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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ideologi Pancasila yang dikenal dan dijadikan landasan filosofi bangsa 

Indonesia terlahir dari berbagai proses perdebatan yang panjang dan tidak 

terlahir begitu saja. Walaupun sempat terpendam lama di bumi nusantara, 

namun berhasil untuk digali kembali oleh para pendiri negara Indonesia. 

Melalui persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia kemudian disingkat BPUPKI, para peserta sidang mencoba 

menjawab pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat yang diucapkan dalam 

bahasa jawa, “Indonesia merdeka mangkemeniko dasaripun menopo?” yang 

kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Indonesia merdeka nanti 

dasarnya apa?. 

Hal menarik sekitar tahun 1945 adalah bahasa daerah dijadikan 

sebagai komunikasi tersembunyi supaya Jepang tidak mengetahui dari maksud 

dari apa yang diucapkan. Bahasa daerah seperti menjadi sebuah kode rahasia 

untuk menyebar luaskan sebuah berita atau maksud tertentu dari para pendiri 

negara agar diterima oleh seluruh masyarakat luas tanpa diketahui secara 

detail oleh Jepang. Hal ini juga terjadi ketika penyebar luasan berita 

proklamasi seperti dijelaskan dalam Historia.id. 

Selama proses persidangan ada banyak anggota yang tidak menjawab 

pertanyaan Radjiman Wedyodiningrat tersebut, karena takut menimbulkan 

persoalan filosofi yang akan berkepanjangan seperti yang dijelaskan oleh 
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Mohammad Hatta dalam buku Uraian Pancasila. Wajar jika sekarang kita 

hanya mengetahui tiga usulan dari anggota persidangan mengenai dasar 

negara Indonesia. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo 

pada tanggal 31 Mei 1945 dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 

Melalui Panitia Sembilan yang diketuai oleh Soekarno, pada tanggal 

22 Juni 1945 dihasilkan rumusan dasar negara yang akan ditetapkan pada 

tanggal 18 Agustus 1945 nantinya melalui Pantia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (PPKI). Rumusan dasar negara yang dihasilkan melalui kesepakatan 

bersama antara tokoh kebangsaan dan golongan Islam dihasilkan Piagam 

Jakarta (Jakarta Charter). 

Pada tanggal 18 Agustus melalui sidang PPKI, Mohammad Hatta 

meminta diundur untuk melakukan pendekatan dengan kelompok Islam 

sehubungan dengan berita yang didapat pada sore harinya tanggal 17 Agustus 

1945 bahwa wakil-wakil protestas dan khatolik di Indonesia Timur keberatan 

dengan “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari‟at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” dan akhirnya di ganti dengan “Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. Dan dasar negara disahkan dengan rumusan yang kita kenal seperti saat 

ini. 

A.G Pringgodigdo sebagai Wakil Ketua Tata Usaha BPUPKI bertugas 

mengumpulkan berkas notulen dan stenogram hasil sidang yang salah satunya 

didalam berkas memuat terkait pembahasan dasar negara. Salah satu rekaman 

stenogram pidato Soekarno 1 Juni 1945 kemudian di terbitkan sebagai buku 

dengan judul “Lahirnya Pancasila” yang diberi pengantar oleh Radjiman 
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Wedyodiningrat dan diterbitkan pada tahun 1947. Alasan penerbitan buku 

tersebut menurut kesaksian Roeslan Abdulgani dalam pidatonya pada 

peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1978 karena semakin banyaknya 

kantong-kantong kekuatan komunis di daerah daerah yang dirasa 

membahayakan oleh pemerintahan Soekarno dengan berdirinya marxhouse 

ditiap daerah, sehingga atas diskusi dengan staf –staf Penerangan diusulkan 

supaya pidato Soekarno 1 Juni 1945 diterbitkan menjadi buku dan 

disebarluaskan dengan tujuan baik pemerintahan maupun masyarakat luas 

semakin mengetahui bahwa dasar negara Indonesia yang lima itu bernama 

Pancasila. 

Sesuai dengan kesaksian A.G Pringgodigdo dan Berita Republik 

Indonesia memang sebelum disebar luaskannya buku Lahirnya Pancasila yang 

diberi pengantar oleh Radjiman Wedyodiningrat, sejak selesainya sidang tidak 

ada lagi pembahasan lagi mengenai Pancasila. Disebutkan hanya dasar negara 

Indonesia, dan kata Pancasila tersebut hanya terucap dan diperdengarkan pada 

pidato Soekarno. 

Selain rekaman Stenogram 1 Juni 1945, berkas lain juga dijadikan 

menjadi sebuah buku “Naskah Persiapan” yang ditulis oleh Muhammad 

Yamin pada tahun 1959 dan diberi pengantar oleh Soekarno. buku ini yang 

kemudian dijadikan rujukan oleh Nugroho Notosusanto dan Sekretariat 

Negara. Namun, arsip yang dipinjam tidak pernah dikembalikan sampai 

Mohammad Yamin Meninggal. 
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Pada tahun 1964 dengan kekuatan komunis yang semakin menguat 

dan manuver-manuver dari PKI kepada pemerintahan Soekarno sehingga 

dirasa perlu untuk semakin menggelorakan Pancasila dengan diadakannya 

peringatan hari lahir Pancasila untuk yang pertama kali pada 1 Juni 1964 di 

seluruh daerah secara konsensus. Dan pandangan hari lahir Pancasila adalah 1 

Juni 1945 semakin dikenal oleh masyarakat. 

Di tahun 1970-an, dengan berdasar buku Naskah Persiapan, Nugroho 

Notosusanto kemudian memberi pernyataan melalui tulisan-tulisannya yang 

diterbitkan melalui berita maupun menjadi sebuah buku yang akhirnya 

menimbulkan pro dan kontra bahwa penggali Pancasila bukan hanya Soekarno 

dan hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Terbitnya buku Naskah 

Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik pada tahun 

1978 adalah salah satunya yang memunculkan pro dan kontra. Masyarakat 

yang secara luas sudah mengetahui hari lahir Pancasila adalah 1 Juni 1945 

melalui buku Lahirnya Pancasila tahun 1947 dan peringatan hari lahir 

Pancasila secara konsensus sejak 1 Juni 1964 semakin bertanya-tanya terkait 

mana yang benar.  

Apakah Pendapat Nugroho Notosusanto harusnya kita salahkan 

semuanya? Atau ada benarnya juga? Hal ini yang kemudian akan 

dibandingkan dengan pendapat pendapat lain oleh para pakar kenegaraan 

mengenai hari lahir Pancasila yang beberapa diantaranya juga menjadi saksi 

atas peristiwa perumusan dasar negara Indonesia. Pandangan Desukarnoisasi 

Orde Baru memang santer terdengar atas segala kebijakan Orde Baru terhadap 
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Soekarno dan pandangan- pandangannya. Tetapi lebih bijak jika kita menilai 

secara objektif terhadap kejadian tersebut termasuk masalah hari lahir 

Pancasila. 

Belum tentu Soekarno benar semua dan belum tentu Orde Baru salah 

semua dalam menyikapi hari lahir Pancasila. Hal ini kemudian menjadi dasar 

peneliti untuk meneliti hari lahir Pancasila melalui pandangan-pandangan 

pakar kenegaraan dengan judul “Analisis Hari Lahir Pancasila Menurut 

Pandangan Pakar Kenegaraan” untuk mengetahui lebih bijak terkait peristiwa 

tersebut dan mengetahui latar belakang dibalik semua pandangan dan sikap 

mengenai hari lahir Pancasila. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana awal mula adanya peringatan hari lahir Pancasila? 

2. Bagaimana pandangan pakar kenegaraan mengenai hari lahir Pancasila? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui awal mula peringatan hari lahir Pancasila 

2. Untuk mengetahui pandangan pakar kenegaraan mengenai hari lahir 

Pancasila 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini menjadi mahakarya yang sangat berharga bagi peneliti 

dalam mengungkap perdebatan hari lahir Pancasila yang selalu mencuat 

Analisis Hari Lahir..., Rahmat Dwi Nugroho, FKIP UMP, 2019



6 
 

dan menjadi isu tahunan ketika peringatan hari lahir Pancasila bahkan 

sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu dan 

supaya peneliti dapat mengetahui fakta sejarah Pancasila dengan lebih 

objektif dan tidak mudah termakan beberapa materi- materi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan yang terpolitisasi kekuasaan sehingga 

peneliti nantinya dapat menjadi pengajar yang mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan siap memasuki era society 5.0 nantinya. Penelitian ini 

sekaligus menjadi gerbang awal penelitian-penelitian peneliti kemudian 

hari mengungkap kejanggalan- kejanggalan mengenai Pancasila sebagai 

Dasar Negara dari sejarah sampai implementasinya. 

2. Bagi Universitas dan Program Studi 

Skripsi ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah pustaka 

universitas sebagai bahan bacaan yang berguna dalam menambah 

wawasan Pancasila dan wawasan kebangsaan. diharapkan dapat 

menambah  minat mahasiswa untuk mengkaji dan memperdalam wawasan 

mengenai Pancasila. Dapat berfikir lebih kritis analitis dan objektif 

mengenai setiap pertentangan permasalahan sejarah yang menyangkut 

terkait Pancasila. Semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu motivasi 

bagi civitas untuk melahirkan intelektual- intelektual muslim progressive 

yang berpengaruh bagi bangsa dan negara kedepannya 

3. Bagi Masyarakat Indonesia 

Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan umum serta dapat 

menjadi motivasi untuk menganalisa lebih jauh mengenai sejarah 
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Pancasila sebagai dasar negara kita. Dan dapat menggugah para peneliti 

lain bahwa ada yang belum selesai dari sejah nasional Indonesia 

khususnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Terlebih masih 

sedikitnya masyakarat umum bahkan para akademisi yang belum 

mengetahui dokumen-dokumen yang menunjang tetapi tidak dimasukan 

secara terperinci dalam sejarah nasional Indonesia khususnya sejarah 

Pancasila sebagai dasar negara. 
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