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Abstraksi
Pancasila pada mulanya digunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha,
Pancasila berarti “lima aturan” atau “Five Moral Principles” yang harus di taati dan dilaksanakan
oleh para penganut biasa (awam) agama Budha, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa
Pali”Panca-Sila”, yang brisi lima larangan atau lima pantangan.
Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding trsebut ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks)
mengenai calon Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia Kemudian untuk member
asas/Dasar Negara tersebut ir.Soekarno memberikan nama istilah “Pancasila” yang artinya Lima
Dasar. Hal ini menurut beliau atas saran dari seorang teman ahli bahasa yang tidak disebutkan
namanya.
Pancasila yang memiliki lima sila memiliki makna sebagai berikut:
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung arti mengakui persamaan derajat,
persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Menempatkan manusia sesuai
dengan hakikatnya sebagai makhlukTuhan.Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bertingkah
laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku dimasyarakat
Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti nasionalisme, cinta terhadap bangsa dan tanah air.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban demi Bangsa dan Negara.
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan, memiliki hakikat demokrasi, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
Melakukan musyawarah, artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu
diadakan

tindakan

bersama.

Mengutamakan

kepentingan

negara

dan

masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung arti bersikap adil terhadap
sesama, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain. Kemakmuran yang merata bagi
seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dan isinya dipergunakan bagi kepentingan bersama
menurut potensi masing-masing. Segala usaha diarahkan kepada potensi rakyat sehingga
kesejahteraan trcapai secara merata.

Tolak pengamalan pancasila ialah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam
mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai
warganegara dan wargamasyarakat.
Dengan kesadaran dan pangkal tolak yang demikian tadi, maka sikap hidup manusia
Pancasila adalah :
1. Kepentingan pribadi diletakan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai
makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya
demi kesejahteraan bersama.

Latar Belakang Masalah
Sebagai warga Negara yang setia kepada nusa dan bangsa, seharusnya mempelajari dan
menghayati pandangan hidup bangsa yang sekaligus sebagai dasar filsafat Negara, yaitu
Pancasila sebagai dasar filsafat Negara yang secara resmi tercantum dalam pembukaan Undang
Undang Dasar 1945, seterusnya untuk diamalkan dan di pertahankan, karena belakangan ini
banhyak terjadi terror (pengeboman) di tempat-tempat peribadahanyang sudah barang tentu itu
menyalahi makna dari Pancasila itu sendiri, selain itu beberapa kasus seperti adanya Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) kemungkinan karena tidak mengerti tentang makna Pancasila atau kurang
memahami makna sesungguhnya. Olehkarena itu penulis akan membahas mengenai makna
pancasila dan pengamalannya.

Rumusan masalah
Adapun yang akan dibahas kali ini adalah:
1. Apakah arti dari Pancasila ?
2. Makna sila-sila dari Pacasila.
3. Pengamalan Pamcasila.

Tujuan Penulisan
1. Mengetahui Sejarah dari Pancasila
2. Mengerti makna sila-sila Pancasila agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan
bermasyarakat

Pengertian Pancasila
Pancasila pada mulanya digunakan oleh masyarakat India yang memeluk agama Budha,
Pancasila berarti “lima aturan” atau “Five Moral Principles” yang harus di taati dan dilaksanakan
oleh para penganut biasa (awam) agama Budha, yang dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa
Pali”Panca-Sila”, yang brisi lima larangan atau lima pantangan.
Pada waktu siding BPUPKI pertama, ketua BPUPKI Dokter K.R.T. Rajiman Widyodinigrat,
mengajukan suatu masalah khususnya yang akan dibahas dalam sdiang tersebut. Maslah yang
dimaksudnya adalah suatu calon rumusan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk.
Kemudian tampilah tiga orang pembicara yaitu: Muhammad yamin, Soepomo, dan Soekarno.
Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding trsebut ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks)
mengenai calon Rumusan Dasar Negara Republik Indonesia Kemudian untuk member
asas/Dasar Negara tersebut ir.Soekarno memberikan nama istilah “Pancasila” yang artinya Lima
Dasar. Hal ini menurut beliau atas saran dari seorang teman ahli bahasa yang tidak disebutkan
namanya.
Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus
1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Termasuk pembukaan UUD
1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan Lima prinsip Dasar Negara yang memberikan
nama pancasila.
Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahassa Indonesia sudah merupakan istilah umum.
Walaupun dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “pancasila” namun
yang dimaksudkan Dasar Republik Indonesia adalah diseut dengan istilah Pancasila. Hal ini
dadasarkan pada interprestasi kemudian pada tanggal 1Juni 1945 oleh ir. Soekarno diberi nama
dengan istilah “Pancasila” yang secara spontan di terima oleh para peserta dialog.
Demikianlah riwayat singkat Pancasila, yang pada mulanya berasal dari bahasa Sansekerta
kemudian menjadi bahasa Jawa-kuno yang semula menjadi istilah ajaran moral Budha ahirnya
menjadi bahasa Indonesia dipakai sebagai istilah nama DasarFilsafat Negara Republik Indonesia
hingga sekarang ini.

Makna Sila-Sila Pancasila
Ketuhanan yang maha esa
sejak jaman purbakala rakyat Indonesia mengetahui dan percaya tentang ada yang mutlak
sebagai maha pencipta yang disebut Tuhan. Suatu hal yang sangat menarik perhatian adalah
sifat tolrransi bangsa Indonesia. Ajaran Agama bahwa semua manusia adalah makhluk Tuhan
dan harus saling harga menghargai, telah membawa ketentraman dan hubungan antara agamaagama yang hidup di Indonesia.
Situasi kehidupan beragama yang demikian telah mendapatkan kritik yang sangat pedas dari
Farid (dalam jurnal Filsafat Pancasila No. 4,Thn.V, Desember 2000). Ia mengatakan bahwa
masyarakat Indonesia adalah bangsa bertuhan, beragama, mengerti kehidupan batiniah, memiliki
tradisi keagamaan yang mendarah daging sejak nenek moyang yang dengan bangga di
permaklumkan ke anak cucu. Di katakana bahwa kita bangsa besar yang religious, yang
menghayati Tuhan sebagai merembesi kehidupan, mementingkan ukhrawi, toleransi tinggi, dan
hsl-hal baik lainnya. Namun kenytataan jauh dari harapan, karena keagamaan dihayati terlepas
dari religiusitasnya.
Bagaimana bisa dianggap religious jika hanya karena tidak sekeyakinan seorang dapat membebci
saudara bangsa, bermusuhan karena beda nama tuhan, dan berperang atas nama agama dengan
cara terkutuk. Siapakah kita? Benarkah itu jatidiri? Agama yang sesungguhnya menyediakan
dasar orientasi hidup mantab, telahgagal dimaknaisehingga tidak menjanjikan apa-apa. Aqidah
atau keyakinan yang menjadi akar atau ruh Negara dan berperan menggerakan hidup dengan
cara-cara bermutu, telah trcabuk dari hati dan pikiran. Agama kemudian tek lebih dari barang
warisan yang harus dirawat sekedar menjaga perasaan pewaris.
Demikian pula keberagaman masyarakat hari ini . Mereka cukup puas dengan frame (bingkai,
ibadah, ritual) agama daripada menyentuh esensi, lebih menghargai agama yang formal dan
hakiki. Maka itu wajar jika pikiran picik dan fanatic sempit dengan menganggap beda keyakian
sebagai musuh agama.

Renteten persaingan konyol

antar-pemeluk agama pun

segera

berlangsung sepanjang hari. Keberagaman yang gagal ini serta merta melakukan berbagai
pelanggaran nilai kemanusiaan. Baangsa yang masyhur keramhannya ternyata adalah pribadipribadi pendendam, psikopat, dan tega memakan saudara sebangsa sendiri. Wereka bias sangat

senang meraup sesuatu yang bukan haknya: mendepositokan biaya penelitian, pengabdian, dan
beasiswa yang pastinya segera diserahkan, dan kebiasaan buruk lainnya. Koiusi dan korupsi
seolah lestari di negeri ini. Belum lagi soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang di perlihatkan
dengan beringasnya perkosaan, pembunuhan, dan penyiksaan.
Berbagai keruetan hidup yang telah di paparka diatas merupakan situasi batas. Situasi batas yang
mendorong pada penyadaran eksistensi, dan pada ujungnya mengantarkan ke kesadaran yang
transeden. Dalam hal ini pancasila yang kandungan nilainya bersifal luhur berfungsi sebagai
ungkapan sekaligus sebagai jawaban kehidupan keagamaan, masalah kemanusiaan, keadilan dan
kenegaraan menemukan aksentuasinya dalam

rumusan pancasila. Demikian inin karena

pancasila sebagai kepribadian bangsa. Namun demikian, pancasila juga sekaligus memberikan
jawaban atas persoalan hidup yang dihadapi bangsa Indonesia. Ia menjadi cerminan kehidupan
dan tempat pendasaran nilai-nilai yang hendak di aplikasikan, dan juga member jawaban teneng
makna dan tujuan hidup.
Keyataan ini mensyaratkan perlunya peran dinamis dari manusia Indonesia untuk memperkaya
wawasan nilai-nilai Pancasila. Maka itu pancasila tidak mendorong untiuk berpikir, tetapi juga
mendorong tindakan keputusan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan bahan
yang diberikan oleh Pancasila untuk dipikirkan.
Situasi batas yang terjadi akibat pergumulan

hidup manusia Indonesia untuk memukan

eksistensinya, menjadikan terkerangka dalam proses ‘sedangmenjadi’, yakni sebagia pribadi
yang mengalami imanensi namun sekaligus potensial meraih yang-Transeden. Dalam hal ini
pancasila berdiri di tengah-tengah antara manusia dan yang-llahi. Demikian ini karena pancasila
mengandung pemikiran yang imanen dan sekaligus dapat menghantarkan atau mengungkap
yang Transeden.
Pancasila sebagai asas utama memang nampak lebih merupakan konsepsi filsafat saja, namun
demikian pancasila sesungguhnya tetep juga mengakar dalam kehidupan kongkret, karena
memang darisanalah ia direfleksikan mengutip Dibyasuhada, Farid mengistilahkan Pancasila
sebagai simbol yang berkaki dua. Kaki pertama berakar dalam bahasa, kaki kedua berakar dalam
kenyataan hidup.

Sebagai konsep bahasa, Pancasila berada dalam lefel filsafat, namun demikian ia menjadi jelas
(sebagai obyek) dalam lefel realitas. Maka itu untuk memahaminya obyek 1 (satu) tidak dapat
menuju saja ke obyek melainkan harus terlebih dahulu memahami melalui subyek lain. Tanda
pernah menunjukan proses dialog pemahaman tersebut secara timbal balik, bail antara subyeksubyekdan subyek-obyek. Artinya ada komunikasi intensif dan dialog berkesinambungan dalam
rangka memprkaya makna pancasial.
Pancasila sebagai symbol berkaki dua ini baik dalam dua hal: pertama, sifatnya terbuka, dalam
arti menjadi konsep yang selamanya tidakakan tuntas di tafsirkan, bahkan dapat menganggap apa
yang akan datang dari luar, dank arena itu pula harus senantiasa di perkaya maknanya. Kedua
akan terjadi dialog terus menerus antara kenyataan di kehidupan kongkret dengan dataran bahasa
dalam Pancasila, sehingga gerak dialektis linear dan siklus tadi akan selalu menghasilkan
refleksi-refleksi dinamis dari penghayat Pancasila.

Sila kemanusiaaan yang adil dan beradap
Dalam pidato Bung karno 1 juni 1945 dasar perikemanusiian disebut juga
Internasionalismse.

Menurut

rumusan

Dewan

Perancangan

Nasional

(Depernas),

Perikemanusiaan adalah “ daya serta karya budi dan Hati nurani manusia untuk membangun
dann membentuk satu kesatuan di antara manusia sesamanya, tidak terbatas pada manusiasesamanya yang terdekat saja, melainkan mengikuti juga seluruh umat manusia.”Sifat, sikap, dan
perbuatan

bangsa

Indonesia

senantiassa

(seharusnya)

memperlihatkan

unsure-unsur

kemanusiaan.
Sementara itu menurut notonegoro sila kemanusiaan mengandung sifat-sifat dan keadaan, supaya
di dalam Negara kita, terdapat hakikat manusia, dalam arti hakikat yang abstrak. Hakikat
manusia itu mengandung atau terdiri dari unsure-unsur yang bhineka tunggal, majemuk tunggal,
atau mono pluralis. Lebih lanjut dalam jiwa manusia terdapat tubuh-jiwa-akal-rasa-kehendak,
perseorangan makhluk sosial, yang menimbulkan kebutuhan mutlak, baik yang bersifat
kebutuhan maupun yang bersifat kejiwaan. Demikian pula baik yang diresapi akal-rasakehendak, termasuk kebenaran, keindahan kejiwaan, dan kebaikan. Unsur-unsur pribadi ini
berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan sehingga menimbulkan kebutuhan religius.

Semua

unsure hakikat abstrak atau unsure jenis manusia berikut semua kebutuhannya harus sama-sama
diperhatikan dan di pelihara dengan baik. Tidak ada kecualinya, dan dalam kesatuan yang
seimbang dan harmonis, sehingga terwujud adanya sifat bhineka tunggal, majemuk tunggal atau
monopluralis.
Sila Persatuan Indonesia.
Sudah merupakan sifat bangsa Indonesia untuk bekerjasama secara gotong royong. Kalau
di pedesaan jawa gotong-royong itu disebut gugur gunung. Di Palembang disebut sikoruban, di
Minahasa dinamai Mapalus, dan di Bali ada system kerjasama yang maju dan terorganisasi
secara baik. Sistem itu dinamai Subak yang berfungsi untuk perairan sawah demi kepentingan
bersama.
Di sisi lain toleransi bangsan Indonesia telah memungkinkan perkembangan berbagai agama
dengan leluasa tanpa mengganggu kehidupan bersama dalam masyarakat, kecuali dalam
perkembangan tahun tahun terahir ini konflik antar dan intern agama yang sering terjadi lebih
disebabkan oleh adanya intervensi atau provokasi dari pihak ketiga. Di kepulaoan Indonesia ini
rakyat Indonesia hidup dalam berbagai suku dan masing-masing sukun itu hidup menurut adat
istiadatnya sendiri. Akan tetapi dalam berbagai ragam cara hidup itu tampak peradaban yang
mempunyai taraf tertentu dan bercorak keIndonesiaan.
Dalam rangka persatuan Indonesia Sastrapratedja melihat pentingnya pembangunan budaya dan
bangsa dalam memprtahankan persatuan Indonesia. Pembangunan bangsa merupakan masalah
budaya karena prose itu mencakup perubahan nilai dan identifikasi diri sebagai bangsa. Masalah
ini menjadi penting pada janman sekarang karena masalah pluralism. Kemajemukan etnis,
bahasa, dan agama saja sudah menimbulkan masalah. Apalagi sekarang kemajemukan itu
ditambang dengan diferensiasi perkembangan budaya yang semakin luas dan statifikasi sosial
yang semakin banyak. Untuk itu dibutuhkan kerangka referensi yang sama bagi identifikasi diri
sebagai bangsa. Misalnya ialah, dalam mencari identitas diri itu timbul untuk mengambil
identitas kelompok sebagai referensi identifikasi sebagai bangsa.
Gejala demikian dapat di kenali dari kecendrungan primordialisme atau sektarialisme. Lebih lagi
kalau hal ini dibarengi dengan dorongan kekuasaan bagi kelompoknya. Apabila pancasila kita
jadikan sebagai referensi bagi pembangunan bangsa maka pertama, pancasila harus menjadi

kerangka yang koknitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa Ini berarti melebur identitras
kelompok dalam satu pembauran, tatapi bahwa ada unsure pemersatu yang mengatasi kesatuan
yang sempit. Kerangka referensi itu tidak hanya menjadi kerangka identifikasi diri, tetapi juga
kerangka dialog politik Dalam dialog itu warganegara ikut serta menentukan kebijakan dan
mengkritik keadaan atas dasar pancasila.
Kedua Pancasila dapat menjadi kerangka referensi identifikasi diri kalau pancasila semakin dapat
di percaya, yaitu bahwa masyarakat mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Pancasila. Orang dihormati martabatnya sebagai manusia dengan segala
keyakinan yang dimiliki, diperlakukan secara manusiawi, mengalami solidaritas sebagai bangsa
karena semakin menghilangnya kesenjangan ekonomi dan budaya, memiliki kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik , dan akhirnya merasakan kesejahteraan yang layak
sebagai manusia.
Masalah-masalah tersebut diatas pada dewasa ini menjadi lebih berat dengan munculnya proses
globalisasi. Proses ini pada dassarnya adalah proses perjumpaan beerbagai kebudayaan secara
lebih intens daripada yang telah di alami oleh bangsa Indonesia dimasa lalu. Di masa lalu hampir
pasti telah berhasil memadukan kebudayaan lokal dengan pengaruh budaya luar secara kreatif,
dewasa ini kemampuan kreatif untuk memadukan berbagai pengaruh menjadi lebih mendesak.
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.
Sifat kerakyatan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala berbeda
dengan pengertian demokrasi modern. Demokrasi modern dengan cara-caranya yang lazim
dipraktekan di Negara Barat kerapkali menimbulkan pertentangan dan ketegangan. Perdebatan
yang dilakukan secara keas dan tajam, penuh siasat untuk menarik, mengumpulkan suara,
menampakan usaha-usaha untuk mengadu kekuatan guna mencapai kekuasaan atau kemenangan.
Sistem yang menentukan suara terbanyak, yakni setengah suara (dari yang hadir) ditambah satu,
membuka kemungkinan untuk menjalankan siasat guna mempengaruhi perundingan. Di sini
bukan keyakinanlah keyakinan akan kebenaran dan kepentingan umum yang menjadi pegangan,
tetapi kepentingan golongan atau perorangan yang dapat mempengaruhi jalannya perundingan.

Sifat kerakyatan Indonesia adalahdemokrasi yang berdasarkan kekeluaargaan dalam arti yang
luas. Pembicaraan senantiasa diliputi oleh suasana persaudaraan, hormat menghormati, dan
memberi perhatian sepenuhnya kepada kepentingan umum. Kerakyatan Indonesia adalah
demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (dan
mufakat). Hal ini dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa seperti:Pengangkatan kepela desa yang
senantiasa melalui pemilihan pemerintah desa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai
pemufakatan antara kepala desa dengan bawahannya, di satu pihak,dan kaum tua di desa itu,
pada pihak lain, di Minangkabau diadakan permusyawaratan di Balai Gadang antara penghuni
kampong dan anggota-anggota keluarga yang telah terpencar, mengenai sesuatu persoalan
keluarga.
Priyono Tjiptoherianto, dalam bukunya Demokrasi di Pedesaaan Jawa melihat bahwa unsureunsur demokrasi pernah tampak dalam masyarakat Jawa trasdisional, khususnya di pedesaan.
Asumsi bahwa demokrasi di pedesaan Jawa pernah terlihat ialah adanya aparat demokrasi dan
mekanisme kerja aparat tersebuk pada era 11960-an s,d 1970-an. Tahun-tahun berlangsungnya
penelitian yang dilakukan oleh pengarang buku itu. Adapun aparat demokrasi yang pernah ada
pada masyarakat Jawa tradisional tersebut yaitu: Rapat Desa, Badan musyawarah,
Desa(bamudes), dan Dewan Desa. Meskipun tidak persis seperti trias politika, aparat demokrasi
tersebut juga mempunyai badan legislative dan eksekutif (Ign. Gatut Saksono, “Pola
pengambilan keputusan dalam masyarakat Jawa Tradisional”.
Rapat desa bertugas memutuskan segala masalah penting yang menyangkut eksistensi desa
seperti usulan pemilihan kepala desa, menetapkan anggaran belanja desa dan memutuskan dalam
hal sewa-menyewa tanah milik bersama (desa). Frekuensi rapat desa ini bias terjadi setahun
sekali, bias pula sebulan sekali, tergantung proyek yang akan berlangsung di desa. Badn
musyawarah desa berfungsi seperti Dewan perkembangan Agung sekarang untuk di tingkat desa.
Anggotanya dulu hanya orang tua di desa sekarang (saat) penelitian ditambah lagi orang
terpandang di desa, pemimpin formal dan pemimpin informal. Dewan desa terdiri atas lurah
dessa beserta stafnya(pamong desa). Dewan ini merupakan badan eksekutif tertinggi,bertugas
untuk melaksanakan apa yang sudah diamanatkan Rapat desa. Dalam melaksanakan tigasnya
tersebut Dewan Desa di dampingi oleh bamudes.

Di dalam rapat desa, semua orang dewasa di desa tersebut ( dibeberapa tempat hanya beberapa
orang yang mempunyai tanah saja) berhak menghadiri Rapat Desa, berhak untuk bebicara dan
berhak untuk memberikan suara. Menurt adat istiadat, pendukuk desa disamping berhak memilih
kepala desanya sendiri juga berhak menggantikanya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak
lagi mencerminkan kepentingan masyarakat desanya.
Demokrasi yang berlangsung di pedesaan jawa ini tidak serti yang berlangsung di Barat, bahwa
setiap individu mempunyai kekuatan dan status yang sama. Dalam demokrasi di pedesaan Jawa,
harus ada pengambil inisiatif (biasanya pemimpin desa). Dalam perundingan dengan rakyat
harus terjadi suatu consensus melalui suatu musyawarah. Inilah yang disebut demokrasi yang
terkendali. Peranan pemimpin disini sangat penting. Maka dari itu tidak salah bahwa Bung
Karno memberi istilah pada model demokrasi tersebut sebagai warisan budaya nenek moyang
kita, demokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Peranan pemimpin yang berwibawa dan bijaksana sangat di perhitungkan dalam mekanisme
demokrasi semacam itu, maka dari itu pemimpin harus dapat bertindak sebijak mungkin agar
tidak kehilangan pengikutnya dan pengaruh. Tujuan dari demokrasi ini adalah untuk melakukan
pengawasan terhadap tanah dan buruh secara bersama dengan maksud supaya tidak terjadi
konsentrasi kekayaan pada beberapa orang saja. Jadi tujuan utamanya adalah pembagian kembali
kekayaan.
Secara teori dan konstitusional kita telah menerima demokrasi pancasila sebagai satu-satunya
mekanisme pengambilan keputusan. Di pihak lain demokrasi pancasila ini masih kita cari pola
bakunya. Dalam proses ujicoba demikian ini tentu saja banyak memasukan unsureunsurkebudayaan daerah. Adanya pemilihan kepala desa secara demokratis ini memperlihatkan
bahwa pengaruh demokrasi di pedesaan Jawa tradisional ini masih ada hingga sekarang. Rakyat
sudah berani menolak calon tunggal yang di ajukan aparat tingkat atas dengan menangnya
“kotak-kotak kosong” dalam pemilihan kepala desa.
Di pihak lain, kita juga menyaksikan bahwa calon pemimpin di suatu daerah baru boleh ikut
dalam pencalonan apabila sudah ada “restu” dari lembaga diatasnya. Dalam pemilihan senat di
perguruan tinggi, mahasiswa tidak dapat lagi menentukan formatur tunggal. Munculnya budaya
restu akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa budaya “paham kekuasaan Jawa” yang merupakan

bagian dari budaya feodalisme kraton ini masih kuat. Demikian pula melemahnya lembaga
control di setiap lapisan masyarakat bias terjadi Karenamasih kuatnya budaya pakewuh atau
karena otoriterisasi para pejabat atau pemimpin yang setiap saat dapat menggeser setiap para
pengikutnya yang kritis.
Paham kekuasaan jawa (yang melihat kekuasaan bukan berasl dari rakyat tapi dari wahyu,
konsekwensinya raja tidak harus mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada kawulo, dengan
perkataan lain ia adalah penguasa absolut) ini dapat memberikan masukan bagi kehidupan
bernegara apabila kita telah menemukan pemimpin yang pandai, dapat bertindak bijak dalam
nebyelesaikan masalah kenegaraan yang rumit.karena pada kesempatan tertentu, komando
sentral itu lebih efektif daripada kita menunggu keputusan yang dihasilkan dari mekanisme
demokratis.
Tentusaja paham kekuasaan jawa ini mempunyai kelemahan sepertihalnya demokrasi murni
karena demokrasi bias menjurus ke liberialisasi. Dalam paham kekuasaan jawa kelemahan
terdapat karena ketidakadanya kontrol. Akibatnya akan terjadi otoriterisasi dan kesewenangwenangan. Penulis lebih cenderung melihat bahwa demokrasi tradisional di pedesaan Jawa lebih
mendekati demokrasi pancasila kita karena demokrasi tersebut selain member kesempatan
partisipasi dari bawah jiga memperhitungkan kewibawaan pemimpin mereka dalam proses
musyawarah.
Dengan merosotnya mekanisme demokrasi di pedesaan jawa sekarang tentu sangat
memprihatinkan kita. Peranan pemimpin desa (lurah) sekarang ini lebih banyak mencerminkan
kepentingan atas daripada mewakili kepentingan rakyatnya. Lurah sebagai pemimpin formal
lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (daerah dan mungin
pusat). Pengikutsertaan rakyat semakin berkurang. Dalam pencapaian keputusan, Rapat desa
yang sharusnya mempunyai fungsi terpenting, seperti yang di ungkapkan Priyono, setelah ini
telah diganti oleh konsultasi antar lurah dan bamudes.
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Dalam kenyataan tata-kehidupan dan penghidupan manusia, keadilan sekurangkurangnya tampak

dalam tiga macam perwujudan yakni: Keadilan sosial, keadilan tukar-

menukar, dan keadilan membagi. Keadilan sosial adalah cipta, karsa, rasa dan karya ,manusia

untuk memberikan dan melaksanakan segala sesuatu

yang memajukan kemakmuran serta

kesejahteraan bersama. Sejak dahulu kala rakyat, di negeri yang belum disebut Indonesia, suka
memperhatikan penderitaan dan ketidak adilan yang timbul disekitarnya. Pada umumya dalam
keaadan demikian rakyat (terutama di pedesaan) tidak segan-segan untuk mengulurkan tangan
dan member pertolonagan sekedarnya.
Kartono Kartodirodjo (dalam bukunya Ratu Adil, 1984, hlm. 14 s.d 16) mengataka bahwa salah
satu dari cara gerakan keagamaan (pada tahun1800-an s.d 1900-an) di Jawa adalah penolakan
terhadap situasi yang ada dan harapan akan datangnya millennium. Disamping hidupnya kembali
nilai-nilai tradisional, millennium biasanya mengidamkan suatu masyarakat yang ideal dan
meromantiskan jaman yang akan datang sebagai jaman keemasan. Dunia yang di idamkan itu
digambarkan sebagai berikut, “jika jamannya nanti, takakan lagi pertentangan, ketidakadilan dan
penderitaan: rakyat akan bebas dari pembayaran pajak yang memberatkan, dari wajib menjadi
kerja bakti. Tak akan ad lagi penyakit dan pencuri: sandang, pangan akan melimpah: setiap orang
memiliki rumah: orang akan hidup tentram dan damai.”
Sartono melihat bahwa unsure messianic millenariansm Jawa muncul dalam pergolakanpergolakan sosial di jawa Tengah dan Jawa Timur. Mitos yang hidup di tengah rakyat tentang
juru selamat di Jawa di hubungkan dengan Ratu Adil, keadilan akan ditegakan di kalangan
rakyat. “Mereka akan bebas dari kejahatan, musuh, penyakit dan wabah.

Pengamalan Pancasila
Dalam mengejar kehidupan yang lebih baik, manusia harus hidup bekerjasamadengan
manusia lain dalam masyarakat manusia mustahil dapat mutlak berdiri sendiri tanpa bantuan atau
kerjasama dengan orang lain. Kenyataan ini menimbulkan kesadaran bahwa segala yang dicapai
dan kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia, pada dasarnya adalah berkat bantuan dan
kerjasama orang lain di dalam masyarakatnya. Kesadaran yang demikian, selanjutnya juga
melahirkan kesadaran bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk melakukan yang terbaik
untuk orang lain dan masyarakatnya. Semuanya itu melajirkan sikap dasar bahwa untuk
mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungan sosial antara manusia
pribadi dengan masyarakatnya, manusia perlu mengendalikan diri. Dalam masyarakat Indonesia
yang sangat anekaragam coraknya itu, kemauan dan kemampuan mengendalikan diri dan
kepentingan adalah suatu sikap yang mempunyai arti yang sangat penting dan bahkan merupakan
sesuatu yang sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan menumbuhkan keseimbangan dan
stabilitas masyarakat.
Pandangan sosial yang berdiri di atasfaham keseimbangan tidaklah mengingkari bahwa
masyarakat itu senantiasa bergerakberubah dan berkembang,bahwa masyarakat itu dinamis.
Namun demikian, bangsa yang ber-Pancasilaberangkapan, bahwa yang wajar, yang dicari oleh
manusia bukanlah perubahan atau dinamika itu sendiri, melainkan keseimbangan segala
sesuatudalam masyarakat untuk mencapai kebahagiaan. Masalah perubahan sosial itu merupakan
tantangan yang perlu dipelajari secara teliti dan diperhatikan sebagai faktor yang memengaruhi,
terutama dalam jaman, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sedemikian
pesatnya. Bagi bangsa Indonesia tujuan pengembangan masyarakat adalah manusia seutuhnya
dan membangun seluruh masyarakat Indonesia.

Karena itu pangkat tolak pengamalan pancasila ialah kemauan dan kemampuan manusia
Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai warganegara dan wargamasyarakat.
Dengan kesadaran dan pangkal tolak yang demikian tadi, maka sikap hidup manusia
Pancasila adalah :
1. Kepentingan pribadi diletakan dalam kerangka kesadaran kewajibannya sebagai
makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Kewajiban terhadap masyarakat dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya
demi kesejahteraan bersama.

Kesimpulan
Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia yang pertama muncul pada saat
pidato Presiden pertama Indonesia yaitu ir. Soekerno pada tanggal 1 Juni 1945. Seperti namanya
Pancasila terdiri dari lima sila yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang di PImpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam
Permusawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena
itu kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus memahami makna sila-sila Pancasila secara
menyeluruh, karena setiap sila terdapat keterkaitan satu sama lain dan apabila kita hanya
mengambil salah satu nilai yang terkandung bias terjadi penyelewengan atau kesalahan.

Saran
Kita sebagai Warga masyarakat Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi Pancasila sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia sekaligus harus mengamalkan dengan sepenuh hati.
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