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ABSTRAK
Pancasila telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti yang tercantum dalam
Undang Undang Dasar 1945, yang dengan jelas telah menyatakan “……… maka susunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada ………”. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 pancasila
ditetapkan sebagai dasar Negara Indonesia, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan
pemerintahan sejak itu haruslah berdasarkan pancasila. Karena pancasila merupakan kepribadian
dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya
sehingga tidak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan pancasila dari kehidupan
bangsa Indonesia.
Pancasila yang dijadikan dasar Negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 dapat dirumuskan menjadi lima sila yang ada didalamnya, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Ketuhanan yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Persatuan Indonesia.
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
permusyawaratan/parwakailan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hikmah

kebijaksanaan

dalam

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan dasar Negara Indonesia.
Pancasila juga ditetapkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini juga dapat
diartikan sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup dan petunjuk hidup. Maka
pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan manusia dalam semua bidang. Hal ini
berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai
dan merupakan pencatatan dari sila-sila pada pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi
pokok, yaitu:
1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah
sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang
dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan
No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian
Pancasila yang bersifat sosiologis)
3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran
(merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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 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.

B. Rumusan Masalah
Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini, maka penulis
membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Apa arti Pancsila?
2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia?

3. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia?
4. Bagaimana penjabaran tiap-tiap sila dari Pancasila?

C. Tujuan Yang Ingin Dicapai
Dalam penyusunan Makalah ini, penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1. Penulis ingin mengetahui arti Pancasila sebenarnya
2. Pada hakikatnya, Pancasila mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pandangan hidup dan sebagai
dasar negara oleh sebab itu penulis ingin menjabarkan keduanya.
3. Penulis ingin mendalami / menggali arti dari sila – sila Pancasila

D. Sistematika Penulisan
Dalam penyelesaian penyusunan makalah ini penulis menggunakan study kepustakaan, yaitu
penulis mencari buku-buku yang berhubungan dengan Pancasila dan kewarganegaraan.

Metode Pandekatan

Dalam pembuatan makala ini, metode yang digunakan adalah pendekatan secara historis, maka
pengumpulan data yang digunakan adalah kaji pustaka terhadap bahan kepustakan yang sesuai
dengan permasalahan yang diangkat dalam makalah ini yaitu dengan tema “Pancasila Sebagai
Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia”. Sebagian referensi juga diperoleh dari
situs web internet yang membahas mengenai perumusan, fungsi dan pengamalan pancasila dalam
kehidupan.

BAB II
PEMBAHASAN
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP
A. Pengertian Pancasila
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, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang
lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan
yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut:
1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang

B. Pancasila Sebagai Dasa Negara
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. setiap negara harus mempunyai dasar negara. dasar negara merupakan
fundamen atau pondasi dari bangunan negara. kuatnya fundamen negara akan menguatkan
berdirinya negara itu. kerapuhan fundamen suatu negara, beraikbat lemahnya negara tersebut.
sebagai dasar negara indonesia, pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah negara
(filosofische gronslag dari negara), staats fundamentele norm, weltanschauung dan juga diartikan
sebagai ideologi negara (staatsidee).
negara kita indonesia. dalam pengelolaan atau pengaturan kehidupan bernegara ini dilandasi
oleh filsafat atau ideologi pancasila. fundamen negara ini harus tetap kuat dan kokoh serta tidak

mungkin diubah. mengubah fundamen, dasar, atau ideology berarti mengubah eksistensi dan
sifat negara. keutuhan negara dan bangsa bertolak dari sudut kuat atau lemahnya bangsa itu
berpegang kepada dasar negaranya.
Kedudukan pancasila sebagai dasar negara yaitu pancasila sebagai dasar dari
penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara republik indonesia. kedudukan pancasila
sebagai dasar negara seperti tersebut di atas, sesuai dengan apa yang tersurat dalam pembukaan
undang-undang dasar 1945 alenia 4 antara lain menegaskan: “….., maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh
rakyat indonesia”.
Dengan kedudukan yang istimewa tersebut, selanjutnya dalam proses penyelenggaraan
kehidupan bernegara memiliki fungsi yang kuat pula. pasal-pasal undang-undang dasar 1945
menggariskan ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi pancasila dalam proses
penyelenggaraan kehidupan bernegara. berikut ini dikemukakan ketentuan-ketentuan yang
menunujukkan fungsi dari masing-masing sila pancasila dalam proses penyelenggaraan
kehidupan bernegara.ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila ketuhanan yang maha
esa, yaitu: kehidupan bernegara bagi negara republik indonesia berdasar ketuhanan yang maha
esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama serta untuk
beribadah menurut agama dan kepercayaannnya, negara menghendaki adanya toleransi dari
masing-masing pemeluk agama dan aliran kepercayaan yang ada serta diakui eksistensinya di
indonesia, negara indonesia memberikan hak dan kebebasan setiap warga negara terhadap agama
dan kepercayaan yang dianutnya.
Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila kemanusiaan yang adil dan
beradab, antara lain : pengakuan negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasib
sendiri, negara menghendaki agar manusia indonesia tidak memeperlakukan sesame manusia
dengan cara sewenang-wenang sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi,
pengakuan negara terhadap hak perlakuan sama dan sederajat bagi setiap manusia, jaminan

kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung tinggi
hokum dan pemerintahan yang ada bafi setiap warga negara.Ketentuan-ketentuan yang
menunjukkan fungsi sila persatuan indonesia, yaitu: perlindungan negara terhadp segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiba dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, negara mengatasi segala paham golongan dan segala
paham perseorangan, serta pengakuan negara terhadap kebhineka-tunggal-ikaan dari bangsa
indonesia dan kehidupannya.Selanjutnya ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila
kerkyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata perwakilan, yaitu:
penerapan kedaulatan dalam negara indonesia yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh
mpr, penerapan azas musyawarah dan mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam
negara indonesia, dan baru menggunakan pungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat
dilaksanakan, jaminan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh keadlan yang sama
sebagai formulasi negara hokum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka, serta
penyelenggaraan kehidupan bernegara yang didasarkan atas konstitusi dan tidak bersifat
absolute.
Yang terakhir adalah ketentuan-ketentuan yang menunjukkan fungsi sila keadlan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia, antara lain: negara menghendaki agar perekonomian indonesia
berdasarkan atas azas kekeluaraan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara, negara menghendaki agar
kekayaan alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi dan air indonesia dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat banyak, negara menghendaki agar setiap warga negara indonesia mendapat
perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, negara
menghendaki agar setiap warga negara indonesia memperoleh pengajaran secara maksimal,
negara republik iindonesia mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional yang pelaksanaannya ditur berdasarkan undang-undang, pencanangan bahwa
pemerataan pendidikan agar dapat dinikmati seluruh warga negara indonesia menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga, dan negara berusaha membentuk
manusia indonesia seutuhnya.

Sebagai dasar negara, pancasila kembali diuji ketahanannya dalam era reformasi sekarang.
pada bulan juni 1945,64 tahun yang lalu, lahirlah sebuah konsepsi kenengaraan yang sangat
bersejarah bagi bangsa indonesia, yaitu lahirnya pancasila.Sebagai falsafah negara, tentu
pancasila ada yang merumuskannya. pancasila memang merupakan karunia terbesar dari allah
swt dan ternyata merupakan light-star bagi segenap bangsa indonesia di masa-masa selanjutnya,
baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam
hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia indonesia
sehari-hari, dan yang jelas tadi telah diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara republik
indonesia.
Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat indonesia, terkecuali bagi mereka
yang tidak pancasilais. pancasila lahir 1 juni 1945, ditetapkan pada 18 agustus 1945 bersamasama dengan uud 1945. bunyi dan ucapan pancasila yang benar berdasarkan inpres nomor 12
tahun 1968 adalah satu, ketuhanan yang maha esa. dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. tiga,
persatuan indonesia. empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Sejarah indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus pancasila itu ialah, mr
mohammad yamin, prof mr soepomo, dan ir soekarno. dapat dikemukakan mengapa pancasila itu
sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah
karena secara intrinsik dalam pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang
pancasila berarti dia menentang toleransi.
Kedua, pancasila merupakan wadah yang cukup fleksibel, yang dapat mencakup fahamfaham positif yang dianut oleh bangsa indonesia, dan faham lain yang positif tersebut
mempunyai keleluasaan yang cukup untuk memperkembangkan diri. yang ketiga, karena sila-sila
dari pancasila itu terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang positif sesuai dengan pandangan
hidup bangsa indonesia, dan nilai serta norma yang bertentangan, pasti akan ditolak oleh
pancasila, misalnya atheisme dan segala bentuk kekafiran tak beragama akan ditolak oleh bangsa
indonesia yang bertuhan dan ber-agama.

Diktatorisme juga ditolak, karena bangsa indonesia berprikemanusiaan dan berusaha untuk
berbudi luhur. kelonialisme juga ditolak oleh bangsa indonesia yang cinta akan kemerdekaan.
sebab yang keempat adalah, karena bangsa indonesia yang sejati sangat cinta kepada pancasila,
yakin bahwa pancasila itu benar dan tidak bertentangan dengan keyakinan serta agamanya.
Dengan demikian bahwa falsafah pancasila sebagai dasar falsafah negara indonesia yang
harus diketahui oleh seluruh warga negara indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga
dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan
proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara indonesia ini. sehingga baik golongan
muda maupun tua tetap meyakini pancasila sebagai dasar negara indonesia tanpa adanya
keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara indonesia.
pengertian pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan uud 1945
dan sebagaimana tertuang dalam memorandum dpr-gr 9 juni 1966 yang menandaskan pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh ppki atas nama
rakyat indonesia menjadi dasar negara republik indonesia. memorandum dpr-gr itu disahkan pula
oleh mprs dengan ketetapan no.xx/mprs/1966 jo. ketetapan mpr no.v/mpr/1973 dan ketetapan
mpr no.ix/mpr/1978 yang menegaskan kedudukan pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber dari tertib hukum di indonesia.
Inilah sifat dasar pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara
(philosophische grondslaag) republik indonesia. pancasila yang terkandung dalam alinea
keempat pembukaan uud 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus
1945 oleh ppki yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat indonesia yang
merdeka.
Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut ernest renan: kehendak untuk bersatu (le desir
d’etre ensemble) dan memahami pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa pancasila
merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung
tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat indonesia.
Maka pancasila merupakanintelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam
masyarakat indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. penetapan pancasila

sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi merangkum
semuanya dalam satu semboyan empiris khas indonesia yang dinyatakan dalam seloka “bhinneka
tunggal ika”.
Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat prof.dr. supomo: “jika kita hendak mendirikan
negara indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat indonesia, maka
negara kita harus berdasar atas aliran pikiran negara (staatside) integralistik … negara tidak
mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak
mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan
dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya …”
penetapan pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara indonesia
adalah negara pancasila. hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya,
membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. mengenai hal itu,kirdi
dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “negara pancasila adalah suatu negara yang didirikan,
dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan
martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab),
agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan
mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum,
yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan
sosial).”
Pandangan tersebut melukiskan pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga
merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan dan
dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak
azasi semua warga bangsa indonesia. perlindungan dan pengembangan martabat kemanusiaan itu
merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusia qua talis, manusia adalah
manusia sesuai dengan principium identatis-nya.
Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan uud 1945 dan ditegaskan keseragaman
sistematikanya melalui instruksi presiden no.12 tahun 1968 itu tersusun secara hirarkispiramidal. setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu

sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. melanggar satu sila dan mencari
pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. oleh karena itu, pancasila pun harus
dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisah-pisahkan. usaha
memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dari pancasila akan menyebabkan
pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.
Sebagai alasan mengapa pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
ialah karena setiap sila dalam pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. prof.
notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal pancasila dengan menempatkan sila “ketuhanan
yang mahaesa” sebagai basis bentuk piramid pancasila. dengan demikian keempat sila yang lain
haruslah dijiwai oleh sila “ketuhanan yang mahaesa”. secara tegas, dr. hamka mengatakan: “tiaptiap orang beragama atau percaya pada tuhan yang maha esa, pancasila bukanlah sesuatu yang
perlu dibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari sila
pertama yaitu ketuhanan yang maha esa.”
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya
berisi:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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. Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai
kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
dijadikan Dasar Negara Indonesia.
C. 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.
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi
pokok, yaitu:
1. Pancsila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah
sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang
dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan
No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan
2. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya (merupakan pengertian
Pancasila yang bersifat sosiologis)
3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran
(merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis)

BAB III
PENUTUP

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 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.

B. Saran-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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