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ABSTRAKSI
Pengkajian pancasila secara filosofis dimaksudkan untuk mencapai hakekat atau
makna terdalam dari sila-sila pancasila.Pancasila yang secara filosofis diangkat
atas dasar nilai-nilai dan adat istiadat kebiasaan masyarakat baik pra maupun
pasca kemerdekaan menjadi ruh tersendiri dari setiap sendi-sendi kehidupan di
NKRI.
Perumusan serta pengesahan pancasila menjadi awal kemajuan dan
perkembangan Indonesia yang berideologi unik,yakni pancasila.Sebagai dasar
ideologi bangsa tentunya pancasila menjadi sebuah kajian dimana sebetulnya
banyak konsep yang dibawa dan harapannya terbangun menjadi sebuah idealita
bangsa menuju peradapan
Bahwasannya pancasila yang telah diterima dan diterapkan sebagai dasar Negara
seperti tercantum pada pembukaan Undang-Undang 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.
Pancasila sebagai dasar Negara sesungguhnya berisi:
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 bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yang semua pancasila tersebut saling berhubungan dan berkaitan.

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 . BATASAN MASALAH
Untuk menghidari adanya kesimpangsiuran dalam penyusunan makalah ini,
maka saya membatasi masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:
1. Bagaimana sejarah pancasila?
2. Siapa-siapa yang terlibat dalam perumusan pancasila?

C . TUJUAN
Dalam menyusun makalah ini saya mempunyai beberapa tujuan, yaitu:
1. Saya ingin mengetahui sejarah pancasila.
2. Saya ingin mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam perumusan pancasila.

BAB II
SEJARAH PANCASILA
Mari kita telusuri fakta-fakta sejarah tentang kelahiran pancasila. Dalam rapat
BPUPKI pada tanggal 1 juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain:”Saya
mengakui, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. di
Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang
memberi pelajaran kepada saya, – katanya : jangan berpaham kebangsaan,
tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan seluruh dunia, jangan mempunyai rasa
kebangsaan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 1917. akan tetapi pada tahun
1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, ia adalah Dr. Sun
Yat Sen ! Di dalam tulisannya “San Min Cu I” atau “The THREE people’s
Principles”, saya mendapatkan pelajaran yang membongkar kosmopolitanisme
yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa
kebangsaan, oleh pengaruh“The THREE people’s Principles” itu. Maka oleh
karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai
penganjurnya, yakinlah bahwasanya Bung Karno juga seorang Indonesia yang
dengan perasaan hormat dengan sehormat-hormatnya merasa berterima kasih
kepada Dr. Sun Yat Sen, -sampai masuk ke liang kubur.”
Lebih lanjut ketika membicarakan prinsip keadilan sosial, Bung Karno, sekali lagi

menyebutkan pengaruh San Min Cu I karya Dr. Sun Yat Sen:”Prinsip nomor 4
sekarang saya usulkan. Saya didalam tiga hari ini belum mendengarkan prinsip
itu, yaitu kesejahteraan, prinsip: tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia
merdeka. Saya katakan tadi prinsipnya San Min Cu I ialah “Mintsu, Min Chuan ,
Min Sheng” : Nationalism, democracy, socialism. Maka prinsip kita …..harus ……
sociale rechtvaardigheid.”
Pada bagian lain dari pidato Bung Karno tersebut, dia menyatakan:”Maka
demikian pula jikalau kita mendirikan negara Indonesia merdeka, Paduka tuan
ketua, timbullah pertanyaan: Apakah Weltanschaung” kita, untuk mendirikan
negara Indonesia merdeka di atasnya?Apakah nasional sosialisme ? ataukah
historisch-materialisme ? Apakah San Min Cu I, sebagai dikatakan oleh Dr. Sun
Yat Sen ? Di dalam tahun 1912 Sun Yat Sen mendirikan negara Tiongkok
merdeka, tapi “Weltanschaung” telah dalam tahun 1885, kalau saya tidak salah,
dipikirkan, dirancangkan. Di dalam buku “The THREE people’s Principles” San Min
Cu I,-Mintsu, Min Chuan , Min Sheng” : Nationalisme, demokrasi, sosialisme,telah digunakan oleh Dr. Sun Yat Sen Weltanschaung itu, tapi batu tahun 1912
beliau mendirikan negara baru di atas “Weltanschaung” San Min Cu I itu, yang
telah disediakan terlebih dahulu berpuluh-puluh tahun.” (Tujuh Bahan Pokok
demokrasi, Dua – R. Bandung, hal. 9-14.)
Pengaruh posmopolitanisme (internasionalisme) kaya A. Baars dan San Min Cu I
kaya Dr. Sun Yat Sen yang diterima bung Karno pada tahun 1917 dan 1918 disaat
ia menduduki bangku sekolah H.B.S. benar-benar mendalam. Ha ini dapat
dibuktikan pada saat Konprensi Partai Indonesia (partindo) di Mataram pada
tahun 1933, bung Karno menyampaikan gagasan tentang marhaennisme,

yang pengertiannya ialah :
(a) Sosio – nasionalisme, yang terdiri dari : Internasionalisme, Nasionalisme
(b) Sosio – demokrasi, yang tersiri dari : Demokrasi, Keadilan sosial.
Jadi marhaenisme menurut Bung Karno yang dicetuskan pada tahun 1933 di
Mataram yaitu : Internasionalisme ; Nasionalisme ; Demokrasi : Keadilan sosial.
(Endang Saifuddin Anshari MA. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945, Pustaka
Bandung1981, hql 17-19.)
Dan jika kita perhatikan dengan seksama, akan jelas sekali bahwa 4 unsur
marhainisme seluruhnya diambil dari Internasionalisme milik A. Baars dan
Nasionalisme, Demokrasi serta keadilan sosial (sosialisme) seluruhnya diambil
dari San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
Sekarang marilah kita membuktikan bahwa pancasila yang dicetuskan Bung
Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI adalah sama dengan
Marheinisme yang disampaikan dalam Konprensi Partindo di Mataram pada
tahun 1933, yang itu seluruhnya diambil dari kosmopolitanisme milik A. Baars
dan San Min Cu I milik Dr. Sun Yat Sen.
Di dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 itu antara lain berbunyi
:”Saudara-saudara ! Dasar negara telah saya sebutkan, lima bilangannya. Inikah
Panca Dharma ? Bukan !Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti
kewajiban, sedang kita membicarakan dasar…..Namanya bukan Panca Dharma,
tetaoi….saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli
bahasa…..namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar dan diatas kelima
dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Kelima sila tadi
berurutan sebagai berikut:

(a)Kebangsaan Idonesia;
(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan;
(c) Mufakat atau domokrasi;
(d) Kesejahteraan sosial;
(e) Ke-Tuhanan.
(Pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945 dimuat dalam “20 tahun Indonesia
Merdeka” Dep. Penerangan RI. 1965.)
Kelima sila dari Pancasila Bung Karno ini, kita cocokkan dengan marhaenisme
Bung Karno adalah persis sama, Cuma ditambah dengan Ke Tuhanan. Untuk lebih
jelasnya baiklah kita susun sebagai berikut:
(a) Kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam
marhaenisme, juga sama dengan nasionalisme milik San Min Cu I milik Dr. Sun
yat Sen, Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia.
(b) Internasionalisme atau peri-kemanusiaan berarti sama dengan
internasionalisme dalam marhaenisme, juga sama dengan internasionalisme
(kosmopolitanisme) milik A. Baars.
(c) Mufakat atau demokrasi berarti sama dengan demokrasi dalam
marhaenisme, juga sama dengan demokrasi dalam San Min Cu I milik Dr. Sun Yat
Sen;
(d) Kesejahteraan sosial berarti sama dengan keadilan sosial dalam
marhaenisme, juga berarti sama dengan sosialisme dalam San Min Cu I milik Dr.
Sun Yat Sen.
(e) Ke-Tuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat para pemimpin Islam, yang
berbicara lebih dahulu dari Bung Karno, di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1
juni 1945.
Dengan cara mencocokkan seperti ini, berarti nampak dengan jelas bahwa

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 undang-undang dasar dan garisgaris besar pada haluan negara.”
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
sesungguhnya berisi:
1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang
ber-Persatuan 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 mahaesa, yang
ber-Persatuan 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 mahaesa, yang berKemanusiaan 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 mahaesa, yang berKemanusiaan 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
mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan
Indonesia, dan ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/ perwakilan.

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
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

DAFTAR PUSTAKA
http://info.g-excess.com/id/info/SejarahLahirnyaPancasilasebagaiIdeologidan
DasarNegara.info
http://eri32.wordpress.com/2009/07/31/sejarah-lahirnya-pancasila/

