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•MENGAPA ADA 
IDEOLOGI 
PANCASILA?



PERTANYAAN KHUSUS :

1.Mengapa Indonesia berpenduduk 70 juta bisa di 
jajah Belanda yang hanya berpenduduk 3 juta?

2.Mengapa miskin?

3.Mengapa tidak merdeka? 

4. Bagaimana cara Indonesia Merdeka?

5. Kalau Indonesia merdeka Dasar Negara apa yang 
akan digunakan?



DASAR ILMIAH PENGGALIAN IDEOLOGI 
PANCASILA

Tinjauan kritis secara ilmiah selama

27 tahun ( 1918-1945) berdasar :

Sejarah nasional dan dunia

Ilmu bumi nasional dan dunia

Geopolitik

mohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa



BAHAN DAN CARA

Bahan : 
ratusan buku dan artikel
wawancara dan diskusi
praktek lapangan 
perenungan yang dalam di penjara atau
diluar penjara
mohon petunjuk Tuhan Yang Maha Esa

Cara : 
Ditulis dalam bentuk artikel
Pidato di depan Sidang Pleno BPUPKI 1 Juni 1945









Ibu Pertiwi (Ismail Marzuki)

Kulihat ibu pertiwi
Sedang bersusah hati
Air matanya berlinang
Mas intannya terkenang

Hutan gunung sawah lautan
Simpanan kekayaan
Kini ibu sedang susah
Merintih dan berdoa
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BUDI UTOMO

dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Sutomo



KI HAJAR DEWANTARA



Bangun Pemudi Pemuda (Alfred Simanjuntak)

Bangun pemudi pemuda Indonesia
Tangan bajumu singsingkan untuk negara
Masa yang akan datang kewajibanmu lah
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Menjadi tanggunganmu terhadap nusa



KONGRES PEMUDA



Satu Nusa Satu Bangsa (Liberty Manik)
Satu nusa
Satu bangsa
Satu bahasa kita

Tanah air
Pasti jaya
Untuk S’lama-lamanya

Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa
Dan Bahasa
Kita bela bersama
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TAHAP PERUMUSAN IDEOLOGI 
PANCASILA

1. Perbedaan suatu bangsa dalam mencapai
kemerdekaanya berbeda-beda

2. Sifat Ibu Kapitalisme
3. Sifat Anak Imperialisme
4. Cara melawan imperialisme tergantung kondisi

yang menjajah dan dijajah
5. Revolusi kemerdekaan Indonesia
6. Pengertian Negara dan Syarat Dasar Negara
7. Meja statis
8. Leitstar dinamis



1. BERBEDA CARA MENCAPAI 
KEMERDEKAAN 

Penjajahan oleh bangsa asing
1. Bangsa Amerika melawan Inggris
2. Bangsa India melawan Inggris
3. Bangsa Indonesia melawan Belanda
4. Bangsa Filipina melawan Spanyol
Penjajahan oleh bangsa sendiri.
1. Revolusi Perancis : Kelas menengah/kaya

melawan bangsawan dan kaum gereja
2. Revolusi Soviet : kaum proletar dan tani

melawan bangsawan dan kaum kaya



2. SIFAT IBU KAPITALISME

Tabiat Kapitalisme tergantung negara tersebut
mempunyai berapa banyak Sumber Daya
Alam (SDA)

Contoh klasik 4 Kapitalisme:

1. Amerika :  melimpah

2. Inggris : sedikit kurang melimpah

3. Belanda : lebih kurang

4. Spanyol : sedikit



3. SIFAT IBU KAPITALISME DAN ANAK  
IMPERIALISME 

Amerika : SDA melimpah, kapitalisme royal,
imperialisme liberal

Inggris : SDA sedikit kurang, kapitalisme setengah
royal, imperalisme setengah liberal

Belanda : SDA lebih sedikit, kapitalisme setengah
ortodoks, imperialisme setengah kikir, menindas

Spanyol : SDA sedikit, kapitalisme sangat ortodoks,
imperialisme kikir, sangat menindas



SIFAT IMPERIALISME MASA DATANG

Dalam pertumbuhannya watak
imperialisme-imperialisme itu akan
mendekati satu sama lain, menjadi suatu
konglomerasi.

 Tak mudah dibedakan sifat wataknya
satu sama lain



4. KONDISI YANG MENJAJAH DAN 
DIJAJAH

Dijajah oleh bangsa lain:

1. Kemerdekaan Amerika

2. Kemerdekaan India

3. Kemerdekaan Indonesia

4. Kemerdekaan Filipina

Dijajah oleh bangsa sendiri:

1. Revolusi Perancis

2. Revolusi Soviet



REVOLUSI AMERIKA

• Declaration of Independence 1776

• Perjuangan kaum atasan dibawah pimpinan Thomas Jefferson, 
Thomas Paine, George Washington, dll.

• Kaum elit berhasil membuat tentara yang dapat mengalahkan
tentara Inggris. 

• Revolusi Amerika bukan revolusi rakyat.





REVOLUSI INDIA

• Revolusi India pada hakekatnya dilakukan
oleh kelas middenstand (menengah) dan
borjuis India. Dengan menggunakan
tenaga rakyat.

• Sama dengan revolusi Perancis 1789.





IMPERIALISME INGGRIS DI INDIA 

• Swadesi anjuran kepada bangsa untuk
membuat sendiri keperluan hidupnya 
menentang kapitalisme boycott action

• Swadesi bersifat kolot tidak mau kemodernan

• Ahimsa satyagraha (setia kepada kebenaran) 
 non cooperation



IMPERIALISME SPANYOL DI FILIPINA

• Bersifat ortodoks.

• Rakyat benar-benar ditindas, salah sedikit dipenjara,
hanya dibuat sedikit sekolahan.

• Tokoh penentang imperialisme: Dr. Rizal, Apolinario
Mabini, Aquinaldo.

Jose Rizal Apolinario Mabini



IMPERIALISME AMERIKA DI FILIPINA

• Bersifat liberal. Buka sekolah-sekolah, dsb.

• 1904 – 1947 Filipina boleh menjadi bangsa yang 
merdeka tapi dengan injeksi Amerika.

• Perlawanan terhadap imperialisme Amerika tidak
sehebat ketika melawan imperialisme Spanyol
dikarenakan corak imperialisme.



REVOLUSI PERANCIS

• Kapitalisme – Imperalisme Perancis di
hancurkan oleh pengusaha, politisi , yang 
menggunakan rakyat.

• Setelah kapitalisme – imperialisme hancur, 
pemberontakan berhasil, rakyat ditinggal





REVOLUSI SOVIET

• Revolusi Soviet adalah revolusi dari kelas
proletar dan tani menggugurkan
kapitalisme borjuis.

• Kaum kapitalisme -borjuis sebagai obyek
penggempuran.





REVOLUSI INDONESIA

• Indonesia tidak punya kelas menengah

• Revolusi Indonesia adalah revolusi seluruh
rakyat.



MELAWAN IMPERIALISME

• Gerakan melawan imperialisme di
Indonesia adalah gerakan dari rakyat
Indonesia yang kecil-kecil, buruh, tani, 
pedagang, nelayan, dsb.  PERSATUAN 
RAKYAT INDONESIA

• Tidak ada borjuasi nasional yang 
menunggangi rakyat jelata dalam
melawan imperialisme.



PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG

• Satu-satunya alat untuk melawan
imperialisme adalah persatuan berbagai
elemen.

• Musuh persatuan :  Persoalan kepentingan
golongan, agama, kedaerahan, dsb.

• Untuk mempersatukan marhaen dimasukkan
elemen keaslian Indonesia, Gotong Royong.

• Imperialisme harus dilawan dengan ber-
Gotong Royong.



PANCASILA ALAT PEMERSATU

• Selain weltanschauung, Pancasila adalah
alat pemersatu.

• Bangsa Indonesia dari Sabang sampai
Merauke hanya dapat bersatu padu di atas
dasar Pancasila.

• Pancasila sebagai alat pemersatu dalam
melawan imperialisme.



1.KETUHANAN YANG MAHA ESA

• Masyarakat Indonesia itu digambarkan
bershaf-shaf. Ada shaf Pra Hindu, shaf Hindu,
shaf Islam, dan shaf Imperialis

• Pancasila digali hingga sampai ke shaf pra-
Hindu.

• Bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam
pemujaan kepada sesuatu yang ia menaruh
segenap harapan dan kepercayaannya.



2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN 
BERADAB

• Kemanusiaan adalah alam manusia ini, de mensheid. Sekarang
dunia ini berkemanusiaan 7,6 triliun jiwa.

• Perikemanusiaan (menselijkheid) adalah jiwa yang merasakan
bahwa antara manusia dengan lain manusia ada
hubungannya, jiwa yang hendak membedakan jiwa manusia
itu lebih tinggi dari jiwa binatang.

• Persamaan sebagai sesame mahluk ciptaan Nya yang  luhur
lahir batin (adab)



3.PERSATUAN INDONESIA

Beribu pulau
Berjuta rakyat
Berratus bahasa ibu, suku bangsa, budaya
Yang disatukan oleh laut menjadi Zamrud
Katulistiwa
Nasionalisme hanyalah dapat hidup subur di dalam 
tamansarinya internasionalisme. Internasionalisme 
hanyalah dapat hidup subur jika berakar di buminya 
nasionalisme. Dua ini harus wahyu-mewahyui satu 
sama lain.



4.KEDAULATAN YANG DIPIMPIN OLEHHIKMAT 
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAARAN PERWAKILAN

• Demokrasi merupakan salah satu alat untuk 
mencapai suatu masyarakat dengan bentuk 
tertentu.

• Bagi bangsa Indonesia, demokrasi atau 
kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, 
satu corak kepribadian bangsa Indonesia, satu 
corak yang tidak perlu sama dengan corak 
demokrasi yang dipergunakan oleh bangsa-
bangsa lain sebagai alat teknis



5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH 
RAKYAT INDONESIA

• Keadilan sosial adalah suatu masyarakat atau
sifat suatu masyarakat adil dan makmur, 
berbahagia untuk semua orang, tidak ada
penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada
penghisapan



PERSATUAN DAN GOTONG ROYONG

• Satu-satunya alat untuk melawan
imperialisme adalah persatuan berbagai
elemen.

• Musuh persatuan :  Persoalan kepentingan
golongan, agama, kedaerahan, dsb.

• Untuk mempersatukan marhaen dimasukkan
elemen keaslian Indonesia, Gotong Royong.

• Imperialisme harus dilawan dengan ber-
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PANCASILA ALAT PEMERSATU

• Selain weltanschauung, Pancasila adalah
alat pemersatu.

• Bangsa Indonesia dari Sabang sampai
Merauke hanya dapat bersatu padu di atas
dasar Pancasila.

• Pancasila sebagai alat pemersatu dalam
melawan imperialisme.



PERTANYAAN DAN JAWABAN :

1.Mengapa Indonesia berpenduduk 70 juta bisa di jajah 
Belanda yang hanya berpenduduk 3 juta? KARENA TIDAK 
BERSATU, Musuh persatuan :  Persoalan kepentingan
golongan, agama, kedaerahan, dsb.
2.Mengapa miskin? KARENA DIJAJAH 350 TAHUN
3.Mengapa tidak merdeka? TIDAK ADA PERSATUAN
4. Bagaimana cara Indonesia Merdeka? PERSATUAN 
SELURUH RAKYAT
5. Kalau Indonesia merdeka Dasar Negara apa yang akan
digunakan? PANCASILA



SYARAT DASAR NEGARA

1. Meja statis:

Dasar statis harus terdiri dan elemen

elemen yang ada pada jiwa Indonesia

2. Leitstar dinamis

Bintang pimpinan yang dinamis



URUSAN NEGARA DAN AGAMA

Negara :                                          Agama

1.Organisasi kekuasaan - bukan

2.Mempunyai wilayah - lintas wilayah

3.Mempunyai rakyat - umat

4.Mempunyai pemerintah- tidak ada

5.Tujuan : adil makmur - sorga



DINAMIKA 1945-2019
Musuh persatuan :  Persoalan kepentingan
golongan, agama, kedaerahan, dsb.

• Pemberontakan PKI 1948, 1965

• Jawa Barat DI/TII Kartosuwiryo, Aceh :Daud
Beureueh, Sulawesi Selatan Kahar Muzakar, 
Sumatera Barat PRRI, Sulawesi Utara 
Permesta, Maluku RMS, Poso, Ambon, dll

• PEMILU,PILKADA? Menyalahi prinsip Pancasila 
terutama sila IV.



PESAN PRESIDEN SUKARNO (1958)

• Kejadian sekarang membuktikan dengan sejelas-
jelasnya bahwa jikalau tidak diatas dasar
Pancasila kita terpecah belah, membuktikan
dengan jelas bahwa hanya Pancasila lah yang 
dapat mengutuhkan negara kita--- bahwa kita
membutuhkan persatuan dan bahwa Pancasila 
adalah kecuali suatu weltanschaaung adalah alat
pemersatu dari rakyat Indonesia yang aneka
warna ini ( Bung Karno, dalam Pendahulauan
Kursus Pancasila, di Istana Negara, 26 Mei 1958)



TERIMA KASIH


