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PANCASILA  

SEBAGAI DASAR NEGARA 



SEJARAH LAHIRNYA  

PANCASILA 



PEMIKIRAN THE FOUNDING FATHERS 

 Dalam Sidang BPUPKI, Muhammad Yamin dan 

Soekarno mengajukan usul berhubungan dengan dasar 

negara. Soepomo juga menyampaikan pandangannya 

dalam masa sidang ini namun hal yang dibicarakan 

terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan mengenai 

dasar negara. 

 Soekarno menyebut dasar negara philosophische 

grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische 

grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang 

sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam 

dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia 

merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara 

dengan istilah „weltanschauung’ atau pandangan hidup 



Kuissss.... 

 Mengapa burung Garuda Pancasila 

menghadap ke kanan? 

 Mengapa jumlah sayap ekornya ada 8? 

 Siapa yang pertama memberi nama 

Pancasila dasar negara? 

 Mr. Soepomo mengusulkan teori negara 

apa? 

 

 



1. Tahap Usulan 

Sidang I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni ’45) 

Agenda Sidang:  

Membahas Dasar-dasar Indonesia Merdeka. 

 

Pembicara: 

Mr. Moh. Yamin (29 Mei 1945) 

Mr. Soepomo (31 Mei 1945) 

Ir. Soekarno (1 Juni 1945) 

 

 



Sidang BPUPKI 



Usulan Moh. Yamin: 

 1. Perikebangsaan 

 2. Perikemanusiaan 

 3. Periketuhanan 

 4. Perikerakyatan 

 5. Kesejahteraan rakyat 

 

 Di samping usulan lisan (pidato), beliau juga 

mengajukan usulan tertulis. 



Mr. Muh. Yamin 



31 Mei 1945 Usulan Mr. Soepomo: 

 

Diawali dengan pemaparan: 

syarat berdirinya negara  

 

Tiga teori negara, yaitu: 

1. Teori perseorangan yg dianut oleh 

Negara liberal di Eropa dan AS. Tokoh- tokoh aliran ini: 
John Locke, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, H.J. Laski 
dll. 

Negara adalah wujud kontrak sosial . Masyarakat bebas 
berbuat selama tidak melanggar kontrak (hukum). 
Negara adalah masyarakat hukum (legal society). 
Individu tidak boleh banyak dikekang. 



2. Teori kelas / golongan 

 Awalnya negara adalah alat kekuasaan kelas atas yang 

berkuasa (kelas borjuis) untuk menindas kelas bawah 

(kelas proletar). 

 Kelas bawah harus bersatu untuk revolusi dan merebut 

kekuasaan. 

 Bila revolusi berhasil maka kendali ada di tangan kelas 

proletar. 

 Negara dijalankan dengan kekuasaan sentral/terpusat 

dan semua hal diatur negara. 

 Cita-citanya: masyarakat tanpa kelas atau masyarakat 

komunis (sama rata sama rasa) 



3. Teori Integralistik 

 

• Diusulkan oleh Soepomo sebagai dasar negara karena 
menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat 
Indonesia. 

• Teori ini mengutamakan persatuan antara pemimpin dg 
rakyatnya. 

• Negara satu untuk semua golongan, faham. Negara 
satu untuk semua orang  negara persatuan 

• Teori ini berasal dari Jerman dg tokoh-tokohnya: 

• Adam Muller, Spinoza, Hegel dll. 

• Soepomo juga mengusulkan agar negara tidak 
berdasarkan ajaran agama tertentu (menolak negara 
agama) karena kebhinnekaan masyarakat Indonesia. 

 



Mr. Supomo 



PEMIKIRAN THE FOUNDING 

FATHERS 

Usul Soekarno mengenai dasar negara yang 

disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri 

atas lima dasar. setelah mendapatkan 

masukan dari seorang ahli bahasa, yaitu 

Muhammad Yamin yang pada waktu 

persidangan duduk di samping Soekarno, lima 

dasar tersebut dinamakan “Pancasila” 
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1 Juni 1945       Pidato Soekarno 

• Dasar negara = Philosophische grondslag. 

• Mengajukan 3 usulan dasar negara: 

• Pancasila, Trisila atau Ekasila. 

Pancasila: 

• 1. Kebangsaan (nasionalisme) 

• 2. Kemanusiaan (internasionalisme) 

• 3. Musyawarah mufakat (demokrasi) 

• 4. Kesejahteraan rakyat 

• 5. Ketuhanan yang berkebudayaan 
 

 



Trisila 

 1. Sosio-nasionalisme 

 2. Sosio-demokrasi 

 3. Ketuhanan 

 Ekasila: 

 - Gotongroyong 

(Ide asli orang Indonesia) 

Setelah pidato Soekarno sidang I dihentikan dan 

dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. 

Tugasnya: menggolongkan usul tertulis yang masuk.  



Ir. Sukarno 



Panitia Sembilan 

 Ir. Soekarno (ketua) 

 Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) 

 Mr. Achmad Soebardjo (anggota) 

 Mr. Mohammad Yamin (anggota) 

 KH. Wahid Hasjim (anggota) 

 Abdoel Kahar Moezakir (anggota) 

 Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) 

 H. Agus Salim (anggota) 

 Mr. Alexander Andries Maramis (anggota) 17 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno
https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Hatta
https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Soebardjo
https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Yamin
https://id.wikipedia.org/wiki/Wahid_Hasjim
https://id.wikipedia.org/wiki/Abdoel_Kahar_Moezakir
https://id.wikipedia.org/wiki/Abikoesno_Tjokrosoejoso
https://id.wikipedia.org/wiki/Agus_Salim
https://id.wikipedia.org/wiki/Alexander_Andries_Maramis


Setelah Panitia Kecil bekerja diperoleh usulan 

yang banyak.  

Usul terbanyak: agar Indonesia merdeka selekas-

lekasnya. 

 Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama 
dan negara. 

 Golongan agama/Islam mengusulkan agar negara 
berdasarkan syariat Islam 

 Golongan nasionalis  negara persatuan 

 Karena ada perbedaan pendapat yang harus 
diselesaikan, maka dibentuk Panitia Kecil lagi yang 
mewakili kedua golongan. Panitia ini dikenal dg nama 
Panitia Sembilan.  

 22 Juni 1945 Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan 
dalam Rancangan Preambule Hukum Dasar (Piagam 
Jakarta).  



Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari Pembukaan 

UUD 1945 hanya ada perbedaan pada rumusan 

Pancasila sila I 

 Ketuhanan dg kewajiban menjalankan syariat Islam 

bagi pemeluk-pemeluknya.  





SIDANG II BPUPKI 

10 JULI 1945 

Pada sidang II disampaikan hasil musyawarah 

antara golongan Islam dan golongan 

nasionalis tentang  Rancangan Mukadimah 

Hukum Dasar, di dalamnya memuat lima sila 

Pancasila (versi Piagam Jakarta). 

Seluruh anggota sidang dapat menerima 

kesepakatan tsb sehingga masalah dasar 

negara dianggap telah selesai. 

 

 



 Sidang II BPUPKI membicarakan masalah 

lain yaitu: 

     wilayah negara 

     bentuk negara  dan  

     persiapan panitia perancang UUD, 

panitia keuangan dan ekonomi dan panitia 

pembela tanah air. 

 



Pembentukan PPKI 

Dibentuk 9 Agustus 1945 oleh Jepang di 

Dalat, Vietnam 

dg Ketua : Ir. Soekarno 

Wakil ketua : Drs. Moh. Hatta 

Anggota       : dr. Radjiman W 

Tugas: mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia selekas-lekasnya, tergantung 

orang Indonesia sendiri. 

 

 

 

 



Setelah pulang ke tanah air,  

Ir. Soekarno menambah anggota PPKI menjadi 

26 orang sebagai perwakilan dalam komite 

pembentuk negara.  

Jadi, PPKI = komite pembentuk negara. 

Belum  sempat bersidang. 

Proklamasi kemerdekaan 17 – 8 – 1945. 

Sidang PPKI mulai 18 – 8 – 1945. 

 

 

 

 



Dwitunggal: Sukarno-Hatta 



Proklamasi 



Upacara  Proklamasi 

Kemerdekaan 



Draft Proklamasi 



Teks Proklamasi 



Agenda sidang PPKI 18 Agustus 1945: 

 

1. Mengesahkan UUD RI, dimulai dari 

Pembukaan UUD dilanjutkan pasal2. 

2. Pemilihan presiden (Ir. Soekarno) 

dan wakil pres.(Drs. Moh. Hatta). 

3. Untuk sementara waktu presiden 

didampingi oleh sebuah Komite 

Nasional Indonesia sampai 

terbentuknya DPR, MPR. 

      



 

Agenda sidang PPKI  19 Agustus 1945: 

 

 1. Menetapkan wilayah Indonesia 

menjadi 8   

    provinsi dan menunjuk gubernurnya. 

 2. Menetapkan 12 departemen  beserta  

     menteri2-nya 

 3. Mengusulkan dibentuknya tentara  

     kebangsaan. 

 4. Pembentukan komite nasional di 

setiap  

     provinsi 

 



Agenda sidang PPKI  22 Agustus 

1945: 

 

1. Dibentuknya Komite Nasional 

2. Dibentuknya Partai Nasional 

Indonesia 

3. Dibentuknya tentara kebangsaan 



Mr. Kasman Singodimejo 

Ketua KNIP 



Pembentukan Provinsi pertama kali 

8 Provinsi Gubernur 

1. Jawa Barat 

2. Jawa Tengah 

3. Jawa Timur 

4. Sumatera 

5. Borneo 

6. Sulawesi 

7. Maluku 

8. Sunda Kecil 

9.   

Sutarjo Kartohadikusumo 

R. Panji Suroso 

R. M. Suryo 

Mr. Tengku Muh. Hassan 

Ir. Pangeran Muh. Noor 

dr. GSSJ. Ratulangie 

Mr. J. Latuharhary 

Mr. I Gusti Ktut Puja 

 

 

 

 

 

 



Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha 

Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang 

lebih sempurna, senantiasa memerlukan nilai-nilai luhur 

yang dijunjungnya sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai 

luhur adalah suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat mendasar dalam hidup 

manusia seperti cita-cita yang hendak dicapainya di 

masa depan sehingga dapat mencapai kesejahteraan 

lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen 

(beraneka ragam). 

1. Pancasila sbg Pandangan Hidup 

Bangsa 



 Proses perumusan pandangan hidup masyarakat 

dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup 

bangsa yang disebut sebagai ideologi bangsa dan 

selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan 

dilembagakan menjadi pandangan hidup Negara yang 

disebut sebagai ideologi Negara.  

Transformasi pandangan hidup Negara juga terjadi pada 

pandangan hidup Pancasila. 

Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar Negara dan 

ideologi Negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa 

Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama-

agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. 



Dengan suatu pandangan hidup yang jelas maka 

bangsa Indonesia akan memiliki pandangan dan 

pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan 

berbagai masalah politik, sosial budaya, ekonomi, 

hukum, dan persoalan lainnya dalam ruang lingkup 

kehidupan masyarakat yang semakin maju.  

 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan 

suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut 

dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup 

pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup 

masyarakat. 



2. Pancasila Sebagai Dasar Negara 

 Dasar negara merupakan alas atau 

fundamen yang menjadi pijakan untuk 

memberikan kekuatan berdirinya sebuah 

negara.  

 Sebagai dasar Negara, pancasila 

merupakan suatu asas kerohanian yang 

meliputi suasana kebatinan atau cita-cita 

hukum, sehingga merupakan sumber nilai, 

norma, serta akidah, baik moral maupun 

hukum Negara.  

 Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar 

negara, merupakan sumber kaidah hukum 

yang mengatur negara RI, yakni termasuk 

seluruh unsur-unsurnya pemerintah, wilayah 

dan rakyat.  



Dalam kedudukannya sebagai dasar 

Negara, pancasila mempunyai kekuatan 

mengikat secara hukum. Dasar formal 

kedudukan pancasila sebagai Dasar 

Negara Republik Indonesia termaktub 

dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi “….. 

maka disusunlah kemerdekaan 

kebangsaan Indonesia itu dakam suatu 

Undang-undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat, dengan berdasar 

kepada 



: Ketuhanan Yang Maha Esa, 

kemanusiaan yang adil danberadab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu 

keadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia” . Pancasila sebagai dasar 

negara ditunjukkan pada kalimat “...yang 

berdasar kepada…” hal ini didasarkan 

atas interpretasi historis sebagaimana 

ditentukan oleh BPUPKI bahwa Bahwa 

dasar negara itu disebut dengan 

pancasila. 



Dalam pembentukan negara bahwa 

tujuan utama dirumuskannya pancasila 

adalah sebagai Dasar Negara Republik 

Indonesia.  

Fungsi pokok pancasila adalah sebagai 

dasar negara. Hal ini sesuai dengan  

dasar yuridis sebagaimana tercantum 

dlm pembukaan UUD 1945, ketetapan 

MPR No.V/MPR/1973 dan ketetapan No. 

IX/MPR/1978.  



A. Substansi Dasar Negara 

 
Terdapat bermacam-macam dasar 

negara seperti liberalisme, 

sosialisme, komunisme. Bangsa 

Indonesia menjadikan pancasila 

sebagai dasar negaranya. Di 

antara dasar-dasar negara itu ada 

persamaan dan ada 

perbedaannya. 

3.  Pancasila sebagai Dasar Negara 



B. Fungsi Dasar Negara 
Pada umumnya dasar negara dipergunakan 

oleh bangsa pendukungnya sebagai berikut: 

1) Dasar berdiri dan tegaknya negara 

      Pemikiran yang mendalam tentang 

dasar negara      

      lazimnya muncul ketika suatu bangsa 

hendak      

      mendirikan negara. Oleh karena itu, 

dasar negara      

      berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu 

negara. 
2) Dasar kegiatan penyelenggaraan negara 

     Negara didirikan untuk mewujudkan cita-cita 

dan  

     tujuan nasional suatu bangsa yang 

bersangkutan, di     

     bawah pimpinan para penyelenggara 

negara. 



3) Dasar Partisipasi Warga Negara 

 Semua warga negara mempinyai 

hak dan  kewajiban sama untuk 

mempertahankan  negara dan 

berpatisipasi dalam upaya bersama 

 mencapai tujuan bangsa. 

4) Dasar pergaulan antar warga 

negara 
 Dasar Negara tidak hanya menjadi dasar 

 perhubungan antara warga negara 

 dengan negara, melainkan juga dasar 

 bagi perhubungan antar warga 

 negara. 



Dalam kehidupan yang beraneka ragam adat dan 

budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah 

mengamalkan kelima unsur Pancasila sehingga dapat 

dinyatakan berpancasila dalam adat budaya.  

4.  Pancasila sbg Pemersatuan Bangsa  

Di samping itu, di dalam kehidupan “beragamapun” 

telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari. Setiap agama di 

Indonesia pada dasarnya mengajarkan 

berketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan 

dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan.  



Ideologi berasal dari kata ‘idea’ = gagasan, 
konsep, pengertian dasar, cita-cita. 
‘logos’= ilmu. Kata idea berasal dari kata 
bahasa Yunani ‘eidos’=bentuk. 
‘Idein’=melihat. 
Secara harfiah, Ideologi adalah ilmu 
pengetahuan tentang ide-ide (the science of 
ideas), atau ajaran tentang pengertian-
pengertian dasar. 

5. Pancasila sbg Ideologi Bangsa 



Ideologi menurut Kamus Umum Bhs Indonesia 

adalah keyakinan yang dicita-citakan sebagai 

dasar pemerintahan negara.  



Sedangkan pengertian „ideologi‟ secara 

umum adalah kumpulan gagasan-gagasan, 

ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-

kepercayaan yang menyeluruh dan 

sistematis, yang menyangkut dan mengatur 

tingkah laku sekelompok manusia tertentu 

dalam pelbagai bidang kehidupan yang 

menyangkut bidang politik (termasuk bidang 

pertahanan dan keamanan), bidang sosial, 

bidang kebudayaan, dan bidang 

keagamaan. 



Di dalam Pancasila telah tertuang cita-

cita, ide-ide, gagasan-gagasan yang 

ingin dicapai bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu Pancasila dijadikan Ideologi 

Bangsa 



Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai 

adat-istiadat yang terdapat dalam pandangan 

hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain 

pancasila merupakan bahan yang di angkat dari 

pandangan hidup masyarakat Indonesia. 



Ideologi Terbuka merupakan suatu sistem 

pemikiran terbuka sedangkan ideologi 

tertutup merupakan suatu sistem 

pemikiran tertutup.  

6. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 

dan     

    Ideologi  Tertutup 



1)  Ideologi itu bukan cita-cita yang 

sudah hidup  dalam masyarakat, 

melainkan cita-cita satu  kelompok 

orang yang mendasari suatu  program 

untuk mengubah dan membaharui 

 masyarakat. Hal ini berarti demi 

ideologi  masyarakat harus berkorban 

untuk menilai  kepercayaan ideologi 

dan kesetiaannya sebagai  warga 

masyarakat. 

Ciri - Ciri khas Ideologi tertutup 

: 



Isinya bukan hanya berupa nilai-nilai 

dan cita-cita tertentu melainkan terdiri 

dari tuntutan-tuntutan konkret dan 

operasional yang keras. 

Jadi ideologi tertutup bersifat totaliter 

dan menyangkut segala segi 

kehidupan. 



Pancasila sbg ideologi terbuka adalah 

Pancasila bersifat aktual, dinamis, 

antisipatif dan senantiasa mampu 

menyesuaikan dgn perkembangan jaman.  

Sbg suatu ideologi terbuka, Pancasila 

memiliki dimensi : 

1. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar 

yang terkandung dalam pancasila yang 

bersifat sistematis dan rasional yaitu 

hakikat nilai yang terkandung dalam 

lima sila Pancasila. 

2) Pancasila sebagai Ideologi 

Terbuka 



2)    Dimensi normatif, nilai-nilai yang 

terkandung  dalam Pancasila perlu 

dijabarkan dalam suatu  sistem norma, 

sebagaimana terkandung dalam 

 Pembukaan UUD 1945. 

3) Dimensi realistis, mencerminkan 

realitas yg  

       hidup dan berkembang dlm 

masyarakat.  

 

Oleh karena itu Pancasila harus 

dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga bersifat realistis artinya mampu 

dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam 

berbagai bidang. 



Keterbukaan Pancasila dibuktikan dengan 

keterbukaan dalam menerima budaya 

asing masuk ke Indonesia selama budaya 

asing itu tidak melanggar nilai-nilai yang 

terkandung dalam lima sila Pancasila. 

Misalnya masuknya budaya India, Islam, 

barat dan sebagainya. 



Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir 

bersamaan dengan adanya Bangsa 

Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala 

pada masa kejayaan nasional. Hal ini sesuai 

dengan apa yang telah dikemukakan oleh 

Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo dalam tulisann 

beliau dalam Pancasila, yang menyatakan 

bahwa Pancasila itu sendiri telah ada sejak 

adanya Bangsa Indonesia. 

7.  Pancasila sbg Jiwa Bangsa 

Indonesia  



8. Pancasila sebagai kepribadian 

bangsa Pancasila bukan merupakan pemikiran 

perorangan melainkan merupakan suatu proses 

kausalitas dari Pancasila,yaitu sebelum disahkan 

menjadi dasar negara nilai-nilai pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari baik sebagai pandangan 

hidup bangsa dan filsafat hidup bangsa Indonesia 

telah megkristalisasi dalam kehudupan 

berbangsa dan bernegara.  

Karena nilai nilai Pancasila telah diyakini 

kebenarannya, yang menimbulkan tekad bagi 

untuk mewujudkan dalam sikap dan tingkah 

lakunya, 



Artinya Pancasila lahir bersama dengan 

lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri 

khas bangsa Indonesia dalam sikap mental 

maupun tingkah lakunya sehingga dapat 

membedakan dengan bangsa lain. 

 

Hal ini treungkap dalam sila-sila dalam 

Pancasila 

 Dari dulu  bangsa indonesia sebagai 

manusia yang religius 

 Bangsa Indonesia dalam struktur sosial 

 Cita-cita dan kesatuan tercermin dalam 

berbagai istilah seperti, tanah air, tanah 

tumpah darah,Bineka Tunggal ika, merah 

putih,gotong royong dll.sekaligussebagai 

cernin nasionalisme. 



9. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur  
 

Artinya Pancasila telah disepakati secara 

nasional sebagai dasar negara tanggal 18 

Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia 

Persiapan kemerdekaan Indonesia). 



bahwa segala peraturan perundang- 

undangan yang berlaku di Indonesia 

harus bersumberkan Pancasila atau tidak 

bertentangan dengan Pancasila. 

10 Pancasila sebagai Sumber dari 

segala     

       sumber tertib hukum artinya 



11. Pancasila sebagai Cita-cita dan 

tujuan yang akan dicapai bangsa 

Indonesia,  

 

yaitu masyarakat adil dan makmur yang 

merata materiil dan spiritual yang 

berdasarkan Pancasila. 



12. Pancasila sbg Falsafah Bangsa dan 

negara Indonesia 
Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk 

mempersatukan Bangsa Indonesia. Karena Pancasila 

adalah palsafah hidup dan kepribadian Bangsa 

Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-

norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling 

benar, adil, bijaksana dan tepat bagi Bangsa 

Indonesia untuk mempersatukan Rakyat Indonesia. 



13. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup 

Setiap manusia di dunia pasti mempunyai 

pandangan hidup. Pandangan hidup adalah 

suatu wawasan menyeluruh terhadap 

kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian 

nilai-nilai luhur. Pandangan hidup berfungsi 

sebagai pedoman untuk mengatur hubungan 

manusia dengan sesama, lingkungan dan 

mengatur hubungan manusia dengan 

Tuhannya. 



Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka 

ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat 

budaya telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila 

sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat 

budaya. Di samping itu, di dalam kehidupan 

beragamapun telah mengamalkan juga kelima unsur 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.  

14.Pancasila sbg Pemersatuan 

Bangsa 



Setiap agama di Indonesia pada 

dasarnya mengajarkan berketuhanan, 

mengajarkan juga tentang 

kemanusiaan dan menumbuhkan 

rasa persatuan dan keadilan. Jadi 

semua bentuk agama apapun di 

Indonesia telah mengamalkan 

Pancasila sehingga dalam kehidupan 

beragama ada rasa persatuan dan 

saling menghormati antar umat 

beragama. 



Bangsa Indonesia yang terdiri dari 

berbagai macam-macam suku pun bukan 

menjadi suatu pembeda bagi warga 

negara Indonesia, justru ini dijadikan nilai 

positif bagi Indonesia sebagai negara 

yang beragam suku dan budaya. 

Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang 

artinya walaupun berbeda-beda tetapi 

tetap satu jua adalah prinsip kuat bangsa 

Indonesia walaupun Indonesia adalah  

bangsa majemuk yang multi agama, multi 

bahasa, multi budaya dan multi ras. 



Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk 

mencapai kehidupan yang lebih 

sempurna, senantiasa memerlukan nilai-

nilai luhur yang dijunjungnya sebagai 

pandangan hidup. Nilai-nilai luhur adalah 

suatu tolok ukur kebaikan yang berkaitan 

dengan hal-hal yang bersifat mendasar 

dalam hidup manusia seperti cita-cita 

yang hendak dicapainya di masa depan. 



HUBUNGAN PANCASILA  

DENGAN UUD NRI 1945 

 Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI 1945 

secara material adalah menunjuk pada materi pokok atau 

isi Pembukaan yaitu Pancasila 

 Menurut Stufenbau Theory dari Hans Kelsen : 

 



PENJABARAN PANCASILA DALAM PASAL-

PASAL UUD NRI 1945 

 Hubungan Pembukaan UUD NRI 1945 yang memuat 

Pancasila dengan Pasal-Pasal UUD NRI 1945 bersifat 

kausal dan organis.  

 Hubungan kausal mengandung pengertian Pembukaan 

UUD NRI 1945 merupakan penyebab keberadaan 

batang tubuh UUD NRI tahun 1945 

 Hubungan organis berarti Pembukaan dan Pasal-Pasal 

UUD NRI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan.  

 Dengan dijabarkannya Pancasila ke dalam Pasal-Pasal, 

maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita 

hukum, tetapi telah menjadi hukum positif 



POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD NRI 1945 

1. Pokok pikiran pertama berintikan „Persatuan‟, yaitu; 

“negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas 

persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia 

2. Pokok pikiran kedua berintikan „Keadilan sosial‟, yaitu; 

negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat”.  

3. Pokok pikiran ketiga berintikan „Kedaulatan rakyat‟, yaitu; 

“negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas 

kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”. 

4. Pokok pikiran keempat berintikan „Ketuhanan Yang 

Maha Esa‟, yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan 

YME menurut dasar kemanusiaan yang adil & beradab‟. 



Implementasi Pancasila Dalam 

Pembuatan Kebijakan Negara 

Dalam Bidang Politik, Ekonomi, 

Sosial Budaya Dan Hankam 



Merdeka ... 



Semangat merdeka ... 
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