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KATA PENGANTAR 

 

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat 

Allah Subhanahu Wata‘ala, berkat Taufik dan Hidayah-Nya buku 

ajar Pendidikan Pancasila di lingkungan Universitas Wiralodra 

dapat diselesaikan. Buku ini merupakan rangkuman dari berbagai 

sumber yang dipandang dapat memenuhi pencapaian 

pembelajaran yang melampaui Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI).  

Sejak ditetapkannya kembali Pendidikan Pancasila sebagai 

mata kuliah wajib berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dipisahkan dengan mata 

kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, referensi yang berkaitan 

dengan Pendidikan Pancasila sangat minim, beberapa buku 

hanya mengulas sedikit tentang Pancasila, sehingga pemahaman 

mahasiswa terhadap Pancasila dan membangun perilaku 

Pancasilais mengalami kendala, terlebih metode Pendidikan 

Pancasila pada masa Orde Baru lebih bersifat doktriner yang sulit 

membangun dialektika.  

Sekait dengan itu Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah menerbitkan buku Referensi Pendidikan 

Pancasila, sementara itu kurikulum tahun 2013 memberikan 

ruang kepada perguruan tinggi untuk secara otonom menyusun 

kurikulum. Untuk itu Tim Pengajar Pendidikan Pancasila 

Universitas Wiralodra berupaya menyusun Buku Ajar ini, yang 

sebagian diambil dari Buku Ajar yang diterbitkan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, ditambah dengan dari Referensi 

lain antara lain : Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan 

Tinggi karya Prof. Dr. H. Kaelan, MS dan Drs. H. Achmad 

Zubadi, M.Si.; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di 
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Perguruan Tinggi karya Ahmad Jamalong, Sukino, dan Sulha; 

Pancasila Dasar Filsafat Bangsa Indonesia karya Yoseph 

Umarhadi, Modul Lemhanas, bahan ajar empat pilar, dan 

berbagai referensi lainnya.  

Buku ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu saran dan kritikan para pembaca sangat diperlukan untuk 

perbaikan buku ini selanjutnya, agar subtansi buku ini sesuai dan 

mencapai capaian pembelajaran.  

 

Indramayu, Januari 2020. 

 

Tim Penyusun 
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1 Pendidikan Pancasila 

BAB I 
MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA  

DI PERGURUAN TINGGI 

A. Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Pancasila  

Sebuah pertanyaan yang sering dilontarkan para 

mahasiswa ketika memulai pembelajaran mata kuliah Pendidikan 

Pancasila yakni mengapa kita yang telah memperoleh 

pengetahuan tentang Pancasila sejak sekolah dasar sampai 

dengan sekolah menengah atas harus tetap belajar Pendidikan 

Pancasila di Perguruan Tinggi? Jawaban umum yang sering 

disampaikan bahwa belajar ini sepanjang hayat (lifelong 

education). Tentu saja jawaban tersebut tidak dapat memuaskan 

para mahasiswa. 

Pancasila yang lahir dari ―rahim‖ bumi pertiwi Indonesia, 

dimana nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sebagai 

sumber utama (causa prima) nilai-nilai Pancasila, sebagai 

―Philosophische grondslag” falsafah bangsa, ideologi bangsa 

dan negara, serta sebagai dasar Negara telah disepakati bersama 

untuk menjadi weltanschauung, menjadi fundamen dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kesepakatan nasional ini harus tetap terpelihara agar bangunan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tetap kokoh dijalani 

bangsa Indonesia. 

Didalam tata pergaulan dunia, sejak abad 21 bangsa 

Indonesia dihadapkan pada terjadinya globalisasi yang didukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan 

berbagai isu global yang berkaitan dengan ipoleksosbudhankam 

semakin massif dan perpasif merambah pada seluruh sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Pada aspek ideologi, nilai-nilai Pancasila yang sudah 

tertanam pada bangsa Indonesia dihadapkan pada semakin massif 

dan perpasifnya nilai-nilai ideologi-ideologi dunia seperti 

ideologi kapitalisme/liberalisme, komunisme, sosialisme, dan 

religionisme menerpa bangsa dan Negara Indonesia. Tentu 

Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat terbuka pada 

perkembangan-perkembangan dunia dan masyarakatnya, namun 

demikian masyarakat Indonesia sebagai pemilik nilai-nilai 

Pancasila, seringkali lupa bahwa dirinya telah memiliki nilai-

nilai yang luhur tersebut sebagai nilai yang turun temurun yang 

tertanam dan dipegang erat oleh nenek moyang bangsa Indonesia 

sesuai dengan perkembangan sejarah bangsanya. 

Kondisi ini telah menyebabkan pada sebagai masyarakat 

Indonesia lalai terhadap miliknya, secara tidak sadar 

mengabaikan nilai-nilai luhur tersebut yang merupakan 

―Philosophische grondslag” atau falsafah bangsanya. Pada 

sebagian lain dengan sengaja meninggalkan nilai-nilai tersebut 

dan mengambil nilai-nilai lain dari berbagai ideologi yang 

bertebaran di dunia. Inilah yang sering penulis sebut sebagai 

―menyelingkuhi ideologi‖ karena sering mengatakan ―rumput 

tetangga lebih hijau dari rumput yang dimilikinya‖, dengan kata 

lain meninggalkan ideologi Pancasila mengambil ideologi lain. 

Sementara sebagian lagi masyarakat Indonesia kurang 

memahami makna nilai-nilai yang terkandung didalam sila-sila 

Pancasila, sehingga dalam mengamalkan nilai-nilai tersebut tidak 

terintegrasi atau bersifat parsial.  

Kondisi tersebut dapat menyebabkan lemahnya ketahanan 

ideologi, Pancasila yang telah disepakai bersama sebagai 

weltanschauung atau fundamen dasar dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, semakin lama 

terlupakan atau dilupakan oleh masyarakatnya. Hal ini dapat 
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terlihat persoalan Bangsa Indonesia dewasa ini mengalami 

tantangan yang cukup berat yaitu melemahnya rasa persaudaraan 

sebangsa dan setanah air, menguatnya politik aliran, berorientasi 

jangka pendek (pragmatis), dan partisipasi politik tanpa pola, 

serta kering dari spirit moralitas. Dalam jangka panjang, kondisi 

ini dapat memperlemah pilar-pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu segera diatasi 

(Ahmad Jamalong, Sukino, Sulha, 2019 :1). 

 Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, 

sebagai kelompok masyarakat yang terdidik, sekalipun dalam 

masa oreintasi pendidikannya dari mulai sekolah dasar sampai 

dengan sekolah menengah telah memperoleh pengatahuan 

pendidikan Pancasila, namun dalam konteks pemahaman 

terhadap nilai-nilai Pancasila, selaras dengan perkembangan 

psikologi anak serta pola pembelajaran yang dilakukan kurang 

menumbuhkan keyakinan pada anak Indonesia tentang nilai-nilai 

yang dimilikinya, serta bagaimana mereka melaksanakannya. 

Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi 

perkembangan masa depan bangsa dan Negera Indonesia. 

Mahasiswa sebagai masyarakat terdidik yang kelak merupakan 

generasi penerus bangsa, sebagai pemimpin bangsa harus 

memiliki ketahanan ideologi Pancasila yang kuat sebagai 

ideologi yang telah disepakati bersama. Lemahanya ketahanan 

ideologi mahasiswa, secara langsung ataupun tidak langsung 

akan menentukan keberlangsungan bangsa dan Negara 

Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa para mahasiswa 

senantiasa berperan penting dalam melakukan fungsi kontrol 

sosial, baik terhadap masyarakat maupun terhadap jalannya 

pemerintahan. Sikap kekritisan mahasiswa ini harus harus 

menjadi dasar potensi untuk memperkuat keyakinan akan nilai-

nilai Pancasila sebagai nilai luhur bangsanya.  
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Salah satu langkah strategis untuk mengatasi tantangan 

tersebut adalah dengan cacra membna rasa kebangsaan dan jiwa 

patriotisme, serta meningkatkan kecakapan partisipasi 

kewarganegaraan bagi para mahasiswa sebagai kader-kader 

pemimpin masyarakat, bangsa dan pemimpin pemerintahan di 

masa depan. Kualitas mahasiswa seperti itu cenderung 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas masyarakat. 

Dengan demikian, membina wawasan yang sangat penting untuk 

dikembangkan dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kualitas sosial, ekonomi dan politik kebangsaan (Ahmad 

Jamalong, Sukino, Sulha, 2019 :1). 

Sejalan dengan itu, tepat kiranya penetapan kembali 

Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib sebagaimana 

ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi. Sejak lahirnya reformasi pada tahun 

1998 yang juga digerakan oleh para mahasiswa sebagai upaya 

koreksi terhadap penyelenggaraan negara, pendidikan Pancasila 

tidak lagi menjadi mata kuliah tersendiri. Pada masa-masa itu 

Pendidikan Pancasila ditempatkan bersatu dengan mata kuliah 

Pendidikan Kewarganegaraan, yang tentu saja pengajaran 

pendidikan Pancasila hanya menjadi sub bagian yang dari sisi 

waktu dan pengakajiannya tidak mendalam. Padahal sebagai 

nilai-nilai luhur falsafah bangsa harus lebih dipahami. Urgensi 

mata kuliah Pancasila sebelunya sudah ditegaskan melalui Pasal 

9 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 

bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara 

dalam mata kuliah Pancasila dan/atau mata kuliah 

Kewarganegaraan.  

Lebih dari itu ditegaskan dalam Perpres RI Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 

bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang 
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pendidikan antara lain berperan sebagai warga negara yang 

bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, 

menghargai keanekaragaman budaya, menjungjung tiinggi 

penegakan hukum, serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator 

tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah 

Pancasila. Hal ini sejalan pula dengan Sembilan Agenda Prioritas 

atau NAWA CITA sebagaimana tercantum dalm Perpres Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019, khususnya pada butir ke delapan, 

yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. 

Dengan demikian pengajaran Pendidikan Pancasila di 

Perguruan Tinggi dimaksudkan :  

1. Mengingatkan dan menyadarkan kembali kepada para 

mahasiswa, bahwa mahasiswa sebagai bagian dari bangsa 

ini mewarisi dan memiliki nilai-nilai luhur bangsa yakni 

Pancasila. Pancasila merupakan bagian dari dirinya sendiri 

―Pancasila adalah Kita, Kita adalah Pancasila‖ yang harus 

dipelihara, dipakai, dilaksanakan dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

2. Membangun kesadaran kembali mahasiswa akan 

kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai fundamen 

pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia 

dalam merajut cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.  

3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap makna 

sila-sila dalam Pancasila sebagai satau kesatuan yang tidak 

terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

4.  Meningkatkan pemahaman terhadap implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara yang terdapat 
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didalam konstitusi Negara UUD 1945 daan 

perkembangannya.  

5. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap nilai-nilai 

Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan sistem yang 

berlaku pada dirinya dan seluruh bangsa Indonesia dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

sehingga dijadikan filter dalam menerima perkembangan 

ideologi lain.  

6. Diharapkan terwujud mahasiswa sebagai warga negara 

yang baik menurut Cogan dan Derricott (1998: 4) 

bercirikan ―a good citizen, by contrast, not only lives 

decently in his or her private life, but is also committed to 

participation in public life.”  

 

B. Materi Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

Pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Pancasila dan/atau 

mata kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi masih 

menemui beberapa permasalahan, yang secara garis besar 

permasalahan tersebut meliputi tidak terstandarnya konten 

perkuliahan, kapasitas program implementor (dosen) pengampu 

yang belum idea, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. 

Terkait masalah konten perkuliahan, hal ini disebabkan 

oleh adanya keragaman pandangan dari para dosen terhadap 

materi yang harus menjadi fokus perkuliahan. Padahal 

sebenarnya pemerintah telah memberikan arahan tentang rambu-

rambu materi pokok mata kuliah Pancasila dan/atau mata kuliah 

Kewarganegaraan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Surat 

Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, yang mana dalam SK 

tersebut ditentukan bahwa Substansi Kajian Mata Kuliah 

Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan mencakupi 

filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, 
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demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan rule of law, hak dan 

kewajiban warga negara, geopolitik Indonesia, dan geostrategi 

Indonesia. Perbedaan sudut pandang tersebut disebabkan oleh 

perbedaan paradigmaberpikir para dosen pengampu mata kuliah 

tersebut yang bersifat multientry, terutama ditinjaudari segi latar 

belakang akademiknya. Lebih dari itu, berdasarkan asas otonomi 

perguruan tinggi, pengembangan materi PKn diserahkan kepada 

masing-masing perguruan tinggi sehingga menyebabkan 

kebingungan para pelaksana kebijakan (dosen) pengampu mata 

kuliah tersebut. Implikasinya, konten perkuliahan tidak standar, 

berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan 

tinggi yang lainnya sehingga spirit dan tujuan sesungguhnya dari 

mata kuliah PKn tidak tercapai (Nurdin, 2015).  

Ditinjau dari segi kapasitas dosen pengampunya, 

pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Pancasila dan/atau mata 

kuliah Kewarganegaraan masih mengalami hambatan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 10 (sepuluh) 

perguruan tinggi di Jawa Barat, ditemukan bahwa mata kuliah 

Pancasila dan/atau mata kuliah Kewarganegaraan masih diampu 

oleh dosen yang bukan dari latar belakang keilmuan yang relevan 

(Nurdin, 2015). Padahal ketentuan mengenai sumber daya dalam 

mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan 

Tinggi. 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 

43/Dikti/Kep/2006. Kenyataan di lapangan, para dosen 

pengampu mata kuliah Pancasila memiliki latar belakang 

akademik yang beragam, yang dalam banyak kasus background 

akademiknya tidak relevan untuk mengajar mata kuliah. Padahal 

pembinaan kompetensi dosen seperti yang dilakukan Lemhannas 

dalam bentuk kursus calon dosen Pancasila dan 

Kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak dilakukan 
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lagi, dan pelatihan dosen mata kuliah Pancasila oleh Ditjen Dikti 

pun sudah lama (sekitar 10 tahun terakhir ini) tidak 

diselenggarakan. Di sisi lain jumlah dosennya relatif tidak 

sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata 

kuliah tersebut, sebagai akibat dari banyaknya dosen yang 

pensiun sedangkan rekrutasi dosen muda tidak dilakukan secara 

sistemik. Oleh karena itu harus segera Pemerintah 

menyelenggarakan training of trainer (TOT) bagi para dosen 

yang kan mengampu Pendidikan Pancasila  

 

C. Metode Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

Ditinjau dari segi metode pembelajarannya, pelaksanaan 

mata kuliah Pancasila masih mengalami hambatan. Perkuliahan 

mata kuliah ini sebagian besar dilakukan dengan metode ceramah 

bervariasi. Data menunjukkan bahwa perkuliahan lebih bersifat 

one way traffic. Implikasinya perkuliahan lebih bersifat teoritik, 

kurang memberikan pengalaman praktis bagaimana belajar 

berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Metode perkuliahan 

yang diaplikasikan seyogiyanya menunjang terwujudnya 

kesadaran, kecerdasan, dan kecakapan partisipasi 

kewarganegaraan secara demokratis berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila. Metode pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan 

tersebut antara lain adalah project citizen (Ahmad Jamalong, 

Sukino, Sulha, 2019 :4) . Oleh karena itu harus ada strategi 

pengembangan metode pembelajaran Pendidikan Pancasila. 

Pilihan strategi pengembangan metode pembelajaran 

Pendidikan Pancasila yang berbasis kompetensi dengan 

pendekatan Student Active Learning membawa konsekuensi 

perubahan paradigma metode pembelajaran. Arah perubahannya 

adalah sebagai berikut ; 
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DARI  MENJADI 

Berpusat pada pengajar : 

Metode instruksi 

Berpusat pada mahasiswa : 

Metode konstruksi 

Paradigma : Mengajar  Paradigma: Belajar 

Apa yang dipikirkan  Apa yang dipelajari 

Mengetahui apanya  

transfer of knowledge 

Mengetahui bagaimananya 

transfer of values 

 

Dengan pendekatan Student Active Learning, mahasiswa 

lebih banyak melakukan eksplorasi daripada secara pasif 

menerima informasi yang disampaikan oleh pengajar. 

Keuntungannya mahasiswa tidak hanya memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang 

keahliannya saja, tetapi juga berkembang keterampilan 

komunikasi, bekerja dalam kelompok, insiatif, berbagi informasi, 

dan penghargaan terhadap orang lain. Metode pendekatan 

Student Active Learning ini meliputi antara lain : 

1. Studi Kasus  

Pada metode pembelajaran ini mahasiswa diberikan kasus 

yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan 

pokok bahasan yang sedang dibahas.  

2. Diskusi 

Penyajian bahan pelajaran dilakukan dengan cara 

mahasiswa ditugaskan untuk membahas dan bertukar 

pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk 

memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan 

teliti. 

3. Seminar 

Mahasiswa diminta untuk mempersiapkan makalah/paper, 

kemudian mempresentasikannya di depan mahasiswa 

lainnya dan dalam kesempatan ini akan memperoleh 
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masukan dan pertanyaan baik dari sesama mahasiswa 

lainnya maupun dari staf pengajar. 

4. Debat 

Suatu metode pembelajaran dengan cara mahasiswa dibagi 

ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 4 orang. Di dalam kelompok tersebut mahasiswa 

melakukan perdebatan tentang topik tertentu. 

5. Kerja lapangan 

Suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa 

mahasiswa langsung kepada objek atau pokok bahasan 

yang akan dipelajari di luar kelas. 

6. Bermain peran 

Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan 

yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, 

perilaku dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, 

sudut pandang dan cara berpikir orang lain dengan 

memainkan peran orang lain.  

7. Simulasi  

Suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan 

mahasiswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup 

atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan 

lebih dari satu orang, hal itu tergantung kepada apa yang 

diperankan. 

8. Tugas kelompok 

Metode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada 

mahasiswa yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam 

bentuk karangan atau makalah, kliping dan/atau 

mengamati suatu kejadian. 
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9. Permainan 

Merupakan cara penyajian bahan pengajaran dimana 

mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau 

menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode 

permainan ini dapat dilakukan secara individual atau 

kelompok. 

10. Collaborative Learning (CL)  

Merupakan proses belajar kelompok, di mana setiap 

anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, 

pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan dan 

keterampilan yang dimilikinya, untuk secara bersama-

sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. 

11. Problem-Based Learning (PBL)  

Metode belajar yang menggunakan masalah yang komplek 

dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah 

awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru.  

12. Bola salju menggelinding  

Dalam pembelajaran ini mahasiswa melakukan tugas 

individu kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut 

kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin 

lama anggota kelompok semakin besar bagai bola salju 

yang menggelinding. Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa 

secara bertingkat. Dimulai dari kelompok yang lebih kecil 

berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar 

sehingga pada akhirnya akan memunculkan dua atau tiga 

jawaban yang telah disepakati oleh mahasiswa secara 

kelompok.  
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BAB II 
PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH  

BANGSA DAN NEGARA INDONESIA 

A. Pengertian Filsafat 

Dalam wacana ilmu pengetahuan sebenarnya pengertian 

filsafat adalah sangat sederhana dan mudah di fahami. Filsafat 

adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai 

kehidupan manusia. Dengan lain perkataan selama manusia 

hidup, maka sebenarnya ia tidak dapat mengelak dari filsafat, 

atau dalam kehidupan manusia senantiasa berfilsafat. Jikalau 

seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber 

kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut berfilsafat 

materialisme. Jikalau seseorang berpandangan bahwa 

kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dan tertinggi 

dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan hedonisme, 

demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam 

kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, 

maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, jikalau seseorang 

memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan 

dan kehidupan agama, maka orang tersebut berfilsafat 

sukulerisme, dan masih banyak pandangan filsafat lainnya. 

Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani; filosofia 

(philosophia) tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau 

philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada dan kata sophos 

yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman praktis, inteligensi (Bagus 1996: 242). Dengan 

demikian, philosophia secara harfiah berarti mencintai 

kebijaksanaan. Kata kebijaksaan juga dikenal dalm bahasa 

Inggris yakni wisdom. Berdasarkan makna kata tersebut, 
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mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk 

mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep 

yang bermanfaat bagi perdaban manusia. 

Suatu pengetahuan bijaksana akan menghantarkan 

seseorang mencapai kebenaran. Orang yang mencintai 

pengetahuan bijaksana adalah orang yang mencintai kebenaran. 

Cinta kebenaran adalah karakteristik dari setiap filsuf dari dahulu 

sampai sekarang. Filsuf dalam mencari kebijaksanaan, 

mempergunakan cara dengan berpikir sedalam-dalamnya. 

Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-dalamnya diharapkan 

merupakan pengetahuan yang paling bijaksana atau setidak-

tidaknya mendekati kesempurnaan. 

Adapun istilah philosophos pertama kali digunakan 

Phytagoras (572-497 SM) untuk menunjukkan dirinya sebagai 

pecinta kebijaksanaan (lover of wisdom), bukan kebijaksanaan itu 

sendiri. Selain Phytagoras, filsuf-filsuf lain juga memberikan 

pengertian filsafat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, filsafat 

mempunyai banyak arti, tergantung pada bagaimana filsuf-filsuf 

menggunakannya. Berikut disampaikan beberapa pengertian 

filsafat menurut beberapa filsuf, 

1. Plato (427-347 SM): filsafat adalah pengetahuan tentang 

segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat 

mencapai kebenaran yang adil. 

2. Aristoteles (384-322 SM): filsafat adalah ilmu 

pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya 

terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, 

ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat menyelidiki 

sebab dan asaa segala benda. 

3. Marcus Tullius Cicero (106-43 SM): filsafat adalah 

pengetahuan tentang sesuatu Yang Maha Agung dan 

usaha-usaha untuk mencapainya. 
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4. Immanuel Kant (1724-1804 SM): filsafat itu ilmu pokok 

dan pangakal segala pengetahuan yang mencakup di 

dalamnya empat persoalan, yaitu apakah yang dapat kita 

ketahui? (dijawab oleh metafisika), apakah yang dapat kita 

kerjakan? (dijawab oleh etika), sampai di manakah 

pengetahuan kita? (dijawab oleh antropologi). 

 

Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha 

menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh 

kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat 

dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan 

integral, atau dapat dikatan sebagai suatu cara berpikir yang 

mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. 

Sejak kemunculan di Yunani, dan menyusul prkembangan 

pesat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat kemudian dikenal 

sebagai The Mother of Science ―induk ilmu pengetahuan‖. 

Sebagai induk ilmu pengetahuan, filsafat merupakan muara bagi 

ilmu pengetahuan, termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat 

positivistik, seperti ilmu komunikasi dan teknologi informasi 

yang baru saja muncul dalam era kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) saat ini. Demikian pula jika dibandingkan 

dengan ilmu pengetahuan lain, filsafat merupakan kegiatan 

intelektual yang metodis dan sistematis, namun lebih 

menekankan aspek reflektif dalam menangkap makna yang 

hakiki dari segala sesuatu. 

Dalam Kamus Filsafat, Bagus (1996: 242) mengartikan 

filsafat sebagai sebuah pencarian. Beranjak dari arti harfiah 

filsafat sebagai cinta akan kebijaksanaan, mernutut Bagus (1996: 

242-243), arti itu menunjukkanbahwa manusia tidak pernah 

secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh tentang segala 

sesuatu yang dimaksudkan kebijaksaan, namun terus-menerus 
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harus mengejarnya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, 

filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang 

menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu filsafat 

menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan 

tujuan manusia. 

Jikalau ditinjau dari lingkup pembahasannya, maka filsafat 

meliputi banyak bidang bahasan antara lain tentang manusia, 

masyarakat, alam, pengetahuan, etika, logika, agama, estetika 

dan bidang lainya. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan maka muncul dan berkembang juga ilmu 

filsafat yang berkaitan dengan bidang;bidang ilmu tertentu, 

misalnya filsafat sosial, filsafat hukum, filsafat politik, filsafat 

bahasa, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat lingkungan, filsafat 

agama dan filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu lainnya. 

Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai 

berikut: 

Pertama : Filsafat sebagai produk mencakup pengertian 

a. Pengertian filsafat yang mencakup arti-arti filsafat sebagai 

jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada 

zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu, yang 

merupakan hasil dari proses berfilsafat dan yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu. 

b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh 

manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat 

dalam pengertian jenis ini mempunyai ciri-ciri khas 

tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat dan pada 

umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini 

diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat (dalam pengertian 

filsafat sebagai proses yang dinamis). 
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Kedua : Filsafat sebagai suatu proses mencakup pengertian 

Filsafat yang diartikan sebagai bentuk suatu aktifitas 

berfilsafat, dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan 

menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan 

objek permasalahannya. Dalam pengertian ini filsafat merupakan 

suatu sistem pengetahuan yang dinamis. Filsafat dalam 

pengertian ini tidak lagi hanya merupakan sekumpulan dogma 

yang hanya diyakini ditekuni dan dipahami sebagai suatu sistem 

nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktifitas berfilsafat, 

suatu proses yang dinamis dan menggunakan suatu cara dan 

metode tersendiri. 

Dalam pengertiannya sebagai pengetahuan yang 

menembusi dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu, filsafat 

memiliki empat cabang keilmuan yang utama sebagai berikut. 

1. Metafisika: cabang filsafat yang mempelajari asal mula 

segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Metafisika 

terdiri atas metafisika umum yang selanjutnya disebut 

sebagai ontologi, yaitu ilmu yang membahas segala 

sesuatu yang ada, dan metafisika khusus yang terbagi 

dalam teodesi yang membahas adanya Tuhan, kosmologi 

yang membahas adanay alam semesta, dan antropologi 

metafisik yang membahas manusia. 

2. Epistemologi: cabang filsafat mempelajari seluk-beluk 

pengetahuan. Dalam epistemologi, terkandung pertanyaan-

pertanyaan mendasar tentang pengetahuan seperti keriteria 

apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan 

kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya dapat 

diketahui, dan apa yang dimaksudkan oleh suatu 

pernyataan yang dianggap benar. 

3. Aksiologi: cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. 

Dalam aksiologi terdapat etika yang membahas hakikat 
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nilai baik-buruk, dan estetika yang mebahas nilai-nilai 

keindahan. Dalam etika, dipelajari dasar-dasar benar-salah 

dan baik-buruk dengan pertimbangan-pertimbangan moral 

secara fundamental dan praktis. Sedangkan dalam estetika, 

dipelajari kriteria-kriteria yang mengantarkan sesuatu 

dapat disebut indah. 

4. Logika: cabang filsafat yang memuat aturan-aturan 

berpikir rasional. Logika mengajarkan manusia untuk 

menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung 

kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan 

manusia berdasarkan bukti-buktinya. Bagi para filsuf, 

logika merupakan alat utama yang digunkan dalam 

meluuruskan pertimbangan-pertimbangan rasional mereka 

untuk menemukan kebenaran dari problem-problrm 

kefilsafatan. 

 

B. Filsafat Pancasila 

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi 

kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan 

kenyataan budaya bangsa, yang bertujuan mendapatkan pokok-

pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila 

dikatakan sebagai filsafat karrena Pancasila merupakan hail 

perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the 

founding fathers Indonesia, yang dituanglan dalam suatu sistem 

(Abdul Gani, 1998). 

Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil 

berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa 

Indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini sebagai 

kenyataan , norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, 

bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian 

bangsa Indonesia. 
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Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno 

sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat 

itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan 

filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi 

Indonesia, serta merupakan akulturasi budaya India (Hindu-

Buddha), Barat (Kristen), dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila 

menurut Soeharto telah mengalami Indonesianisasi. Semua sila 

dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya Indonesia dan 

selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir 

Pancasila. 

Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat 

praktis sehingga filsafat praktis Pancasila tidak hanya 

mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya 

bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat 

Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-

hari (way of life atau weltanschauung) agar hidup bangsa 

Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di 

duniamaupun di akhirat (Salam, 1988: 23-24). 

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis sebagai berikut. 

 

1. Dasar Ontologis Pancasila 

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas 

bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan 

identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar 

ontologis Pancasilamengungkap status istilah yang digunakan. Isi 

dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. 

Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat 

memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filsofis. 

Kaelan (2002: 69) menjelaskan dasar ontologis Pancasila 

pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak 
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monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya 

Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila 

Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak yaitu 

terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani, 

sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta 

kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri 

sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 

2002: 72). 

Ciri-ciri dasar dalam setiap Pancasila mencerminkan sifat-

sifat dasar manusia yang bersifat dwi-tunggal. Ada hubungan 

yang bersifat dependen antara Pancasila dengan manusia 

Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat dan kualitas Pancasila amat 

bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya 

manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pnacasila, secara 

ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan 

dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas 

Pancasila itu menjadi sangat jelas. 

Soekarno menggunakan istilah Pancasila untuk memberi 

ilmu dasar negara yang diajukan. Dua orang sebelumnya 

Soepomo dan Muhammad Yamin meskipun menyampaikan 

konsep dasr negara masing-masing tetapi tidak sampai 

memberikan nama. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI) atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang di 

dalamnya duduk Soekarno sebagai anggota, menggunakan istilah 

Pancasila yang diperkanankan Soekarno menjadi nama resmi 

Dasar Negara Indonesia yang isinya terdiri dari lima sila, tidak 

seperti yang diusulkan Soekarno melainkan seperti rumusan 

PPKI yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alenia 

keempat 

Berhubung dengan pengertian Pancasila merupakan 

kesatuan, menurut Notonagoro (1983: 32) maka lebih seyogianya 
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dan tepat untuk menulis istilah Pancasila tidak sebagi dua kata 

―Panca Sila‖, akan tetapi sebagai satu kata ―Pancasila‖. Penulisan 

Pancasila bukan dua kata melainkan satu kata juga 

mencerminkan bahwa Pancasila adalah sebuah sistem bukan dua 

buah sistem. Dalam hal ini, nama Pancasila yang menjadi 

identitas lima dasar negara Indonesia adalah bukan istilah yang 

diperkenalkan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang 

BPUPKI, bukan Pancasila yang ada dalam kitab Dutasoma, 

bukan yang ada dalam Piagam jakarta, melainkan yang ada 

dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945. 

Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, 

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada 

empat macam sebab (causa) yang menurut Notonagoro dapat 

digunakan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara 

yaitu sebab berupa materi (causa material), sebab berupa bentuk 

(causa formalis), sebab berupa tujuan (causa finalis), dan sebab 

berupa asal mula karya (causa eficient) (Notonagoro, 1983: 25). 

Lebih jauh, Notonagoro menjelaskan keempat causa sebagai 

berikut. 

a. Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (causa 

materialis) terdapat dalam adat kebisaan, kebudayaan dan 

dalam agama-agamanya. 

b. Seorang anggota badan Badan Penyelidik Usaha-usaha 

Persiapan Kmerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu Bung 

Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi 

Pembentuk Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun 

(causa formalis) dan asal mula tujuan (causa finalis) dari 

Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. 

c. Sejumlah sembilan orang, dianatanya kedua beliau 

tersebut ditambah dengan semua anggot BPUPKI yang 

terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan agama, 
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dengan menyusun rencana Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila, dan juga Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia yang menerima rencana tersebut dengan 

perubahan sebagai asal mula sambungan, baik dalam arti 

asal mula bentuk maupun dalam arti asal mula tujuan dari 

Pancasila sebagai Calon Dasar Filsafat Negara. 

d. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai 

asal mula karya (causa eficient), yaitu yang menjadikan 

Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara yang sebelumnya 

ditetapkan sebagi calon Dasar Filsafat Negara. 

 

2. Dasar Epistemologis Pancasila 

Epistemologi Pancasila terkait dengan sumber dasar 

pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai 

abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam 

masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, 

multikultur, dan meltietnik dengan cara menggali nilai-nilai yang 

memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan maslah 

yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia (Salam, 1998: 29). 

Masalah-masalah yang dihadapi yaitu menyangkut 

keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, 

perdamaian, dan ketentraman. Pancasila itu lahir sebagai respon 

atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat 

bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan 

Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan 

kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia. 

Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek 

epistemologis sejauh sila-sila itu secara praktis didukung oleh 

realita yang dialami dan dipraktikan oleh manusia Indonesia. 

Pengetahuan Pancasila bersumber pada manusia Indonesia dan 
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lingkungannya. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia 

Indonesia beserta seluruh suasana kebatinan yang dimiliki. 

Kaelan (2002: 96) mengemukakan bahwa Pancasila 

merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam 

memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, 

dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar manusia 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan 

kehidupan. 

Dasar epitemologis Pancasila juga berkait erat dengan 

dasar ontologis Pancasila karena pengetahuan Pancasila berpijak 

pada hakikat manusia menajdi pendukung pokok Pancasila 

(Kaelan, 2002: 97). Secara lebih khusus, pengetahuan tentang 

Pancasila yang sila-sila di dalamnya merupakan abstraksi atas 

kesamaan nilai-nilai yang ada dan dimiliki oleh masyarakat yang 

pluralistik dan heterogen adalah epistemologi sosial. 

Epistemologi Pancasila juga dicirikan dengan adanya 

upaya masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk 

membebaskan diri menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat 

dan berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil 

dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Sumber pengetahuan Pancasila dapat ditelusuri melalui 

sejarah terbentuknya Pancasila. Dalam penelusuran sejarah 

mengenai kebudayaan yang berkait dengan lahirnya Pancasila 

sebagai dasar Negara Republik Indonesia telah diuraikan di 

depan secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 

Akar sila-sila Pancasila ada dan berpijak pada nilai serta budaya 

masyarakat bangsa Indonesia. 
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Nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia yang dpat 

diungkap mulai awal sejarah pada aba ke-4 Masehi di samping 

diambil dari nilai asli Indonesia juga diperkaya dengan 

dimasukkannya nilai budaya dari luar Indonesia. Nilai-nilai 

dimaksud berasal dari agamaHindu, Buddha, Islam, serta nilai-

nilai demokrasi yang dibawa dari Barat. Berdasarkan realitas 

yang demikian maka dapat dikatakan bahwa secara 

epistemologis pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai 

budaya tradisional dan modern, budaya asli dan campuran. 

Selain itu, sumber historis itu, menurut tinjauan 

epistemologis, Pancasila mengakui kebenaran pengetahuan yang 

bersumber dari wahyu atau agama serta kebenaran yang 

bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenaran yang 

bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan sifatnya 

yang demikian maka pengetahuan Pancasila mencerminkan 

adanya pemikiran masyarakat tradisional dan modern. 

 

3. Dasar Aksiologis Pancasila 

Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari 

aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia 

Indonesia sebagai latar belakang, karena Pancasila bukan nilai 

yang ada dengan sendirinya (given value) melainkan nilai yang 

diciptakan (created value) oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai 

dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan menganal 

manusia Indonesia dan latar belakangnya. 

 Nilai berhubungan dengan kajian mengenai apa yang 

secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri dan 

ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh 

dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran hedonisme 

yang menjadi nilai intrinsik adalah kesengan, pada utilitarianisme 
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adalah niali manfaat bagi kebanyakan orang (Smart, J.J.C. dan 

Bernard Williams, 1973: 71). 

Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun 

eksintrik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil 

perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang 

diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat 

Indonesia memasuki masa sejarah abad ke-4 Masehi, masa 

imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan 

Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan kawan-

kwan pejuang kemerdekaan Indonesia lain yang mengambil 

nilai-nilai modern saat belajar ke Negeri Belanda. 

Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai 

intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai 

satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari 

negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, 

kerakyatan, dan keadilan meemiliki sifat umum universal. 

Karena sifatnya yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya 

milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. 

Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif 

dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-cita 

negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan sifat-sifat yang 

ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, 

dan keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak 

hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melinkan juga 

berfungsi sebagai cara (mean) dalam mencapai tujuan, bahwa 

dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia 

menggunakan cara-cara yang berketuhanan, berkemanusiaan 

yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang 

menghargia musywarah dalam mencapai mufakat, dan 

berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealita. 

Pancasila mencerminkan nilai realitas, karena di dalam sila-sila 

Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktikan dalam hidup sehari-

hari oleh bangsa Indonesia. Di samping mengandung niali relitas, 

sila-sila Pancasila berisi nilai-nilai identitas yaitu nilai yang 

diingini untuk dicapai. 

Menurut Kaelan (2002: 128), nilai-nilai yang terkandung 

dalam ssila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-

cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam 

kehidupannya. Namun, Pancasila yang pada tahun 1945 secara 

formal menjadi das Sollen bangsa Indonesia, sebenarnya 

diangkat dari kenyataan real yang berupa prinsip-prinsip dasar 

yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan dan kehidupan 

keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2002: 129) Driyarkara 

menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan 

Sein im Sollen. Pancasila merupakan harapan, cita-cita, tapi 

sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai 

tingkatan dan bobot yang berbeda. Meskipun demikian, nilai-

nilai itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Hal 

ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan satu 

kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (organic 

whole). Dengan demikian, berarti nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh 

pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai 

yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau nilai-

nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola 

(patroon) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa 

Indonesia (Kaelan, 2002: 129). 
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Notonagoro (1983: 39) menyatakan bahwa isi arti 

Pancasila yang abstrak itu hanya terdapat atau lebih tepat 

dimaksudkan hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan, 

justru karena Pancasila itu merupakan cita-cita bangsa, yang 

menjadi dasar falsafah atau dasar kerohanian negara. Tidak 

berarti hanya tinggal di dalam pikiran atau angan-angan saja, 

tetapi ada hubungannya dengan hal-hal yang sungguh-ungguh 

ada. Adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah tidak 

bisa dibantah. 

  

C. Nilai-nilai Sosial Budaya Bangsa Indonesia Sebagai 

Sumber Nilai-Nilai Falsafah Pancasila 

Pancasila sebagaimana disampaikan dalam pidato 

Soekarno, 1 Juni dalam sidang BPUPK yang menyejarah itu, 

adalah jawaban atas pertanyan Ketua Badan Persiapan Usaha-

usaha Kemerdekaan (BPUPK) Dr. KRT Radjiman 

Wedyodiningrat, mengenai dasar Negara. Dalam kata-kata 

Soekarno, ―Paduka Tuan Ketua Yang Mulia. Saya mengerti 

apakah yang paduka Tuan Kehendaki, paduka tuan minta dasar, 

minta Philosophische grondslag atau jika kita boleh memakai 

perkataan yang muluk-muluk, paduka tuan ketua yang mulia 

meminta suatu “weltanschauung‟ diatas nama kita mendirikan 

Negara Indonesia Itu. 

Negara bangsa indonesia didirikan sebagai hasil 

kesepakatan (konsensus)para pendiri bangsa. Sebagai sebuah 

Negara bangsa, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang 

mempunyai latar budaya,adat istiadat, dan agama yang berbeda 

beragam suku bangsa yang berbeda tersebut bersepakat untuk 

mendirikan sebuah Negara yang secara formal menyatakan 

kemerdekaanya pada 17 agustus 1945. Namun, perjuangan untuk 

menjadi satu Negara-bangsa ini kiranya telah berlangsung lama, 
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yang satu diantaranya mereprentasi dalam sumpah pemuda 28 

oktober 1928. 

Sumpah pemuda menjadi penegasan atas keinginan bangsa 

Indonesia yang diwakili oleh para pemuda untuk hidup dalam 

satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Para pemuda waktu 

itu membangun suatu ikrar, suatu sumpah bahwa mereka ingin 

berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia; bertanah air yang satu, 

Tanah Air Indonesia; Berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia, 

puncak perjuanaga ini adalah proklamasi 17 Agustus 1945 yang 

dibacakan oleh Ir.Soekarno dan Drs.Moh.Hatta atas nama bangsa 

Indonesia. 

Sebelum Proklamasi kemerdekaan, dalam sidang-sidang 

BPUPK, para pejuang kemerdekaan seperti Soekarno,KRT 

Radjiman Wedyodiningrat, Moh.Hatta, Muh.Yamin,Soepomo, 

Wachid Hasyim, Sanoesi, Koesno, dan masih banyak lagi yang 

mendiskusikan dasar- dasar Indonesia merdeka (lihat lahirnya 

pancasila:Kumpulan Pidato BPUPKI.2017).Namun Soekarnolah 

yang akhirnya berhasil merumuskan lima dasar Negara yang 

diberi nama Pancasila (latif.2012) Sekaligus menjawab 

pertanyaan Ketua BPUPK Dr.Radjiman. 

Suatu dasar falsafah atau weltanschauung merupakan 

kebutuhan mutlak untuk sebuah Negara modern. Seperti 

ditunjukan oleh Soekarno dalam pidato 1 juni, Negara Negara 

yang lahir duluan telah merumuskan weltanschauung nya sendiri, 

dan Indonesiapun harus merumuskan weltanschauung yang 

menjadi dasar dimana Negara Indonesia hendak 

didirikan.tentunya, dasar itu harus kokoh mengakar dalam 

budaya masyarakatnya, mencerminkansuatu citaluhur, dan bisa 

diterima oleh seluruh kelompok masyarakat. Dengan tegas 

soekarno mengemukakan, kita hendak mendirikan Negara‖ 

semua buat semua‖. Bukan buat satu orang, bukan buat satu 
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golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan kaya-

tetapi‖semua buat semua‖ 

Assiddqie ( 2005) mengungkapkan bahwa sebagai 

masyarakat plural dan majemuk, diperlukan suatu consensus 

untuk menjamin hidup bersama dalam bernegara, yakni tujuan-

tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai filsafat 

Negara atau staatsidee ( cita Negara) yang berfungsi sebagai 

philoshophische grondslag dan common platforms diantara 

sesama warga Negara (kaelan 2011:56). Dalam hal ini, Pancasila 

merupakan consensus yang dimaksud atau Magnis-suseno (2015) 

menyebutnya sebagai overlapping concensus. overlapping 

concensus itu dapat dimungkinkan karena nilai-nilai yang ada 

dalam Pancasila telah hidup dalam keseluruhan bangsa Indonesia 

meskipun memiliki latar budaya yang berbeda-beda.  

Dilatarbelakangi oleh kenyataan di atas, bab pertama buku 

ini akan membahas makna Pancasila sebagai dasar filsafat 

Negara atau philoshophische grondslag kemudian, selama 

Indonesia merdeka, sejauh mana Pancasila diamalkan dalam 

kehidupan praktis-empiris kenegaraan? Lalu,apa yang bisa 

dilakukan oleh Bangsa Indonesia agar Pancasila sebagai dasar 

Falsafah benar-benar memancar dalam kehidupan sehari-hari? 

Dalam arti, menjadi landasan gerak bagi keseluruhan interaksi 

masyarakat Indonesia dan seluruh kebijakan dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Sejarah perumusan Pancasila sebagai falsafah, ideologi, 

dan dasar negara Indonesia memeperlihatkan sebuah perjalanan 

panjang selaras dengan perjalanan bangsa dan Negara Inonesia. 

Hal ini menunjukan bahwa nilai-nilai Pancasila berakar urat dari 

dalam bangsa Indonesia sendiri, yang kemudian dikristalisasikan 

menjadi lima sila oleh para pendiri bangsa, dengan perkataan 

lain bangsa Indonesia adalah kausa materialis Pancasila 
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(Kaelan, 2000). Sebagai falsafah bangsa, Pancasila memiliki 

nilai-nilai luhur yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang 

telah disepakati bersama untuk dipedomani oleh seluruh rakyat, 

bangsa, dan negara Indonesia. 

Kelahiran Pancasila tidak bisa dilepaskan dari kelahiran 

Bangsa Indonesia. Meskipun Nilai-nilai Pancasila telah hidup 

dalam masyarakat Indonesia selama ratusan tahun, tapi masih 

tersebar. Nilai-nilai itu masih abstrak dan hidup dalam bagian-

bagian masyarakat yang terpisah. Oleh karenanya, Pancasila 

bukanlah semata hasil pemikiran pendiri bangsa. Namun ia 

merupakan refleksi atas nilai-nilai yang berkembang dalam 

budaya masyrakat Indonesia yang beragam tersebut. Oleh karena 

itu, Soekarno menolak disebut sebagai pencipta Pancasila. 

Sebaliknya, ia hanya menggali nilai-nilai itu dalam sanubarinya 

masyarakat Indonesia. Penggalian itu bahkan hingga saf 

terdalam, hingga ke masa masyarakat Pra Hindu. Dalam 

keseluruhan saf-saf itu, hampir senantiasa ditemukan nilai-nilai 

Pancasila yang hidup subur dalam sanubari masyarakat 

Indonesia. Ketika masyarakat dalam beragam suku bangsa itu 

hendak mendirikan suatu Negara bagsa maka dibutuhkansuatu 

dasar, suatu weltanschauung, yang diatasnya Negara bangsa 

hendak didirikan. 

Hal ini ditegaskan Soekarno dalam pidatonya pada 

tanggal 17 Agustus 1945, yang menegaskan (Djiwandono, 1995) 

:  

―Saudara-saudara, ... buat kesekian kalinya saya katakan, 

bahwa saya bukanlah pencipta Panca Sila. Apa yang saya 

kerjakan tempo hari, ialah sekedar memformuler perasaan-

perasaan yang di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-

kata, yang saya namakan ―Panca Sila‖. saya tidak merasa 

membuat Pancasila. Dan salah jika ada orang mengatakan 

bahwa Pancasila itu buatan Soekarno ... saya sekedar menggali 
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di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan 

lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita 

ini dengan cara seindah-indahnya ... aku menggali di dalam 

buminya rakyat Indonesia. Dan aku melihat di dalam kalbunya 

bangsa Indonesia itu hidup lima perasaan...‖. 

 

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia 

karena digali dari akar sistem sosial budaya bangsa Indonesia 

yang terdiri atas berbagai suku yang memiliki bahasa dan adat 

istiadatnya masing-masing, agama, ras serta antar golongan. 

Meskipun suku-suku bangsa itu menempati daerah yang terpisah, 

ada banyak kesamaan di antara mereka dalam nilai-nilai tertentu. 

Secara keseluruhan suku bangsa ini bertuhan dan memiliki ritual 

budaya dalam menyembah tuhannya. Nilai kemanusiaan sebagai 

budaya dijunjung sesama suku yang ada di Indonesia, termasuk 

nilai mufakat, musyawarah dan perwakilan, serta kebijaksanaan. 

Pancasila yang digali dari akar budaya Indonesia 

mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi bangsa 

Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai itu, antara lain, nilai 

agama, adat istiadat, dan perjuangan untuk melepaskan diri dari 

segala bentuk penjajahan.  

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa sejak dahulu kala mulai dari Sabang sampai Merauke 

telah memiliki nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. Masyarakat Indonesia selalu meyakini bahwa di luar dirinya 

ada yang lebih tinggi dan lebih berkuasa yaitu Tuhan. Tuhan 

yang dengan berbagai gambarannya menurut masyarakatnya 

masing-masing, sama yaitu Tuhan yang lebih tinggi dari 

manusia. Pada masyarakat animisme dan dinamisme 

mempercayai adanya roh yang lebih tinggi dari dirinya yang 

terletak pada tempat-tempat yang tinggi, seperti gunung, pohon-

pohon. Begitupun pada masyarakat yang menganut agama 
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lainnya seperti Islam, Khatolik, Kristen, Hindu, Budha 

mempercayai adanya dzat yang maha tinggi yaitu Tuhan. 

Keyakinan-keyakinan bangsa Indonesia adanya dzat yang lebih 

tinggi, yang menciptakan manusia yang disebut Tuhan, 

merupakan kausa materialis nilai-nilai Ketuhanan yang Maha 

Esa, yang juga menciptakan perilaku hubungan manusia dengan 

Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan 

manusia dengan lingkungannya.  

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai 

universal yang dimiliki manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Hal menunjukan bahwa nilai perikemanusiaan bukan hanya milik 

bangsa Indonesia, tetapi juga dimiliki bangsa-bangsa lain 

didunia. Oleh karena itu Soekarno menyebutkan sebagai 

―internasionalitet‖ artinya perikemanusiaan adalah nilai yang 

dimiliki semaua manusia di dunia. Namun demikian bangsa 

Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya sering digambarkan 

memiliki nilai-nilai kemanusia yang tinggi, seperti gotong 

royong, saling tolong menolong, tradisi menengok orang yang 

sakit, menghagai hak-hak orang lain, dan lain-lain. Nilai-nilai 

luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai 

perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan 

manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia 

dengan lingkungan (alam) tempat hidupnya. Rumusan Pancasila 

merupakan suatu pandangan hidup yang diyakini bangsa 

Indonesia sebagai suatu kebenaran yang dijadikan sebagai 

falsafah hidup bangsa. Idealisme tersebut bersifat abstrak yang 

kemudian dijadikan sebagai ideologi nasional.  

Nilai-nilai Persatuan Indonesia merupakan nilai-nilia yang 

sudah tertanam didalam rakyat Indonesia sejak zaman dahulu. Di 

Indonesia sudah pernah ada dua negara yang mempersatukan 

seluruh Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan 
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Majapahit. Dengan demikian, wilayah yang luas ini pernah 

mengalami dua kali kesempatan persatuan dan kesatuan. 

Keinginan rakyat Indonesia untuk bersatu sebagai suatu bangsa 

(nation) yang melingkupi seluruh wilyah nusantara sudah sejak 

lama diidam-idamkan bangsa Indonesia. Timbulnya pergerakan 

kebangsaan (nasionalisme) pada abad ke-20 di seluruh dunia, 

menjadi momentum rakyat Indonesia untuk menyatukan diri. 

Timbulnya pergerakan-pergerakan kebangsaan, walaupun 

dimulai dengan tumbuhnya perkumpulan-perkumpulan yang 

bersifat kederahan dan bergerak di bidang sosial, namun 

kemudian secara teroganisir menjadi pergerakan nasional seperti 

Budi Utomo (1908), Perhimpunan Indonesia (1908), Sarekat 

Islam (2011), Indische Partij (1912), Mummadiyah (1912), 

Gerakan Pemuda : Trikoro Dharmo/Jong Java (1915/1918), Jong 

Islamieten Bond (1925), Jong Sumatranen Bon (1917), 

Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (1926), Nahdatul Ulama 

(1926), Pemuda Indonesia (1927), Indonesia Muada (1930), 

Taman Siswa (1930), Partai Nasional Indonesia (1927), Partai 

Indonesia Raya (1935), dan lain-lain (id.m.wikepedia.org). 

Keinginan kuat untuk mempersatukan diri menjadi sebuah 

bangsa dan bertanah air satu Indonesia sudah dimulai dengan 

dilaksanakannnya Kongres Pemuda I Tahun 1926, kemudian 

Kongres Pemuda II tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah 

Pemuda. Keinganan kuat rakyat Indonesia untuk menyatukan diri 

sebagai sebuah bangsa tidak terlepas dari pengalaman sejarah 

merasa senasib sepenanggulan sebagai rakyat yang terjajah dari 

Sabang sampai Merauke. Nampak jelas bahwa sumber nilai-nilai 

Persatuan Indonesia sudah tertanam pada sikap nasionalime 

rakyat Indonesia dari sejak dahulu. Nilai-nilai ini telah 

mempersatukan bangsa Indonesia selama masa kemerdekaannya 

dan akan terus mempersatukan bangsa Indonesia selamanya di 
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masa depan. Ada banyak usaha untuk menghancurkan persatuan 

dan kesatuan bangsa, baik dari luar maupun dari dalam serta 

gabungan usaha dari keduanya. Namun, sampai saat ini nilai ini 

masih kuat sebagai pegangan bersama mempertahankan 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah 

Kebjaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan memiliki 

akar yang cukup kuat didalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Sekalipun masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku 

bangsa, adat istiadat, bahasa, serta agama yang berbeda-beda, 

namun pada berbagai suku bangsa tersebut ternyata memiliki 

nilai-nilai yang sama dalam hal mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama. Dengan kata lain ternyata berbagai suku 

bangsa yang ada di Indonesia memiliki budaya demokrasi dalam 

setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan umum, bahkan 

demokrasi ala suku-suku bangsa di Indonesia sangat minim 

terjadinya konflik, karena selalu diikuti oleh hikmah 

kebijaksanaan yakni selalu mengambil jalan terbaik bagi 

kepentingan umum. Contoh di beberapa suku bangsa ditemukan 

nilai-nilai demokrasi, antara lain pada masyarakat Minangkabau 

ditemukan adanya musyawarah (―kerapatan nagari‖) ―tungku 

tigo sajarangan‖ dimana tiga komponen penghulu, alim ulama, 

cerdik pandai melakukan musyawarah dalam mengatur dan 

membangun kehidupan warga Minang, ―rempugan‖ pada 

masyarakat Sunda, repug dalam masyarakat Jawa, pekon, tiyuh 

dalam masyarakat Lampung, dan lain-lain memiliki budaya 

musyawarah atau demokrasi.  

Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

sudah tercermin dalam setiap perilaku bangsa Indonesia sejak 

dahulu kala. Kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan sosial 

banyak ditemukan dalam tulisan- tulisan indah atau syair kuno 
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yang menggambarkan masyarakat yang sejahtera. Gambaran 

nilai keadilan sosial juga tercermin pada keinginan para raja 

untuk mensejahterakan rakyatnya, semangat rakyat dalam 

mencapai kesejahteraan dengan sikap-sikap tekun, ulet, jujur, 

saling berbagi, dan lain-lian sikap yang dimiliki seluruh suku 

bangsa yang ada di Indonesia.  

Nampak bahwa nilai-nilai sila-sila dalam Pancasila telah 

tertanam dan berakar urat dalam kebudayaan masyarakat 

Indonesia. Dengan demikian Pancasila bukan merupakan 

falsafah dan ideologi yang di ―impor‖, tetapi betul-betul 

merupakan nilai-nilai dari bumi pertiwi Indonesia, nilai-nilai 

yang dimiliki dan hasil perilaku bangsa Indonesia sendri. Para 

pendiri bangsa mengkritalsisi nilai-nilai tersebut kedalam lima 

sila menjadi Pancasila. 

 

D. Pengertian Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya 

merupakan sistem filsafat. Kata ―hakikat‖ dapat diartikan sebagai 

suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari 

sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, 

sehingga dipisahkan dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. 

Ditunjukkan Notonagoro (1975: 58), hakikat segala sesuatu 

mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusung 

atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur 

mutlak yaitu hidrogrn dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur 

tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, 

kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air 

sehingga terpisah dari benda yang lainnya misalnya dengan batu, 

kayu, air raksa, dan lain sebagainya. 

Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengetian kata 

―hakikat‖ dapat dipahami dengan tiga kategori sebagai berikut. 
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1. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis 

atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang 

sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila 

Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kamanusiaan, 

persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentukmya 

Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, 

rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran berupa 

ke dan an (sila I, II, IV, dan V) , sedangkan yang satu 

berupa pe dan an (sila III). Kedua macam awalan dan 

akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang 

pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud 

atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya 

(Notonagoro, 1967: 39). 

2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat 

khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat 

pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila 

Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat 

istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan 

karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga 

membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di 

dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada 

pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang 

realisasinya sering disebut sebagai kepribadian, dan 

totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. 

3. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam 

kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada 

fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam 

realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu 

dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, 

bangsa dan Negara Indonesia yang sesuai dengan 

kenyataan sehari-hari, tempat, keadaaan dan waktu. 
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Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan 

Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat 

dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan 

waktu, keadaan, serta perubahan zaman (Notonagoro, 

1975: 58-61). 

 

Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan 

bagian-bagian yang saling berhubungan, saling berkerjasama 

untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan 

suatu kesatuan yang utuh, sistem lazimnya memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Suatu kesatuan bagian bagian 

2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri 

3. Saling berhubungan, saling ketergantungan 

4. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 

bersama (tujuan sistem) 

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore dan 

Voich, 1974:22). 

 

Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila 

Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas 

sendiri, fungsi sendiri-sendiri tujuan tertentu, yaitu suatu 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Isi 

sila-sila Pancasila pada hakikatnyamerupakan suatu kesatuan. 

Dasar filsafat negara Indonesia terdiri atas lima sila yang masing-

masing merupakan suatu asas peradaban. Namun demikian sila-

sila Pancasila itu bersama-sama merupakan suatu kesatuan dan 

keutuhan, setiap sila merupakan suatu unsur (bagian yang 

mutlak) dari kesatuan Pancasila. Maka dasar filsafat negara 

Pancasila. Maka dasar filsafat negara Pancasila adalah 

merupakan suatu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal 
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(majemuk artinya jamak) (tunggal artinya satu). Konsekuensinya 

setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terpisah dari sila yang 

lainnya. 

Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada 

hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Antara sila-sila 

Pancasila itu saling berkaitan, sling berhubungan bahkan saling 

mengkualifikasi. Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-

sila lainnya. Secara demikian ini maka Pancasila pada hakikatnya 

merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian, sila-

silanya saling berhubungan secara erat sehingga membentuk 

suatu struktur yang menyeluruh. Pancasila sebagai suatu sistem 

juga dapat dipahami dari pemikiran dasar yang terkandung dalam 

Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia dalam hubungannya 

denga Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama manusia, dengan masyarakat bangsa yang nilai nilainya 

telah dimiliki oleh bangsa bangsa Indonesia. Dengan demikian 

Pancasila merupakan suatu sistem dalam pengertian kefilsafatan 

sebagaimana sistem filsafat lainnya antara lain matrealisme, 

idealisme, rasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan sebagainya. 

Kenyataannya Pancasila yang demikian itu disebut 

kenyataanobjektif,yaitu bahwa kenyataan itu ada pada Pancasila 

sendiri terlepas dari sesuatu yang lain, atau terlepas dari 

pengetahuan orang. Kenyataan objektif yang ada dan terletak 

pada Pancasila, sehingga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat 

bersifat khas dan berbeda dengan sistem-sistem filsafat yang 

lainnya misalnya liberalisme, matrealisme, komunisme dan aliran 

filsafat yang lainnya. Hal ini secara ilmiah disebut ciri khas 

secara objektif (Notonagoro, 1975:14). Misalnya kita mengamati 

jenis-jenis logam tertentu, emas, perak, tembaga dan lainnya. Ke 

semua jenis logam tersebut memiliki ciri khas tersendiri, antara 

lain meliputi berat jenis, warna, sifat molekulnya dan lain 
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sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan suatu sifat objektif 

yang dimiliki oleh logam-logam tertentu sehingga disebut emas, 

perak, maupun tembaga. Jadi ciri khas yang dimiliki oleh sesuatu 

itu akan menunjukan jatidiri, atau sifat yang khas dan khusus 

yang tidak dimiliki oleh sesuatu hal lainnya. Oleh karena itu 

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat akan memberikan ciri-ciri 

yang khas, yang khusus yang tidak terdapat pada sistem filsafat 

lainnya. 

 

E. Kesatuan Sila-Sila Pancasila 

Pancasila yang berisi lima sila, menurut Notonagoro 

(1967: 32) merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila 

Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut. 

 

1. Susunan Pancasila yang bersifat Hierarkhis dan 

Berbentuk Piramidal 

Susunan Pancasila adalah hierarkhis dan mempunyai 

bentuk piramidal. Pengertian matematika piramidal digunakan 

untuk menggambarkan hubungan hierarkhi sila-sila dari 

Pancasila dalam urut-urutan luas (kwantitas) dan juga dalam hal 

sifat-sifatnya (kwalitas). Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan 

lima sila menunjukan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya dan 

isi-sifatnya, merupakan pengkhusuan dari sila-sila yang 

dimukanya. Jika urut-urutan lima sila dianggap mempunyai 

maksud demikian, maka diantara lima sila ada hubungan yang 

mengikat yang satu kepada yang lain sehingga Pancasila 

merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Andai kata 

urut-urutan itu dipandang sebagai tidak mutlak. Diantara satu sila 

dengan sila lainnya tidak ada sangkut pautnya, maka Pancasila 

itu menjadi terpecah-pecah, oleh karena itu tidak dapat 

dipergunakan sebagai suatu asas kerokhanian bagi Negara jikalau 
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tiap-tiap sila dapat diartikan dalam bermacam-macam maksud, 

sehingga sebenarnya lalu sama saja dengan tidak ada Pancasila. 

Dalam susunan hierarkhis dan piramidal ini, maka 

Ketuhananyang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan 

Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya Ketuhanan 

Yang Maha Esaadalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, yang 

membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan 

Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial demikian 

selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung 

sila-sila lainnya. Dengan demikian dimungkinkan penyesuaian 

dengan keperluan dan kepentingan keadaan, tempat dan 

waktunya, dalam pembicaraan kita berpokok pangkal atau 

memusatkan diri dalam hubungannya hierarkhis piramidal 

semestinya. 

Secara ontologis kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu 

sistem bersifat hierarkhis dan berbentuk piramidal adalah sebagai 

berikut : bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya 

sendiri, Tuhan sebagai causa Prima. Oleh karena itui segala 

sesuatu yabng ada termasuk manusia ada karena diciptakan 

Tuhan atau manusia ada sebagai subjek pendukung pokok 

negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara 

adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya 

adalah manusia (Sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat 

adanya manusia yang bersatu (Sila 3). Sehingga terbentuklah 

persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat 

pada hakikatnya merupakan unsur negara disamping wilayah dan 

pemerintah, rakyat adalah sebagai totalitas Individu-individu 

dalam negara yang bersatu )Sila 4). Keadilan pada hakikatnya 

merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atua 

dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya 
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sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara 

(lihat Notonegoro, 1984:61 dan 1975: 52,27). 

 

2. Kesatuan Sila Pancasila yang saling Mengisi dan Saling 

Mengkualifikasi 

Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula 

dalam hubunganya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam 

rangka hubungan hierarkhis piramidal tadi. Tiap-tiap sila seperti 

telah disebutkan diatas mengandung empat sila lainnya, 

dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari 

hubungan kesatuan keseluruhan dari sila-sila Pancasila 

dipersatukan dengan rumus hierarkhis tersebut diatas. 

1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa adalah 

Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia. 

2. Sila kedua: kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 

kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang 

berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin 

opleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

3. Sila ketiga: persatuan Indonesia adalah persatuan yang 

berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanuiaan yang adil 

dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 

yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

4. Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah 
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kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, 

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan 

Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

5. Sila kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, 

berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang 

berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagoro, 1975: 

43,44. 

 

F. Kesatuan Sila-Sila Pancasila sebagai Suatu Sistem 

Filsafat 

Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah 

hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja namun 

juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta 

dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila sebagaimana dijelaskan 

bahwa kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkhis dan 

mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan 

hubungan hierarkhis sila-sila dalam Pancasila dalam urut-urutan 

luas (kuantitas) dan dalam pengertian inilah hubungan kesatuan 

sila-sila Pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan 

sila-sila Pancasila itu hierarkhis dalam hal kuantitas juga dalam 

hal isi sifatnya yaitumenyangkut makna serta hakikat sila-sila 

Pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam 

hal dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis 

dari sila-sila Pancasila (Notonagoro, 1984: 61 dan 1975: 52,57). 

Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat 

memiliki, dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar 

aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang 
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lainnya misalnya matrealisme, liberalisme, pragmatisme, 

komunisme, idealisme dan lain paham filsafat didunia. 

 

1. Dasar Ontologis Sila-sila Pancasila 

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat tidak 

hanya kesatuan yang menyangkut sila-silanya saja melainkan 

juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau secara 

filosofis merupakan dasar ontologis sila-sila Pancasila. Pancasila 

yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas 

yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan 

ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya manusia, 

yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu 

hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis subjek 

pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa yang Berketuhanan 

Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, 

yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan serta 

yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia 

(Notonegor, 1975:23). Demikian juga jikalau kita pahami dari 

segi filsafat negara bahwa Pancasila adalah filsafat negara, 

adapun pendukung pokok negara adalah rakyat dan unsur rakyat 

adalah itu sendiri, sehingga tepatlah jikalau dalam filsafat 

Pancasila bahwa hakikat dasar antropologis sila-sila Pancasila 

adalah manusia. 

 Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila 

secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas 

susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani,sifat kodrat 

manusia adalah sebagai mahluk individu dan mahluk sosial, serta 

kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi berdiri 

sendiri dan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 
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kedudukan kodrat manusia sebagai mahluk pribadi berdiri sendiri 

dan sebagai mahluk Tuhan inilah maka secara hierakhis sila 

pertama ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai 

keempat sila-sila Pancasila yang lainnya (Notonegor, 1975:53). 

 Hubungan kesesuaian antara negara dnegan landasan 

sila-sila Pancasila berupa hubungan sebab akibat yaitu negara 

sebagabi pendukung hubungan dan tuhan, manusia, satu, rakyat, 

dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila 

Pancasila yaitu uhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah 

sebagai sebab adapu negara sebagai akibat. 

 Sebagai suatu sistem filsafatlandasan sila-sila Pancasila 

itu dalam hal isinya menunjukan suatu hakikat makna yang 

bertingkat (Notonegoro, tanpa tahun:7), serta ditinjau darii 

keluasannya memiliki bentuk piramidal. 

 

2. Dasar Epistemologis Sila-sila Pancasila 

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya 

juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan 

sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa 

Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, 

masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta 

sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Pancasila dalam pengertian 

seperti yang demikian ini telah menjadi suatu sistem cita-cita 

atau keyakinan-keyakinan (belief system) yang telah menyangkut 

praksis, karena dijadikan landasan bagi cara hidup manusia atau 

suatu kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. 

Hal ini berarti filsafat telah menjelma menjadi ideologi 

(Abdulgani, 1998). Sebagai suatu ideologi maka Pancasila 

memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari 

pendukungnya yaitu : 1) logosyaitu rasiolitas atau penawaran, 2) 



44 Pendidikan Pancasila 

Panthos yatu penghayatannya, dan 3)enthos yaitu kesilaannya 

(Wibisono, 1996: 3). Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi 

maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam 

kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. 

Dasar empitologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat 

diisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu 

ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya yaitu filsafat 

Pancasila (Soeryanto, 1991: 50). Oleh karena itu dasar 

empitologis pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep 

dasarnya tentang hakikat manusia. Kalau manusia merupakan 

basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian 

mempunyai implikasi terhadap bangunan empitemologi, yaitu 

bangunan empistemologi yang ditempatkan dalam bangunan 

filsafat manusia (Pranarka, 1996: 32). 

Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epitemologi: 

pertama tentang sumber pengetahuan manusia kedua tentang 

teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak 

pengetahuan manusia (Titus, 1984: 20). Persoalan epistemologi 

dalam hbungannya dengan pancasiala dapat dirinci sebagai 

berikut : 

Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada 

hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan 

susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan 

pancasila, sebagaimana dipahami bersama bahwa sumber 

pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa 

Indonesia sendiri, bukan bersal dari bangsa lain, bukannya hanya 

merupakan perenungan serta pemikiran seseorang ata seseorang 

saja namun dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia 

dalam mendirkan Negara. Dengan lain perkataan bahwa bangsa 

Indonesia adalah sebagai kausa matrelis Pancasila. Oleh karena 

sumber pengetahuan ancasila dalah bangsa Indonesia sendiri 
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yang memiliki nilai-nilai adat istiadat serta kebudayaan dan nilai 

religius, maka di antara bangsa Indonesia sebagai pendukung 

sila-sila Pancasila dengan Pancaila sendiri sebagai suatu sistem 

pengetahuan memiliki kesesuaian yang bersifat korespondensi. 

Berikutnya tentang susunan Pancasila sebagai suatu 

sistem pengetahuan. Sebagai satu sistem pengetahuan maka 

Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik 

dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sia 

Pancasila. Susunan kesatuan sla-sila Pancasila adalah bersifat 

hierarkhis dan berbentuk piramidal, dimana sila pertama 

Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya serta sila 

kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila-

sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai 

sila pertama dan kedua serta mendasari dan menjiwai sila-sila 

keempat dan kelima sila keempat didasari dan dijiwai sila 

pertama, kedua dan ketiga serta mendasari dan menjiwai sila 

kelima, adapun sila kelima didasari dan dijiwai sila-sila pertama, 

kedua, ketiga dan keempat. Demikianlah maka sususnan sila-sila 

Pancasila memiliki sistem logs baik yang menyangkut kualitas 

maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rsional logis Pancasila juga 

menyangkut isi arti sila-sila Pancasila. Susuan isi arti Pancasila 

meliputi tiga hal yaitu : Pertama, isi arti pancasila yang umum 

universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Isi sila-silaPnacsila 

yang umum universal ini merupakan intisari atau esensi Pancaila 

sehingga merupakan pangkal tolak derivasi baik dalam 

pelaksanaan pada bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum 

Indonesia serata dalam realisasi praktis dalam berbagai 

kehidupan kongkrit. Keuda,isi arti Pancasila yang umum 

kolektif yaitu isi arti Pacasila sebgai pedoman kolektif Negara 

dan bangs aIndonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. 

Ketiga, isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan kongkrit 
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yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai 

bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus kongkrti 

seta dinamis (Lihat Notonagoro, 1975: 36,40).  

Pembahasan berikutnya adalah pandangan Pancasila 

tentang manusia. Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa maslah 

epistemology Pancasila diletakkan dalam kerangka bangunan 

filsafat manusia. Maka konsepsi dasar ontologis sila-sila 

Pancasila yaitu hakikat manusia monopluralis merupakan dasar 

pijak epistemologi Pancasila. Menurut Pancasila bahwa hakikat 

manusia adalah monopluralis yaitu hkaikat manusia yang 

memiliki unsur-unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas 

raga (jasmani) dan jiwa (rokhani). Tingkatan hakikat raga 

manusia adalah unsur-unsur : fisi anorganis, vegetatif, animal. 

Adapaun dalam unsur jiwa (rokhani) manusia terdiri dari atas 

unsur potensi jiwa yatiu : akal, yaitu suatu potensi unsur 

kejiwaan manusia dalam mendapatkan kebenaran pengetahuan 

manusia. Rasa yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam tingkatan 

kemampuan estetis (keindahan). Adapun kehendak adalah unsur 

potensi iwa manusia dalam kaitannya dengan bidang moral atau 

etika. Menurut Notonagoro dalam skema potensi rokhaniah 

manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal 

manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam 

kaitannya dengan upaya untuk memperoleh pengetahuan yang 

benarterdapat tingkat-tingkat pemikiran sebgai berikut : memoris, 

respeptif, kritis dan kreatif, adapun potensi atau daya untuk 

meresapkan pengetahuan atau dengan lain perkataan transformasi 

pengetahuan terdapat tigkat sebgai berikut : demonstrasi, 

imajinasi, asosiasi, analogi refleksi intuisi, inspirasi dan ilham 

(Notonagoro, tanpa tahun :3). Berdasarkan tingkat tersebut diatas 

maka Pancasila mengakui kebenaran raso yang bersumber pada 

akal manusia. Selain itu manusiamemiliki indra sehingga dalam 
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proses resptif indra merupakan alat untuk mendapatkan 

kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris. Maka Pancasila 

juga mengakuia kebenaran yang bersifat positif. Potesni yang 

terdapat dalam diri manusia untuk mendapatakan kebenaran 

terutama kaitannya dengan pengetahuan manusia yang positif 

Pancasila juga mengakui kebenaran manusia yang bersumber 

pada intuisi. Manusia pada hakikatnya kedudukan kodratnya 

adalah sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, maka sesuai 

dengan sila pertama Pancasila empistemologi Pancasila juga 

mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak hal ini sebgai 

tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam 

pengetahuan manusia adalah merupakan suatu sintesa yang 

armonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa 

dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang 

tertinggi yaitu mutlak. Selain itu dalam sila ketiga yaitu 

persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh 

himat kebijaksanaan dalam permusyawaratn perwakilan serta 

keadilan sosial bagi slruh rakyat Indonesia maka epistemologi 

Pancasila jga mengakui kebenaran konsensus terutama dalam 

kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagia makhluk 

individu dan makhluk sosial. Adapun sesuai dengan tingkatan 

sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis dan berbentuk 

piramidal maka kebenaran konsesnsus didasari oleh kebenaran 

wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada 

kehendak. Sebgai suatu paham epistemoogi maka Pnacasila 

mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada 

hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada 

kerangka oralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam 

upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang 

mutlak dalam hidup manusia.  
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3. Dasar Aksiologis Sila-sila Pancasila 

Sila-sila Pancasila sebgai suatu sistem filsafat juga 

memiliki satu kesatuan dasar aksiologis nya yaitu, nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila hakikatnya juga merupakan 

suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai 

dalam hal ini sangat tergantung pada titik tolakdan sudut 

pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang 

pengertian nilai dan hierarkhinya. Misalnya kalangan matrealistis 

memandanga bahwa hakikat nilai yang tertingi adalah nilai 

material, kalanan hedonis berpandangan bahwa nilai yang 

tetinggi adalah nilai kenikmata. Namun dari berbagai macam 

pandangan tentang nilai dapat kita kelompokkan pada dua 

macam sudut pandang yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena 

berkaitan dengan subjek pemberi nilai yaitu manusia, hal ini 

bersifat subjektif namun juga terdapat pandangan bahwa 

hakikatnya sesuatu itu memang pada dirinya sendiri memang 

bernilai, hal ini merupakan pandangan sari paham objek tivisme. 

Pada hakikatnya segala sesuatuitu bernilai anya nilai 

macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungannya nilai 

tersebut dengan manusia. Banyak pandangan tentang nilai 

terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan 

tersebut amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya 

masing-masing. 

Max Seheler misalnya mengemukakan bahwa nlai pada 

hakikatnya berjenjang, jadi tidak sama tingginya dan tidak sama 

luhurnya. Nilai-nilai itu dalam kenyatannya ada yang lebih tinggi 

dan ada yang lebih rendah bilamana dibandingkan suatu dengan 

yang liannya. Sejalan dengan pandangan tersebut, Notonagoro 

merinci nilai disamping bertingkat juga berdasarkan jenisnya ada 

yang bersifat material dan non material. Dalam hubungan ini 

manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda tergantung pada 
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pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada 

sekelompok orang mendasarkan pada orientasi nilai material, 

namun adapula yang sebaliknya yaitu berorientasi pada nilai 

yang bersifat mutlak pada manusia. Nilai-nilai material relatif 

kelebih mudah diuur yaitu menggunakan indra maupun alat 

pengukur lainnya seperti berat, panjang, lebar, luas dan 

sebagainya. Dalam menilai hal-hal yang bersifat rokhaniah yang 

menjadi alat ukur adalah hati nurani manusia yang di bantu oleh 

alat indra manusia yaitu, cipta, rasa, kersa serta keyakinan 

manusia. 

Menurut Natonagoro bahwa nilai-nilai Pancasila termasuk 

nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian yang mengakui 

nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai 

Pancasila yang tergolong nilai kerokhanian itu juga mengandung 

nilai-nilai lain secaralengkap dan harmonis yaitu nilai material, 

nilai vital nilaikebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai 

kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara 

keseluruhan bersifat sistematik-hierarkhis, di mana sila pertama 

yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan 

sial keadilan sosial sebagai tujuannya (Darmodihardjo, 1978). 

 

G. Pancasila sebagai Suatu Sistem Nilai 

Pancasila sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu 

merupakan suatu sistem nilai-nilai. Sebagai sebuah nilai 

Pancasila diletakan diatas aspek-aspek lainnya, seperti politik, 

ekonomi dan lain-lain, bahkan sebagai sebuah nilai Pancasila 

juga menjadi landasan pada aspek-aspek lainnya. Berikut 

beberapa pandangan berkaitan dengan nilai.  

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dari hal 

ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya 

masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta 
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hierarkhi nilai. Misalnya kalangan matrealistis memandanga 

bahwa nilai tertinggi adalah nilai materisal, kalangan hedonis 

berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmata. 

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam 

apa yang ada serta bagaimana huungan nilai tersebut dan 

penggolongan tersebut amatt beraneka ragam, tergantung pada 

sudut pandang dalam rangka penggolongan itu. 

Sebagaimana dijelaskan di muka, Max Seheler 

menegemukakakn bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama 

luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya 

ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandigkan 

dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai 

dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut: 

1) Nilai-nilai Kenikmatan : dalam tingkat ini terdapat 

deretan nilai-nilai yang menenakkan dan tidak 

mengenakkan (Die Wertreihe des Angnehmen und 

Unangehmen), yang menyebabkan orang senang atau 

menderita tidak enak. 

2) Nilai-nilai Kehidupan : dalam tingkat ini terdapatlah 

nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Wete des vitalen 

Fuhlens) misalnya kesehatan/ 

3) Nilai-nilai Kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai-

nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak 

tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. 

Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan 

pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. 

4) Nilai-nilai kerokhanian : dalam tingkat ini terdapatlah 

modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (wermodalitas 

des Heligen Und Unheligen). Nilai-nilai semacam ini 

terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Frondizi, 1963; 

Driyarkarya, 1978). 
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Walter G. Everet menggolong-golongkan nilai-nilai 

manusiawi ke dalam delapan kelompok yaitu: 

1) Nilai-nilai ekonomis (ditujukan oleh harga pasar dan 

meliputi semua benda yang dapat dibeli) 

2) Nilai-nilai kejasmanian (membantu pada kesehatan, 

efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan) 

3) Nilai-nilai hiburan (nilai-nilaipermainan dan waktu 

senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan 

kehidupan) 

4) Nilai-nilai sosial (berasal mula dari berbagai bentuk 

perserikatan manusia) 

5) Nilai-nilai watak (keseluruhan dari keutuhan kepribadian 

dan sosial yang diinginkan) 

6) Nilai-nilai estetis (nilai-nilai keindahan dalam alam dan 

karya seni) 

7) Nilai-nilai intelektual (nilai-nilai pengetahuan dan 

pengajaran kebenaran) 

8) Nilai-nilai keagamaan. 

 

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga yaitu : 

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 

3) Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang berguna 

bagi rohani nilai kerokhanian ini dapat dibedakan atas 

empat macam. 

a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, 

cipta) manusia. 

b. Nilai keindahan, atau nilai estetis yang bersumber pada 

unsur perasaan (aesthetis, gevoel, karsa) manusia. 
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c. Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang bersumber pada 

unsur kehendak ((will, Wollen, karsa) manusia. 

d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerokhanian 

tertinggi dan mutlak Nilai religius ini bersumber 

kepada kepercayaan atau keyakinan manusia. 

 

Masih banyak lagi cara pengelompokan nilai, misalnya 

seperti yang dilakukan N. Recher, yaitu pembagian ini 

berdasarkan pembawa nilai, hakikat keuntungan yang diperoleh, 

dan pula dengan pengelompokan nilai menjadi nilai ekstrinsik 

dan intrinsik, nilai objektif dan nilai subyektif nilai positif dan 

nilai negatif (disvalue), dan sebagainya. 

Dari berbagai macam teori nilai diatas, dapat dikemukakan 

pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang 

berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud 

nonmaterial atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu 

dapat engandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi 

manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu 

dengan menggunakan alat indera maupun alat pengukur seperti 

berat, panjang luas dan sebagainnya. Sedangkan nilai 

kerokhanian/spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai 

hal-hal kerokhanian/spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah 

hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, cipta, rasa, 

karsa, dan keyakinan manusia. 

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan 

atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan 

susbtansisila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan 

penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yaitu bersifat 

umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus 

dan konkrit dalam bberbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila 

Pancasila (substansi Pancasila) adalah merupakan nilai-nilai, 
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sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun 

aktualisasinya merupakan realisasi konkrit Pancasila.  

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat 

pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan 

Keadilan. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu 

merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh 

bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan real 

dalam kehidpannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa maupun bernegara. Namun disamping itu, prinsip-

prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan 

real. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, 

tertib masyarakat, dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang 

dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan dan kehidupan 

keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Secara demikian 

pula, sesuai dengan isi yang terkandung didalam Pancasila itu, 

yang mengandung 3 masalah pokok dalam kehidupan manusia 

Indonesia yaitu bagaimana‘seharusnya‘ manusia itu terhadap 

Tuhan, dirinya sendiri dan segala sesuatu diluar dirinya, maka 

dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai-nilai nilai 

moral. Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai, 

yang harus dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu norma dan 

selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan 

sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa 

Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak 

dahulu kala nilai-nilai itu selalu didambakan, di cita-citakan 

bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata 

tentrem, karta rahardja, gemah ripah loh jinawi , dengan penuh 

harapan di upayakan terrealisasi dalam sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan manusia Indonesia. Namun seperti yang telah 

diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, Pancasila yang pada 
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tahun 1945 secara formal diangkat menjadi das Sollen bangsa 

Indonesia, sebenarnya dianggap dari kenyataan real yang berupa 

prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam adat-istiadat, 

kebudayaan, dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa 

Indonesia. Driyarkara menyatakn bahwa bagi bangsa Indonesia, 

Pancasila merupakan Sein im Sollen. Iya merupakan harapan, 

cita-cita, tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa 

Indonesia.  

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung 

nilai-nilai (subcriber of values) Pancasila. Bangsa Indonesia yang 

berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang 

berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung 

nilai, bangsa Indonesia itulah yang menghargai, mengakui, 

menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, 

penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang 

bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan 

atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa 

Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu 

mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai 

itu tidak saling bertentangan. Akan tetapi nilai-nilai itu saling 

melengkapi. Hali ini disebabkan sebagai suatu substansi, 

Pancasila itu merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau 

kesatuan organik (organic whole). Dengan demikian berarti nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan 

secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari 

nilai yang lain. Atau nilai-nilai yang ada itu, dimiliki bangsa 
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Indonesia, yang akan memberikan pola (patroon) bagi sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia (Kodhi, 1994).  

Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai 

dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu 

sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila 

Pancasila itusaling berkaitan, saling berhubungan secara erat, 

bahkan saling mengkualifikasi. Adanya sila yang satu 

mengkualifikasi adanya sila yang lainnya. Secara demikian, 

Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, 

dalam artian bahwa bagian bagiannya (sila-silanya) saling 

berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur 

yang menyeluruh.  

Dari uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 

sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai 

yang termuat dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai 

yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara 

jelas mengandung nilai religius. Pada tigkatan dibawahnya 

adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai 

manusiawi dasar itu akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, 

maka nilai kemanusiaan, tingkat dan bobot nilainya layak 

dinyatakan berada dibawah nilai ketuhanan. Nilai keadilan 

sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubunganya 

dengan tingkatan dan bobot nilai kirannya harus diletakan dalam 

tempat ketiga dibawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan 

sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, 

maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, 

kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot yang 

lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih 

merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan.  
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Suatu hal yang diberikan penekanan lebih dahulu yakni 

meskipun nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila itu 

mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda yang berarti 

ada ‗keharusan‘ untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-

nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu tidak saling 

berlawanan atau bertentangan, melainkan saling melengkapi.  

 

H. Landasan Filosofis Pancasila sebagai Nilai Dasar 

Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik 

Indonesia  

Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia 

mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari 

para tokoh pendiri negara dari para tokoh pendiri negara (the 

founding fathers) ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan 

merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara 

Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan 

bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negar Republik 

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 oleh Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 sebagai 

Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia. 

Kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila 

Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian 

sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu 

tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem. 

Pengertian suatu sistem, sebagaimana dikutip oleh Kaelan (2000: 

66) dari Shrode dan Don Voich memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) suatu kesatuan bagian-bagian; (2) bagian-bagian 

tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri; (3) saling 

berhubungan, saling bergantungan; (4) kesemuanya dimaksudkan 

untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem); dan (5) 

terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 
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Berdasarkan pengertian tersebut. Pancasila yang berisi 

lima yaitu Sila Ketuhana Yang Maha Esa, Sila Kemanusiaan 

yang Adil dan Beradab, Sila Persatuan Indonesia, Sila 

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan dan Sila Keadilan Sosial bagi 

seluruh Rakyat Indonesia, saling berhubungan membentuk satu 

kesatuan sistem, yang dalam proses bekerjanya saling 

melengkapi dalam mencapai tujuan. Meskipun, setiap sila pada 

hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi 

sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila. 

Pancasila sebagai sistem filsafat, mengandung pemikiran 

tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri 

sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua 

itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem 

filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan 

sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti 

materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, 

dan lain sebagainya. 

Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila 

berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama 

sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan 

kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat 

Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup 

(Weltanschauung) bangsa, maupun sebagai jiwa bangsa atau jati 

diri (Volksgeist) nasional itu memberikan identitas dan integritas 

serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban 

dunia. 
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Menurut Darmodihardjo (1979: 86), Pancasila adalah 

ideologi yang memiliki kekhasan sebagai berikut. 

1. Kekhasan pertama, Tuhan Yang Maha Esa sebab 

Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa 

manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. 

2. Kekhasan kedua, penghargaan kepada sesama umat 

manusia apa pun suku bangsa dan bahasanya. 

3. Kekhasan ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi 

persatuan bangsa. 

4. Kekhasan keempat, kehidupan manusia Indonesia 

bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem 

demokrasi. 

5. Kekhasan kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. 

 

Kelahiran ideologi bersumber dari pandangan hidup yang 

diatur oleh suatu masyarakat. Pandangan hidup kemudian 

berbentuk sebagai keyakinan terhadap nilai tertentu yang 

diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, 

ideologi berfungsi sebagai alat membangun solidaritas 

masyarakat dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam 

tata nilai baru. 

Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi membentuk identitas 

bangsa dan Negara Indonesia sehingga bangsa dan Negara 

Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari bangsa dan negara lain. 

Pembedaan ini dimungkinkan karena ideologi memiliki ciri 

selain sebagai pembeda juga sebagai pembatas dan pemisah dari 

ideologi lain. 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai 

filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan 

suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Oleh karena itu sebagai 

suatu dasar filsafat maka sila-sila Pancasila merupakan suatu 
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kesatuan yang bulat, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian 

inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. 

Oleh karena merupakan suatu sistem filsafat maka kelima sila 

bukan terpisah pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, 

melainkan memiliki esensi makna ynag utuh.  

Dasar pemikiran filosofis dari sila-sila Pancasila sebagai 

dasar filsafat negara adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai 

filsafat bangsa dan negara republik Indonesia mengandung 

makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, 

kemasyarakatan serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai 

Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. 

Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan 

bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup 

manusia atau organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia 

(legal society) atau masyarakat hukum. Adapun negara yang 

didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa 

manusia sebagai warga dari negara sebagai persekutuan hidup 

adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk tuhan 

yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan 

persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha 

Esa, pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan harkat dan 

martabat manusia sebagai makhul yang berbudaya atau makhluk 

yang beradab (hakikat sila kedua). Untuk terwujudnya suatu 

negara sebagai organisasi hidup manusia maka harus membentuk 

persatuan ikatan hidup bersama sebagai suatu bangsa (hakikat 

sila ketiga). Terwujudnya persatuan dalam suatu negaraakan 

melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu 

negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup 

dalam suatu wilayah negara tertentu. Sehingga dalam hidup 

kenegaraan itu haruslah mendasarkan pada nilai bahwa rakyat 

merupakan asal-mula kekuasaan negara. Maka merupakan suatu 
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keharusan bahwa negara harus bersifat demokratis hak dan serta 

kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun 

secara bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan 

tujuan negara sebagai tujuan bersama dari seluruh warga negara 

maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan 

perlindungan bagi seluruh warganya, sehingga untuk 

mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan 

suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama 

(kehidupan sosial) (hakikat sila kelima). Nilai-nilai inilah yang 

merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, 

kebangsaan dan kemasyarakatan.  

Dalam hubungannya dengan pengertian nilai sebagaimana 

tersebut diatas maka Pancasila tergolong nilai kerokhanian, akan 

tetapi nilai kerokhanian yang mengakui adanya nilai material dan 

nilai vital karena pada hakikatnya menurut Pancasila bahwa 

negara jasmani rokhani. Selain itu dalam Pancasila yang 

merupakan niloai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, 

baik nilai material, vital, kebenaran (Kenyataan), estetis, etis 

maupun nilai religius. Hal ini dapat dibuktikan pada nilai-nilai 

Pancasila yang tersusun secara hierarkhis piramidal yang bulat 

dan utuh.  

Selain itu secara kausalitas bahwa nilai-nilai Pancasila 

adalah bersifat objektif dan subjektif. Artinya esensi nilai-nilai 

Pancasila adalah bersifat universal yaitu Keutuhan, 

Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Sehingga 

dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun 

barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya jikalau suatu 

negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara 

Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan 

dan Berkeadilan, maka negara tersebut pada hakikatnya 

menggunakan dasar filsafat dari nilai sila-sila Pancasila. 
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Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya 

hakikat maknanya yang terdalam menunjukan adanya 

sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena 

merupakan suatu nilai. 

2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa 

dalam kehidupan bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, 

kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan 

keagamaan. 

3. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, 

menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok 

kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan 

suatusumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu 

dalam hierarkhi suatu tertib hukum Indonesia 

berkedudukan sebagai tertib hukum yang tertinggi. Maka 

secara objektif tidak dapat diubah secara hukum sehingga 

terletak pada kelangsungan hidup negara. Sebagai 

konsekuensinya jikalau nilai-nilai Pancasila yang 

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu diubah maka 

sama halnya dengan pembubaran negara Proklamasi 1945, 

hal ini sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS 

No. XX/MPRS/1966, diperkuat Tap. No. V/MPR/1973. 

Jo. Tap. No. IX/MPR/1978. 

 

Sebaliknya nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan 

bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu bergantung atau 

terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia 

sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-
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nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, 

serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. 

2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan 

hidup)bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri 

bangsa, yang diyakinisebagai sumber nilai atas kebenaran, 

kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

3. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-

nilai kerokhanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, 

kebaikan, kebijaksannaan, etis, estetis dan nilai religius, 

yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa 

Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa 

(lihat Darmodihardjo, 1996). 

 

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi 

landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam 

kehidupan sehari-har, maupun dalam kehidupan kenegaraan. 

Dengan perkataan lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan 

das Sollen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan 

menjadi suatu kenyataan tentang kebaikan yang harus 

diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau das Sein. 

 

I. Pancasila sebagai Dasar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara 

Setiap bangsa di dunia senantiasa memiliki suatu cita-cita 

serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam 

setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. 

Bangssa yang hidup dalam suatu kawasan negara bukan terjadi 

secara kebetulan melainkan melalui suatu perkembangan 

kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons 

sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa, sehingga 
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unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga 

oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut. Meskipun bangsa 

Indonesia terbentuk melalui suatu proses penjajahan bangsa 

asing, namun tatkala akan mendirikan suatu negara telah memliki 

suatu landasan filsofis yang merupakan suatu esensi kultural 

religius dari bangsa Indonesia sendiri yaitu berketuhanan, 

berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. 

Hal inilah yang oleh Notonagoro bangsa Indonesia disebut 

sebagai kausa materialis Pancasial (Notonagoro, 1975). Tekad 

untuk menetukan bahwa filsafat Pancasila sebagai dasar filsofis 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini telah mendapatkan 

legimitasi yuridis tatkala „the founding fathers‟ kita 

mengesahkan dalam konstitusi UUD 1945 18-8-1945. 

Konsekuensinya selama bangsa Indonesia memliki 

kehendak bersama untuk membangun bangsa di atas dasar 

filsofis nilai-nilai Pancasila, seharusnya segala kebijakan dalam 

negara terutama dalam melakukan suatu pembaharuan-

pembaharuan dalam negara dalam proses reformasi dewasa ini 

nilai-nilai Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi baik 

dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, serta kebijakan 

hubungan internasional bahwa Pancasila sebagai paradigma 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Istilah „Pardigma‟ pada awalnya berkembang dalam dunia 

ilmu pengetahuan, terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu 

pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan 

istilah tersebut yaitu Thomas S. Khun dalam bukunya yang 

bertitel The Structure of Scientific Revolution (1970: 49). Inti sari 

pengertian ‗Paradigma‟ adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan 

asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu 

sumber niali. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber 

hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan 
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sehingga sangat menetukan sifat, ciri serta karakter ilmu 

pengetahuan itu senidri. 

Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis hal ini 

disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian 

manusia, sehingga dalam perkembangannya terdapat suatu 

kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-

kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian 

ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasr serta asumsi 

teoritis, sehingga dengan demeikian perkembangan ilmu 

pengetahuan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan 

tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus 

mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam 

ilmu sosial manakala suatu teori yang mendsarkan suatu hasil 

penelitian ilmiah yang mendasarkan pada suatu metode 

kuantitatif yang mengakaji manusia dan masyarakat pada sifat-

sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistik, maka 

ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara 

epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari manusia 

sebagai objek ilmu pengetahuan, berdasrkan hakikatnya manusia 

dlama kenyataan objektivnya bersifat ganda bahkan 

multidimensi. Atas dasar metode baru berdasarkan hakikat dan 

sifat paradigma ilmu tersebut, maka berkembanglah metode 

kualitatif. 

Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam 

berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, 

misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang 

lainnya. dalam masalah yang populer ini istilah “Pardigma” 

berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung 

konotasi pengertian sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, 

sumber asas arah dan tujuan dari suatu perkembangan, 
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perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk 

dalam bidang kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. 

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan terutama dalam melaksanakan 

pembangunan dan pembaharuan maka harus mendasarkan pada 

suatu kerangka pikir, sumber nilai serta arahan yang didasarkan 

pada nilai-nilai Pancasila. Secara filsofis kedudukan Pancasila 

sebagai paradigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan 

mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek 

kehidupan kenegaraan dan kebangsaan mendasarkan pada nilai-

nilai yang terkandung dalam Pnacassila. Secara ontologis 

manusia adlah sebagai pendukung pokok negara dan manusia 

memiliki unsur fundamental ―mono pluralis‖, yang unsur-

unsurnya meliputi susunan kodrat individu makhluk sosial dan 

kedudukan kodrat makhluk pribadi-makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa. 

Negara adalah sebagai perwujudan sifat kodrat manusia 

individu-makhluk sosial (Notonagoro, 1975), yang senantiasa 

tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan geografis sebagai 

ruang tempat bangsa tersebut hidup. Akan tetapi harus diingat 

bahwa manusia kedudukan kodratnya adalah sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu baik dalam kehidupan 

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan tidak dapat 

dipisahkan dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kenyataan objektik nilai-nilai filsofis Pancasila sebagai 

pardigma kehidupan kenegaraan dan kebangsaan sebenarnya 

bukanlah hanya pada tingkatan legitimasi yuridis dan politis saja 

melainkan pada tingkatan sosio-kultural-religius. Bagaimanapun 

perubahan akan terjadi bangsa Indonesia akan senatiasa hidup 

dalam kehidupan keagamaannya. Dalam upaya untuk 

merealisasikan cita-citanya dalam negara, bangsa Indonesi tidak 
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dapat dipisahkan secara kodrati dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Negara dan bangsa akan eksis dan berkembang 

kearah kehidupan yang lebih baik manakal rakyat diletakkan 

sebagai asal mula dan tujuan kekuasaan negara serta jaminan 

keadilan dalam hidup bersama. 

Secara lebih rinci filsafat Pancasila sebagai dasr kehidupan 

kebangsaan dan kenegaraan adlah merupakan Identitas Nasional 

Iindonesia. Hal ini didasarkan pada suatu realitas bahwa kausa 

materialis atau asal nilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia 

tercermin dalam suatu sistem nilai filsafat Pancasila. 

Selain itu filsafat Pancasila merupakan dasar dari Negara 

dan Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara) Indonesia. 

Sebagaimana diketahui bahwa filsafat Pancasila sebagai dasar 

Negara Republik Indonesia memliki konsekuensi segala 

peraturan perundang-undangan dijabarkan dari nilai-nilai 

Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber 

hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum 

positif Indonesia diderivasikan atau dijabarkan dari nilai-niali 

Pancasila. 

Sebagai suatu negara demokrasi kehidupan kenegaraan 

Indonesia mendasar pada rule of law, karena Negara didasarkan 

pada sistem konstitusionalisme. Oleh karena itu dalam 

hubungannya dengan pelaksanaan demokrasi baik secara 

normatif maupun secara praksis harus mendasar pada kondisi 

objektif bangsa yang memiliki pandangan hidup filsafat 

Pancasila. Filsafat Pancasila mendasarkan core philosphynya, 

bahwa manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial dan 

manusia adalah juga makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu pelaksanaan demokrasi di Indonesia harus berlndaskan 

filsafat Pancasila dalam arti demokrasi di Indonesia harys se-

Ketuhanan Yang Maha Esa 
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Sila kedua Pnacasila adalah ‗Kemanusiaan yang adil dan 

beradab‘ yang secara filsofis menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu dalam 

kehidupan negara perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

menjadi suatu keharusan. Menagapa manusia menurut Pancasila 

selain sifat kodrat dan asasi, tetapi juga sebagai makhluk sosial, 

maka manusia juga harus memenuhi wajib asasinya dalam 

kehidupan negara. Selain itu manusia adalah sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa maka hak asasi manusia juga tidak dapat 

bertentangan dengan kodrat manusia tersebut. 

Pancasila juga merupakan dasar dan basis geopolitik dan 

geostrategi Indonesia. Sebagaimana dipahami bahwa geopolitik 

diartikan sebagai politik atau kebijaksanaan dan strategi nasional 

Indonesia, yang didorong oleh aspirasi nasional geografik atau 

kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan 

geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas Negara Indonesia, 

yang apabiala dilaksanakan dan berhasil akan berdampak 

langsung atau tidak langsung kepada sistem politik negara. 

Sebaliknya politik negara itu, secara langsung akan berdampak 

kepada geografi negara yang bersangkutan (Suradinata, 2005: 

11). Wawasan nusantara adalah merupakan geopolitik Indonesia 

karena dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik 

yaitu unsur ruang, namun menyangkut seluruhnya (Sumiarno, 

2006). Wawasan nusantara dilandasi oleh kebangsaan Indonesia, 

dan hal itu di lambangkan secara literal pada lima sila garuda 

Pancasila, serta seloka Bhinneka Tunggal Ika. 

Sebagai konsekuensi dari geopolitik Indonesia, maka 

Pancasila merupakan dasar filsofi geostrategi Indonesia. Hal ini 

berdasrkan analisis sistematis bahwa Pancasila merupakan core 

philosophy dari Pembukaan UUD 1945, yang menurut ilmu 

hukum berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm. 
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Geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita 

proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 

1945, melalui proses pembangunan nasional dengan 

memanfaatkan geopolitik Indonesia. Dengan Pancasila sebagai 

dasrnya, maka pembangunan Indonesia akan memiliki visi yang 

jelas dan terarah. 
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BAB III 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 

A. Pengertian Ideologi 

Secara etimologi , ideologi berasal dari kata ―idea‖ yang 

berarti ―gagasan‖, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan 

―logos‖ yang berarti ―ilmu‖. Kata idea berasal dari Bahasa 

Yunani “eidos” yang artinya ―bentuk‖ atau “idein” yang artinya 

―melihat‖. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan 

tentang ide-ide (the sciene of ideas) (Kodhi dan Soejadi, 1989). 

Menurut Kodhi dan Soejadi, cita-cita ini bersifat tetap, yang 

harus dicapai sehingga cita-cita yang bersifat tetap tersebut 

sekaligus menjadi paham atau pandangan.  

Ideologi itu, menurut Oesman dan Alfian (1990: 6), 

berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang 

bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang 

oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau 

pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi merupakan kerangka 

penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. 

Ideologi bangsa adalah cara pandang suatu bangsa dalam 

menyelenggarakan negaranya. Ideologi adalah suatu sistem nilai 

yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai 

instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara 

mewujudkan cita-cita tersebut.  

Louis Althusser, filsuf Marxian Perancis, mengemukakan 

bahwa ideologi merupakan satu dari tiga bentuk aktivitas 

masyarakat. Dua aktivitas lainnya adalah aktivitas ekonomi dan 

organisasi politik (Haryatmoko, 2003: 15). Althusser 

mendefinisikan ideologi sebagai ―sistem (yang memiliki logika 

dan tuntutan tersendiri) representasi (gambar, mitos, gagasan 
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atau konsep) yang memiliki keberadaan dan peran sejarah di 

dalam masyarakat tertentu.‖ (Haryatmoko, 2003: 15) Menurut 

Haryatmoko dengan definisi semacam ini, ideologi betul-betul 

berperan dalam memotivasi tindakan suatu kelompok dalam 

masyarakat. Ideologi adalah kompleks pengetahuan dan nilai, 

yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau 

masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta 

menentukan sikap dasar untuk mengolahnya (Poespowardojo, 

1990: 47). Menurut Poespowardojo, pada hakikatnya, ideologi 

merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya dalam 

mengadakan distansi (penjarakan) terhadap dunia kehidupannya. 

Diantara keduanya, yakni ideologi dan kenyataan hidup 

masyarakat terdapat pengaruh timbal-balik yang mewujud dalam 

interaksi. Pada satu pihak, interaksi itu memicu ideologi menjadi 

lebih realistis, sedangkan di pihak lain mendorong masyarakat 

untuk lebih ideal. Ideologi bukan hanya merupakan cara berfikir, 

tapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan kata 

lain, ideologi bukan hanya pengetahuan teoritis, tapi juga suatu 

keyakinan (Poespowardojo, 1990: 47-48). Secara sederhana, 

ideologi bisa dilihat dalam pengertian yang negatif ataupun 

positif. Dalam pengertian negatif, ideologi adalah sarana 

memanipulasi kebenaran dengan menciptakan kesadaran-

kesadaran palsu demi melanggengkan kekuasaan kelas. Dengan 

kata lain, ideologi adalah sarana hegemoni kelas sosial dalam 

masyarakat. Ideologi dalam pengertian ini biasanya berangkat 

dari tradisi marxian. Dalam the German Ideology yang ditulis 

bersama Friedrich Engels, Marx menyatakan bahwa ide-ide dari 

kelas berkuasa di setiap zaman telah menjadi ide-ide yang 

berkuasa. Kelas yang mengatur sumber daya material pada 

akhirnya juga mengatur daya intelektual. Marx dan Engels 

mengemukakan bahwa kelas-kelas penguasa yang mengontrol 
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sumber daya material di hilirnya, pada saat yang sama 

memegang cara-cara produksi mental di hulunya sehingga, dari 

sini, bisa dikemukan bahwa ide-ide mereka yang tidak 

mempunyai kuasa atas produksi mental harus tunduk kepada 

kelompok penguasu yang menguasainya (Asalthusser, 2008: 10). 

Oleh Karl Manheim, pemahaman ideologi yang menciptakan 

―kesadaran palsu‖ ini dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat 

partikular. Dalam sifatnya yang partikular, ideologi selalu 

mengacu pada pernyataan-pernyataan khusus yang bisa dianggap 

sebagai penyembunyian-penyembunyian, falsifikasi-falsifikasi, 

atau kebohongan-kebohongan tanpa menyerang integritas 

struktur mental subjek yang melontarkan pernyataan-pernyataan 

itu (Manheim, 1991). 

Konsep Marx mengenai ideologi mempunyai setidaknya 

tiga ciri utama (Heywood, 2016: 8). Pertama, ideologi adalah 

tentang delusi atau mistifikasi. Di sini, ideologi di pahami 

sebagai pandangan yang salah atau palsu mengenai dunia. Engels 

lantas menyebutnya sebagai ‗kesadaran palsu‘. Kedua, ideologi 

berkait erat dengan sistem kelas. Marx yakin bahwa ideologi 

mencerminkan kepentingan dan perspektif kelas berkuasa 

terhadap masyarakat, dalam hal ini kelas kapitalis atau borjuis 

terhadap kelas proletariat. Ketiga, ideologi adalah manifestasi 

kekuasaan. Di sini, ideologi digunakan untuk menyembunyikan 

motif-motif sebenarnya dalam hubungan kekuasaan. Dalam 

konteks kapitalisme, sebagaimana dicontohkan Karl Marx, 

ideologi digunakan untuk menyembunyikan hubungan-hubungan 

eksploitatif kelas kapitalis terhadap kelas ploretariat sehingga 

melanggengkan sistem ketidaksetaraan kelas. 

Dalam pengertiannya yang positif, ideologi adalah cita-

cita, keyakinan, dan pandangan yang ingin diwujudkan oleh 

masyarakat. Paul Ricoeur (Haryatmoko, 2003) menyebutkan 
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bahwa ideologi dipahami sebagai fungsi pengambilan jarak yang 

memisahkan ingatan sosial akan suatu peristiwa untuk diingat, 

diulang,dan diaktualisasikan; perannya tidak hanya menyebarkan 

suatu keyakinan kepada mereka yang berada diluar lingkaran 

para bapak pendiri, tetapi juga melanggengkan energi awal 

sampai pada masa-masa sesudahnya. Dalam pengertian ini, 

ideologi adalah perekat sosial bagi masyarakat. Singkatnya, 

ideologi adalah kesatuan sistem ide-ide yang memberikan 

masyarakatnya rasionalisasi pandangan hidup (way of life) yang 

menjadi pedoman benar atau salah dalam urusan publik dan 

dorongan untuk bertindak (lihat Muladi, 2007: 69). 

Ideologi di negara-negara yang baru merdeka dan sedang 

berkembang, menurut Prof. W. Howard Wriggins, berfungsi 

sebagai sesuatu yang ―confirm and deepen the identity of their 

people‖ (sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas 

rakyatnya). Namun, ideologi di negara-negara tersebut, 

menurutnya, sekedar alat bagi rezim-rezim yang baru berkuasa 

untuk melanggengkan kekuasaannya. Ideologi ialah alat untuk 

mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa, atau untuk 

menjalankan suatu politik ―cultural management‖, suatu 

muslihat manajemen budaya (Abdulgani, 1979: 20). Oleh sebab 

itu, kita akan menemukan beberapa penyimpangan para 

pelaksana ideologi di dalam kehidupan di setiap negara. 

Implikasinya ideologi memiliki fungsi penting untuk penegas 

identitas bangsa atau untuk menciptakan rasa kebersamaan 

sebagai satu bangsa. Namun di sisi lain, ideologi rentan 

disalahgunakan oleh elit penguasa untuk melanggengkan 

kekuasaan.  
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Menurut Alfian (1990) kekuatan ideologi tergantung pada 

kualitas tiga dimensi yang terkandung di dalam dirinya.  

1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung 

dalam ideologi itu secara riil berakar dan hidup dalam 

masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai 

dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman 

sejarahnya.  

2. Dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi 

tersebut mengandung idealisme, bukan lambungan angan-

angan, yang memberi harapan tentang masa depan yang 

lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam 

praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan 

berbagai dimensinya.  

3. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa 

ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan 

dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-

pemikiran baru yang relevan tentang dirinya, tanpa 

menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri 

yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya (Oesman dan 

Alfian, 1990: 7-8).  

 

Selain itu, menurut Soerjanto Poespowardojo (1990), 

ideologi mempunyai beberapa fungsi, yaitu memberikan :  

1. Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang 

didapat merupakan landasan untuk memahami dan 

menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam 

sekitranya. 

2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang 

memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam 

kehidupan manusia.  



74 Pendidikan Pancasila 

3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi 

seseorang untuk melangkah dan betindak.  

4. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan 

identitasnya.  

5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong 

seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai 

tujuannya.  

6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk 

memahami, menghayati serta memolakan tingkah lakunya 

sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung 

di dalamnya (Oesman dan Alfian, 1990: 48).  

 

B. Ideologi-Ideologi Dunia 

1. Ideologi Liberalisme 

Konsep ideologi adalah temuan zaman modern sehingga 

perkembangan ideologi-ideologi politik tidak dapat dipisahkan 

dari konteks modernisasi yang kebetulan dimulai di Eropa Barat. 

Di samping membawa banyak perbaikan, proses modernisasi ini 

sekaligus juga mendatangkan bencana dan bahaya dalam 

kehidupan manusia. Ada dua tonggak penting perubahan drastis 

di dunia Barat saat itu, yaitu revolusi industri di Inggris dan 

revolusi Perancis di Perancis. Revolusi industri mendorong 

perkembangan sains sedangkan revolusi Perancis mendorong 

kesetaraan sosial dan kebebasan individu masyarakat modern. 

Selain mendatangkan kemajuan, kedua revolusi ini juga 

mendatangkan krisis nilai kultural yang dipegang teguh dalam 

tradisi terjadinya alienasi individu dari masyarakatnya pada saat 

itu. 

Pada masa itu masyarakat Eropa masih dalam budaya era 

agraris ketika ikatan kekeluargaan di masyarakat serta tempat 

mereka lahir dan dibesarkan kuat sekali. Dengan ditemukannya 
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