PENTINGNYA PANCASILA BAGI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA
-ABSTRAKSI
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan
bernegara.
Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif
penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai
yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat
yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.Pancasila sebagai
dasar negara Indonesia digunakan untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan
pemerintah seperti halnya yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945

-LATAR BELAKANG MASALAH
Menghadapi era globalisasi yang makin maju ini bangsa Indonesia diuji dengan dengan
makin maraknya budaya asing yang masuk kedalam negara indonesia dan makin banyaknya
bahaya terorisme,komunisme dan fundalisme yang makin membahayakan bagi negara
indonesia.
Disamping itu makin banyaknya pengelompokan suku-suku didaerah masing-masing yang
membuat persatuan di Indonesia semakin pecah.sesuai dengan sila ketiga pancasila yaitu
persatuan indonesia,kita warga negara indonesia harus melupakan perbedaan diantara kita
dan bersatu bersama-sama membangun negara indonesia ini menjadi salah satu negara
yang dikagumi di asia maupun di seluruh dunia.jangan prioritaskan kepentingan kelompok
kita melainkan kita bersama-sama bersatu membangun negara indonesiauntuk jadi lebih
maju dan lebih dari yang laen di era krisis globalisasi ini.
Oleh sebab itu kita warga negara indonesia jangan pernah melupakan nilai-nilai pancasila
dalam kehidupan sehari-hari,berbangsa dan bernegara dan digantikan dengan budaya luar
yang makin marak masuk kedalam bangsa indonesia.

-RUMUSAN MASALAH
1.Apa itu pancasila?
2.Makna pancasila sebagai ideologi negara indonesia dan fungsinya sebagai pandangan
hidup dan dasar negara?
3.Apa makna pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia?
4.Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam pancasila?

-PENDEKATAN
MELALUI PENDEKATAN HISTORIS:
Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan rumusan
Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi Presiden RI No.12
Tahun 1968.
Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan telaah
pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2)
Peri Kemanusiaan; 3) Peri Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu
ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar negara.
Pada sidang BPUPKI tanggal 1 juni 1945,Ir.soekarno mengusulkan lima pokok bahasan yang
merupakan cikal bakal terbentuknya pancasila yaitu:1) Kebangsaan Indonesia; 2)
Internasionalisme; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang
Berkebudayaan

Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan oleh “Panitia
9”.Disebut panitia sembilan karena terdiri dari sembilan orang tokoh nasional, yakni para
wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad
Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr.
Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis dasar

negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang kemudian
dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu: 1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima sebagai rancangan
Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia. Rancangan tersebut –
khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan
dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 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 sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana tercantum dalam alinea
keempat Pembukaan UUD 1945.
Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut, Pancasila
dirumuskan secara ‘lebih singkat’ menjadi: 1) Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa; 2)
Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.
Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan
Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk lebih mengingatnya dengan variasi
sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2) Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau
Kedaulatan Rakyat; 5) Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika
Pancasila itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara
implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap
terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan

terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara,
ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi
Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
MELALUI PENDEKATAN YURIDIS:
Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan
Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga
negara Indonesia harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai
Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku di Negara
Indonesia.”Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi
tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, segala hukum di
Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam konteks sebagai negara yang
berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan Pemerintah Indonesia ‘tunduk’ kepada
Pancasila sebagai ‘kekuasaan’ tertinggi.
Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD
1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan operasional lain di bawahnya,
termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah di bidang
pembangunan, dengan peran serta aktif seluruh warga negara.
Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang, peraturan-peraturan
operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya bukan hanya tidak boleh bertentangan
dengan pancasila.

-PEMBAHASAN
Pengertian Pancasila
Istilah pancasila sendiri sudah ada sejak zaman kerajaan majapahit pada abad ke XIV dalam
buku Nagara Kertagam karangan empu prapanca dan buku Sotasoma karangan empu
tantular.Pancasila berarti lima dasar atau lima asas dari Negara Republik Indonesia yang

ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945.sebagai dasar negaramaka nilai-nilai kehidupan
bernegara mulai saat itu harus berlandaskan dari pancasila.
Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantumdalam
pembukaan UUD 1945 adalah:
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 sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.
Pancasila adalah ideologi yang tidak ada bandingannya untuk bangsa Indonesia karena
pancasila adalah alat permersatu bagi seluruh komponen yang berbeda-beda, sehingga
setiap upaya untuk menggantinya selalu akan berhadapan dengan seluruh kekuatan
Indonesia secara menyeluruh.

Makna pancasila sebagai dasar negara dan fungsinya sebagai pandangan hidup dan
dasar negara Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia digunakan untuk mengatur pemerintahan atau
penyelenggaraan pemerintah seperti halnya yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945
yaitu “..... maka disusunlahkemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undangundang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..”
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai
beberapa fungsi pokok, yaitu:
1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada
hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib
hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan

ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan
pengertian yuridis ketatanegaraan
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan
pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis)
3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari
kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis)
Makna Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup
bangsa dan falsafat bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi
terbuka.
Sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat
dalam penjelasan UUD 1945: “terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik
hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturanaturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang
lebih mudah caranya membuat, mengubah dan mencabutnya

1.Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan
bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan
bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, yang berKemanusiaan, yang ber-Persatuan, yang ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.
2.Pancasila sebagai ideologi nasional selain berfungsi sebagai cita-cita normatif
penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai
yang disepakati bersama, karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat
yang dapat memparsatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Nlai –nilai yang terkandung dalam pancasila

a. Nilai Ketuhanan
Nilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan
bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan
bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan
juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati
kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat
beragama.
b. Nilai Kemanusiaan
Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku
sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan
memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.
c. Nilai Persatuan
Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan
rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap
keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..
d. Nilai Kerakyatan
Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga
perwakilan.
e. Nilai Keadilan
Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar
sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara
lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya
abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional

dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental
tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai nilai dasar, nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya, dengan bersumber
pada kelima nilai dasar diatas dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental
penyelenggaraan negara Indonesia.

-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 kenegaraan. 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 kenegaraan dan lembaga
kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.

Saran : sebagai warga negara indonesia kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada
dalam pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,berbangsa dan
bernegara karena pancasila adalah pedoman hidup,jangan mudah terpengaruh oleh budaya
asing yang masuk ke negara kita.kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja
pengaruh yang masuk kedalam negara kita karena tidak semuanya sesuai dengan
kepribadian bangsa kita yaitu PANCASILA
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