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Abstraksi
Secara etimologis atau menurut logatnya “Pancasila” berasal dari bahasa India,
yakni bahasa sanskerta, bahasa Brahmana, sedang bahasa rakyat jelata ialah Prakerta.
“Pancasila” dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha,
Pancasila berarti “lima-aturan” atau “five moral principles” yang harus ditaati dan
dilaksanakan oleh para penganut biasa (awam) agama Budha.
Dalam masa perumusan dasar negara diadakan sidang , yang dilaksanakan pada
tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu Moehammad Yamin dan Ir.
Soekarno mengusulkan tentang dasar negara dan Soepomo mengusulkan tentang faham
kenegaraan. Pada 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.
Ada 3 masa perubahan ketatanegaraan, yaitu: KRIS 1949, UUDS 1950, dan
dekrit presiden 5 Juli 1959.
Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom, yang membawa runtuhnya
rezim Orde Lama, menurut rezim Orde baru disebabkan oleh penyelewengan pancasila
dari rel yang sebenarnya. Menurut Orde baru khususnya angkatan ’66, bahwa
penyelewengan Pancasila oleh rezim orde Lama disebabkan “belum jelasnya filsafat
Pancasila dan belum adanya tafsiran yang terperinci”.
Dalam undang-undang dasar ’45 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.” Dan juga terdapat dalam
pasal 3 yang berbunyi: “MPR menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar
pada haluan negara”, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara.

Latar Belakangan 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 negara
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 nilainilai 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.

Rumusan Masalah
Seperti latar belakang di atas. Rumusan masalah dapat dirumusakan sebagi
berikut:
1. Bagaimana sejarah awal terbentuknya Pancasila?
2. Bagaimana sejarah perumusan Pancasila?
3. Bagaiman perkembangan Pancasila setelah perumusan sempai ditetapkannya
kembali Pancasila sebagi dasr negara?

A. Beberapa Pengertian Pancasila
a. Secara Etimologis
Secara etimologis atau menurut logatnya “Pancasila” berasal dari bahasa India,
yakni bahasa sanskerta, bahasa Brahmana, sedang bahasa rakyat jelata ialah Prakerta.
Menurut Muhammad Yamin, di dalam bahasa sanskerta pekataan pancasila ada
2 macam arti, yakni:
Panca : artinya “lima”
Syila : dengan huruf i biasa (huruf i pendek), artinya “batu sendi”,
“alas” atau “dasar”
Syiila : dengan huruf i panjang, artinya “peraturan tingkah laku yang penting/
baik/ senonoh”. Dari kata “syiila” ini dalam bahasa Indonesia menjadi “susila”, artinya
“tingkah laku yang baik”.
Dengan uraian di atas maka kata “Panca-syila” dengan huruf i satu (biasa)
berarti “berbatu sendi yang lima”, berdasarkan yang lima atau lima dasar. Sedangkan
“Panca-syiila” (dengan huruf Dewanagari, dengan huruf i dua (panjang) berarti “lima
aturan Tingkah laku yang penting”.

b. Secara Historis
1. Sebelum Masa Penjajahan
“Pancasila” mula-mula dipergunakan oleh masyarakat India yang memeluk
agama Budha, Pancasila berarti “lima-aturan” atau “five moral principles” yang harus
ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa (awam) agama Budha, yang dalam
bahasa aslinya, yaitu bahasa Pali “Panca-sila”, yang berisi lima larangan atau lima
pantangan yang bunyinya menurut encyclopaedia atau kamus-kamus Buddhisme adalah
sebagai berikut (Zainal Abidin Ahmad, termuat dalam bukunya Ismaun. Tinjauan
Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia):
1. “Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami”, arinya: Janganlah mencabut
nyawa setiap yang hidup.
2. “Adinnadana

Veramani

Sikkhapadam

Samadiyami”,

artinya:

Janganlah

mengambil barang yang tidak diberikan.
3. “khamesu Micchacara Veramani Sikkhapadam Samadiyami”, artinya: Janganlah

berhubungan kelamin yang tidak sah dengan perempuan.
4. “Musawada Veramani Sikkhapadam Samadiyami”, artinya: Janganlah berkata
palsu.
5. “Sura-meraya-majja-pamadatthana

Veramani

Sikkhapadam

Samadiyami”,

artinya: Janganlah minum minuman yang menghilngkan pikiran.
Jadi istilah “Pancasila” pertama kali digunakan untuk memberi nama rumusan
lima dasar moral dalam agama Budha.
Selanjutnya istilah “Pancasila” masuk dalam khazanah kesusasteraan jawa kuno
pada zaman Majapahit dibawah Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Terdapat
dalam buku Keropa Negarakertagama yang berupa syair pujian ditulis oleh Pujangga
istana bernama Empu Prapanca selesai pada tahun 1365. Selain dalam buku
Negarakertagama yang juga terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular.

2. Masa Perumusan
Dalam masa akan perumusan dasar negara diadakan sidang yang dilaksanakan
pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang itu Moehammad Yamin dan Ir.
Soekarno mengusulkan tentang dasar negara dan Soepomo mengusulkan tentang faham
kenegaraan.
1. Usulan pertama diajukan oleh Mr. Moh. Yamin yang disampaika pada tanggal
29 Mei 1945. Mengusulkan Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik
Indonesia, yaitu sebagai berikut:
1. Peri Kebangsaan;
2. Peri Kemanusiaan;
3. Peri Ketuhanan;
4. Peri Kerakyatan;
5. Peri Kesejahteraan Rakyat.
Kemudiaan disampaikan secara tertulis dengan rumusan sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan ynag Adil dan Berada
4. Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmat

Kebijaksanaan

Dalam

Permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. Usulan kedua disampaikan oleh Prof.Dr. Soepomo dalam sidang pada 31 Mei
1945 dengan rumusan sebagai berikut:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan Lahir dan Batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
3. Usulan ketiga disampaikan oleh Ir. Soekarno dalam sidang 1 Juni 1945 dengan
rumusan sebagai berikut:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima asas dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno dinamakan
Pancasila, atas usulan seorang temannya yang alih bahasa oleh karena itu, pada 1 Juni
1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila.

B. Masa Perubahan Ketatanegaraan
1. KRIS 1949
KRIS mulai 27 Desember 1949, walaupun bentuk negara kesatuan menjadi
serikat dengan kabinet parlementer masih tetap menggunakan UUD 1945. Dan
Pancasila masih tetap menjadi dasar filsafat negara, yang terkandung dalam alinea
ketiga, adapun dalam sistem pemerintahan sistem Kabinet Parlementer yang
merumuskan sebagai berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial

KRIS 1949 berakhir pada tanggal 17 Agustus 1950, setelah sistem
pemerintah berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
2. UUDS 1950
Pada masa ini Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara. Rumusan lima
sila itu tercantum pada alinea keempat UUDS 1950, dan alinea ini berbeda sekali
dengan alinea keempat pembukaan UUD 1945.
3. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Isi Dekrit Presiden
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapakan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit
Presiden dan tidak berlakunya lagi UUD 1950
3. Menetapakan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan
DPAS
Dengan kembalinya ke UUD 1945 maka secara formal rumusan Pancasila
yang digunakan adalah seperti yang terkandung dalam pembukaaan UUD 1945.
Akan tetapi dalam masyarakat luas menggunakan rumusan lain yang tidak seperti
dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam KRIS 1949 dan UUDS 1950. Rumusan
dalam masyarakat itu sudah ada sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dipelajari
formal, rumusannya hampir sama dengan yang terkandung dalam UUDS 1950,
hanya sila keempat dirumuskan “Kedaulatan Rakyat”. Rumusan keseluruhan sebagai
berikut:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kedaulatan Rakyat
5. Keadilan Sosial

C. Penyelewengan dan Penetapan Pancasila
Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom, yang membawa runtuhnya
rezim Orde Lama, menurut regim Orde baru disebabkan oleh penyelewengan pancasila
dari rel yang sebenarnya. Oleh karena itu rezim Orde Baru mencanangkan semboyan
“Laksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen”.

Menurut Orde baru, khususnya angkatan ’66, bahwa penyelewengan Pancasila
oleh rezim orde Lama disebabkan “belum jelasnya filsafat Pancasila dan belum adanya
tafsiran yang terperinci”. Pendapat ini bisa dilihat dari kesimpulan “Simposium
Kebangkitan Generasi ’66 Menjelajah Tracee baru”, yang diselenggarakan pada tanggal
6 mei 1966, bertempat di Universitas Indonesia; yang isinya antara lain sebagai berikut :
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang dasar ’45 pasal 1 ayat 2
yang berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR.” Dan juga terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: “MPR menetapkan undangundang dasar dan garis-garis besar pada haluan negara”.Dengan demikian dapatlah
disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berisi:
1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang berPersatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
3.

Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-

Kemanusiaan yang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
4.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil
dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang Maha
Esa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia,
dan

ber-Kerakyatan

yang

permusyawaratan/ perwakilan.

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

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 kengaraan. 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.

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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