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PANCASILA 
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Fisipol Umy 



PANCASILA, Pengertian dan Fungsi 

I. Pengertian:  
Panca : lima, 5 

Sila : dasar, azas, pedoman, landasan, prinsip 

• Jadi Pancasila adalah 5 (lima) buah pedoman, azas, atau 
dasar/prinsip yang menjadi acauan bagi manusia yang 
mempercayainya 

 

Contoh penerapan Lima Prinsip Dasar/Pancasila 

 Bidang Agama (Islam) : Rukun Islam ada 5 

 Bidang gizi/kesehatan : 4 sehat, lima sempurna 

 Lingkungan sekolah : Lima K (Keindahan, Keamanan, Kebersihan, 
Kerapian dan Kesopanan), dll 



PANCASILA yang mana ? 

Yang dimaksud dalam Kuliah Pancasila 
(ini)  adalah : 
Pancasila-nya bangsa Indonesia yang bersumber 
pokok pada dan terdapat di dalam Pembukaan 
UUD ’45, khususnya pada alenia ke-4 (Lima 
Prinsip/ Dasar Negara Republik Indonesia),  
…………… 



Yaitu : 
1.Ketuhanan 

2.Kemanusiaan 

3.Persatuan 

4.Demokrasi 

5.Kesejahteraan 



• Ketuhanan yang maha esa 

• Kemanusiaan yang adil dan 
beradap 

• Persatuan Indonesia 

• Kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan 

• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia 

Lima Prinsip 
Negara Republik 

Indonesia itu 
adalah 



II. Fungsi (sifat dasar) Pancasila : 

1. Pancasila sebagai Dasar Negara 
(Konstitusional, Yuridis Kenegaraan) 
Yakni Pancasila seperti yang termaktub dalam 
konstitusi proklamasi, sebagai Hk Dasar dalam 
bernegara, berbangsa dan bermasyarakat :  

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber Hk 

Terdapat di dalam alenia IV, Pembukaan UUD ’45 

Sebagai landasan pokok bagi per-UU-an lain 



2. Pancasila sebagai Ideologi Nasional 
Adalah Pancasila yang berfungsi sebagai 
pengarah/pedoman cara berpikir dan cara kerja 
bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita 
(perjuangan) yang ingin dicapainya 

Ps berfungsi untuk Pedoman Pembangunan 

Arah politik bangsa 

Penentuan kebijakan/publik policy 

Sistem pengetahuan untuk mendukung 
kekuasaan 



3. Pancasila sbg Pandangan Hidup Bangsa 

 Berisi tentang ajaran nilai-nilai budaya 

 Sesuai dengan latar belakang sejarah 
bangsa Indonesia 

 Sebagai pedoman tata krama 
bermasyarakat Indonesia 

 



 Sebagai pandangan hidup = Pancasila 
berfungsi sebagai falsafah bangsa/ 
filsafat yg hrs di anut 

 Sebagai jatidiri bangsa Indonesia yang 
berasal dari nilai-nilai hidup sehari-hari 
masyarakat Indonesia 

 Nilai hidup: terkristal menjadi sila-sila 
Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, 
Persatuan, Musyawarah dan 
Kesejahteraan). 


