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ABSTRAKSI
Pancasila adalah dasar dari Negara Republik Indonesia yang

merupakan

sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum di Indonesia.
Adapun dasar itu haruslah merupakan suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan
dan cita-cita bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka. Pancasila secara resmi
tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 diundangkan dalam Berita Republik
Indonesia tahun II No.7.
Suatu hal yang membanggakan bahwa Indonesia berdiri di atas
fundamen yang kuat, dasar yang kokoh, yakni Pancasila. Dasar negara kita berakar
pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, Pancasila adalah penjelmaan
dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air kita sejak dahulu hingga
sekarang.
Pancasila mengandung unsur-unsur yang luhur yang tidak hanya
memuaskan bangsa Indonesia sebagai dasar negara, tetapi juga dapat diterima oleh
bangsa-bangsa lain sebagai dasar hidupnya. Pancasila bersifat universal dan akan
mempengaruhi hidup dan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia
secara kekal dan abadi.

LATAR BELAKANG
Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasaar negara RI.
Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
sejarah masa lampau. Sejarah masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang
merupakan suatu rangkaian waktu yang berlanjut dan berkesinambungan. Dahulu
Negara Indonesia dijajah oleh Negara Belanda dan Negara Jepang. Masyarakat
Indonesia menyambutnya dengan penuh keramahan, karena menganggap kedatangan
Jepang ini mermaksud baik dan mereka telah menjanjikan kemerdekaan kepada
Negara Indonesia. Tetapi janji hanyalah janji, kemerdekaan itu tidak kunjung di
wujudkan, tetapi Jepang malah menjajah rakyat Indonesia. Para pejuangpun berjuang
untuk melawan penjajah yang telah membuat rakyat Indonesia menderita. Mereka
berjuang sampai titik darah penghabisan, untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia
yang telah lama dirindukan oleh rakyat Indonesia. Akhirnya, kerinduan rakyat
Indonesia terwujud. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia.
Tetapi di jaman sekarang banyak masyarakat

Indonesia yang sudah

melupakan sejarah dan jasa para pejuang kita. mereka juga melupakan makna dari
pancasila itu sendiri. Padahal para pejuang dahulu berusah payah dalam meraih
kemerdekaan Indonesia dan akhirnya merumuskan pancasila. Jika kita warga Negara
Indonesia yang sudah mendapatkan kemerdekaan tidak mengamalkan pancasila
dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4,

maka perjuangan para pejuang akan sia-sia. Dimana

pancasila

merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena setiap
sila dalam pancasila mengandung empat sila lainnya dan kedudukan dari masingmasing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya atau dipindah-pindahkan. Untuk
itu kita sebagai generasi penerus, sudah merupakan kewajiban bersama untuk
senantiasa menjaga kelestarian nilai – nilai pancasila dan mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pengertian Pancasila
2. Bagaimana proses perumusan pancasila sebagai Dasar Negara
3. Apakah arti Pancasila sebagai Dasar Negara

PENDEKATAN
Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebelum disyahkan
tanggal 18 Agustus 1945 PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak
zaman dahulu kala berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai
religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat pada bangsa Indonesia sebagai
pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis, kemudian pada
Republik Indonesia yaitu dalam sidang-sidang BPUPKI I, panitia „9‟, BPUPKI II
serta sidang PPKI. Rintisan untuk terwujudnya Negara Indonesia yang berdasarkan
Pancasila telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan termasuk para pejuang
bangsa dalam melawan penjajah. Untuk memahami Pancasila secara lengkap dan
utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri Bangsa Indonesia mutlak diperlukan
pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk Negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila terdapat dalam alinea IV
Pembukaan UUD 1945. Meskipun secara formal istilah Pancasila tidak terdapat pada
alinea IV Pembukaan UUD 1945, bukan berarti bahwa rumusan dalam alinea IV
Pembukaan UUD 1945 secara yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini
didasarkan pada interpretasi Historis di mana rumusan dalam alinea IV Pembukaan
UUD 1945 di beri nama dengan bentuk istilah “Pancasila” sejak tanggal 1 Juni 1945
dalam sidang BPUPKI yang pertama.
Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia digali dari nilainilai budaya dan niali-nilai agama bangsa Indonesia. Menurut Prof.Dr.Notonagoro,
S.H., Pancasila kalaun ditinjau asal mulanya maka Pancasila memenuhi empat sebab
(Kausalitas) menurut Aristoteles yaitu ;
1. Causa Materialis ( asal mula bahan )
2. Causa Formalis ( asal mula bentuk )
3. Causa Effisien ( asal mula karya )
4. Causa Finalis ( asal mula tujuan )

Bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam “Tri Prakara” (dalam tiga hal) yaitu :
Pertama

: Bahwa unsure-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi
Dasar Filsafat

Negara sudah dimiliki dan melekat pada

bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan
kebudayaan dalam arti luas.
Kedua

: Unsur-unsur Pancasila sudah terdapat pada bangsa Indonesia
sebagai asas-asas dalam agama-agama (Pancasila Religius).

Ketiga

: Unsur-unsur tadi kemudian diolah,dirumuskan,dibahas secara
saksama dalam sidang-sidang BPUPKI dan setelang Bangsa
Indonesia Merdeka calon rumusan Pancasila tersebut kemudian
disahkan oleh PPKI dan terwujudlah Pancasila sebagai asaasas kenegaraan

Oleh karena itu tiga hal tersebut (Tri Prakara) yaitu Pancasila adat istiadat,
Pancasila religius, dan Pancasila kenegaraan tidak perlu dipertentangkan karena
ketiga hal tersebut merupakan unsure-unsur yang membentuk Pancasila.

PEMBAHASAN
A. Pengertian Pancasila
1. Pengertian Pancasila secara Etimologis
Menurut Prof.Muhammad Yamin pancasila berasal dari bahasa sansekerta
perkataan “Pancasila” ada dua macam arti yaitu :
 Panca artinya “lima”
 Syila dengan huruf I pendek artinya “batu sendi”, ”alas”, atau
“dasar”.
Syilla dengan huruf I panjang artinya “peraturan tingkah laku yang
penting/baik”. Kata sila dalam bahasa Indonesia menjadi “susila”
artinya tingkah laku yang baik.
Maka perkataan “Panca-Syila” dengan sila huruf I pendek artinya
“berbatu sendi yang lima”.
Adapun perkataan “Panca-Syilla” dengan huruf Dewanagari i
bermakna “5 aturan tingkah laku yang penting”.

2. Pengertian Pancasila secara Historis
Pada sidang BPUPKI pertama,yang di ketuai oleh Dr. K.R.T.Rajiman
Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yang akan di bahas dalam
sidang. Masalah yang di maksud yaitu calon rumusan Dasar Negara
Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah tiga orang pembicara
yaitu Muhammad Yamin,Soepomo,Soekarno.
Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut
Ir.Soekarno berpidato mengenai calon rumusan Dasar Negara Republik
Indonesia. Ir.Soekarno memberi nama Dasar Negara tersebut dengan
istilah “Pancasila” yang artinya Lima Dasar.

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis
Dalam sidangnya PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang
telah disempurnakan antara lain telah mengesahkan Undang-Undang
Dasar 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua
bagian yaitu bagian “Pembukaan‟ dan bagian “Batang Tubuh UUD”. Di
dalam bagian “Pembukaan” yang terdiri atas empat alinea, pada alinea ke
4 tercantum perumusan Pancasila. Rumusan Dasar Negara Pancasila yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang benar dan sah, karena
di samping mempunyai kedudukan konstitusionil juga di sahkan oleh
suatu Badan (Panitia Persiapan Kemerdekaan) yang mewakili seluruh
bangsa Indonesia.
Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pancasila
terdiri dari lima dasar yang menjadi Dasar Negara Indonesia,dan
tercantum pada UUD 1945 pada alinea ke 4 yang disahkan pada tanggal 1
Juni 1945.

B. Proses Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
Proses perumusan tersebut adalah sebagai berikut :
Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin
menyampaikan rumusan asas dasar Negara sebagai berikut :
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945 Prof.Dr.Soepomo juga merumuskan
asas dasar Negara yaitu:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan Rakyat
Ir.Soekarno menyampaikan rumusan asas dasar Negara pada tanggal 1 Juni
1945,yaitu:
1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Kemudian pancasila diputuskan melalui piagam Jakarta pada tanggal 22
Juni 1945 yaitu, sebagai berikut :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya
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

Dan disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, di dalam pancasila
berisi 5 sila yaitu sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratn perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Arti Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan
Negara. Pengertian Pancasila sebagai Dasar Negara sesuai dengan bunyi
Pembukaan UUD 1945, Yang dengan jelas menyatakan:
“………………..maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang berbentuk dalam
suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada: ………”
Prof.Drs.Notonagoro, S.H., dalam karangan beliau berjudul “Berita
pikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia” antara lain dinyatakan “di antara unsureunsur pokok kaidah Negara yang fundamental, asas kerokhanian Pancasila
mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum Bangsa
Indonesia”. Pendapat ini menjelaskan bahwa betapa penting fungsi dan
kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Fungsi
pokok dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara sesuai dengan Pembukaan
UUD 1945 dan pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber
hukum atau sumber dari tertib hukum, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan

MPRS No. XX/MPRS/1966. Dijelaskan bahwa sumber tertib hukum Republik
Indonesia adalah pandangan hidup,kesadaran dan cita-cita hukum serta citacita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.
Adapun perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Negara Republik
Indonesia adalah :
1. Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3. Undang-Undang Dasar Proklamasi, terutama perwujudan tujuan
Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Pembukaan UUD 1945 dan
Batang tubuhnya
4. Surat Perintah 11 Maret 1966

PENUTUP

 KESIMPULAN
Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila mempunyain arti yang
sangat penting bagi Negara Indonesia dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila
juga di jadikan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dan dijadikan pedoman
dalam penyelenggaraan segala norma-norma hukum dan dalam penyelenggaraan
Negara.
 SARAN
Saran dari bagi penulis bagi pembaca adalah pembaca dapat menerapkan
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mengetahui Pancasila sangat
penting bagi kehidupan kita, karena Pancasila adalah Dasar Negara Republik
Indonesia.
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