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Pancasila Sebagai Dasar Hukum
Pancasila merupakan Ideologi yang dianut oleh bangsa indonesia sejak jaman
kemerdekaan. Pancasila selama hanya mengalami satu perubahan yaitu pada sial yang
pertama dengan menghilangkan “ menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”. Namun
sampai saat ini pancasila tidak berubah dan menjadi landasan UUD 1945 dan pembuatan
Undang-undang. Meskipun pancasila sebagai dasar hukum tapi pancasila tetap tidak
menyimpang dari norma dan adat istiadat indonesia yang begitu banyak. Pancasila dapat
mengikuti perkembangan jaman karena mempunyai beberapa fungsi yang bisa di terapkan di
Indonesia ini.
1.Latar Belakang Masalah
Seringkali kita tidak tahu apa sebenarnya fungsi pancasila yang lebih detail. Pancasila
yang selalu kita baca di setiap hari senin. Dan sring DPR membuat UU tanpa kita tahu apa
yang ada dibalik dasar hukum tersebut. Pembahasan Pancasila di kalangan anak muda kurang
begitu detail sehingga mereka tidak mengetahui apa arti sebenarnya dari pancasila tersebut.
Selain sebagai dasar huku pancaila juga sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa pancasila
bangsa Indonesia tidak akan bersatu dan bergotongroyong seperti sekarang ini. Pancasila
sekarang hanya menjadi pajangan di dinding kelas sekolah sekolah tanpa mengerti mengapa
pancasila di letakkkan disana. Pemasangan posisi dalam pancasila harus lebhi tinggi dari
Presiden dan Wakil Presiden. Karena pancasila adalah sumber dari pembuatan UndangUndang di Indonesia.
Pancasila sudah tercantum dalam paragraf terakhir pembukaan UUD yang berbunyi “
Negara Republik Indonesia” berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pancasila bisa menjadi sumber hukum di Indonesia?
2. Apa yang menjadikan pancasila menjadi sumber hukum?
3. Bagaimana Pancasila menjadi segala sumber hukum?
4. Apa landasan filosofi pancasila?

3. Pendekatan Yuridis
Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 pasal 2 menegaskan ” Pancasila merupakan
Sumber dari segala Sumber Hukum Indonesia”. Mungkin ada yang sudah mengetahui, dan
juga belum mengetahui.

Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang di miliki Indonesia bersumber dari RBG
(Reglement Buitengewestendan) HIR (Herziene Indonesische Reglement) yang asalnya dari
Belanda, bekas negara yang menjajah Bangsa Indonesia yang sampai sekarang masih dipakai.

Yang membuat Hukum (Undang-Undang) adalah DPR, anda pasti tahu latar belakang
Anggota DPR yang sebagian tidak mengerti hukum, dan bukan sarjana Hukum. Lalu Orangorang sarjana Hukum yang punya kualitas dan profesional dalam masalah hukum, hanya
menjalankan Aturan/undang-undang yang di buat oleh DPR.

Suekarno Membuat Pancasila yang hanya berisi 5 Butir Pancasila tidak dibuat asalasalan, ada Nilai-nilai Norma yang terkandung di dalamnya.

Pancasila Merupakan Ideologi Bangsa Indonesia dan salah satu syarat Adanya sebuah
negara, jadi jika ada orang berfikir untuk merubah Pancasila, dan Pancasila di rubah maka
sudah bukan lagi Indonesia, yang harus di Rubah bukanlah Pancasilanya, tapi pola berfikir
masyarakat Indonesia yang sudah terbawa Pola Berfikir Eropa, Sifat dasar Yang di Miliki
Indonesia sebagai Harta karun yang Paling berharga adalah Sifat Gotong Royong dan
Musyawarah mufakat telah hilang menjadi Voting, Musyawarah mufakat adalah suara bulat
tidak ada Pro dan kontra, semuanya menerima hasil, sedangkan voting yang otomatis
melahirkan pilihan dan menghasilkan Pro dan kontra,

Dengan ini, kita bisa belajar dan semoga Menjadi referensi Untuk Perubahan Indonesia

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarahan
perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar
Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee).
Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk
mengatur pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan. Pancasila merupakan suatu

dasar untuk mengatur penyelenggaraan Negara. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan
penyelenggaraan Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses
reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai
pancasila. Maka pancasila merupakan Sumber dari segala sumber hukum , pancasila
merupakan sumber kaidah hukum Negara yang secara konstitusional mengatur Negara
Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilatah, beserta pemerintah
Negara
Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhanian yang meliputi
suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta
kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis
atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau Dalam kedudukannya sebagai
dasar Negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka
Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian
dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana
kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari
UUD1945, serta hukum positif lainnya.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa
dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu
harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan
bermasarakat, berbangsa dan bernegara.

Landasan Filosofis Pancasila.
Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang dalam
rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap, dipercaya dan diyakini
sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling
bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas Airlangga
Surabaya pada tanggal 10 November 1955 : “Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan
yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang mengakibatkan adanya hubungan organis di
antara 5 sila negara kita”. Pernyataan dan pendapatnya tersebut kemudian diterima dan
dikukuhkan oleh MPRS dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1960 jo. Ketetapan No.
V/MPR/1973. Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978,
Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan
demikian, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti
secara sendiri-sendiri. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari silasila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.
Dengan demikian, landasan Filsafat Pancasila merupakan harmonisasi dari nilai-nilai
dan norma-norma utuh yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang bertujuan untuk
mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh agar menjadi
landasan filsafat yang sesuai dengan keperibadian dan cita-cita Bangsa.
Adapun bentuk Filsafat Pancasila sendiri digolongkan sebagai berikut :
Bersifat religius yang berarti dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran mengenal
adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa (kebenaran
religius) dansekaligus mengakui keterbatasan kemampuan manusia.

Memiliki arti praktis yang berarti dalam proses pemahamannya tidak sekedar mencari
kebenaran dan kebijaksanaan, serta hasrat ingin tahu, tapi hasil pemikiran yang
berwujud filsafat pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari
(way of life / weltanschaung) agar mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, dunia
maupun akhirat (Pancasilais).
Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian
Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa
Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah
pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Keperibadian bangsa tetap berakar dari keperibadian individual dalam masyarakat yang
pancasilais serta gagasan-gagasan besar yang tumbuh dan sejalan dengan filsafat Pancasila.
Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar Negara yang digunakan sebagai
dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan Negara. Oleh karena itu, tidak setiap
orang boleh memberikan pengertian atau tafsiran menurut pendapatnya sendiri. Secara
objektif- ilmiah, Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking
atau philosophical system sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat.
Frans Magnis Suseno berpendapat bahwa agar Pancasila dapat dihayati dan dilaksanakan
masyarakat sehingga menjadi pola kehidupan nasional, maka masyarakat harus mendalami
nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Jadi, Pancasila perlu dilakukan secara konsekwen.
Masyarakat harus dapat melihat sikap Pancasila pada para pemimpin bangsa. Ada beberapa
hal yang menghalangi penghayatan nilai-nilai Pancasila yaitu:
1) masih juga dibiarkan berlangsung pelanggaran-pelanggaran terhadap Pancasila.
2) berbagai bentuk penyelewengan dan korupsi dalam aparatur pemerintah.

3) kadang-kadang terjadi kesan bahwa himbauan pada Pancasila merupakan kedok untuk
melindungi kepentingan pribadi atau golongan sendiri dalam masyarakat.
4. Pembahasan

Pancasila Merupakan Ideologi Bangsa Indonesia dan salah satu syarat Adanya sebuah
negara, jadi jika ada orang berfikir untuk merubah Pancasila, dan Pancasila di rubah maka
sudah bukan lagi Indonesia, yang harus di Rubah bukanlah Pancasilanya, tapi pola berfikir
masyarakat Indonesia yang sudah terbawa Pola Berfikir Eropa, Sifat dasar Yang di Miliki
Indonesia sebagai Harta karun yang Paling berharga adalah Sifat Gotong Royong dan
Musyawarah mufakat telah hilang menjadi Voting, Musyawarah mufakat adalah suara bulat
tidak ada Pro dan kontra, semuanya menerima hasil.., sedangkan voting yang otomatis
melahirkan pilihan dan menghasilkan Pro dan kontra.

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar
Falsafah Negara (Philosofische Gronslag) dari Negara, ideologi Negara atau (Staatsidee).
Dalam pengertian ini pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur
pemerintahan Negara atau dengan kata lain perkataan.

Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar Negara yang digunakan sebagai
dasar mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan Negara.

5. Kesimpulan dan saran

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dan setiap orang
harus menghafal dan menghayati makna dari pancasila itu sendiri. Pancasila harusnya di
tanamkan sejak dini kepada masyarakat Indonesia. Dan Pancasila harus di pahami oleh wakil

rakyat. Karena wakil rakyat mempunyai peran penting dalam pembuatan undang-undang
yang berdasarkan Pancasila.
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