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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahhirobil „alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan atas karunia Allah
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Karena berkat rahmat
dan hidayahnya saya dapad menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang mengambil tema
“PENGAMALAN PANCASILA”.
Saya ucapkan terimakasih kepada; Dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Drs.
Tahajudin Sudibyo serta kepadaha pihak-pihak lain yang telah membantu menyelesaikan tugas
ini secara langsung atau tidak langsung.
Saya selaku penulis makalah menyadari masih banyak terdapat kesalahan dalam hal
penulisan ataupun dalam hal ketatabahasaan. Oleh karena itu, saya selaku penyusun makalah
mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam membuat tugas makalah
Pancasila ini. Semoga di tugas yang akan datang, saya dapad memperbaiki dan membuat lebih
berbobot nilai makalah kedepannya.
Terima kasih.

Penyusun;

Andana Eka Oktandri (11.11.4703)
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Latar Belakang Masalah
Pancasila merupakan dasar dari segala dasar hidup yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
Pancasila secara formal jurudis masih tercantum di pembukaan UUD ‟45 yang berlaku saat ini
yang juga berarti menjadi filosofi dasar bangsa Indonesia dalam menjalankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pancasila juga diharapkan bukan saja sebagai dasar Negara tapi juga
menjadi “basic belief” atau “way of life” atau kerangka berpikir dan bertindak dari bangsa
Indonesia secara keseluruhan sebagai suata sarana atau kerangka kesatuan gerak dalam mencapai
visi dan misi bangsa. Tapi pada kenyataanya, nilai-nilai dari Pancasila sama sekali tidak dihayati
dikalangan bangsa Indonesia. Secara realita pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan belum
mencakup seluruh lapisan masyarakat bangsa Indonesia.
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Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, ialah sebagai berikut :
a. Bagaimana pendekatan secara historis, sosiologis, dan yuridis terhadap pengamalan
Pancasila?
b. Apakah pengamalan Pancasila sudah mencakup seluruh bangsa Indonesia ?
c. Apakah konsep demokrasi yang kita bangun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
Pancasila seabagai dasar NKRI?
d. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai prinsip-prinsip Pancasila?
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PENDEKATAN
Secara Historis
Landasan historis berkaitan dengan perkembangan pengamalan Pancasila sejak
dibentuknya Pancasila sampai sekarang. Historis diperlukan terutama dalam menentukan
perbedaan sesuai dengan tahap perkembangan history Pancasila yang berhubungan dengan
pengamalan. Pendekatan historis memberikan kesan serta makna untuk memberikan kontribusi
dalam hal bagaimana perjalanan pengamalan Pancasila tersebut untuk disampaikan dan diresapi
baik-baik setiap makna yang terkandung dalam Pancasila. Melalui pembelajaran tentang historyhistory diharapkan menumbuhkan perilaku menjunjung tinggi Pancasila dalam kehidupan seharihari.
Secara Sosiologis
Landasan sosiologis berkaitan dengan dampak-dampak yang terbentuk apabila
pengamalan Pancasila tidak tepat sasaran. Terjalinnya hubungan antara kalangan atas dengan
kalangan bawah semakin terjadi kesenjangan dikarekanan kebanyakan orang tidak memahami isi
dari Pancasila. Dengan pendekatasan sosilogis, diharapkan bisa memberikan pemahaman
bagaimana pentingnya sebuah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman
tersebut, maka antar manusia tidak akan terjadi kesalahapahaman dan menghilangkan
kesenjangan pada bangsa Indonesia.
Secara Yuridis
Landasan yuridis berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung
pelaksanaan tata pemerintahan serta hak asasi manusia dalam mengatur perilaku bangsa
Indonesia. Seperti yang terdapat pada pasal-pasal tentang HAM yaitu bab XA yang secara
komprehensif telah disisipkan pada amandemen ke 2 UUD‟45 tahun 2000 dari Pasal 28A s/d
Pasal 28J. Pada pasal tersebut kita dapad melihat nilai-nilai HAM yang terkandung pada
Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi sebuah lambing. Tetapi menjadi
bentuk pengamalan yang dibentuk dari UUD‟45.
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PEMBAHASAN
Saat ini Indonesia mengalami dilema akan jati diri. Pancasila seakan-akan dilupakan.
Saat bangsa Indonesia bersatu dan terumuskannya Pancasila, pandangan serta pengahayatan nilai
Pancasila teramalkan. Seiring dengan berjalannya waktu, nilai-nilai Pancasila mulai luntur pada
setiap orang. Ilmu Pancasila yang diajarkan dari jenjang pendidikan, seakan-akan hanyalah
sebuah ilmu yang dipelajari kemudian dibuang begitu saja. Pada dasarnya, Pancasila saat ini
hanyalah merupakan lambing. Makna yang terkandung di dalamnya telah luntur dengan
bobroknya system pemerintahan saat ini. Nilai HAM seakan dicampakkan, korupsi menjadi
makanan sehari-hari orang yang memiliki kekuasaan, kelompok minoritas semakin
mementingkan kelompoknya. Dengan hal ini terlihat bahwa nilai Pancasila sama sekali bukan
dasar dari bangsa ini sendiri. Seharusnya jika bangsa Indonesia mau memahami dan menjalankan
nilai-nilai amalan yang terkandung dalam Pancasila. Semua hal yang mengandung hal negatif,
mungkin tidak akan terjadi.
Kita lihat pada jaman penjajahan Jepang, seluruh orang yang tertindas bersatu untuk
membuka jalan agar terbebas dari penjajahan. Mereka bersatu, tidak peduli dari kalangan bawah
ataupun atas. Nilai Pancasila telah terbentuk, walaupun tidak tertulis dan berupa lambang.
Seharusnya orang-orang jaman sekarang bisa mencontoh apa yang terjadi di masa lalu. Akankah
bangsa Indonesia akan terus seperti ini?
Dengan hal ini, kita dapad mengetahui. Nilai Pancasila tidak diamalkan oleh bangsa
Indonesia secara seutuhnya. Tetapi kalau kita melihat kejadian seperti kasus Ambalat, semua
suara bersatu untuk merebut dan mendukung Ambalat merupakan bagian dari NKRI. Pada kasus
Ambalat, bangsa Indonesia menunjukkan sikap demokrasi sesuasi dengan nilai Pancasila. Nilai
untuk melindungi tanah airnya. Tapi itupun masih segelincir orang yang memiliki sikap
melindungi tanah air. Nilai demokrasi mulai dipertanyakan, mau dibawa kemana prinsip
Pancasila.
Lalu apakah konsep demokrasi yang kita bangun sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
Pancasila sebagai dasar NKRI?
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Pertanyaan ini sangat mudah diajukan dan jawabannya pun juga mudah. Kita coba lihat
apakah prinsip demokrasi yang sudah kita coba bangun dengan melakukan amandemen 1,2,3,
dan 4 pada UUD‟45 sudah menjadikan Negara dan rakyat Indonesia melaksanakan:
1. Prinsip sila – 1 dari Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah NKRI maupun rakyatnya
mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai kebebasan beragama dan
kepercayaan masing-masing?
2. Prinsip sila – 2 dari Pancasila, Peri Kemanusian Yang Adil dan Beradab. Apakah NKRI
maupun rakyatnya menghargai prinsip hak-hak asasi manusia?
3. Prinsip sila – 3 dari Pancasila, Persatuan Indonesia. Apakah NKRI maupun rakyatnya secara
konsisten mempertahankan prinsip satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia?
4. Prinsip sila – 4 dari Pancasila, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan. Apakah pemimpin yang dipilih atau dipercaya rakyat untuk
melaksanakan hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan betul-betul telah
melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat secara bijaksana dan berpihak kepada
kepentingan mayoritas rakyat Indonesia?
5. Prinsip sila – 5 dari Pancasila, Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Apakah keadilan sosial telah dijalankan oleh penyelengara NKRI bagi seluruh rakyat
Indonesia secara adil?
Jawabannya pasti ada yang sudah dilaksanakan dan ada yang belum, tapi kalau mayoritas
jawabannya kita “belum” pada pertanyaan diatas, berarti penyelengara NKRI maupun rakyat
Indonesia belum menjalankan prinsip-prinsip ideal dari sila-sila Pancasila
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sebagai dasar NKRI yang tertera di preambul UUD‟45 yang seharusnya dipatuhi oleh para
penyelenggara NKRI maupun seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah tantangan kita semua sebagai bangsa yang dari waktu ke waktu harus melihat
tingkah laku kita apakah sudah mengacu dengan perilaku ideal yang dicantumkan dalam
Pancasila. Apakah peraturan-peraturan, undang-undang, UUD‟45, kesemuanya telah punya
benang merah dengan prinsip-prinsip Pancasila?

Yang lebih penting lagi adalah apakah pelaksanaan dan perbuatan para penyelengara
Nekara maupun rakyatnya sudah bersesuaian dengan benang merah prinsip-prinsip Pancasila?
Kalau jawabannya “belum”, sudah saatnya penyelengara NKRI maupun rakyat Indonesia
meneliti kembali semua tindakan dan kebijakan, sebaiknya peraturan-peraturan, undang-undang,
UUD‟45 sebagai bentuk operasional prinsip-prinsip Pancasila punya benang merah ke sila-sila
didalam Pancasila.
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KESIMPULAN
Setalah uraian diatas, kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia belum bisa
mengamalkan secara penuh nilai dan prinsip pada Pancasila. Sistem demokrasi belum sesuai
dengan prinsip-prinsip Pancasila. Mulai dari Sila ke-1 s/d Sila ke-5 prinsip Pancasila sama sekali
belum diamalkan.
Maka seharusnya kita generasi saat ini lebih memahami apa itu Pancasila. Bagaimana
prinsip-prinsip serta nilai yang terkandung di dalamnya. Buktikan bukan hanya dimulut, tapi juga
tercermin pada perilaku sehari-hari.
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REFERENSI
www.google.com
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