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ABSTRAKSI

Asal mula pancasila terdiri dari beberapa causa yang meliputi :
1. Causa materialis
2. Causa formalis
3. Causa efisien
4. Causa finalis
Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia
sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar
Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun
jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki
unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam
kehidupan mereka.
Pancasila ditinjau dari beberapa hal menurut historisnya, antara
lain :
1. Sidang BPUPKI pada 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
2. Piagam Jakarta pada 22 juni 1945
3. Konstitusi RIS (1949) dan UUD sementara (1950)
4. Instruksi presiden RI No.12 tahun 1968

BAB II
PEMBAHASAN

1.1.

TEORI ASAL MULA PANCASILA

Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan:

a. Causa

materialis

(asal

bangsa Indonesia sendiri,

mula

bahan)

terdapat

dalam

ialah
adat

berasal

dari

kebiasaan,

kebudayaan dan dalam agama-agamanya.
b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun) dimaksudkan
bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagaimana
terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal
ini BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan.
c. Causa efisien (asal mula karya) ialah asal mula yang meningkatkan
Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah
sebagai dasar negara. Asal mula karya dalam hal ini adalah PPKI
sebagai pembentuk negara yang kemudian mengesahkan dan
menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat Negara setelah melalui
pembahasan dalam sidang-sidangnya.
d. Causa finalis (asal mula tujuan) adalah tujuan dari perumusan dan
pembahasan Pancasila yakni hendak dijadikan sebagai dasar
negara. Untuk sampai kepada kausan finalis tersebut diperlukan
kausa atau asal mula sambungan.

Unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia
sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar
Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun
jauh sebelum tanggal tersebut bangsa Indonesia telah memiliki
unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam
kehidupan mereka. Sejarah bangsaIndonesia memberikan bukti

yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa,
kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya
misalnya:

a. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada
Tuhan, bukti-buktinya: bangunan peribadatan, kitab suci dari
berbagai agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, upacara keagamaan pada peringatan hari besar agama,
pendidikan

agama,

rumah-rumah

ibadah,

tulisan

karangan

sejarah/dongeng yang mengandung nilai-nilai agama. Hal ini
menunjukkan kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa.
b. Bangsa Indonesia terkenal ramah tamah, sopan santun, lemah
lembut dengan sesama manusia, bukti-buktinya misalnya bangunan
padepokan, pondok-pondok, semboyan aja dumeh, aja adigang
adigung adiguna, aja kementhus, aja kemaki, aja sawiyah-wiyah,
dan sebagainya, tulisan Bharatayudha, Ramayana, Malin Kundang,
Batu Pegat, Anting Malela, Bontu Sinaga, Danau Toba, Cinde
Laras, Riwayat dangkalan Metsyaha, membantu fakir miskin,
membantu orang sakit, dan sebagainya, hubungan luar negeri
semisal perdagangan, perkawinan, kegiatan kemanusiaan; semua
meng-indikasikan adanya Kemanusiaan yang adil dan beradab.
c. Bangsa Indonesia juga memiliki ciri-ciri guyub, rukun, bersatu,
dan

kekeluargaan,

sebagai

bukti-buktinya

bangunan

candi

Borobudur, Candi Prambanan, dan sebagainya, tulisan sejarah
tentang pembagian kerajaan, Kahuripan menjadi Daha dan
Jenggala, Negara nasional Sriwijaya, Negara Nasional Majapahit,
semboyan bersatu teguh bercerai runtuh, crah agawe bubrah rukun
agawe senthosa, bersatu laksana sapu lidi, sadhumuk bathuk
sanyari bumi, kaya nini lan mintuna, gotong royong membangun
negara

Majapahit,

pembangunan

rumah-rumah

ibadah,

pembangunan rumah baru, pembukaan ladang baru menunjukkan
adanya sifat persatuan.

d. Unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita, buktibuktinya: bangunan Balai Agung dan Dewan Orang-orang Tua di
Bali untuk musyawarah, Nagari di Minangkabau dengan syarat
adanya Balai, Balai Desa di Jawa, tulisan tentang Musyawarah
Para Wali, Puteri Dayang Merindu, Loro Jonggrang, Kisah Negeri
Sule, dan sebagainya, perbuatan musyawarah di balai, dan
sebagainya, menggambarkan sifat demokratis Indonesia;
e. Dalam hal Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bangsa
Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat
sosial dan berlaku adil terhadap sesama, bukti-buktinya adanya
bendungan air, tanggul sungai, tanah desa, sumur bersama,
lumbungdesa, tulisan sejarah kerajaan Kalingga, Sejarah Raja
Erlangga, Sunan Kalijaga, Ratu Adil, Jaka Tarub, Teja Piatu, dan
sebagainya, penyediaan air kendi di muka rumah, selamatan, dan
sebagainya.

Pancasila sebenarnya secara budaya merupakan kristalisasi
nilai-nilai yang baik-baik yang digali dari bangsa Indonesia.
Disebut sebagai kristalisasi nilai-nilai yang baik. Adapun kelima
sila dalam Pancasila merupakan serangkaian unsur-unsur tidak
boleh terputus satu dengan yang lainnya. Namun demikian
terkadang ada pengaruh dari luar yang menyebabkan diskontinuitas
antara hasil keputusan tindakan konkret dengan nilai budaya.

2.2

TINJAUAN

PANCASILA

DENGAN

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. Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:

1. Telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada
tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2.

Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan
pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.
Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal
terutama adalah tentang penghayatan dan pengamalannya. Hal ini
tampaknya

belum

terselesaikan

oleh

berbagai

peraturan

operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan Ketetapan MPR
No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga belum
diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih
„alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan
pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.
Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut
kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang
proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik.
Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam membahas
Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan
pola hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan
yang utuh.

Berikut adalah tinjauan pancasila berdasarkan pandangan
historis :

1.

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:
a. Peri Kebangsaan
b. Peri Kemanusiaan
c. Peri Ketuhanan

d. Peri KerakyatanKesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak
memberikan nama terhadap lima
e. azas yang diusulkannya sebagai dasar negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno
juga

mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut:

a. Kebangsaan Indonesia
b. Internasionalisme
c. Mufakat atau Demokrasi
d. Kesejahteraan SosialKetuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam
pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan:
“… saja namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli
bahasa, namanja ialah Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26).

2.

Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian
dikembangkan oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian
karena beranggotakan 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: `

Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan

syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
a. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
b. Persatuan Indonesia
c. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
d. 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:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; sebagaimana
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

3.

Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945
tersebut, Pancasila dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi:
a. Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Perikemanusiaan
c. Kebangsaan
d. Kerakyatan
e. 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)
a. Ketuhanan
b. Kemanusiaan
c. Kebangsaan
d. Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat
e. 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.

4.

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.

BAB III
PENUTUP

3.1

Kesimpulan
Asal mula Pancasila dasar filsafat Negara dibedakan ;

a. Causa materialis (asal mula bahan
b. Causa formalis (asal mula bentuk atau bangun)
c. Causa efisien (asal mula karya).

Perumusan Pancasila dengan pendekatan historis dirumuskan
dalam sidang-sidang sebagai berikut :
a. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
b. Piagam Jakarta 22 Juni 1945.
c. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950 )
d. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

3.2

Saran
Sebagai bangsa Indonesia yang baik mari kita amalkan nilai-nilai

yang terkandung dalam pancasila sebagaimana mestinya, denga demikian
secara tidak kita sadari kita telah ikut membangun Negara yang
berkedaulatan dan membuat bangsa kita dihargai oleh Negara-negara lain

DAFTAR PUSTAKA
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