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KUTIPAN (1)

 “Didalam Indonesia Merdeka itulah kita memerdekakan
rakyat kita. Didalam Indonesia Merdeka itulah kita
memerdekakan hatinya bangsa kita!” (Soekarno, 1 Juni
1945)

 “Dasar negara yang kita butuhkan ialah pertama: harus
satu dasar yang dapat mempersatukan. Kedua: satu dasar
yang memberi arah bagi perikehidupan negara kita itu. 
Katakanlah dasar statis, di atas mana kita bisa hidup
bersatu dan dasar dinamis ke arah mana kita harus
berjalan, juga sebagai negara” (Soekarno, 26 Mei 1958)



KUTIPAN (2)

“… djikalau bangsa Indonesia ingin supaja Pantja Sila 
jang saja usulkan ini, mendjadi suatu realiteit, jakni 
djikalau kita ingin hidup mendjadi satu bangsa, satu 
nationaliteit jang merdeka, ingin hidup sebagai anggota 
jang merdeka penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup 
diatas dasarnja permusjawaratan, ingin hidup sempurna 
dengan sosiale rechtvaardigheid, ingin hidup sedjahtera 
dan aman, dengan ke-Tuhanan jang luas dan sempurna, 
djangan lupa akan sjarat untuk menjelenggarakannja, 
ialah perdjoeangan, perdjoeangan, dan sekali lagi 
perdjoeangan. 

(Soekarno 1 Juni 1945)



KUTIPAN (3)

”Satu hal harus kita kemukakan, kita jangan lupa bahwa
Pancasila adalah soal perjuangan. Pancasila tidak kita
warisi dari nenek moyang kita menurut hokum Mendel. 
Pancasila adalah soal keyakinan dan pendirian yang 
asasi. Pancasila tidak akan bisa tertanam dalam jiwa kita
jika kita sendiri masing-masing tidak berjuang. Baik untuk
masyarakat dan negara maupun untuk setiap individu. 
Usaha penanaman Pancasila harus berjalan terus menerus, 
tak ada hentinya. Tak seorang pun akan menjadi
Pancasilais kalua dia tidak membuat dirinya Pancasilais. 
Negara kita tidak akan menjadi negara Pancasila jika kita
tidak membuatnya terus menerus”. (Driyarkara, 1966)



PANCASILA

 Fondasi dibangun sebelum gedung bangunan didirikan.

 Kelahiran seseorang diperingati sesuai dengan saat keluar

dari rahim ibu, bukan keluarnya akte kelahiran.

 Penjelasan tentang istilah Pancasila sebagai dasar negara 

yang otentik hanya ditemukan dalam naskah pidato 1 

Juni.

 “Panitia Lima” yang diketuai oleh Bung Hatta dibentuk

oleh Jenderal Soerono atas perintah Presiden Soeharto.



 Selama sidang BPUPK banyak yang mengajukan pendapat. 

Anggota yang dapat menjawab pertanyaan ketua Sidang, 

dr.Radjiman Wediodiningrat; 

 Apakah dasar dari negara yang akan kita bentuk itu? Hanya

Soekarno. Melalui pidato tanpa teks, Soekarno berhasil

merumuskan pemikiran ideologis dalam perjalanan hidupnya

serta suasana sidang BPUPK sebelumnya.

 Pidato BK 1 Juni  Rumusan Piagam Jakarta 22 

JuniPembukaan UUD 18 Agustus 1945 sebagai rangkaian

proses yang tidak terpisahkan



PEMBENTUKAN

BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN 

KEMERDEKAAN  (BPUPK) 

Menjelang akhir perang Duni II di Asia, tanggal 29 April 1945,  

Tentara Pendudukan Jepang di Jawa membentuk suatu badan

Dokuritsu Zumbi Coosakai yang bertugas untuk menyelidiki hal-

hal penting dan berhubungan dengan Kemerdekaan bangsa

Indonesia.

SUSUNAN 

PENGURUS BPUPK 

TERDIRI DARI 62 

ORANG + 8  

ANGGOTA 

ISTIMEWA. Pada 

tanggal 10 Juli ada

penambahan 6 

anggota baru.

MASA SIDANG I

(29 Mei – 1 Juni 1945)

MASA SIDANG I

(10 – 17 Juli 1945)

MEMBICARAKAN 

PERUMUSAN DASAR 

NEGARA INDONESIA 

MERDEKA

MEMBAHAS 

RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG 

DASAR



PIDATO SOEKARNO 1 JUNI 1945

PANCASILA TRISILA EKASILA

GOTONG 

ROYONG

Sosio

Nasionalisme

Sosio

Demokrasi

Ketuhanan

Kebangsaan 

Indonesia

Internasionalisme 

atau

Perikemanusiaan

Mufakat atau 

Demokrasi

Kesejahteraan 

Sosial

Ketuhanan Yang 

Maha Esa



PANITIA DELAPAN

Ir. Soekarno 
(Ketua)

Drs. Moh. Hatta 
(Kebangsaan)

Mr. Moh Yamin 
(Kebangsaan)

Mr. A. A 
Maramis 

(Kebangssaan)

R. Otto 
Iskandardinata 
(Kebangsaan)

M. S 
Kartohadikoesoemoe 

(Kebangsaan)

Ki Bagoes 
Hadikoesoemoe 

(Islam)

K.H Wachid Hasjim 
(Islam)

(Dibentuk oleh BPUPK tanggal 1 Juni 1945)



PANITIA
KECIL/PANITIA  

SEMBILAN
(PANCASILA DALAM
PIAGAM  JAKARTA)

22 JUNI 1945

PIAGAM JAKARTA

1. Dengan Menjalankan
Syariat Islam Bagi
Pemeluk-pemeluknya

2. Kemanusiaan Yang Adil
Dan  Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan Yang Dipimpin
Oleh Hikmat
Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan /  
Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi
Seluruh Rakyat Indonesia

SIDANG PPKI
(PANCASILA DALAM  

PEMBUKAAN
UUD NRI TAHUN 1945)  

18 AGUSTUS 1945

PANCASILA
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

SIDANG PERTAMA BPUPKI  
(Ir. SOEKARNO

MENAWARKAN  5 PRINSIP 
DASAR NEGARA  YANG 

DIBERI NAMA  PANCASILA)
1 JUNI 1945

DASAR
NEGARA/PANCASILA

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme Atau
Perikemanusiaan

3. Mufakat Atau Demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan

PROSES PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Dokumen sejarah perumusan Pancasila yang bermula dari 1 Juni, 22 Juni, hingga teks final 18 
Agustus 1945 merupakan satu kesatuan proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. 



Sebuah negara-bangsa yang mengikat banyak suku bangsa, bahasa, & agama, di lebih
dari 17.508 pulau, diperlukan suatu konsepsi, kemauan & kemampuan yang kuat
untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan, dengan dasar negara yang
dapat meletakkan segenap elemen bangsa di atas suatu landasan yang statis (meja
statis), sekaligus dapat memberi tuntunan yang dinamis (leitstar dinamis”)

Visi Negara 

Indonesia adalah 

“Merdeka, 

Bersatu, 

Berdaulat, Adil 

dan Makmur”

Misi 

Kemerdekaan

Indonesia

Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan 

umum

Mencerdaskan kehidupan 

bangsa;
Melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian 

abadi  dan keadilan sosial 



TATANAN BARU

 Pandemi Covid–19 perlu dijadikan momentum untuk refleksi

dan reorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Protokoler kesehatan manjadi aktivitas keseharian (pakai

masker, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun)

 Aktivitas bersama, termasuk acara ritual keagamaan makin

berkurang  Individuasi (bukan individualisme) yang kreatif

dan bertanggungjawab.

 Pemanfaatan teknologi yang terkait dengan aktivitas online 

makin meningkat

 Aktivitas ekonomi, social, politik dan budaya harus terus

bergerak tanpa tahu kapan pandemic berakhir.



PANCASILA SEBAGAI SUMBER INSPIRASI

1. Pancasila sebagai Philosophische grondslag, filsafat, pikiran
yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan Gedung 
Indonesia merdeka yang kekal dan abadi hanya dapat
diperoleh melalui “jalan tinggi”.

2. Jalan tinggi itu perlu refleksi dan inovasi yang memungkinkan
seseorang tetap teguh dan tidak mudah menyerah pada 
kesulitan yang dihadapi demi masa depan yang lebih baik
 Paradok sejarah.

3. Sikap hidup, termasuk pengelolaan dan penguasaan IPTEKS 
perlu “pendekatan dan tata cara baru” agar dapat
mengembangkan inovasi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

4. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 nilai-nilai gotong 
royong, gerakan pilantropis, kreativitas dan inovasi makin
tumbuh di kalangan masyarakat.



PERLUNYA PIKIRAN PROGRESIF

1. Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai wacana untuk
mengkaji realitas kehidupan, termasuk dalam proses 
menyikapi kehidupan di era New Normal

2. Memanfaatkan tatanan baru sebagai sarana belajar dan 
mempertajam sensibilitas kemanusiaan tanpa terjebak sekat 
primordialisme  Merawat Jiwa.

3. Menjaga martabat, harga diri pribadi dan bangsa, untuk
tidak mudah mengeluh dan menyerah agar 
kemandirian/kedaulatan dan kemajuan bangsa dapat tetap
terjaga

4. Terus melakukan terobosan, kreativitas, inovasi dan 
kolaborasi (gotong royong) antar komponen bangsa di era 
New Normal



MENEGUHKAN KEMBALI PANCASILA

 Tata kelola negara dan pemerintahan harus dikembalikan

pada nilai-nilai fundamental Pancasila.

 Semua regulasi dan kebijakan negara harus dikembalikan

pada nilai nilai Pancasila.

 Pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan

publik harus dilakukan secara terus menerus.

 Nilai- nilai Pancasila harus diperjuangkan sebagai laku

hidup sebagai “DIALOG KERJA” selain “DIALOG 

TEORETIS”.



MUTIARA PANCASILA



MUTIARA PANCASILA





MUTIARA PANCASILA





Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum 

bangsa Indonesia untuk menggelorakan kembali

nilai-nilai Pancasila agar modal social makin

kokoh. Dan secara simultan perlu peningkatan

penguasaan dan pengembangan IPTEKS untuk

kemandirian dan kemajuan bangsa. Kebijakan

politik yang berbasis nilai-nilai Pancasila perlu

terus digelorakan.


