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A. PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA RI 

 

1. Pengertian Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Pengertian pancasila sebagai dasar negara, seperti dimaksud 

tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD RI Tahun 1945 

Alinea IV tersebut yang secara jelas menyatakan. “ Kemudian dari 

pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia 

yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah 

darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial maka disusunlahkemerdekaan 

kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 

Negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada 

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permussyawaratan perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. 

a. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk 

mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara 

indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal 

ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di Negara 

Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. 

(Wahyu Widodo, Budi Anwari, 2015:124) 



2. Fungsi Pancasila Sebagai Dasar Negara 

Menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 merupakan “sumber 

hukum dasar nasional”. 

Pancasila berfungsi sebagai : 

b. Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) 

Indonesia 

c. Suasana kebatinan (geistlichenhinterground) dari UUD 

d. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara 

e. Norma-norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yang 

mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara negara 

memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhr. 

f. Sumber semangat bagi UUD RI Tahun 1945, penyelenggara 

negara, pelaksana pemerintahan, MPR dengn Ketetapan No. 

XVIIV/MPR/1998 telah mengembalikan kedudukan pancasila 

sebagai dasar negara RI. (Wahyu Widodo, Budi Anwari, 

2015:124) 

 

Pancasila sebagai dasar negara 

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar 

negara Republik Indonesia sebagaimana yang terdapat pada 

pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila dalam 

pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah. Mengubah pembukaan 

UUD 1945 berarti membubarkan NKRI yang sudah final, maka harus 

dipertahankan. 

Pancasila memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada 

reinventing and rebuilding Indonesia dengan berpegang pada 

perundang-undangan yang juga berlandaskan Pancasila sebagai 

dasar negara.  

Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam Tap 

MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR No. 

II/MPR/1978 tentang Pedoman, Penghayatan dan Pengalaman 



Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Telah ditegaskan dalam UU 

nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan bahwa pancasila merupakan sumber dari segala sumber 

hukum. (Prima Roza,Abdul Gani Jusuf,Dicky R. Munaf, 2015:13) 

 

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 

Kata “dasar” menurut KBBI berarti alas atau fondasi pokok atau 

alasan dari suatu pendapat (ajaran,aturan) asas. Contohnya mandi 

meruapakan perbuatan yang biasa dilakukan agar badan bersih. 

Bersih ini yang dimaksud dengan dasar. Demikian pula dengan dasar 

egara yang dijadikan landasan utama. Dasar negara merupakan 

dasar dari penyelenggaraan hidup bernegara. Artinya, 

penyelenggaraan atau pengelolaan negara dilaksanakan sesuai 

dengan dasar negara yang bersangkutan seperti halnya tujuan 

bernegara. Perwujudannya tercermin dalam peraturan perundang-

undangan yang ada menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

kehidupan negara tersebut. 

Dasar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila. 

Penyelenggaraan kehidupan bernegara di indonesia dilaksanakan 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Contoh penerapan Pancasla sebagai dasar negara antara lain 

keterlibatan rakyat dalam memilih presiden dan wakil presiden serta 

kepala daerah. Ini merupakan pengalaman dari nilai Pancasila sila 

keempat.  

Pancasila sebagai dasar negara, dalam pengalamannya 

mempunyai sifat imperatif (memaksa). Artinya, mengikat dan 

memaksa semua warga negara dan penyelenggara negara untuk 

tunduk kepada Pancasila dan siapa yang melanggar Pancasila akan 

ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. (Nur Wahyu 

Rochmadi, 2013:27) 

 



Prinsip-prinsip filsafati yang dijelaskan oleh Soekarno tersebut 

diatas merupakan Dasar Negara. Berbicara tentang nama Dasar 

Negara, Soekarno menyatakan sebagai berikut: 

“Saudara-saudara! “Dasar-dasar negara” telah saya usulkan. Lima 

bilangannya. Inikah Panca Dharma ? Bukan! Nama Panca Dharma 

tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita 

membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka 

pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita 

mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (seorang 

yang hadir : Pandawa Lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang 

banyaknya prinsip: Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, 

kesejateraan dan ke-Tuhanan, lima pula bilangannya.  

Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan 

petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca-Sila. 

Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita 

mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.” (Sekretariat Negara, 

1995:81). 

Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak awal kelahirannya 

diusulkan sebagai Dasar Negara (Philosofische grondslaag, 

Weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudian diberi status 

yang tegas dan jelas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 

(18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI). Hal ini mengandung 

konsekuensi dalam bidang hukum negara, bahwa Pancasila 

merupakan Dasar Hukum, Dasar Moral, Kaidah Fundamental bagi peri 

kehidupan bernegara di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingakt 

daerah. (Notonagaro, tt, Dardjidarmodihardjo, tt, Soegito A.T., 

1978:16;Soegito A.T., 1982:4).  

 

 

 

 



B. KRONOLOGI PERUMUSAN DAN PENGESAHAN 

PANCASILA DAN UUD 1945 

 

1. Terbentuknya BPUPKI 

Tanggal 7 September 1944, perdana mentri jepang Koiso 

mengumumkan keseluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan 

kepada rakyat indonesia dalam waktu dekat . 

Keberadaan tentara Jepang terus terdesak oleh tentara 

Sekutu. Tentara Sekutu sudah menyerang wilayah pendudukan 

Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Marshal, Salamon, 

Ambon, Manado, Makassar dan Surabaya. Tanggal 1 Maret 1945 

Saiko Syikikan Kumakici Herada (Panglima tertinggi bala tentara 

Dai Nippon di Indonesia) mengumumkan pembentukan Dokuritsu 

Junbi Cosakain atau BPUPKI (Bada Penyidik Usaha-Usaha 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia). (Wahyu Widodo, Budi 

Anwari, 2015:59) 

 

2. Sidang BPUPKI dan Usulan-Usulan Rumusan Pancasila 

Tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki 

kesiapan bangsa indonesia dalam menyongsong kemerdekaan 

dan membentuk pemerintahan sendiri. Anggota BPUPKI dilantik 

tanggal 28 Mei 1945. 

Sidang pertama BPUPKI diadakan 28 Mei – 1 Juni 1945. 

Sidang dibuka dengan sambutan wakil tentara Dai Nippon. Wakil 

Dai Nippon memberi nasihat agar BPUPKI mengadakan 

penyelidikan secara cermat terhadap dasar-dasar yang akan 

digunakan sebagai landasan negara Indonesia Merdeka. 

Tanggal 29 Mei 1945, dimulai sidang perumusan dasar 

Indonesia Merdeka oleh anggota BPUPKI. Anggota BPUPKI 

mengemukakan usulan mengenai dasar negara indonesia. 



Pidato yang diucapkan anggota BPUPKI tidak diketahui, 

Mengapa? Karena baru 3 pidato yang ditemukan teksnya secara 

lengkap. 3 teks pidato itu yang dikemukakan oleh Muhammad 

Yamin, Supomo dan Sukarno. 

Setelah tampilnya Muh Yamin, Supomo dan Soekarno 

barulah ketua BPUPKI menghentikan sidang. Dilanjutkan dengan 

pembentukan Panitia Kecil yang bertugas untuk merumuskan 

dasar negara. Ketiga orang sama-sama mengusulkan lima dasar 

negara. 

Dasar Negara yang diusulkan oleh Supomo : 

1. Persatuan 

2. Kekeluargaan 

3. Keseimbangan lahir dan batin 

4. Musyawarah 

5. Keadilan Rakyat 

 

Dasar negara yang diusulkan oleh Muh Yamin : 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan rakyat 

 

Dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno : 

1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme 

2. Peri Kemanusiaan (Internasionalisme) 

3. Mufakat atau demokrasi 

4. Kesejahteraan Sosial 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa 



g. Lima dasar pancasila yang dibuat soekarno memiliki julukan 

Pancasila. Panca berarti lima, sedangkan sila berarti asas atau 

dasar. (Wahyu Widodo, Budi Anwari, 2015:60) 

 

3. Proses Perumusan Pancasila setelah Pidato Soekarno 

Tugas panitia kecil adalah merumuskan kembali pidato 

Soekarno yang diberi nama Pancasila sebagai dasar negara itu. 

1. Perbedaan pandangan Antara Golongan Islam dan Paham 

Kebangsaan 

Dalam anggota Panitia Kecil, ada dua golongan penting 

yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila 

sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam 

menjadi dasar negara. Golongan lain menghendaki paham 

kebangsaan sebagai inti dasar negara. 

Panitia kecil menunjuk sembilan orang perumus yang 

selanjutnya dengan Panitia Sembilan. 

Anggota Panitia Sembilan adalah : 

1. Ki Bagus Hadikusuma 

2. Kyai Haji Wakhid Hasyim 

3. Muhammad Yamin 

4. Ahmad Subarjo, Mr AA. Maramis 

5. Abdul Kahar Muzakir 

6. Abikusno Cokrosuyoso 

7. Moh. Hatta 

8. H. Agus Salim 

9. Soekarno sebagai Ketua 

2. Lahirnya Piagam Jakarta 

Dalam sidang BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945, 

Soekarno melaporkan bahwa sidang Panitia Sembilan (tanggal 

22 Juni 1945) telah berhasil merumuskan Pancasila yang 

merupakan persetujuan antara Pihak Islam dan Pihak 



Kebangsaan. Rumusan Pancasila dari Panitia Sembilan itu 

dikenal sebagai Piagam Jakarta (Djakarta Karakter). 

 

Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta berbunyi : 

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam 

bagi para 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 

Soekarno mengatakan bahwa Rumusan dasar negara sila 1 

merupakan jalan tengah yang diambil akibat perbedaann 

pendapat antara golongan islam dan kebangsaan. 

Banyak muncul keberatan terhadap Piagam Jakarta ini, 

Contoh, keberatan yang disampaikan oleh Latuharhary yang 

didukung oleh Wongsonegoro dan Husein Joyodiningrat. 

Keberatan yang sama diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo 

dalam sidang ketua BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. (Wahyu 

Widodo, Budi Anwari, 2015:62) 

   

Konsep perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang 

merupakan syarat utama kemerdekaan indonesia mulai 

dibahas pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei-1 Juni 1945 

yang diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Pada 29 Mei 

1945, Moh Yamin berpidato menyampaikan gagasan mengenai 

lima dasar negara terdiri atas peri kebangsaan, peri ketuhanan, 

kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dari peri kerakyatan. 

Kelima gagasan merupakan cermin dari sejarah peradaban 

manusia Indonesia mulai dari adat istiadat, budaya, hingga 



agama yang tumbuh berkembang sejak lama di bumi 

Indonesia.  

Dasar negara yang disampaikan oleh bung Karno, beliau 

menawarkan pertama, kebangsaan indonesia atau 

nasionalisme, kedua, kemanusiaan atau internasionalisme, 

ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, 

kelima adalah ketuhanan yang maha esa. (Prima Roza,Abdul 

Gani Jusuf,Dicky R. Munaf, 2015:16-17) 

 
Pancasila Dasar Negara dan Pembukaan UUD 1945 tidak 

dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan 

pengesahan. Sejarah perumusan Pancasila Dasar Negara dan 

Pembukaan UUD 1945 secara kronologis : 

1. Tanggal 7 September 1944 

Proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah 

oleh jepang. Terlihat dalam sidang Badan Penyelidik. Latar 

belakang dibentuknya Badan Penyelidik. Jepang menderita 

kekalahan, tekanan dan serangan dari pihak sekutu. Pada 

tanggal 7 September 1944 jepang megeluarkan janji 

“Kemerdekaan Indonesia dikemudian hari” yang direncanakan 

pada tanggal 24 Agustus 1945 

2. Tanggal 29 April 1945 

Gunseikan (gubernur pemerintah balatentara Jepang di Jawa) 

membentuk Dokuritsu Zyunbi Coosakai/Badan penyelidik 

usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) tugasnya 

menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan 

Indonesia. 

3. Tanggal 28 Mei 1945 

BPUPKI dilantik oleh Gunseikan yang diketuai oleh Dr. 

Radjiman Widjodiningrat. 



 

 

4. Tanggal 29 Mei s.d. 01 juni 1945 

Sidang I BPUPKI tanggal 29 Mei s.d. 01 Juni 1945. 

Mempersiapkan Rancangan Dasar Negara Indonesia 

Merdeka. Prof. Mr. Moh Yamin mengajukan usul yang berjudul 

“Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang 

terdiri dari: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri 

ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan 

terdapat tokoh-tokoh lain yang turut andil dalam 

menyumbangkan ide, seperti Prof. Dr. Mr. R. Soepomo, P.F. 

Dahlan, Drs.Moh. Hatta 

5. Tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan 

usul tentang Konsepsi Dasar Filsafat Negara Indonesia yang 

diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut : 

a. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia 

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan 

c. Mufakat atau demokrasi 

d. Kesejahteraan social 

e. Ketuhanan yang berkebudayaan 

Pada tanggal 1 juni 1945 dibentuk panita kecil yang 

diketuai oleh Ir. Soekarno sebgai pengganti BPUPKI. 

6. Tanggal 22 juni 1945 

Hasil Rapat gabungan Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa. 

a. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka 

b. Hukum dasar diberi semacam kata pengantar 

c. BPUPKI terus bekerja sampai terbentuknya Hukum dasar 

d. Membentuk panitia kecil penyelidik usul-usul/perumus 

Negara. 

Panitia Sembilan mengadakan pertemuan di Pegangsaan 

timur 56 jakarta untuk menyusun konsep rancangan 



mukaddimah hokum dasar yang kemudian dinamakan piagam 

Jakarta. 

7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 

a. Pada tanggal 10 juli 1945 Ir. Soekarno selaku ketua 

panitia memberikan laporan. 

- Telah diusulkan 32 macam usul atau 9 kelompok usul 

dari 40 anggota 

- Tanggal 22Juni 1945 diputuskan membentuk panitia 

kecil (panitia sembilan) 

- Telah berhasil menyusun konsep rancangan 

preambule hokum dasar (piagam jakarta) 

b. Pada tanggal 11 juli 1945 dan pada hari itu juga Panitia 

Perancang Hukum Dasar telah memutuskan : 

- Membentuk panitia perancang “Declaration Of Human 

Right” 

- Segenap anggota setuju unitarisme 

- Isi prembule bukan hanya sekadar kata-kata 

- Negara dipimpin 1 orang 

c. Tanggal 13 Juli 1945, Panitia Kecil Perancang Hukum 

Dasar berhasil menghimpun usulan penting. 

d. Tanggal 14 Juli 

Pukul 15.00 s.d. 18.00 sidang mendengarkan laporan 

hasil kerja Panitia Perancang Hukum Dasar. 

e. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 

Ir. Soekarno menyamapikan kosep Rancangan Hukum 

Dasar beserta penjelasannya dan usul Drs. Moh. Hatta 

tentang Hak-hak asasi manusia. 

f. Tanggal 16 Juli 1945 

g. Menyetujui dan menerima Rancangan Hukum dasar  yang 

diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. 



Dengan ditutupnya sidang BPUPKI yang kedua maka 

tugas BPUPKI dianggap selesai kemudian dibubarkan. 

Untuk melanjutkan tugas BPUPKI maka dibentuklah PPKI. 

8. Tanggal 9 Agustus 1945 

1. PPKI dibentuk tanggal 9 Agustus 1945. PPKI adalah 

badan bentukan pemerintahan Jepang tetapi bukan alat 

pemerintaha Jepang, sebab :  

- PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi. 

- PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran dan 

caranya sendiri untuk mencapai kemerdekaan 

Indonesia Merdeka. 

- PPKI merupakan suatu badan perwujudan/perwakilan 

rakyat Indonesia. 

9. Tanggal 17 Agustus 1945 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 

10. Tanggal 18 Agustus 1945 

Pukul 10.30, dimulai sidang pleno membahas naskah 

rancangan hukum dasar dan pengesahan UUD. (Soegito, Ari 

Tri, dkk, 2016:63-71) 

 

C. PENGESAHAN PEMBUKAAN UUD 1945/PANCASILA 

DASAR NEGARA RI 

Tanggal 18 agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling 

menentukan bagi rumusan Pancasila. Hari itu akan disahkan Undang-

Undang Dasar untuk negara Indonesia merdeka. Sementara rumusan 

pancasila menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 

negara tersebut. 

Terdapat peristiwa penting yaitu pada sore hari setelah 

Kemerdekaan Negara Indonesia diproklamirkan, Moh Hatta menerima 

Nisyijima (pembantu Laksamana Maeda/AL Jepang) yang 



memberitahukan bahwa ada pesan berkaitan dengan Indonesia 

Merdeka.  

Pesan itu kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian 

Timur dibawah penguasaan AL Jepang. Isi pesannya menyatakan 

bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah yang dikuasai AL 

Jepang keberatan deng rumusan pertama (Piagam Jakarta) : Ketuhan 

dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-

pemeluknya.”  

Bagaimana dengan sikap Moh. Hatta saat itu? Hatta menyadari 

bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan 

pecahnya negara Indonesia Merdeka yang baru saja dicapai. Jika hal 

itu terjadi, tidak menutup kemungkinan daerah (indonesia) luar Jawa 

akan kembali dikuasai oleh kaum Kolonial Belanda. Oleh karena itu, 

Hatta mengatakan kepada opsir pembawa pesan tersebut, bahwa 

pesan penting itu akan disampaikan dalam sidang PPKI (Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) esok hari (tanggal 18 Agustus 

1945). 

Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Kasman 

Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka 

membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan 

Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya mereka sepakat agar Indonesia 

tidak pecah, maka sila pertama (dalam rumusan Piagam Jakarta) 

diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Wahyu Widodo, Budi 

Anwari, 2015:63) 

Sidang Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dumilai 11.30 acara 

pokok membahas Rancangan Hukum Dasar untuk ditetapkan menjadi 

Undang-Undang Dasar (termasuk Pembukaan Undang Undang 

Dasar) suatu negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945. 

Atas tanggung jawab Ketua PPKI, maka badan itu 

disempurnakan dengan ditambah 6 orang anggota baru untuk 



mewakili golongan-golongan yang belum terwakili dalam keanggotaan 

PPKI, maka badan ini dianggap sebagai badan yang mewakili seluruh 

daerah/rakyat Indonesia. 

Keputusan sidang pleno PPKI : 

1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan : 

a. Menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan 

menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. 

b. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa 

perubahan dengan UUD Negara Republik Indonesia, yang 

dikenal dengan UUD 1945 

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang dikenal Badan 

Musyawarah Darurat 

Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan 

pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang 

dipimpin langsung oleh ketua PPKI. Piagam Jakarta dengan 

beberapa perubahan ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 

Negara Republik Indonesia, maka untuk mengetahui perubahan-

perubahan yang terjadi dapat diikuti proses pengesahannya. 

(Sekretariat Negara RI, 1995:413). (Soegito, Ari Tri, dkk, 

2016:71-72) 

 

PEMBUKAAN UUD 1945 

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, 

dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. 

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. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan 

yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini 

kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah 

negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang 

Maha Esa,  kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan 

Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Setuju Tuan-tuan? 

Para Anggota : 

Setuju. 

Dengan ini sahlah Pembukaan Undang-Undang dasar negara 

Republik Indonesia. Perubahan-perubahan yang diberitahukan 

paduka Tuan Zimukyokutyo, Tuan-tuan telah mengetahui. (Soegito, 

Ari Tri, dkk, 2016:77-78) 

 

 

 

 

 



D. PERKEMBANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR 

NEGARA 

 

Perkembangan pancasila sebagai Dasar Negara, menurut 

Koento Wibisono: tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, tahap 1969-

1994 sebagai tahap pembagunan ekonomi, tahap 1995-2020  sebagai 

tahap respositioning pancasila. 

Penahapan perkembangan pancasila menurut para ahli hukum 

ketatanegaraan: 1945-1949 masa UUD 1945 pertama, 1949-1950 

masa konstitusi RIS, 1950-1959 masa UUDS 1950, 1959-1965 masa 

orde lama, 1966-1998 masa orde baru, dan 1998- sekarang masa 

reformasi. (Soegito A.T,2001) 

Dimensi Pancasila 

1.  Realita 

2. Idealitas 

3. Fleksibilitas 

Generasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukkan keluasan dan 

kedalam wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah 

berhasil merumuskan gagasan vital sebagaimana dicantumkan didalam 

pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara 

ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif (Koento 

Wibisono, 2001:2). Oleh karena itu Profesor Notonegoro menyatakan 

bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah dokumen 

kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah kontemporer setelah 

American Declaration of Independence 1776. Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-nilai luhur yang 

bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan dasar yang 

kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 

Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai 

dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia (Koento Wibisono, 



2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar 

negara dalam tiga tahap yaitu : (1) tahap 1945-1968 sebagai tahap 

politis, (2) tahap 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan 

(3) tahap 1995-2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Penahapan 

ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum 

ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila Dasar 

Negara yaitu :  

1. 1945-1949 masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama 

2. 1949-1950 masa konstitusi RIS  

3. 1950-1959 masa UUDS 1950  

4. 1959-1965 masa orde lama 

5. 1966-1998 masa orde baru dan  

6. 1998-sekarang masa reformasi.  

Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan pendekatan, yaitu 

dari segi politik dan dari segi hukum. 

Berdasarkan hal tersebut diatas Koento Wibisono (2001) 

menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila 

sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus 

diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, 

dieksplorasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya yaitu : 

Realitasnya bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya 

dikonkritisasikan sebagai cerminan kondisi obyektif yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat 

“sein im sollen dan sollen im sein” 

Idealitasnya bahwa idelisme yang terkandung didalamnya bukanlah 

sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobyektifitasikan sebagai akta 

kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga 

masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari 

esok yang lebih baik. 

Fleksibilitasnya dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi 

yang sudah selesai dan mendeg dalam kebekuan dogmatis dan 



normatif, melainkan terbuka bagi tafsi-tafsir baru untuk memenuhi 

kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang, dengan demikian 

tanpa kehilangan nilai hakikinya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan 

serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa 

dan negara dengan jiwa semangat Bhinneka Tunggal Ika. 

Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada 

pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila 

dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan disintegrasi. 

Moralitas Pancasila harus disertai (penegakan supremasi hukum). 

(Soegito, Ari Tri, dkk, 2016:78-80) 

 

1. Pancasila Pra Kemerdekaan  

Ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, ketua BPUPKI, pada 

tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk 

mengemukakan dasar negara indonesia merdeka, permintaan ini 

menimbulkan rangsangan anamnesis. Hal ini mendorong untuk 

menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan 

kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011:4).  

Pada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, 

tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulan. 29 

Mei 1945 Mr Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar 

negara : 

1. Peri Kebangsaan 

2. Peri Kemanusiaan 

3. Peri Ketuhanan 

4. Peri Kerakyatan 

5. Kesejahteraan Rakyat 

Prof. Dr Soepomo mengusulkan: 

1. Teori negara perseorangan (individualis) 

2. Paham negara kelas 

3. Paham negara integralistik 



Ir Soekarno mengusulkan : 

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia) 

2. Internasionalisme (peri kemanusiaan) 

3. Mufakat (demokrasi) 

4. Kesejahteraan sosial 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa (berkebudayaan).(Kaelan, 

2000:37-40) 

Pada pidato 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengatakan 

“Maaf, beribi maaf! Banyak anggota telah berpidato dan dalam 

pidato mereka itu diutarakan hal yang sebenarnya bukan 

permintaaan Paduka Tuan Ketua yang mulia yaitu bukan 

dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang 

diminta oleh Paduka Tuan Ketua Mulia ialah dalam Bahasa 

Belanda: “Philosofische grand-slag” daripada Indonesia Merdeka. 

Philosofische grand-slag itulah pundamen filsafat, pikiran yang 

sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedungan Indonesia 

yang kekal dan abadi”. (Bahar,1995:65) 

 Penemuan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa terjadi 

tanggal 1 Juni 1945. Ir Soekarno menyebutkan lima dasar bagi 

Indonesia merdeka. Alternatifnya dapat diperas menjadi Tri Sila 

bahkan Eka Sila. Tri Sila meliputi: socio-nationalisme, socio 

democrative, dan ke-Tuhanan. Sedangkan Eka Sila yaitu “Gotong 

Royong”. Tetapi yang lahir dengan nama Pancasila. 

(Notosusanto,1981:21) 

 Pada awal kelahirannya menurut Onghokham dan Andi 

Achdian, Pancasila tidak lebih sebagai konrak sosial. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh sengitnya perdebatan dari negosiasi di tubuh 

BPUPKI dan PPKI ketika menyepakati dasar negara yang 

digunakan Indonesia Merdeka. (Ali,2009:17) 

 

 



2. Pancasila Era Kemerdekaan 

Awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh 

yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. 

Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam 

dua kubu. Pertama, tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih 

dari sekedar kompromi politik atau kontrak sosial. Mereka 

memandang pancasila sebuah filsafat sosial atau weltanschauung 

bangsa. Kedua, mereka yang menempatkan pancasila sebagai 

sebuah kompromi politik. Dasar argumentasinya adalah fakta 

yang muncul dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada 

saat itu benar-benar merupaka kompromi politik diantara golongan 

nasionalis netral agama. (Sidik Djojosukarto dan Sutan takdir 

Alisyahbana dkk). Dan nasionalis islam (Hamka, Syaifuddin Zuhri 

sampai Muhammad Natsir dkk) mengenai dasar negara.  

 

3. Pancasila Era Orde Lama 

Terdapat dua pandangan besar terhadap Dasar Negara 

yang berpengaruh terhadap munculnya Dekrit Presiden. 

Pandangan mereka yang memenuhi anjuran Presiden/Peerintah 

untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 dengan Pancasila 

sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai Dasar 

Negara. Sedangkan pihak lain menyetujui kebali ke UUD 1945. 

Tanpa cadangan artinya dengan Pancasila seperti yang 

dirumuskan dalam Pembukaan UUD yang disahkan PPKI tanggal 

18 Agustus 1945 sebagai Dasar Negara. Namun usulan tersebut 

tidak mencapai kuorum keputusan sidang konstituante. 

(Anshari,1981:99) 

 

4. Pancasila Era Orde Baru 

Pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 1967 Presiden 

Soeharto mengatakan “Pancasila makin banyak mengalami ujian 



zaman dan maki bulat tekad kita mempertahankan Pancasila”. 

Presiden Soeharto juga mengatakan “Pancasila sama sekali 

bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, dikeramatkan 

dalam naskah UUD, melainkan Pancasila haris diamalkan. 

(Setiardja,1994:5) 

Pancasila dijadikan sebagai political force disamping 

sebagai kekuatan ritual. Pada 1 Juni 1968 presiden Soeharto 

megatakan bahwa pancasila sebagai pegangan hidup bangsa 

akan membuat bangsa indonesia tidak loyo, bahkan jika ada 

pihak-pihak tertentu mau mengganti, merubah Pancasila dan 

menyimpang dari Pancasila pasti digagalkan.(Pranoto dalam 

Dodo dan Endah(ed),2010:42). 
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