bermakna “make or become better by removing or putting right what
is bad or wrong”. Secara harfiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk
memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang
untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal
yang dicita-citakan rakyat (Riswanda, 1998).
Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat
sebagai berikut:
1.suatu

gerakan reformasi

dilakukan karena adanya suatu

penyimpangan-

penyimpangan.
2.suatu gerakan reformasi dilakukan dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan
ideology) tertentu, dalam hal ini pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
3.suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka structural
tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4.reformasi dilakukan kearah suatu perubahan kearah kondisi serta keadaan yang
lebih baik.
5.reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang
berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b. pancasila sebagai dasar cita-cita refomasi
Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah nampaknya tidak diletakkan pada
kedudukan dan fungsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka gerakan reformasi
harus tetap diletakkan dalam kerangka prospektif pancasila sebagai landasan cita-cita
yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme,
brutalisme serta pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia.
Adapun secara rinci reformasi pancasila yang prospektif adalah sebagai berikut:
1. reformasi yang berketuhanan yang maha esa, yang berati bahwa suatu gerakan
kearah perubahan harus mengarah pada suatu kondisi yang lebih baik bagi
kehidupan manusia sebagai makhluk tuhan.
2. reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa
reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai-nilai martabat manusia yang
beradab.
3. semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi
harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia.
4. semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan sebab justru
permasalahan dasar gerakan reformasi adalah pada prinsip kerakyatan.
5. visi dasar reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Dalam prospektif pancasila, gerakan reformasi sebagai suatu upaya untuk
menata ulang dengan melakukan perubahan-perubahan sebagai realisasi kedinamisan
dan keterbukaan pancasila dalam kebijaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sebagai
suatu ideology yang bersifat terbuka dan dinamis pancasila harus mampu
mengantisipasi perkembangan zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi
rakyat. Oleh karena itu, pancasila memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki
aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi
rakyat dalam mengantisipasi perkembangan zaman yaitu, dengan cara menata kembali
kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, akan tetapi nilai-nilai
esensialnya bersifat tetap yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan.
6. kewaspadaan dalam mengamalkan pancasila
Dalam kondisi bangsa dan negara yang melakukan reformasi maka banyak
ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang harus dihadapi.

a. cara berpikir dan mentalitas yang perlu diwaspadai
Berbagai sikap dan cara hidup dalam masyarakat yang perlu diwaspadai yang
menimbulkan berbagai kerawanan antara lain sebagai berikut:
1. sikap materialistis
Sikap menghargai materi adalah baik, akan tetapi mendewakan materi dengan
menganggapnya sebagai ukuran dasar untuk menilai makna hidup adalah
bertentangan dengan nilai pancasila dan mengakibatakan manusia cenderung serakah.
Hal yang demikian dapat mengakibatkan sikap yang tidak peka terhadap nilai-nilai
social dan kemanisiaan terutama terhadap nilai-nilai ketuhanan.
2. mentalitas yang berorientasi pada kekuatan dan kekerasan
Mentalitas ini tercermin dalam prilaku yang mudah mengambil sikap atau
tindakan kekerasan sebagai cara menangani masalah yang dihdapinya. Hal yang
demikian ini menunjukkan kemiskinan budaya serta membahayakan masyarakat.
3. sikap yang formalistis
kalaupun sikap ini nampaknya memetuhi peraturan, namun namun pada
dasarnya

tidak

dapat

menghargai

makna

peraturan

dan

cenderung

menyalahgunakannya. Sikap ini menjadi lemah dan tidak kukuh pada pendirian,
konsekuensinya mudah terjerumus dalam kemunafikan.
4. sikap yang primordial
Sikap yang primordial adalah sikap yang sempit dan isolatif serta hanya
mengutamakan asal-usul kelompok seperti marga, ras, suku, golongan, daerah,
maupun agama. Dengan demikian, sikap primordial cenderung menjadi eksklusif dan
tidak peka terhadap perlunya kesatuan dan persatuan bangsa sebagai cara hidup
bersama yang lebih luas dan terbuka. Sikap demikia dapat mengakibatkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Mempersempit moralitas pengakuan terhadap kesamaan harkat dan martabat
manusia

sebagai makhluk tuhan yang maha esa serta hanya membatasi

kepada kelompok saja.
b. Melunturkan wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan bangsa.
c. Mempersulit upaya pencapaian consensus nasional dan loyalitas bersama
sebagai suatu bangsa.
d. Cenderung mengingkari keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. sumber ancaman gangguan hambatan dan tantangan
1. komunisme
Komunisme yang dulu hidup subur di Indonesia harus senantiasa diwaspadai
terutama pada era reformasi pada saat ini. Pelopor aliran komunisme adalah Karl
Marx abad 19, yang beraliran sosialis radikal. Ajaran Marx disebut Marxisme,
dikembangkan oleh Lenin menjadi Marxisme-Leninisme, yang kemudian juga oleh
Stalin dijadikan dasar negara komunis. Pokok-pokok ajaran komunisme adalah:
a. ajaran komunisme bersifat atheis, karena ajaran komunisme didasarkan pada
kebendaan, maka ajaran komunisme tidak mengenal adanya tuhan.
b. Komunisme adalah internasionalisme, yaitu prinsip masyarakat komunis
adalah masyarakat komunis dunia yang tidak dibatasi oleh kesadaaran
nasional.
c. Komunisme membangun negara berdasarkan kelas.
2. liberalisme
Ajaran liberalisme bertitik tolak dari paham individualisme yang mendasarkan
pada hak kebebasan individu yang melekat pada manusia. Paham liberalisme tidak
sesuai dengan ajaran pancasila, karena pancasila mendasarkan pada sifat kodrat
manusia sebagai makhluk individu dan makhhluk social. Selain itu paham liberalisme
lazimnya bersifat sekuler, yang tidak sesuai dengan sila ketuhanan yang maha esa.
3. fasisme dan militerisme
paham fasisme adalah paham yang pada dasarnya mendambakan negara yang
kuat, dengan pemusatan kekuasaan yang tunggal dengan membangun orientasi
nasionalisme eksklusif dengan mengandalkan kekuatan militer sehingga menganggap
rendah harkat dan martabat bangsa serta manusia lain. Paham ini sangat bertentangan
dengan paham ideology pancasila.
4. pragmatisme
pragmatisme sebagai aliran perlu dibedakan dengan pengertian cara yang
pragmatis. Cara yang pragmatis hanya mengacu pada pengertian aspek manfaat atau
guna secara tekhnis saja.

c. penanggulangan dan pencegahan
untuk menanggulangi kerawanan dan AGHT tersebut maka dilakukan upayaupaya sebagai berikut:
1.berpikir integralistik
2.meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan pancasila
3.membina kerukunan hidup antar umat beragama
4.meningkatkan ketaatan pada hukum, moral, dan agama
5.meningkatkan kemampuan berpikir rasional dan kritis
6.meningkatkan patriotisme dan kesetiakawanan social.

C. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum di Indonesia
1. pengertian sumber hukum
Secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang
menimbulkan aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas
dan nyata.
Sumber hukum dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:
b. sumber hukum dalam arti material
yaitu keyakinan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang
menentukan isi dari hukum.
c. sumber hukum dalam arti formal
yaitu sumber hukum dalam arti bentuk perumusan. Karena bentuknya itu
menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati.

2. sumber hukum tata negara indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup yang kemudian menjadi dasar falsafah
negara, merupakan sumber hukum dalam arti material yang tidak saja menjiwai
bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Sedangkan sumber hukum
formal dalam hukum tata Negara Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum
tertulis saja.
Selanjutnya sumber hukum formal tata negara Indonesia dapat kita lihat pada
ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang memorandum DPR-GR mengenai
sumber tertib hukum republic Indonesia dan tata urutan peraturan perundangundangan republic Indonesia, adalah sebagai berikut:

undang-undang dasar republic Indonesia 1945
ketetapan MPR
undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
peraturan pemerintah
keputusan presiden
peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
-

peraturan menteri

-

instruksi menteri

-

dan lain-lainnya.

Sumber-sumber hukum tersebut diatas merupakan sumber hukum formal menurut
tingkat kewenangannya. Sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam
system UUD 1945, maka setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber
pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Kebiasaan ketatanegaraan akan terus berkembang sesuai tuntutan dan
dinamika masyarakat dan Negara Indonesia. Tentang masalah ini oleh pembentuk
undang-undang dasar telah dipikirkan, sebagaimana dituangkan dalam penjelasan
UUD 1945 sebagai berikut: “kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan
masyarakat dan negara Indornesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman
berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin pada saat ini. Oleh karena itu, kita
harus secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan negara dan bangsa
Indonesia ……..”

3. pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum
Pada tanggal 18 agustus 1945 secara resmi UUD 1945 diterima oleh bangsa
Indonesia dan berlaku efektif di tanah air kita sekarang. UUD 1945 terdiri atas:
-

pembukaan

-

batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 pasal
aturan tambahan.

Khususnya pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok pikiran. Di dalam
pokok pikiran tersebut bersimpul ajaran pancasila.

Oleh karena pembukaan itu berintikan pancasila, maka pancasila merupakan
pedoman, sumber dan dasar dalam pembuatan hukum atau perundang-undangan.
Denagan kata lain segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia, harus bersumber
kepada hukum yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu pancasila. Dengan demikian
secara lengkap system hukum Indonesia apabila disusun secara hirarki dapat
diperoleh tingkatannya sebagai berikut:
-

Pancasila sebagai Rechts idée (cita-cita hukum)

-

Undang-Undang Dasar 1945

-

Ketetapan MPR

-

undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang

-

Peraturan Pemerintah

-

Keputusan Presiden

-

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
Peraturan menteri
Instrtuksi.
Dan lain-lainnya.

Dari hirarki diatas dalam system hukum Indonesia, tingkatan dari UUD 1945
kebawah merupakan sumber hukum formal dalam hukum.

Sumber dari tertib hukum suatu negara, atau yang biasa disebut sebagai
“sumber dari segala sumber hukum” adalah pandagan hidup, kesadaran dan cita-cita
hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari suatu
bangsa. Padangan hidup bangsa Indonesia adalah yang didalamnya terkandung citacita moral, cita-cita hukum, watak serta jiwa bangsa Indonesia adalah PANCASILA.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kata pancasila berasal dari bahasa sansekerta india. Menurut Muhammad
Yamin pcasila memiliki dua macam arti yaitu:
Kata “panca” artinya “lima”. Sedangkan “syila” artinya “batu sendi”. Sedangkan kata
“sila” dalam bahasa Indonesia menjadi “susila” yang artinya “tingkah laku yang
baik”. Jadi makna kata “pancasila” yaitu “lima peraturan tingkah laku yang baik”.
Pacasila yang diusulkan oleh Ir. Soekarno memiliki arti lima aturan. Pancasila resmi
menjadi dasar negara Indonesia setelah diresmikan dan disahkan pada tanggal 18
agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh
UUD 1945. Pancasila bagi bangsa Indonesia tak hanya sebagai dasar negara, akan
tetapi juga menjadi pandangan hidup dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia.
Pengamalan pancasila yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia ada dua jenis,
yaitu:
4. pengamalan pancasila secara objektif
5. pengamalan pancasila secara subjektif.

Pada penerapannya pancasila juga mengalami geraka reformasi. Terutama pada
saat setelah pemerintahan orde lama dan orde baru, Karena pada masa pemerintahan
tersebut pancasila tidak diletakkan sebagaimana mestinya. Akan tetapi dijadikan alat
sebagai legitimasui poltik yang melindungi bagi para penguasa pemerintahan dan
golongan tertentu. Hal itu yang menjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
pada pengmalan pancasila. Karena hal itu juga pham komunis juga telah mengambil
alih fungsi paham pancasila, yang menjadi penyebab pergolakan politik di Indonesia.

Pada penerapannya, pancasila juga menjadi landasan serta sumber dari segala
sumber hukum yang ada di Indonesia. Sumber hukum tersebut mengikat kepada
semua hukum dan peraturan yang ada pada saat ini. Dengan demikian secara lengkap

system hukum Indonesia apabila disusun secara hirarki dapat diperoleh tingkatannya
sebagai berikut:
-

Pancasila sebagai Rechts idée (cita-cita hukum)

-

Undang-Undang Dasar 1945

-

Ketetapan MPR

-

undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang

-

Peraturan Pemerintah

-

Keputusan Presiden

-

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti:
Peraturan menteri
Instrtuksi.
Dan lain-lainnya.

B. Saran

Sebagai bangsa Indonesia sebaiknya kita kembali menjujung nilai dan budaya
pancasila. Selain itu, kita juga harus bisa untuk mengamalkan pancasila sesuai dengan
nilai yang terkandung didalamnya.
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