I.

Latar Belakang

Sebagai dasar negara, Pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era
reformasi sekarang. Merekahnya matahari bulan Juni 1945, 63 tahun yang lalu
disambut dengan lahirnya sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat bersejarah
bagi bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila.
Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya.
Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata
merupakan light-star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya,
baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat
pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup
untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah
diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara Republik Indonesia.
Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia,
terkecuali bagi mereka yang tidak Pancasilais. Pancasila lahir 1 Juni 1945,
ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan
ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah
satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,
Persatuan

Indonesia.

Empat,

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus
Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir Soekarno.
Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari
guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik
dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila
berarti dia menentang toleransi. Kedua, Pancasila merupakan wadah yang cukup
fleksibel, yang dapat mencakup faham-faham positif yang dianut oleh bangsa
Indonesia, dan faham lain yang positif tersebut mempunyai keleluasaan yang
cukup untuk memperkembangkan diri. Yang ketiga, karena sila-sila dari Pancasila
itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan
hidup bangsa Indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan
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ditolak oleh Pancasila, misalnya Atheisme dan segala bentuk kekafiran tak
beragama akan ditolak oleh bangsa Indonesia yang bertuhan dan ber-agama.
Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa Indonesia berprikemanusiaan
dan berusaha untuk berbudi luhur. Kelonialisme juga ditolak oleh bangsa
Indonesia yang cinta akan kemerdekaan. Sebab yang keempat adalah, karena
bangsa Indonesia yang sejati sangat cinta kepada Pancasila, yakin bahwa
Pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.
Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara
Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar
menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah
dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah
berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda
maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya
keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.
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II.

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar dalam penulisan ini
penulis memperoleh hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan
beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah:
1. Bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila secara singkat?
2. Apa isi dari Pancasila?
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III. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama
dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan
dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon
rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada
sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan
Soekarno.
Pada tanggal 1 juni 1945 di dalam sidang tersebut Ir.Soekarno berpidato
secara lisan (tanpa teks) dan memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima
dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu ahli
bahasa yang tidak di sebut namanya.
Pada

tanggal

17

agustus

1945

Indonesia

memproklamirkan

kemerdekaanya, kemudian keesokan harinya 18 agustus 1945 disahkan UndangUndang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 dimana didalamnya termuat
isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.
Sejak saat itulah perkataan pancasila telah menjadi bahasa indonesia dan
merupakan istilah umum. Walaupun dalam alenia IV pembukaan UUD 1945 tidak
termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik
Indonesia adalah disebut Pancasila. Hal ini didasarkan atas interprestasi historis
terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian
secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Terminologi historis proses perumusan Pancasila adalah senagai berikut:

a. Mr. Muhammad Yamin (29 mei 1945)
Pada tanggal 29 mei 1945 tersubut BPUPKI mengadakan sidangnya
yang pertama. Pada kesempatan ini Mr.Muhammad Yamin mendapat
mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya
tentang dasar negara dihadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato
Mr.Muh.Yamin itu berisikan lima dasar negara indonesia merdeka yang
diidam-idamkan sebagai berikut :
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1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan ;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri kerakyatan;
5. Kesejahteraan Rakyat.
Setalah itu berpidato beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai
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.
Perlu diketahui bahwa dalam kenyataanya terdapat rumusan yang
berbeda di antara rumusan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara
tertulis, maka bukti sejarah itu harus dimakluminya.

b. Ir. Soekarno (1 juni 1945)
Pada tanggal 1 juni 1945 tersubut soekarno mengucapkan pidatonya di
hadapan sidang Badan Penyidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh
Soekarno secara lisan usulan asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan
dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut:
1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;
2. Internasionalisme atas Perikemanusiaan;
3. Mufakat atau Demokrasi;
4. Kesejahteraan Sosial;
5. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Usul mengenai pancasila bagi dasar negara tersebut secara bulat
diterima oleh sidang BPUPKI.
Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat
diperas menjadi “Tri Sila” yang rumusnya
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1. Sosio Nasional yaitiu “Nasionalisme dan Internasionalisme”;
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Keejahteraan rakyat”;
3. Ketuhanan yang Maha Esa.
Adapun “Tri Sila”tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau
satu sila yang intinya adalah “gotong-royong”.
Pada tahun 1947 pidato Ir.Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikan
dan doberi judul “Lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer
bahwa tanggal 1 juni adalah hari Lahirnya Pancasila.

c. Piagam Jakarta (22 juni 1945)
Pada tanggal 22 juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh
Dokuritzu Zhunby Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas
pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam
sidang Bidang Penyidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia
Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah
naskah piagam yang dikenalan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat
Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang.
Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta
adalah sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at islam bagi
pemuluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengertian Pancasila secara Terminologis
Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut
tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuaan Indonesia;
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4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan;
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945
inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik
Indonesia. Namun dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia 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
dengan 17 agustus 1950,tercantum rumusan pancasila:
1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Kebangsaan ;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.
b. Dalam UUD (Undang-Undang Dasar sementara 1950)
Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 agustus 1950 sampai
tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti rumusan dalam
konstitusi RIS, sebagai berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kerakyatan;
5. Keadilan Sosial.
c. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat
Selain itu terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar
dikalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam
antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:
1. Ketuhanan ynag Maha Esa;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
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4. Kedaulatan Rakyat;
5. Keadilan Sosial.
Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut diatas yang sah dan
benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan UUD 1945.Hal ini diperkuat dengan ketetapan
NO.XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang
mengesahkan bahwa pengucap,penulisan dan rumusan Pancasila Dasar
Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

1.

SILA PERTAMA
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah mendasari dan menjiwai sila-

sila,Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Serta
Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Sila 1 meliputi mendasari dan
menjiwai sila 2, 3, 4 dan 5.
Sila pertama:
1. Negara berasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (pembukaan UUD 1945
aleniaIV);
2. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1)
kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing
dan untuk beribadah menurut agama masing-masing (pasal 29 ayat 2);
3. Pendidikan Nasional antara lain membentuk manusia yang bertaqwa terhadap
Tuhan yang Maha Esa (GBHN 1998);
4. Tuhan yang Maha Esa mengkaruniakan Tanah air Indonesia beserta kekayaan
alamnya kepada bangsa indonesia
5. Berlakunya UUD 1945;
6. Mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi
pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat
yang luhur;
7. Pendidikan Nasional antara lain bertujuan untuk membentuk manusia yang
bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa (ketetapan No 11/MPR/1988).
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Hakikat Ketuha yang Maha Esa, sila pertama sebagai dasar filsafat negara
adalah Ketuhanan yang maha Esa oleh kareba itu sebagai dasar negara maka sila
tersebut merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara baik yang bersifat material maupun spiritual. Bilamana
dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan negara dalam arti
material antara lain bentuk negara, tujuan negara tertib hukum dan sistem
negara.adap yang bersifat spiritual antara lain moral negara dan moral
penyelenggaraan negara.Hal ini ditegaskan oleh Moh. Hatta bahwa sila pertama
merupakan

dasar

yang

memimpin

cita-cita

kenegaraan

kita

untuk

menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat dan penyelenggara negara. Dengan
dasar sila pertama maka politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat, sila
ini yang menjadi dasar memimpin kearah jalan kebenaran, keadilan, kebaikan,
kejujuran dan persaudaraan.
Secara ilmiah filosofis mengandung makna terdapat kesesuaian hubungan
antara tuhan, manusia dengan negara.hubungan tersebut baik bersifat langsung
maupun tak langsung. Manusia kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa,oleh karena itu terdapat hubungan sebab akibat yang langsung antara
tuhan dengan manusia karena manusia adalah sebagai makhluk tuhan. Adapun
hakikat tuhan adalah sebagai „cousa prima‟ (sebab pertama), adapun manusia
diciptakan oleh tuhan karena manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha
Esa.
Dalam kaitan dengan tertib hukum Indonesia maka secara material nilai
keTuhanan yang Maha Esa harus merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi
hukum posituf di indonesia. Dalam pengertian ini dalam pembukaan UUD 1945
terdapat nilai-nilai hukum tuhan (alinia III) hukum kodrat (alinia I) dan hukum
etis (alinia III) Nilai hukum tersebut merupakan suatu sumber materi setiap
perumusan dan produk hukum positif di indonesia.

2.

SILA KEDUA
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kesadaran, sikap dan

perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
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tuntutan mutlak hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal bagaimana
mestinya.
Perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab ini, pertama
yang perlu diperhatikan dan yang merupakan dasar hubungan sesama umat
manusia, ialah pengakuan hak-hak asasi manusia. Manusia di akui dan
diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya.
Untuk itu perlu dikembangkan juga sikap tenggang rasa dan tepa-selira, yaitu:
1. Secara negatif: Janganlah berbuat sesuai terhadap oranglain apa hyang tidak
saudara hendaki oranglain berbuat demikian terhadap saudara;
2. Secara positif: Berbuatlah terhadap oranglain apa yang saudara kehendaki
oranglain juga berbuat demikian terhadap saudara.
Selanjutnya, hal kedua diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari ialah
pelaksanaan empat tabiat saleh menurut Notonagoro, adalah sebagai dasar ajaran
moral Pancasila,yaitu:
1. Tabiat saleh Kebijaksanaan. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan atas
dorongan kehendak yang baik, berdasarkan putusan akal untuk mencapai
kebenaran,sesuai dengan rasa kemanusiaan yang tertuju pada keindahan
kejiwaan.
2. Tabiat saleh Kesederhanaan. Selalu membatasi diri jangan sampai
tindakan manusia dalam hidup bersama berlebihan melampaui batas
dalam hal kebahagian atau kenikmatan.
3. Tabiat saleh Keteguhan. Selalu membatasi diri jangan sampai tindakan
dalam hidup manusia berlebihan melampaui batas kewajaran dalam hal
menghadapi penderitaan.
4. Tabiat saleh Keadilan. Selalu memberikan dan melakukan sebagai rasa
wajib kepada diri sendiri, sesama manusia dalam hidup bersama, maupun
kepada Tuhan, segala sesuatu yang menjadi haknya.
Dalam hidup bersama, jika manusia selalu melaksanakan hal-hal diatas
secara harmonis, maka akan merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama
antar umat manusia. Perwujudan sila kedua ini merupakan dasar ajran moral
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Pancasila yang humanistik dan religius karena dijiwai oleh sila pertama.Untuk
perwujudan yang lebih khusus perlu dijabarkan lagi lebih terperinci dalam
pedoman pengamalannya.
Sila Kemanusiaan yang adil dan Beradap, adalah didasari,diliputi dan
dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, mendasari , meliputi dan menjiwai
sila-sila

Persatuan

Indonesia,

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan/perwakilan serata keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sila kedua
1. Jaminan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 27, 28, 29,
ayat(2), 30 ayat (1) dan 31 UUD 1945;
2. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa,penjajahan harus dihapus karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan (pembukaan UUD
1945 alenia ke IV);
3. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa atas dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran alenia ke IV);
4. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya
(GBHN 1998).

3. SILA KETIGA
Persatuan Indonesia, Kelompok besar rakyat indonesia, baik yang
berkebangsaan indonesia asli maupun asing, dengan adanya perjalanan waktu,
dapat juga mempunyai cita-cita yang sama, sehingga akhirnya membentuk suatu
kesatuan bangsa Negara Indonesia yang disebut Nasionalisme Indonesia.
Nasionalisme ini yang diutamakan adalah rasa kesatuan, karena kesatuan dalam
satu negara merupakan dasar negara Indonesia,sebagaimana tercermin dalam
pokok pikiran pertama yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu di
dalam Pembukaan diterima aliran pengertian Negara Persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi bangsa dan seluruhnya. Jadi Nasionalisme Indonesia
berarti rasa kesatuan yang tumbuh dalam hati sekelompok manusia berdasarkan
cita-cita yang sama dalam satu ikatan organisasi kenegaraan Indonesia. Dengan
demikian jelaslah bahwa Nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan indonesia
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yang dibentuk , bukan secara alami, oleh karena itu membutuhkan tokoh-tokoh
dalam masa pembentukannya.
Persatuan Indonesia dalam Pancasila dapat diuraikan secara singkat usaha
kearah bersatu dalam kebulatan satu kesatuan rakyat untuk membina
Nasionalisme dalam negara indonesia.
Sila

Persatuan

Indonesia

adalah

ber-Ketuhanan

yang

Maha

Esa,berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, Berkerakyatan yang Dipimpin oleh
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Berkeadilan
sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sila Ketiga :
1.

Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia,
memajukan

kesejahteraan

umum

mencerdaskan

kehidupan

bangsa

(Pembukaan alenia IV), (Pokok Pikiran Ke I);
2. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1
UUD 1945);
3. Lambang Negara dan Bangsa adalah bendera sang Merah Putih (Pasal 35
UUD 1945);
4. Bahasa Negara adalah bahasa Persatuan Bahasa Indonesia (Pasal 36 UUD
1945);
5. Lambang persatuan dan kesatuan bangsa adalah GARUDA, BHINNEKA
TUNGGAL IKA;
6. Wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional (GBHN
1998).

Istilah Indonesia dinyatakan ada 2 arti yaitu mengandung makna Geografis
dan makna Politis:
1. Istilah “Indonesia” dengan makna geografis yaitu : sebagian bumi yang
membentang dari 950-1410 bujur timur, 60 lintang utara sampai 110 lintang
selatan,yakni negara indonesia;
2. Istilah “Indonesia” dengan makna politis : yaitu dapat diartikan bangsa
Indonesia,dan dapat diartikan juga rakyat Indonesia, yaitu :
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2.1 Bangsa Indonesia ini ada dua makna;
Bangsa Indonesia dalam makna bangsa alami, ialah kelompok manusia
yang bertabi‟at sama dan berketurunan sama yang berasal dari wilayah
Indonesia.
Bangsa Indonesia

dalam makna bangsa negara,ialah sekelompok

manusia yang mempunyai cita-cita hidup bersama dalam satu ikatan
politis kenegaraan Indonesia.
2.2 Rakyat Indonesia : ialah sekelompok manusia yang menjadi warganegara
indonesia dan ada peraturan hukum yang berlaku di indonesia, baik yang
berdiam di dalam maupun di luar negeri. Jadi tinjauannya secara formal
atas dasar kewarganegaraan.

4. SILA KEEMPAT
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan/Perwakilan, dapat
diuraikan secara singkat sebagai berikut: suatu sistem pemerintahan rakyat
dengan cara melalui badan-badan tertentu serta didalam menetapkan sesuatu
peraturan dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari
Tuhan dan putusan akal sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan
dan mempertimbangkan kehendak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup
bersama.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan

adalah

ber-keTuhanan

yang

Maha

Esa,

berkemanusiaan yang adil beradab, berpersatuan indonesia, serta mewujudkan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam

sila

keempat

inilah

yang

dimaksud

dengan

Demokrasi

Pancasila,yaitu: demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan. Demokrasi pancasila ini berpangkal tolak pada
faham kekeluargaan, sehingga mewujudkan tujuh prinsip mekanisme demokrasi
yaitu :
1. Kerakyatan berfaham negara hukum;
2. Kerakyatan berfaham konstitusionalisme;
3. Sipremasi MPR;
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4. Pemerintah yang bertanggung jawab;
5. Pemerintah berdasarkan perwakilan;
6. Sistem pemerintah presidensial;
7. Pengawasan parlemen terhadap pemerintah.
Tujuh prinsip demokrasi pancasila ini telah diuraikan secara terperinci
dalam buku Pancasila Yuridis Kenegaraan, yang merupakan bagian pertama.
Adapun penghayatan dari demokrasi Pancasila ini dalam pengalamannya,
manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai
kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakannya haknya itu
harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan
masyarakat, tidak boleh memaksakan kehendak pada pihak lain sebelumnya ada
keputusan yang menyangkut kepentingan bersama atas dasar musyawarah yang
diusahakan secara mufakat dengan semangat kekeluargaan sebagai ciri khas
bangsa Indonesia.
Dengan iktikat baik dan penuh rasa tanggung jawab, harus menghormati
dan menaati setiap hasil keputusan musyawarah sehingga dalam lembaga
perwakilan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai dengan
tuntunan hati nurani bangsa. Keputusan-keputusan yang diambil harus
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebebasan dan
keadilan.untuk membangun dan mengembangkan hidup, yang mengutamakan
persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.
Demokrasi ini harus dilaksanakan juga dalam bidang ekonomi, yang
dibawah demokrasi pancasila, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat.

5. SILA KELIMA
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, uraian secara singkat
sebagai berikut: suatu tata masyarakat adil dan makmur sejahtera lahiriah
batiniah, yang setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi
haknya sesuai dengan hakikat manusia adil dan beradab.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ber-Ketuhanan
yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia
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dan

berkerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan.
Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang
merupakan pengalamanya, setiap warga harus mengembangkan sikap adil
terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta
menghormati hak-hak orang lain.
Dengan demikian oula dipupuk sikap suka memberikan agr dapat berdiri
sendiri. Dengan sikap yang demikian ia menggunakan hak miliknya untuk usahausaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang
bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain
yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
Dengan demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap
menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan
kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan
kemajuan yang merata dan keadilan sosial.
Di samping itu wajib menunaikan juga keadilan komutatif, distributif dan
legalis dalam masyarakat yang dicita-citakan sebai masyarakat yang adil dan
makmur. Masyarakat yang berkeadilan sosial harus bersikap solidair, bersekutu
terhadap sesama, harus membuka diri bagi kepentingan bersama, tidak boleh
menutup diri dan pura-pura tidak tahu penderitaan dan kemiskinan bersama
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IV.

Pembahasan

a. Sebelum Pancasila dikenal, Pancasila masih bernama Lima Dasar dirumuskan
oleh Mohammad Yamin pada tanggal 29 mei 1945, dengan isi:
-

Peri Kebangsaan;

-

Peri Kemanusiaan;

-

Peri Ketuhanan;

-

Peri Kerakyatan;

-

Kesejahteraan Rakyat.

Beliau mengatakan bahwa kelima dasar berakar pada sejarah, peradaban,
agama dan hidup ketata negaraan yang lama berkembang di Indonesia.
Namun pidatonya diragukan oleh berbagai pihak.
Pada tanggal 1 juni 1945 dalam pidatonya spontan Soekarno mengemukakan
dasar sebagai berikut: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, perwakilan
dasar permusyawaratan, kesejahteraan, ketuhanan.
Pada tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila,
memperingati dasar Indonesia, Pancasila adalah bukti tak tergantikan. Dan
terbentuklah “PANCASILA”
b. 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.
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V.

Kesimpulan

Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat
penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa
Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan,
norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana,
paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.
2. Fungsi utama Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:
a. Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia;
b. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia;
c. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia, hal tersebut dapat
dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen historis dan di
dalam perundang-undangan negara Indonesia seperti di bawah ini :
a. Dalam Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945;
b. Dalam Naskah Politik yang bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV
yang kemudian dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945
(terkenal dengan sebutan Piagam Jakarta);
c. Dalam naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV;
d. Dalam Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal
27 Desember 1945, alinea IV;
e. Dalam Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia (UUDS RI)
tanggal 17 Agustus 1950;
f. Dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI
tanggal 5 Juli 1959.
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VI.

Saran

Warganegara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan
tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia
harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga,
memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan
khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar
falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat
diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
Indonesia ini.
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