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Abstrak
Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan
rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi
Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pancasila adalah idiologi negara indonesia sehingga
pancasila begitu di sanjung dan di monumentalkan dalam rona perjuangan negara
yang berbentuk republik ini.
Pancasila tidak bersifat kaku (rigid), melainkan luwes karena mengandung
nilai-nilai universal yang praktis (tidak utopis) serta bersumber pada nilai-nilai
budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka keanekaragaman fungsi
Pancasila tersebut merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai satu kesatuan
sistem filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri yang dipilih oleh bangsa
Indonesia untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau philosophische
gronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside).
Dengan ketiadaan penafsiran yang bersifat totalitarianisme itu, maka kini,
pancasila diberi kebebasan untuk ditafsir menurut kebebasan dari berbagai sudut
pandang atau perspektif yang berbeda. Tentu saja, kata Dawam, akan menghasilkan
perbedaan tafsir dan justru ini sangat bermanfaat sebagai bentuk dinamisasi
pemikiran al-firqatu rahatun. Akhirnya menjadilah pancasila itu sebagai ideologi
yang terbuka bukan sesuatu yang tertutup dan bebas tafsir. Bahkan 1Cak Nur seorang
pengamat politik pernah berkata bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka
yang memungkinkan bisa masuknya berbagai pengauruh, sebagaimana teori Marxis,
kondisi ini mempengaruhi kesadaran. Dengan kata lain, perkembangan nilai itu
sejalan dengan perkembangan masyarakat. Karenanya, Pancasila mestilah terbuka
jangan tertutup dari pengaruh luar.

BAB I
A. Latar Belakang
Benarkah pancasila masih bisa dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia,
falsafah atau pandangan hidup? Ataukah hanya sekedar mitos belaka yang kini makin
atos (keras) mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dengan latar belakang
diatas sehingga pembahasan ini sangat penting untuk di kaji, diketahui dan di fahami
oleh khalayak mahasiswa lebih-lebih mahasiswa STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
yang nantinya terjun ke zona publik.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah pancasila wujuduhu kaadaihi ?
2. Apakah tafsir pancasila bersilat lidah ?
3. Akankah lem perekat pancasila tetap erat?
4. Apa maksud pancasila sebagai ideologi nasional?

C. Sistematika Penulis

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

BAB II

A. Pendekatan
1. Tinjauan Historis
Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap
perkembangan rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan
keluarnya Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968. Pembatasan ini
didasarkan pada dua pengandaian, yakni:
1) Telah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada
tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI);
2) Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan
pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.
Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang
penghayatan dan pengamalannya saja.

Hal

ini tampaknya

belum

terselesaikan oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini,
pencabutan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa)
tampaknya juga belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila
secara lebih „alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian
dan pewarisan Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.
Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk
memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika
Pancasila hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan
mengingat bahwa dalam membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan
Pancasila yang otentik dan pola hubungan sila-silanya yang selalu
merupakan satu kebulatan yang utuh.

Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin
menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka
sebagai berikut: 1) Peri Kebangsaan; 2) Peri Kemanusiaan; 3) Peri
Ketuhanan; 4) Peri Kerakyatan; 5) Kesejahteraan Rakyat. Ketika itu ia tidak
memberikan nama terhadap lima (5) azas yang diusulkannya sebagai dasar
negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga
mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut: 1) Kebangsaan
Indonesia;

2)

Internasionalisme;

3)

Mufakat

atau

Demokrasi;

4)

Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Dan dalam pidato
yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja namakan ini
dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah Pantja
Sila

…”

(Anjar

Any,

1982:26).

Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan
oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan
sembilan orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan
Nasionalisme. Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr.
A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim,
Mr. Achmad Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Muhammad Yamin.
Rumusan sistematis dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu
naskah Mukadimah yang kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu:
1) Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemelukknya; 2) Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3)
Persatuan

Indonesia;

4)

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5) Mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima
sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik
Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara
(Pancasila) – pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi: 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; sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945.
Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut,
Pancasila dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi: 1) Pengakuan
Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Perikemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4)
Kerakyatan; 5) Keadilan sosial.
Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan
menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis/ pragmatis atau untuk
lebih mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1) Ketuhanan; 2)
Kemanusiaan; 3) Kebangsaan; 4) Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat; 5)
Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila
itu bahkan tetap berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila
harus sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968

Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa
Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di
Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang
membahayakan kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang
nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya
tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi
Presiden RI No.12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila
seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
2.

Tinjauan Yuridis-Konstitusional
Meskipun nama “Pancasila” tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD
1945 sebagai dasar negara, tetapi pada alinea keempat Pembukaan UUD
1945 itu secara jelas disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah
keseluruhan nilai yang dikandung Pancasila.
Dengan demikian tepatlah pernyataan Darji Darmodihardjo (1984) bahwa
secara yuridis-konstitusional, “Pancasila adalah Dasar Negara yang
dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan
negara. … Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka
mengamalkan dan mengamankan Pancasila

sebagai

Dasar

Negara

mempunyai sifat imperatif/ memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia
harus tunduk-taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai
Dasar Negara, ia harus ditindak menurut hukum, yakni hukum yang berlaku
di Negara Indonesia.”
Pernyataan tersebut sesuai dengan posisi Pancasila sebagai sumber tertinggi
tertib hukum atau sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian,
segala hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, sehingga dalam
konteks sebagai negara yang berdasarkan hukum (Rechtsstaat), Negara dan

Pemerintah Indonesia „tunduk‟ kepada Pancasila sebagai „kekuasaan‟
tertinggi.
Dalam kedudukan tersebut, Pancasila juga menjadi pedoman untuk
menafsirkan UUD 1945 dan atau penjabarannya melalui peraturan-peraturan
operasional lain di bawahnya, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
tindakan-tindakan pemerintah di bidang pembangunan, dengan peran serta
aktif seluruh warga negara.
Oleh karena itu dapatlah dimengerti bahwa seluruh undang-undang,
peraturan-peraturan operasional dan atau hukum lain yang mengikutinya
bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana
dimaksudkan oleh Kirdi Dipoyudo (1979:107): “… tetapi sejauh mungkin
juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya …” sedemikian rupa
sehingga seluruh hukum itu merupakan jaminan terhadap penjabaran,
pelaksanaan, penerapan Pancasila.
Demikianlah tinjauan historis dan yuridis-konstitusional secara singkat yang
memberikan pengertian bahwa Pancasila yang otentik (resmi/ sah) adalah
Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945. Pelaksanaan dan pengamanannya sebagai dasar negara bersifat
imperatif/ memaksa, karena pelanggaran terhadapnya dapt dikenai tindakan
berdasarkan hukum positif yang pada dasarnya merupakan jaminan
penjabaran, pelaksanaan dan penerapan Pancasila.
Pemilihan Pancasila sebagai dasar negara oleh the founding fathers Republik
Indonesia patut disyukuri oleh segenap rakyat Indonesia karena ia bersumber
pada nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri atau
yang dengan terminologi von Savigny disebut sebagai jiwa bangsa
(volkgeist). Namun hal itu tidak akan berarti apa-apa bila Pancasila tidak
dilaksanakan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara sedemkian rupa dengan meletakkan Pancasila secara proporsional
sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya bangsa dan
pandangan hidup bangsa.

3.

Tinjauan tentang sifat dasar Pancasila
Secara yuridis-konstitusional, Pancasila adalah dasar negara. Namun secara
multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan (fungsi/ posisi) yang sesuai
pula dengan esensi dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya
dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut
dan dipahami sebagai: 1 ) Jiwa Bangsa Indonesia; 2 ) Kepribadian Bangsa
Indonesia; 3 ) Pandangan Hidup Bangsa Indonesia; 4 ) Dasar Negara
Republik Indonesia; 5 ) Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum bagi
Negara Republik Indonesia; 6 ) Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada
waktu mendirikan Negara; 7 ) Cita-cita dan Tujuan Bangsa Indonesia; 8 )
Filsafat Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.
Sebutan yang beraneka ragam itu mencerminkan kenyataan bahwa Pancasila
adalah dasar negara yang bersifat terbuka. Pancasila tidak bersifat kaku
(rigid), melainkan luwes karena mengandung nilai-nilai universal yang
praktis (tidak utopis) serta bersumber pada nilai-nilai budaya dan pandangan
hidup bangsa Indonesia. Maka keanekaragaman fungsi Pancasila tersebut
merupakan konsekuensi logis dari esensinya sebagai satu kesatuan sistem
filsafat (philosophical way of thinking) milik sendiri yang dipilih oleh
bangsa Indonesia untuk dijadikan dasar negara (dasar filsafat negara atau
philosophische gronslaag negara dan atau ideologi negara/ staatside).
Meskipun demikian, dalam tugas dan kewajiban luhur melaksanakan serta
mengamankan Pancasila sebagai dasar negara itu, kita perlu mewaspadai

kemungkinan berjangkitnya pengertian yang sesat mengenai Pancasila yang
direkayasa demi kepentingan pribadi dan atau golongan tertentu yang justru
dapat mengaburkan fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu
tepatlah yang dianjurkan Darji Darmodihardjo berdasarkan pengalaman
sejarah bangsa dan negara kita, yaitu bahwa “… dalam mencari kebenaran
Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system
tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi
perpecahan.”
Pancasila diharapkan tidak dimengerti melulu sebagai indoktrinasi yang
bersifat imperatif karena fungsi pokoknya, tetapi yang juga perlu
diintenalisasi ke dalam batin setiap dan seluruh warga negara Indonesia
karena „fungsi penyertanya‟ yang justru merupakan sumber Pancasila
sebagai dasar negara.
Dipandang dari segi hukum, kedudukan dan fungsi dasar negara dalam
pengertian yuridis-ketatanegaraan sebenarnya sudah sangat kuat karena
pelaksanaan dan pengamalannya sudah terkandung pula di dalamnya. Tetapi
tidak demikian halnya dengan Pancasila secara multidimensional.
Sebagaimana kita ketahui dari sejarah kelahirannya, Pancasila digali dari
sosio-budaya Indonesia, baik secara perorangan maupun kolektif, kemudian
ditetapkan secara implisit sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus
1945. Mengenai kekokohan Pancasila yang bersifat kekal-abadi (Pancasila
dalam arti statis sebagai dasar negara), Ir. Soekarno mengatakan: “Sudah
jelas, kalau kita mau mencari suatu dasar yang statis, maka dasar yang statis
itu haruslah terdiri dari elemen-elemen yang ada jiwa Indonesia.”
Namun Pancasila bukanlah dasar negara yang hanya bersifat statis,
melainkan dinamis karena ia pun menjadi pandangan hidup, filsafat bangsa,
ideologi nasional, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber tertib

hukum, tujuan negara, perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang menuntut
pelaksanaan

dan

pengamanannya

dalam

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dalam praksis kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara

Indonesia,

peranan

atau

implementasi

Pancasila

secara

multidimensional itu dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:
Ø Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar/ tumpuan dan tata cara
penyelenggaraan negara dalam usaha mencapai cita-cita kemerdekaan
Indonesia.
Ø Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menghidupi dan dihidupi oleh
bangsa Indonesia dalam seluruh rangkaian yang bulat dan utuh tentang
segala pola pikir, karsa dan karyanya terhadap ada dan keberadaan sebagai
manusia Indonesia, baik secara individual maupun sosial. Pancasila
merupakan pegangan hidup yang memberikan arah sekaligus isi dan
landasan yang kokoh untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.
Ø Sebagai filsafat bangsa, Pancasila merupakan hasil proses berpikir yang
menyeluruh dan mendalam mengenai hakikat diri bangsa Indonesia,
sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah
laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Nilai-nilai budaya bangsa yang terkandung dalam Pancasila
telah menjadi etika normatif, berlaku umum, azasi dan fundamental, yang
senantiasa ditumbuhkembangkan dalam proses mengada dan menjadi
manusia Indonesia seutuhnya.
Ø Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak hanya mengatur hubungan
antarmanusia Indonesia, namun telah menjadi cita-cita politik dalam dan luar
negeri serta pedoman pencapaian tujuan nasional yang diyakini oleh seluruh
bangsa Indonesia.

Ø Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila merupakan pilihan unik yang
paling tepat bagi bangsa Indonesia, karena merupakan cermin sosio-budaya
bangsa Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral,
Pancasila adalah meterai yang khas Indonesia.
Ø Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, Pancasila menempati
kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik
Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber
dan ditujukan demi terlaksananya (sekaligus pengamanan) Pancasila.
Ø Sebagai tujuan negara, Pancasila nyata perannya, karena pemenuhan nilainilai Pancasila itu melekat erat dengan perjuangan bangsa dan negara
Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga kini dan
di masa depan. Pola pembangunan nasional semestinya menunjukkan tekad
bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
Ø Sebagai perjanjian luhur, karena Pancasila digali dari sosio-budaya bangsa
Indonesia sendiri, disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai
milik yang harus diamankan dan dilestarikan. Pewarisan nilai-nilai Pancasila
kepada generasi penerus adalah kewajiban moral seluruh bangsa Indonesia.
Melalaikannya berarti mengingkari perjanjian luhur itu dan dengan demikian
juga mengingkari hakikat dan harkat diri kita sebagai manusia.

B. PEMBAHASAN
1.

PANCASILA

Pancasila adalah idiologi negara indonesia sehingga pancasila begitu
di sanjung dan di monumentalkan dalam rona perjuangan negara yang
berbentuk republik ini. Andai saja pancasila

bisa tersenyum, tertawa,

menangis dan bersedih layaknya manusia pada umumnya maka tak khayal
kalau sang pancasila akan menangis histeris. Karna tidak bisa dipungkiri lagi
bahwa orang semakin tidak peduli terhadap pancasila. Maksudnya ada atau
tidak adanya pancasila bukan menjadi persoalan. Riil nya Seorang
mahasiswa yang berstatus maha tidak bisa melafalkan 5 butir pancasila
apalagi mengamalkan . Malu dong sama dunia!!

2

Seperti ungkapan yang

sering digunakan dalam dunia ke pesantren yaitu “wujuduhu ka adamihi”
benarkah?
2.

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
Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, yang
merupakan”Rumus Pancasila I”, sehingga dijadikan Hari Lahirnya Pancasila,
berasal dari 3 sumber yaitu:
a. Dari San Min Cu I Dr. Sun Yat Sen (Cina);
b. Dari internasionalisme (kosmopolitanisme A. Baars (Belanda).
c. Dari umat Islam.
Jadi Pancasila 1 juni 1945, adalah bersumber dari : (1) Cina; (2) Belanda; dan
(3) Islam. Dengan begitu bahwa pendapat yang menyatakan Pancasila itu digali dari
bumi Indonesia sendiri atau dari peninggalan nenek moyang adalah sangat keliru
dan salah !
Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sebelum sidang pertama BPUPKI itu
berakhir, dibentuklah satu panitia kecil untuk :
a. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, berdasarkan pidato
yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamirkan Indonesia
merdeka.
Dari dalam panitia kecil itu dipilih lagi 9 orang untuk menyelenggarakan
tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian
diberikan nama dengan “Piagam Jakarta”.
Piagam Jakarta berbunyi:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut melasanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum Dasar
Negara Indonesia yang berdasar kedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : KeTuhanan, dengan menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk – kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan; serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh Rakyat Indinesia.”
Jakarta, 22-6-1605.
Ir. SOEKARNO ;
Drs. Mohammad Hatta ;
Mr. A.A Maramis ;
Abikusno Tjokrosujoso ;
Abdul Kahar Muzakir ;
H.A. Salim ;
Mr. Achmad Subardjo ;
Wachid Hasjim ;
Mr. Muhammad Yamin
(Moh. Hatta dkk. Op.cit. hal. 30-32)
Dengan begitu, maka Pancasila menurut Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan ini
merupakan Rumus Pancasila II, berbeda dengan Rumus Pancasila I. Lebih jelasnya
Rumus Pancasila II ini adalah sebagai berikut ;
a. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemelukpemeluknya;
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
c. Persatuan Indonesia ;
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan ;
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rumus Pancasila II ini atau lebih dikenal dengan Pancasila menurut Piagam
Jakarta tanggal 22 Juni 1945, baik mengenai sitimatikanya maupun redaksinya
sangat berbeda dengan Rumus Pancasila I atau lebih dikenal dengan Pancasila
Bung Karno tanggal 1 juni 1945. pada rumus pancasila I, Ke-Tuhanan yang berada
pada sila kelima, sedangkan pada Rumus Pancasila II, ke-Tuhanan ada pada sila

pertama, ditambah dengan anak kalimat – dengan kewajiban menjalankan syari‟at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kemudian pada Rumus Pancasila I, kebangsaan
Indonesia yang berada pada sila pertama, redaksinya berubah sama sekali menjadi
Persatuan Indonesia pada Rumus Pancasila II, dan tempatnyapun berubah yaitu
pada sila ketiga. Demikian juga pada Rumus Pancasila I . Internasionalisme atau
peri kemanusiaan, yang berada pada sila kedua, redaksinya berubah menjadi
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya pada Rumus Pancasila I, Mufakat
atau Demokrasi, yang berbeda pada sila ketiga, redaksinya berubah sama sekali
pada Rumus Pancasila II, yaitu menjadi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan menempati sila keempat.
Dan juga pada Rumus Pancasila I, kesejahteraan sosial yang berada pada sila
keempat, baik redaksinya, maka Pancasila pada Rumus II ini, tentunya mempunyai
pengertian yang jauh berbeda dengan Pancasila pada Rumus I.
Rumus Pancasila II ini atau yang lebih populer dengan nama Pancasila
menurut Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945, yang dikerjakan oleh panitia 9,
maka pada rapat terakhir BPUPKI pada tanggal 17 Juni 1945, secara bulat diterima
rumus Pancasila II ini.
Sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, terjadilah
rapat “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI). Panitia ini dibentuk
sebelum proklamasi dan mulai aktip bekerja mulai tanggal 9 Agustus 1945 dengan
beranggotakan 29 orang. Dengan mempergunakan rancangan yang telah
dipersiapkan oleh BPUPKI, maka PPKI dapat menyelesiakan acara hari itu, yaitu:
a. Menetapkan Undang-Undang Dasar ; dan
b. Memilih Presidan dan Wakil Presiden dalam waktu rapat selama 3 jam.
Dengan demikian terpenuhilah keinginan Bung Karno yang diucapkan pada
waktu membuka rapat itu sebagai ketua panitia dengan kata-kata sebagai berikut ;
“Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui, bahwa kita duduk di dalam
suatu zaman yang beralih sebagai kilat cepatnya. Maka berhubungan dengan itu
saya minta sekarang kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak di dalam
sidang ini dengan kecepatan kilat.”
Sedangkan mengenai sifat dari Undang-Undang Dasarnya sendiri Bung
Karno berkata:”Tuan-tuan tentu mengerti bahwa ini adalah sekedar UndangUndang Dasar sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh
dikatakan pula, inilah revolutie grodwet. Nanti kita akan membuat undang-Undang
Dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Harap diingat benar-benar oleh tuan-tuan,
agar kita ini harus bisa selesai dengan Undang-Undang Dasar itu.”

Dalam beberapa menit saja, tanpa ada perdebatan yang substansil disahkan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dengan beberapa perubahan,
khususnya dalam rumus pancasila. (Pranoto Mangkusasmito, Pancasila dan
sejarahnya, Lembaga Riset Jakarta, 1972, hal. 9-11.)
Adapun Pembukaan undang-Undang Dasar, yang didalamnya terdapat
Rumus Pancasila II, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945,
adalah sebagai berikut :
PEMBUKAAN
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia
kedepan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.
Atas berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan bebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan
untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : KeTuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Dengan demikian disahkannya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh
PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, maka Rumus Pancasila mengalami perubahan
lagi, yaitu:
a.
b.
c.
d.

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Kemanusiaan yang adil dan beradab ;
Persatuan Indonesia ;
Kerakyatan yang dipimpin oleh
permusyawaratan perwakilan ;

hikmat

kebijaksanaan

dalam

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perubahan esensial dari Rumus Pancasila II atau Pancasila menurut Piagam
Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dengan Rumus Pancasila III atau Pancasila menurut
Pembukaan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pada sila
pertama “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi
pemeluk-pemeluknya,” diganti dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” . perubahan
ini ternyata dikemudian hari menumbuhkan benih pertentangan sikap dan
pemikiran yang tak kunjung berhenti sampai hari ini. Sebab umat Islam
menganggap bahwa pencoretan anak kalimat pada sila pertama Ke-Tuhanan dengan
kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, oleh PPKI adalah
suatu pengkhianatan oleh golongan nasionalis dan kristen. Karena Rumus Pancasila
II telah diterima secara bulat oleh BBUPKI pada tanggal 17 Juli 1945.
Selanjutnya melalui aksi militer Belanda ke-I dan ke- II , dan dibentuknya
negara-negara bagian oleh Belanda, pemberontakan PKI di Madiun, statemen Roem
Royen yang mengembalikan Bung Karno dan kawan-kawannya dari Bangka ke
Jogjakarta, sedangkan Presiden darurat RI pada waktu itu ialah Mr. Syafruddin
Prawiranegara, sampailah sejarah negara kita kepada konfrensi meja bundar di Den
Haag (Nederland). Konfrensi ini berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai
tanggal 2 November 1949. dengan ditandatanganinya “Piagam Persetujuan” antara
delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemmuan untuk permusyawaratan
federal (B.F.O.) mengenai “Konstitusi Republik Indinesia Serikat” (RIS) di
Seyeningen pada tanggal 29 Oktober 1949, maka ikut berubahlah Rumus Pancasila
III menjadi Rumus Pancasila IV. Rumus Pancasila IV ini termuat dalam
muqadimah Undang-Undang Dasar Republik Indinesia Serikat (RIS), yang
bunyinya sebagai berikut:
Mukadimah
Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu
padu dalam perjuangan kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat
menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka berdaulat.
Ini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampailah kepada ringkatan
sejarah yang berbahagia dan luhur.
Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam satu piagam
negara yang berbentuk Republik Federasi berdasarkan pengakuan “Ketuhanan
Yang Maha Esa, Peri kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan keadilan sosial.”

Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang
berdaulat sempurna.
Secara jelasnya Rumus Pancasila IV atau pancasila menurut mukadimah
Undang-Undang Dasar RIS tanggal 29 Oktober 1949, adalah sebagai berikut;
a. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
b. Peri-Kemanusiaan.
c. Kebangsaan.
d. Kerakyatan dan
e. Keadilan sosia.
Perubahan yang terjadi antara Rumus Pancasila II dengan Rumus Pancasila
IV adalah perubahan redaksional yang sangat banyak, yang sudah barang tentu akan
membawa akibat pengertian pancasila itu menjadi berubah pula.
Republik Indinesia Serikat tidak berumur sampai 1 tahun. Pada tanggal 19
Mei 1950 ditanda tangani “Piagam Persetujuan” antara pemerintah RIS dan
pemerintah RI. Dan pada tanggal 20 Juli 1950 dalam pernyataan bersama kedua
pemerintah dinyatakan, antara lain menyetujui rencana Undang-Undang Dasar
sementara negara kesatuan Republik Indonesia seperti yang dilampirkan pada
pernyataan bersama”. Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara negara
kesatuan Repiblik Indonesia seperti yang dilampirkan pada pernyataan bersama.
Pembukaan Undang-Undang Dasar sementara 1950, yang didalamnya terdapat
rumus Pancasila, adalah sebagai berikut;
Mukadimah
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke
depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Dengan berkat dan rahmat Tuhan tercapailah tingkat sejarah yang berbahagia
dan luhur.
Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam
negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan pengakuan ketuhanan yang

maha esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk
mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan yang
berdaulat sempurna”.
Untuk jelasnya Rumus Pancasila di dalam mukadimah Undang-Undang
Dasar sementara dapat disusun sebagai berikut;
a.
b.
c.
d.
e.

Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Peri-Kemanusiaan.
Kebangsaan.
Kerakyatan dan
Keadilan sosial.

Rumus Pancasila dalam mukadimah Undang-Undang Dasar sementara adalah
merupakan rumus pancasila V. dan ternyata antara Rumus Pancasila IV dan Rumus
Pancasila V tidak ada perubahan baik sistimatikanya maupun redaksinya.
Tetapi setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan
“Pembubaran kostituante dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945”,
Rumus Pancasila mengalami perubahan, baik redaksinya maupun pengertiannya
secara esensial dan mendasar. Sebab setelah itu Bung Karno merumuskan Pancasila
dengan menggunakan “ Teori Perasan” yaitu pancasila itu diperasnya menjadi tri
sila ( tiga sila) : sosionasionalisme (yang mencakup kebangsaan Indonesia dan peri
kemanusiaan); Sosio demokrasi (yang mencakup demokrasi dan kesejahteraan
sosial dan ketuhanan. Trisila ini diperas lagi menjadi Ekasila (satu sila); Ekasila itu
tidak lain ialah gotong-royong. Dan gotong royong diwujudkan oleh Bung Karno
dalam bentuk nasakom (nasional, agama dan komunis).
Lebih jelasnya teori perasan Bung Karno dapat disusun sebagai berikut:
a. Pancasila itu diperasnya menjadi tri sila (tiga sila).
b. Trisila terdiri atas:
1) Sosionasionalisme
2) Sosio
3) Ketuhanan.
c. Trisila diperas menjadi Ekasila
d. Ekasila yaitu gotong-royong.
Teori perasan Bung Karno ni bukan masalah baru, tetapi itulah hakekat
Pancasila yang ia lahirkan pada tanggal 1 Juni 1945; dan hal ini dapat dilihat dari
pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, yang antara lain berbunyi,
“Atau barang kali ada saudara-saudara yang tidak senang adas bilangan itu ? Saya
boleh peras sehingga tinggal tiga saja. Saudara Tanya kepada saya apakah perasan

tiga perasan itu ? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasardasarnya Indonesia, Weltanschaung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan
internasionalisme; kebangsaan dan peri kemanusiaan, saya peras menjadi satu :
itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme. Dan demokresi yang bukan
demokrasi barat, tetapi pilitiek economiche democratie, yaitu pilitieke democratie
dengan sociale rechtvaardigheid, demikrasi dengan kesejahteraan saya peraskan
pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan socio democratie.
Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain.
Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: socionationalisme,
sociodemocratie dan ketuhanan. Kalau tuan senang dengan simbul tiga ambillah
yang tiga ini. Tetapui barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada trisila ini,
dan minta satu dasar saja ? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi
satu. Apakah yang satu ? ……Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang
tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu
perkataan gotong-royong ! alangkah hebatnya ! negara gotong-royong.
Selain “teori perasan‟ Pancasila, Bung Karno menjabarkan dan melengkapi
Pancasila itu dengan Manifesto Politik ( Manipol ) dan USDEK ( Undang-Undang
Dasar 45, Sosialisme Indonesis, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan
Kepribaian Indonesia). Hal ini bisa kita jumpai di dalam “Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi”, ynag antara lain menyatakan : “Ada orang menanya : Kepada
Manifesto Polotik ? Kan kita sudah mempunyai Pancasila? Manifesto Politik adalan
pancaran dari Pancasila; USDEK adalah pemancaran dari pada Pancasila.
Manifesto Politik, USDEK dan Pancasila adalah terjalin satu salam lain. Manifesto
politik, USDEK dan pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika saya
harus mengambil qiyas agama – sekadar qiyas – maka saya katakan : Pancasila
adalah semacam Qur‟annya dan Manifesto Politik dan USDEK adalah semacam
Hadits-haditsnya. Awas saya tidak mengatakan bahwa Pancasila adalah Qur‟an dan
Manifsesto Politik dan USDEK adalah hadits ! Qur‟an dan Hadits shahih
merupakan satu kesatuan, – maka pancasila dan Manifesto politik dan USDEK
adalah merupakan satu kesatuan. Teori perasan Pancasila yang dilengkapi dengan
manifesto Politik dan USDEK adalah merupakan Rumus Pancasila VI.
Dengan Naskaom memberi peluang yang besar kepada golongan komunis
seperti Partai Komunis Indonesia ( PKI ) untuk memasuki berbagai instansi sipil
dan militer. Dominasi komunis di dalam pemerintahan dan berbagai sektor
kehidupan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kudeta dan
perebutan kekuasaan; meletuslah Gerakan 30 September PKI.

Meletusnya G 30 S / PKI dari kandungan Nasakom, yang membawa
runtuhnya rezim Orde Lama, menurut regim Orde baru disebabkan oleh
penyelewengan pancasila dari rel yang sebenarnya. Oleh karena itu rezim Orde
Baru mencanangkan semboyan “Laksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni
dan konsekwen”.
Menurut Orde baru, khususnya angkatan ‟66, bahwa penyelewengan
Pancasila oleh rezim orde Lama disebabkan “belum jelasnya filsafat Pancasila dan
belum 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 undangundang dasar dan garis-garis besar pada haluan negara.”

3.

Beberapa pendapat tentang pancasila
Menurut M. Dawam Rahardjo, banyak kalangan yang menganggap
bahwa pancasila itu sebagai sesuatu yang sakti. Bahkan ibarat mantra yang
mandraguna. Hal ini bisa digunakan sebagai sesuatu yang daya gunanya
sangat legitimasi. Namun katanya, banyak ahli lain beda pendapat seperti
diungkapkan oleh teori Daniel Bell tentang the end of ideologi, berakhirnya
peran ideologi pada pertengahan abad ke-20.
Namun juga berbeda keyakinan seperti yang diungkap beberapa
orang
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Katanya, pancasila itu adalah the end of history. Maksudnya sebuah

batas akhir dari perkembangan pemikiran ideologis bahwa Indonesia.

Konon, ini dipinjam dari istilah Francis Fukuyama tentang tesis faham
demokrasi liberal.
Lihat saja negara yang tanpa pancasila sebagai ideologi, banyak yang
maju. Hal ini karena tidak terikat oleh doktrin yang totaliter yang membatasi
kebebasan berpikir. Akhirnya merekapun bisa bebas berkreasi dan berpikir
dalam ranah pengetahuan sebagai pengganti dari ideologi semacam
pancasila.
Kalau begitu, bagaimana duduk persoalan pancasila ala Indoensia itu
bisa bermain. Dalam kerangka dan nilai apakah sehingga ia bisa membangun
masyarakat dan negara. Melihat persoalan ini, Dawam Rahardjo mengklaim
bahwa batasan pancasila itu dapat menjadi semacam korelasi nilai di negara
yang serba multi. Sebab katanya, negara yang ilmu pengetahuan dan
peradaban memerlukan landasan nilai. Tanpa pancasila sebagai sistem nilai,
dalam negara, seolah tidak ada lagi penjaga gawang, batas garis dan wasit
moral.
Hal ini cukup bisa menjadi ekses negatif. Sebab akan timbul wacana
negara federal. Dimana masyarakat yang terdiri dari suku, agama dan
golongan akan kehilangan tali pengikatnya. Karena itu menurut Dawam,
solidaritas seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dianggap sebagai
fondasi masyarakat dan peradaban akan cair. Nasionalisme dan wawasan
atau kebangsaan akan pudar. Akhirnya mengarah kepada timbulnya
primordialisme baru.
Dengan ketiadaan penafsiran yang bersifat totalitarianisme itu, maka
kini, pancasila diberi kebebasan untuk ditafsir menurut kebebasan dari
berbagai sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Tentu saja, kata
Dawam, akan menghasilkan perbedaan tafsir dan justru ini sangat
bermanfaat sebagai bentuk dinamisasi pemikiran al-firqatu rahatun.

Akhirnya menjadilah pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka bukan
sesuatu yang tertutup dan bebas tafsir. Bahkan 4Cak Nur seorang pengamat
politik pernah berkata bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang terbuka
yang memungkinkan bisa masuknya berbagai pengauruh, sebagaimana teori
Marxis,

kondisi

ini

mempengaruhi

kesadaran.

Dengan kata

lain,

perkembangan nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat.
Karenanya, Pancasila mestilah terbuka jangan tertutup dari pengaruh luar.

BAB III
A. KEIMPULAN
Karena itu, pancasila sebagai perekat bangsa dan sebuah ideologi, dengan
penafsiran terbuka masih mampu sebagai jembatan multikultur. Tentu saja
dengan membauat penafsiran baru akan semakin memberi nuansa pemikiran
yang bisa mempersatukan dalam perbedaan dan membedakan dalam konteks
kebersamaan. Karena itu ideologi pancasila bukan lagi sebagai sesuatu yang
patut ditinggalkan karena dia bukan mitos yang semakin atos.
B. SARAN
Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan
ideologi bangsa Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan silasila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

DR. Kaelani,M.S, pendidikan pancasila, cetakan ke delapan,
penerbit Offest, Yogyakarta

Sumaatmadja,Nursid,dkk(2007).Konsep Dasar IPS.
Pener bit Universitas Terbuka, Jakarta

