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ABSTRAK
Sebagai ideologi, Pancasila merupakan keterpaduan dari diri
manusia sebagai mahluk individu yang tidak dapat dipisahkan dengan dirinya
sebagai mahluk sosial, yang menjadikan Pancasila terpisah dan berbeda dengan
liberalisme, terpisah dan berbeda dengan komunisme, terpisah dan berbeda
dengan kapitalisme. Keterkaitan manusia sebagai mahluk individu dalam
Pancasila, mencerminkan asas hidup yang berpangkal pada tingkat hubungan
kodrat kemanusiaan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (sila kesatu),
hubungan manusia dengan manusia (sila kedua), dan hubungan manusia dengan
alam sekitar lingkungan (sila ketiga). Ketiga hubungan itu merupakan azas hidup,
karena ketiganya adalah prasyarat untuk seseorang ada dan hidup.Sedang
manusia sebagai mahluk sosial dalam Pancasila, mencerminkan hubungan
kodrati dalam dinamika kehidupan yaitu hubungan manusia dengan berbagai
perbedaan dan permasalahan yang harus dipecahkan dan diselesaikan secara
demokratis (sila ke empat), dan hubungan manusia dengan ke-Khalifaan atau
kepemimpinan, mengharuskan peran pemimipin yang adil dalam berbagai
pengambilan keputusan (sila kelima).
Pancasila juga sebagai dasar dalam pembuatan aturan hukum dan
norma di Indonesia,di setiap silanya saling melengkapi .Keberadaanya dijunjung
tinggi oleh warga negara Indonesia. Kelima sila tersebut dapat dijabarkan dalam
berbagai makna. Sila Ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti percaya dan
takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menjamin warga masyarakat untuk
memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Tidak
memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Menjamin
berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Dan bertoleransi
dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya paksaan .
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BAB I
PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG MASALAH
Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, digali dari nilai-nilai luhur
bangsa, baik nilai budaya, adat istiadat, nilai agama, maupun nilai-nilai
perjuangan, terutama nilai-nilai dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang berlangsung ratusan tahun
lamanya. Keterpaduan nilai yang terdapat dalam rumusan lima sila yang saling
jiwa menjiwai mulai dari sila ke satu sampai dengan sila kelima, merupakan satu
sistem nilai dalam sistem hidup dalam kemanusiaan. Suatu nilai yang bersifat
“abstrak” yang melekat pada diri setiap anak bangsa Indonesia, dimana unsurunsur inti mutlak yang secara keseluruhan dan bersama-sama merupakan
kesatuan dan menjadikan Pancasila ada. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan
keterpaduan dari diri manusia sebagai mahluk individu yang tidak dapat
dipisahkan dengan dirinya sebagai mahluk sosial, yang menjadikan Pancasila
terpisah dan berbeda dengan liberalisme, komunisme, dan kapitalisme 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, 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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I.II RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam pembuatan makalah ini antara lain
sebagai berikut :
1. Apa arti Pancasila?
2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?
3. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?

I.III TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan dari rumusan masalah diatas , terdapat tujuan penulisan
makalah ini antaralain :
1. Mengetahui arti pancasila
2. Mengetahui pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia
3. Menjabarkan tiap sila Pancasila
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BAB II
PEMBAHASAN

II.I Pengertian Pancasila
Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara
kita,Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman
Majapahitpada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan
Prapancadan buku Sutasoma karangan Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain
mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta.Pancasila
sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan
pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun
berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah
dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai
sekarang.
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
Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia
oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara
Indonesia.

6

II.II Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia
Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life, weltanschaung,
wereldbeschouwing, wereld en levens beschouwing, pandangan dunia,
pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Dalam hal ini Pancasila
digunakan sebagai petunjuk arah semua semua kegiatan atau aktivitas hidup dan
kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan
tindakan pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan
pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung
merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain,
keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis.

II.III Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
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
pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan Pancasila sebagai
pandangan hidup dan dasar negara Indonesia .

II.IV Sila – Sila Pancasila
A. Sila Katuhanan Yang Maha Esa
Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan oleh karenanya manuasia percaya dan taqwa terhadap
Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
B. Sila kemanusian Yang Adil dan Beradab
Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjang 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 hormat dan bekerja sama dengan bangsa –bangsa lain.
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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, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.
D. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan Perwakilan
Manusia Indonesia menghayati dan menjungjung 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 di atas kepentingan pribadi atau
golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan 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,
menjungjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan
keadilan. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada
wakil-wakil yang dipercayanya.
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. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama,
menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak
orang lain.
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II.V Pancasila Membangun Kehidupan Bangsa
Dalam hidup berbangsa dan bernegara ,Pancasila sangat berperan dalam
membangun kehiupan negara. Kita dapat dengan mudah mengaplikasikan silasila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Caranya antara
lain menghormati anggota teman, guru keluarga dan orang yang lebih tua,
melakukan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, serta menghargai
dan menghormati teman atau orang lain yang berbeda agama. Cara lainnya
adalah membantu orang lain yang kesusahan sesuai dengan kemampuan masingmasing, tidak mencuri dan berbuat yang merugikan orang lain, bersikap dan
beperilaku sopan santun kepada siapa pun, serta bersikap adil dalam berbagai
tindakan. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan sikap saling tenggang rasa
dan berperan serta dalam mengharumkan nama bangsa lewat prestasi-prestasi
kejuaraan. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan
dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila.
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BAB III
PENUTUP

III.I 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.

III.II 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
tanpa paksaan dan penuh rasa tanggung jawab.
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