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KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah
memberikan banyak nikmatnya kepada kami. Sehingga kami mampu menyelesaikan
Makalah Pancasila ini sesuai dengan waktu yang kami rencanakan. Makalah ini kami
buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat penilaian mata kuliah Pancasila.
Pembuatan makalah ini menggunakan metode study pustaka, yaitu
mengumpulkan dan mengkaji materi Pendidikan Pancasila dari berbagai referensi.
Kami gunakan metode pengumpulan data ini, agar makalah yang kami susun dapat
memberikan informasi yang akurat dan bisa dibuktikan.
Tidak ada gading yang tak retak .Oleh karena itu, kami mohon maaf atas
segala kekurangannya.
Kami ucapkan terima kasih kepada DR. Abidarin Rosyidi, MMa sebagai
pengajar mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam penyusunan
makalah ini.tidak lupa pula kepada rekan – rekan yang telah ikut berpartisipasi.
Sehingga makalah ini selesai tepat pada waktunya.
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ABSTRAK
Bagi bangsa Indonesia faham kemanusiaan sebagai yang dirumuskan dalam sila
II adalah faham kemanusiaan yang dibimbing oleh ke-Tuhanan Yang Maha Esa,
sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang dimaksud
dengan sila II diliputi dan dijiwai oleh sila I, begitu pula sila-sila yang lainnya. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa sila II,III,IV,V pada hakekatnya merupakan
penjabaran dan penghayatan dari sila I.Pancasila tidak mengatur hubungan manusia
dengan Tuhan , tetapi Pancasila hanya mengatur hubungan manusia dengan
manusia

dan

manusia

dengan

alam.

Pancasila

pernah

mengalami

suatu

pemberontakan agar pancasila d geser sebagai dasar Negara.
Adapun susunan sila-sila pancasila adalah sistematis-hierarkhis, artinya kelima
sila itu menunjukan suatu rangkaian yang bertingkat (heararkhis). Sekalipun sila-sila
di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dari
yang lainnya ,namun dalam memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan
uraian sila demi sila. Uraian atau penafsiran haruslah bersumber, berpedoman dan
berdasar kepada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Falsafah Pancasila
yang abstrak tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan uraian terperinci
dari Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dijiwai Pancasila. Jiwa Pancasila yang abstrak

setelah tercetus menjadi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tercermin dalam
pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.
Berdasarkan penjelasan otentik UUD 1945, UUD menciptakan pokokpokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dan pasal-pasalnya. Dalam
batang tubuh UUD 1945 menjelmakan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan UUD 1945 sebagai perwujudan dari jiwa Pancasila .Kesatuan
tafsir sila-sila pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan batang
tubuh UUD 1945.
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LATAR BELAKANG MASALAH
Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat
Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta
membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik, di dalam
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar
egara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran,
kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang
mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.
Menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu,
perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamamalan
nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia,
setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga
kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.
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RUMUSAN MASALAH
1. Apa arti Pancasila?
2. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik
Indonesia?
3. Bagaimana Pancasila dari waktu ke waktu ?
4. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila ?
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BAB I
A. Pengertian Pancasila
Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai
budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kewajiban moral seluruh
warga negara Indonesia. Pancasila yang benar dan sah (otentik) adalah yang
tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu
ditegaskan melalui Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968, tanggal 13 April
1968. Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita,
Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit
pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca
dan buku Sutasoma karangan Tantular.
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal
18 Agustus 1945.Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia
seperti tercantum dalam 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
B. Fungsi Pokok Pancasila
Pancasila sebagai falsafah

negara (philosohische gronslag) dari negara,

ideology negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar
mengatur pemerintahan atau penyenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi
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pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu udang-undang dasar Negara
Indonesia yang terbentuk dalam suat susunan negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..”.Beberapa

fungsi pokok

Pancasila , yaitu:
1. Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila menjadi dasar dan tata cara
penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (pengertian
Pancasila yang bersifat sosiologis) , pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara
dalam mencari kebenaran (pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis)
3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menghidupi dan dihidupi
oleh bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh. Pancasila
merupakan pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan landasan
yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir
yang menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia.
5. Pancasila sebagai tujuan nasional, Pancasila telah menjadi cita-cita politik dalam
dan luar negeri serta pedoman pencapaian tujuan nasional yang diyakini oleh
seluruh bangsa Indonesia.
6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan cermin sosio-budaya bangsa
Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara.
7. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati
kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia.
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8. Pancasila sebagai tujuan negara, pemenuhan nilai-nilai Pancasila itu melekat erat
dengan perjuangan bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945 hingga kini dan di masa depan.
9. Pancasila sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila digali dari sosio-budaya
bangsa Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia
sebagai milik yang harus diamankan dan dilestarikan
10. Pancasila sebagai pilihan bangsa,Pancasila telah disahkan pada tanggal 18
Agustus 1945 sebagai dasar Negara RI.Pada masa Orde baru Pancasila
melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Fungsi yang beraneka ragam itu mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila adalah
dasar negara yang bersifat terbuka, mengandung nilai-nilai universal yang praktis
serta bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia.
fungsi Pancasila sebagai satu kesatuan sistem filsafat milik sendiri yang dipilih oleh
bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara . Pancasila digali dari sosio-budaya
Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif, kemudian ditetapkan secara
implisit sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengenai kekokohan
Pancasila yang bersifat kekal-abadi ,Ir. Soekarno mengatakan: “Sudah jelas, kalau
kita mau mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis itu haruslah terdiri
dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia.”Pancasila juga bersifat dinamis karena
ia pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa, ideologi nasional, kepribadian
bangsa, sumber dari segala sumber tertib hukum, tujuan negara, perjanjian luhur
bangsa Indonesia, yang menuntut pelaksanaan dan pengamanannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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BAB 2
PENDEKATAN HISTORIS PANCASILA
Secara „inheren‟ Pancasila mengandung watak filosofis dan aspek-aspek religius,
sehingga pendekatan filosofis dan religius adalah konsekuensi dari essensia
Pancasila sendiri yang mengandung unsur filsafat dan aspek religious. 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 yang kiranya cukup untuk memperoleh gambaran yang memadai
tentang proses dan dinamika Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik.
Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:
1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada tanggal 29
Mei 1945, saat dilaksanakan sidang BPUPKI
2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan
pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.
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 tanggal 1 Juni
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1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga mengusulkan lima (5) dasar negara
sebagai berikut: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme; 3) Mufakat atau
Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan 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 …”
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: 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
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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 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 .
Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu 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.
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BAB 3
PEMBAHASAN HAKIKAT- HAKIKAT NILAI PANCSILA
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia sebagai manusia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna Sila Ketuhanan yang Maha Esa :
 Pengakuan adanya kuasa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa
 Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah
menurut agamanya.
 Tidak memaksa warga negara untuk beragama.
 Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama.
 Bertoleransi dalam beragama, beribadah menurut agamanya
 Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga
negara dan mediator ketika terjadi konflik agama.
B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar
melakukan kegiatan –kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan
keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa
dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap
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hormat dan bekerja sama dengan bangsa –bangsa lain. Makna Sila Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab :


Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan



Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa.



Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah.
C. Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan
pribadi dan golongan. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhineka Tunggal Ika,
Makna Sila Persatuan Indonesia :
 Nasionalisme.
 Cinta bangsa dan tanah air.
 Menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia.
 Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.
 Menghilangkan penonjolan kekuatan, keturunan dan perbedaan warna kulit
D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Masyarakat Indonesia menghayati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan
musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimannya dan
melaksanakannya dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.Disini
kepentingan bersamalah yang diutamakan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan
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dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan
yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
kebenaran

dan

keadilan.Dalam

melaksanakan

permusyawaratan,kepercayaan

diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayanya. Makna Sila Kerakyatan yang
Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan:
 Hakikat sila ini adalah demokrasi.
 Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru

sesudah itu diadakan tindakan bersama.
 Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama.

E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, manusia Indonesia
menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkan perbuatannya
yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong.
Makna Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia :
 Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat.
 Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan

bersama menurut potensi masing-masing.
 Melindungi yang lemah agar masyarakat dapat bekerja sesuai bidangnya.
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A. Kesimpulan
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.
B. Saran
Berdasarkan uraian di atas

kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila

merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjungjung
tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan
penuh rasa tanggung jawab.
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