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PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MODERN

Abstrak
Saya memilih judul ini karena tugas akhir nya adalah mata kuliah
pancasila yang tujuan nya adalah membedakan penerapan pancasila
zaman dulu dan zaman sekrang sangat lah jauh berbeda. Yang tujuan
untuk menjadikan tolak ukur bagi kita.
Penerapan pancasila di zaman dulu dan zaman sekarang sangatlah
berbeda. Zaman dahulu pancasila lebih terasa dan lebih di hormati dan
di akui oleh warga Negara Indonesia. Lain hal nya dengan pancasila
sekarang. Pancasla sekarang hanyalah semboyan semata saja yang
tjarang sekali di aplikasi kan dalam kehidupan sehari hari.

Latar belakang masalah
Perlu kita ketahui bahwa pancasila berfungsi sebagai sebagai dasar
negara indonesia yang bertujuan untuk menyatukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Agar kehidupan di indonesia sesuai
dengan aturan dan hukum yang belaku di negara indonesia. Pada
zaman sekarang warga indonesia tidak sedikit yang mengabaikan ada
nya pancasila sebagai sumber hukum yang ada. Contoh nya banyak
sekali rakyat indonesia yang tidak mempunyai agama, banyak
kepulauan Indonesia yang memisah kan diri dan membangun negara di
dalam negara dan jika ini di biarkan akan terus saja menjadi
persoalan.

Rumusan Masalah
Pancasila adalah sumber hukun di indoseia dan harus konsekuen
dengan apa yang di sebutkan pada ke lima sila tersebut. Akan tetapi
masih banyak sekali persoalan di Indonesia antara lain :

1. rakyat Indonesia tidak memiliki agama
2. perpecahan daerah atau pulau
3. mendirikan negara di dalam negara

banyak negara negara maju seperti amerika yang sangat kagum
dengan ada nya pancasila di indonesia tapi sayang nya rakyat indonesia
itu sendiri nampak nya tidak menyadari akan hal itu.
Dan ini akan menjadi kan pemerintahan di Indonesia akan sedikit
terganggu karena rakyat nya tidak mendukung secara penuh.

Pendekatan

Tentu kita mengharapkan system hukum di Indonesia tegak dan
tidak ada toleransi bagi yang melanggar nya. Akan tetapi warga
negara indonesia banyak sekali yang melenggar aturan aturan dan
norma yang berlaku selama ini. Pancasila adalah sumber hukum
paling tinggi sebelum Undang Undang. Negara Indonesia adalah
negara kepulauan oleh karena itu pancasila mempunyai peran
penting di dalam nya.

Pembahasan

ASAL MULA PANCASILA
Asal mula Pancasila dibedakan beberapa macam yaitu:
1. Causa materialis
2. Causa formalis.
3. Causa.
4. Causa finalis
Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri,
walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar Negara
Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh
sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki unsurunsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan
mereka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat
kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian,
kepercayaan, agama dan kebudayaan Di Indonesia tidak pernah
putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, bukti-buktinya:
bangunan peribadatan, kitab suci dari berbagai agama dan aliran

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan
pada peringatan hari besar agama, pendidikan agama, rumahrumah ibadah, tulisan karangan sejarah/dongeng yang mengandung
nilai-nilai agama. Hal ini menunjukkan kepercayaan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan
santun, lemah lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya
misalnya bangunan padepokan, pondok-pondok, semboyan aja
dumeh, aja adigang adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki,
aja sawiyah-wiyah, dan sebagainya, tulisan Bharatayudha,
Ramayana, Malin Kundang, Batu Pegat, Anting Malela, Bontu
Sinaga, Danau Toba, Cinde Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha,
membantu fakir miskin, membantu orang sakit, dan sebagainya,
hubungan luar negeri semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan
kemanusiaan; semua meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang
adil dan beradab. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub,
rukun, bersatu, dan kekeluargaan, sebagai bukti-buktinya bangunan
candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan
sejarah tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan
Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit,
semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun
agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk sanyari
bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun negara
Majapahit, pembangunan rumah-rumah ibadah, pembangunan
rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan adanya sifat
persatuan.

1. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, buktibuktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di
Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat
adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah
Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah
Negeri Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan
sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;
2. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,
bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal
lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama, buktibuktinya adanya bendungan air, tanggul sungai, tanah desa,
sumur bersama, lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga,
Sejarah Raja Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub,
Teja Piatu, dan sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah,
selamatan, dan sebagainya.
Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi nilai-nilai
yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia. Disebut sebagai
kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima sila dalam Pancasila
merupakan serangkaian unsur-unsur tidak boleh terputus satu dengan
yang lainnya. Namun demikian terkadang ada pengaruh dari luar yang
menyebabkan diskontinuitas antara hasil keputusan tindakan konkret
dengan nilai budaya.

Kesimpulan dan saran

Haruslah kita berperilaku bagai mana layak nya dan seperti apa yang
di katakan oleh ke lima pancasila tersebut dan jangan hanya di jadikan
semboyan semata. Penulis sangat sadar apa yang di tulis masih banyak
kekurangan dan semoga anda yang membaca nya tidak puas sampai di
sini agar terus mencari sumber pengetahuan. Karena ada pribahasa
yang mengatakan ”banyak jalan menuju Roma”. Terima kasih
wassalammualaikum wr.wb

Daftar Pustaka

Irawan, taufik. 2002. Asal Mula Pancasila. Jakarta:
KAMII Team

