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ALAT UNTUK MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”.

Makalah ini berisikan informasi tentang fungsi Pancasila sebagai dasar Negara,
ideologi bangsa atau yang lebih khususnya membahas tentang pancasila sebagai
alat pemersatu bangsa dan alat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita
semua tentang fungsi Pancasila.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu
kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu saya harapkan
demi kesempurnaan makalah ini.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan
serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
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ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi telah disepakati oleh para pendiri
bangsa dan disahkan melalui perhimpunan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara satu hari
setelah Negara Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka yaitu pada
tanggal 18 agustus 1945 yang kemudian disebut sebagai sebuah perjanjian luhur
bangsa Indonesia.
Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini yakni
untuk mengetahui arti penting pancasila dalam mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Dasar negara atau sering disebut juga dengan ideologi Negara
merupakan sumber segala penyelenggaraan negara yang mengatur kepentingan
rakyat.
Berdsarkan hasil pembahasan bahwa arti pancasila sangat penting dalam
mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia, karena dasar negara bagi
suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar
negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan
kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan
tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi telah disepakati oleh para pendiri
bangsa dan disahkan melalui perhimpunan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara satu hari
setelah Negara Indonesia diproklamasikan sebagai Negara merdeka yaitu pada
tanggal 18 agustus 1945 yang kemudian disebut sebagai sebuah perjanjian
luhur bangsa Indonesia.
Dalam pendidikan nasional di Indonesia, mempelajari pancasila merupakan
bagian dari matakuliah pengembangan kepribadian yang tidak akan pernah
lepas dari perkembangan kondisi ketatanegaraan republik Indonesia,
khususnya pada masa reformasi ini yang setiap insan Indonesia berhak
memiliki kebebasan berfikir dan berpendapat, namun bertanggung jawab.
Pancasila sebagai Dasar Negara berperan mengantarkan bangsa Indonesia
menuju suatu cita – cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai
suatu masyarakat kesejahteraan dan keadilan, dan melepaskan diri dari
segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan.
Dalam perkembangannya, nilai – nilai pada pancasila selain merupakan dasar
Negara juga merupakan ideologi bagi bangsa dan Negara republik Indonesia
yang dapat mempersatukan seluruh perbedaan bangsa Indonesia. Karena itu
saya menyusun makalah ini agar kita tahu betapa pentingnya nilai – nilai yang
terkandung di dalam pancasila yang secara sah dan telah menjadi dasar
Negara.
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B. Rumusan Masalah
1. Apa fungsi dasar Negara dan ideologi Negara bagi suatu bangsa dan
Negara?
2. Apa fungsi pancasila dalam menjaga, memelihara, dan mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia?
3. Apa sajakah peranan pancasila sebagai alat pemersatu bangsa?
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pancasila
Pancasila dalam bahasa sansekerta India (kasta brahmana) terdiri dari dua kata
yaitu panca yang berarti lima dan sila yang bearti prinsip atau asas. Dan dalam
bahasa Indonesia khususnya bahasa jawa pancasila diartikan susila yang
memiliki hubungan dengan moralitas.
Lima sendi utama yang menyusun pancasila adalah ketuhanan yang maha esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan / perwakilan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada
paragraph ke-4 pembukaan undang – undang dasar 1945.
B. Lambang Pancasila
Lambang Negara kesatuan republik Indonesia adalah burung garuda pancasila
yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dan mempunyai perisai berbentuk
menyerupai hati yang digantung menggunakan rantai pada leher garuda.
Lambang Negara kesatuan republik Indonesia bersemboyan “bhinneka tunggal
ika” yang mempunyai arti “berbeda – beda tetapi tetap satu” dituliskan di atas
pita yang dicengkram oleh burung garuda, semboyan ini digunakan untuk
menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara kesatuan republik
Indonesia dan pernah dipakai oleh pujangga ternama Mpu Tantular.
Dipilihnya garuda sebagai lambang Negara mempunyai tujuan untuk
menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan Negara yang
kuat karena burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam
sejarah bangsa Indonesia merupakan kendaraan Wishnu yang menyerupai
burung rajawali.

Sedangkan warna

keemasan pada

burung

garuda

melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor
dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah
bulu pada burung garuda pun melambangkan hari proklamasi kemerdekaan
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Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 yaitu 17 helai bulu pada masing –
masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai atau pada
pangkal ekor, dan helai bulu di leher. Perisai pada lambang garuda pun
melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan.
Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari pontianak dan akhirnya
disempurnakan oleh Presiden Soekarno.
C. Pengertian Ideologi
Ideologi berasal dari bahasa inggris yaitu idea yang artinya gagasan.
Sedangkan dalam bahasa yunani ideologi terdiri dari dua kata yaitu oida yang
berarti mengetahui, melihat dengan budi dan logos yang berarti pengetahuan.
Jadi ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan – gagasan atau pengetahuan
tentang ide – ide. Istilah ideologi pertama kali diciptakan oleh Destutt De
Tracy.
D. Pengertian Dasar Negara
Dasar Negara adalah fandemen atau landasan kehidupan bernegara yang
kokoh dan kuat serta bersumber dari pandangan hidup atau falsafah yang
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dasar Negara berfungsi untuk
mengatur penyelenggaraan Negara.
E. Pengertian Nilai
Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukan kualitas, dan berguna
bagi manusia. Pendidikan pancasila bertujuan untuk membentuk sikap positif
manusia sesuai dengan nilai – nilai yang terkandung didalamnya. Nilai – nilai
pada pancasila yaitu :
1. Sila ketuhanan yang maha esa, dengan adanya dasar ketuhanan maka
warga Negara Indonesia harus mempercayai adanya tuhan.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kemanusiaan yang adil dan
beradab ini tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi, karena hal
yang demikian bertentangan dengan perikemanusiaan serta hak setiap
bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri.
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3. Sila persatuan Indonesia, sila ini bertujuan untuk memupuk persatuan
yang erat antar sesama warga tanpa membeda – bedakan suku atau
golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan cita – cita
bersama.
4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, sila ini menunjukan bahwa Negara
Indonesia menganut paham demokrasi.
5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila ini menunjukan
bahwa keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur,
kebahagian bagi semua orang, tidak ada penghisapan, tidak ada
penindasan, dan penghinaan, semuanya bahagia cukup sandang dan
pangan. Jadi secara garis besar bearti setiap rakyat Indonesia mendapat
perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan sosial.
a. Nilai – nilai pancasila sebagai ideologi
Nilai – nilai pada pancasila bersifat objektif dan subjektif. Nilai –
nilai pancasila bersifat objektif maksudnya adalah :
1.1 Rumusan sila – sila pancasila bersifat umum (universal) dan
abstrak.
1.2 Inti dari nilai pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam
kehidupan bangsa Indonesia.
1.3 Pancasila terkandung dalam UUD 1945 sebagai pokok kaidah
Negara yang mendasar.
Sedangkan pancasila bersifat subjektif maksudnya adalah :
1.1 Bangsa Indonesia sebagai penyebab munculnya nilai – nilai
pancasila.
1.2 Nilai – nilai pancasila merupakan pandangan hidup bangsa
Indonesia.
1.3 Di dalam nilai – nilai pancasila terkandung nilai – nilai
kerohanian,

yaitu

nilai

kebenaran,

keadilan,

kebaikan,

kebijaksanaan, estetis, dan nilai religius yang sesuai dengan
hati nurani bangsa Indonesia.
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b. Nilai – nilai pancasila sebagai dasar Negara
Setiap tingkah laku dan setiap pengambilan keputusan para
penyelenggara Negara dan pelaksana pemerintahan harus selalu
berpedoman pada pancasila karena pancasila sebagai dasar Negara.
Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan, maksudnya
pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar,
sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan
perubahan serta proses dalam bidang tertentu.
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BAB III
PENDEKATAN

Historis
Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta pancasila mempunyai
dua macam arti yaitu panca yang bearti lima dan syiila vokal i pendek artinya
batu sendi, alas, atau dasar sedangkan syiila vokal i panjang artinya peraturan
tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh.
Menurut Ashin Janakabhivamsa (2005:179-183) “pada catatan sejarah tentang
budha, sehubungan dengan pancasila telah dikenal istilah sila yang berarti
moralitas dan mengandung maksud melindungi orang lain dari penderitaan.
Istilah ini berkembang kepada masyarakat yang memeluk agama Buddha.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa sila juga bermakna menjalankan lima sila,
melalui fungsi sila – sila, yakni menghindari membunuh (panditipata-virati),
menghindari mencuri (adinnadana-virati), menghindari berbuat asusila
(kamesu-micchacara virati), menghindari berkata bohong (musavada-virati),
dan menghindari minum yang memabukan (surapana-virati).
1. Menghindari membunuh (panditipata-virati)
Sila ini berfungsi untuk melindungi makhluk lain dari penderitaan. Jika
terjadi pelanggaran terhadap sila ini maka akan berakibat terjadinya
pembantaian yang akan memacu peperangan dan pertumpahan darah.
2. Menghindari mencuri (adinnadana-virati)
Sila kedua ini bearti membebaskan semua manusia dari penderitaan dan
kejahatan sedangkan apabila terjadi pelanggaran terhadap sila ini maka
akan mengakibatkan kegelisahan yang amat sangat karena pencurian dan
perampokan akan menyebabkan penderitaan terhadap korbannya.
3. Menghindari berbuat asusila (kamesu-micchacara virati)
Menaati sila ketiga ini bearti menghindari perbuatan asusila dan
menghindarkan kesakitan serta penderitaan orang lain.
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4. Menghindari berkata bohong (musavada-virati)
Sila ini berfungsi untuk menghindari hal buruk atau penderitaan akibat
kebohongan dari ucapan dan menghindarkan dari kesesatan maupun
malapetaka akibat kata – kata yang tidak benar atau kebohongan.
5. Menghindari minum yang memabukan (surapana-virati)
Sila kelima bearti untuk menghindari

zat yang memabukan akan

membebaskan dunia dari kesengsaraan dan keresahan”.
Menurut Ismaun (1981:79) “Pada masa kejayaan kerajaan majapahit istilah
pancasila juga sudah dikenal dalam buku Negara kertagama karangan Mpu
Prapanca tahun 1365 dan buku sotasoma karangan Mpu Prapanca yang
diartikan lima perintah kesusilaan (pancasilakrama) yang berisi lima larangan
sebagai berikut :
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk akibat minuman keras
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 disebut Ma oleh karena
itu lima prinsip Ma lima atau M5 yaitu lima larangan”.
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BAB IV
PEMBAHASAN

A. Peran Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Indonesia
Apabila suatu bangsa dan Negara memiliki dasar Negara dan ideologi yang
kokoh dan kuat maka bangsa dan Negara itu akan berdiri kokoh kuat, tidak
mudah terombang – ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan
bernegara. Tetapi apabila suatu bangsa dan Negara tidak memilikinya maka
bangsa dan Negara itu akan rapuh. Berikut ini adalah gambar skema peranan
pancasila :

1. Pentingnya ideologi bagi suatu Negara
Setiap bangsa di dunia memerlukan ideologi. Ideologi merupakan hal yang
penting dalam penyelenggaraan negara. Ideologi menjadi hal yang wajib
dimiliki setiap bangsa. Setiap bangsa pun memiliki pendapat atau
pandangan ideologi yang berbeda - beda.
Ideologi menjadi suatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan
hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Hal itu disebabkan Ideologi
memberikan kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita
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dan pendorong dalam tujuan masyarakatnya. Dengan Ideologi yang jelas,
suatu negara akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal
dan memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam
yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
Dalam hal ini ideologi berfungsi untuk mempersatukan bangsa Indonesia
yaitu mempersatukan orang dari berbagai agama, ras, dan budaya. Oleh
karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan
(konflik) atau ketegangan sosial, sebagai pembentuk solidaritas (rasa
kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai
yang lebih tinggi.
F u n g s i p e m e r s a t u it u d i l a k u k a n d e n g a n m e m e n ya t u k a n
k e s e r a g a m a n ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai
semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”.
2. Pentingnya Dasar Negara Bagi Suatu Negara
Negara tanpa dasar Negara bearti Negara tersebut tidak memiliki pedoman
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, m a k a

akibatnya

n e g a r a t e r s e bu t t i d a k m e m i l i k i a r a h d a n t u j u a n y a n g
j e l a s , s e h i n g g a m e m u d a h k a n m u n c u l n y a kekacauan. Jadi
dasar Negara bagi suatu Negara sangatlah penting.
Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita
negara, tujuan negara, norma bernegara. Pancasila sebagai sebuah dasar
Negara mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi statis dan fungsi
dinamis. Fungsi statisnya adalah, bahwa Pancasila sebagai alat pemersatu
dari ideology - ideologi yang anti terhadap kolonialisme, kapitalisme dan
imprialisme,

Pancasila

juga

sebagai pemersatu dari beragamnya

kebudayaan rakyat Indonesia dan pancasila berfungsi sebagai alat
pemersatu dari semua unsur kehidupan rakyat Indonesia. Sedangkan
fungsi dinamisnya adalah pancasila sebagai pijakan berjalannya negara,
bahwa Pancasila memberi arah untuk mewujudkan surganya dunia, yaitu
masyarakat Indonesia yang sejahtera, makmur dan sentosa yang hidup
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damai diatas bumi pertiwi dibawah kolong langit ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa.
B.

Pentingnya Pancasila Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai ideologi dan dasar Negara, pancasila mempunyai lima
karakteristik yaitu :
1. Tuhan maha esa yang berarti bangsa Indonesia mengakui adanya tuhan
sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa adil adalah
perlakuan yang sama terhadap sesama manusia, dan beradab berarti
bahwa perlakuan yang sama itu sesuai dengan derajat kemanusiaan.
3. Persatuan Indonesia, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan
bangsa. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan
di atas kepentingan sendiri. Pengorbanan untuk kepentingan bangsa,
lebih ditempatkan daripada pengorbanan untuk kepentingan pribadi.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, Dalam rangka pelaksanaan demokrasi
kita mementingkan akan musyawarah. Musyawarah tidak didasarkan
atas kekuasaan mayoritas maupun minoritas. Keputusan dihasilkan
oleh musyawarah itu sendiri. Kita menolak demokrasi liberal.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam
kemakmuran adalah cita-cita bangsa kita sejak masa lampau.
Sistem pemerintahan yang kita anut bertujuan untuk tercapainya
masyarakat yang adil dan makmur. Itulah sebabnya disarankan agar
seluruh masyarakat kita bekerjakeras dan menghargai prestasi kerja
sebagai suatu sikap hidup yang diutamakan.
Melihat dari karakteristik yang telah dijabarkan maka dapat diketahui
sebagai ideologi dan dasar Negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai
acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan
politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini berarti bahwa
segenap golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini sepakat untuk
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menjaga, memelihara, dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan bingkai Pancasila.
Selain itu secara nyata telah sering diakui adanya upaya – upaya untuk
memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya lewat
pemberontakan Madiun 1948 maupun pengkhianatan G 30 S/PKI tahun
1965. Namun semuanya itu dapat digagalkan berkat kesepakatan segenap
golongan bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan landasan dasar dan ideologi
Pancasila.
C.

Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa
Pada sila persatuan Indonesia yaitu sila ketiga yang artinya bahwa
Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa.
Hal ini berarti, bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa.
Karena untuk menunjukan bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak
perbedaan – perbedaan bahasa (daerah), suku bangsa, budaya, golongan
kepentingan, politik, bahkan juga agama, maka disebutlah sila persatuan
Indonesia. Persatuan indonesia ini dimasukan kedalam pancasila karena
para pemimpin bangsa menyadari bahwa perbedaan sangat potensial
menimbulkan perpecahan bangsa, dan oleh sebab itu mereka juga sangat
menyadari pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Pencantuman Sila
Persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan
bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman
bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh
manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus
disukuri, dan bukan sesuatu yang harus diingkari.
Perbedaan adalah juga kodrati yang ada di mana - mana, di negara
manapun juga dan di bangsa manapun juga. Menyikapi realita semacam
ini, jalan keluarnya adalah menjadikan perbedaan yang ada sebagai suatu
kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan
maupun daerah. Dalam wacana nasional maka barometer yang harus
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dijunjung tinggi adalah kepentingan nasional, dan bukan kepentingan yang
lebih kecil, lebih rendah, ataupun yang lebih sempit. Dengan kesadaran
semacam ini, maka terlihat jelas bahwa persatuan bangsa sesungguhnya
nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua umat manusia.
Karena pada hakekatnya, perpecahan atau pertikaian justru akan
menghancurkan umat manusia itu sendiri.
Bhineka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk direnungkan kembali
esensi dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena pada
hakekatnya semua bangsa, semua manusia memerlukan persatuan dan
kerjasama di antara umat manusia. Kerjsama butuh persatuan, dan
persatuan butuh perdamaian. Oleh sebab itu perpecahan sebagai lawan dari
persatuan mutlak perlu dihindari dan disingkirkan dari kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari penjelasan ini, kita semakin
tahu dan sadar, bahwa Sila Persatuan Indonesia sangat tepat dicantumkan
dalam dasar negara, mengingat kebenaran dan kebutuhan yang dihadapi
oleh seluruh umat manusia.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Apabila suatu bangsa dan Negara memiliki dasar Negara dan ideologi yang
kokoh dan kuat maka bangsa dan Negara itu akan berdiri kokoh kuat, tidak
mudah terombang – ambing oleh kerasnya persoalan hidup berbangsa dan
bernegara.
Ideologi menjadi suatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup
suatu kelompok atau sebuah bangsa. Hal itu disebabkan Ideologi memberikan
kejelasan identitas nasional, memberi inspirasi akan cita-cita dan pendorong
dalam tujuan masyarakatnya. Dengan Ideologi yang jelas, suatu negara akan
memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan
masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang timbul dalam
gerak masyarakat yang makin maju.
Negara tanpa dasar Negara bearti Negara tersebut tidak memiliki pedoman
dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut
tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya
kekacauan. Jadi dasar Negara bagi suatu Negara sangatlah penting.
Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. Karena untuk menunjukan bahwa
bangsa Indonesia mempunyai banyak perbedaan – perbedaan bahasa (daerah),
suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama, dan
juga sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan serta
pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik yang ada. Ini
berarti bahwa segenap golongan dan kekuatan yang ada di Indonesia ini
sepakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila. maka disebutlah sila persatuan
Indonesia.
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B. Saran
Kita sebagai warga Negara Indonesia patut mempertahankan keberadaan dari
pancasila karena pancasila dapat memenuhi keinginan semua pihak atau
masyarakat Indonesia untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri
dari banyak suku, agama, dan adapt istiadat atau kebudayaan.
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