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Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada 

hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Fundamental, dan 

menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan 

utuh, hierarkis, dan sistematis. 
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BAB III 

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 

Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun tidak 
langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang 
besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, 
bahkan mengasai eksistensi Negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat 
yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan 
kebangsaan karena adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan 
internasionalisme. 

Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks 
dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain 
muncul masalah internal, yaitu maraknya tunttan rakyat, yang secara objektif 
mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial. 

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah komplik 
internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan 
yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk, baik 
secara sujektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat 
yang pada akhirnya mengancam-prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat 
Indonesia. 

Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar (The founding fathers) Negara 
Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat 
bernegara, itulah pancasila. Dengan pemahaman demikian, maka pancasila sebagai 
filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman dengan munculnya nilai 
nilai baru dari nuar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi. 

Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat suatu bangsa, senantiasa 
memeliki suatu pandangan hidup atau filsaat hidup masing-masing, yang berbeda 
dengan bangsa lain didunia. Inilah yang disebut sebagai local genius 
(kecerdasan/kreatifitas lokal) dan sekaligus sebagai local wisdom (kearifan local) 
bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan 
pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain.  

Ketika para pendiri Negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesia 
merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang 
fundamental “di atas dasar apakah Negara Indonesia merdeka ini didirikan?” 
jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan selalu menjadi dasar dan tolak ukur utama 
bangsa ini meng-Indonesia. Dengan kata lain, jati diri bangsa selalu bertolak ukur 
pada nilai-nilai pancasila sebagai filsafat bangsa. 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistim filsafat. 
Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek 
ontology, epistemology, dan aksiologi dari kelima sila pancasila. 
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Ruang Lingkup 

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakekatnya merupakan system filsafat. 
Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek 
ontology, epistemology dan aksiologi dari kelima sila pancasila. Adapun istilah kunci : 

1. Filsafat: Secara etimologis cinta akan kebijaksanaan, tapi dapat pula diartikan 
sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. 

2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara atau 
dapat pula diartikan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh 
dan logis. 

3. Kewarganegaraan: pengetahuan mengenai warga negara di suatu negara tertentu. 

4. Ontologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu dan 
mencari hakikat mengapa sesuatu itu ada. 

5. Epistemologi: Bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu 
tentang ilmu. 

6. Aksiologi : Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai atau filsafat yang 
membahas nilai praksis dari sesuatu. 

7. Nilai : Segala sesuatu yang berguna atau berharga bagi manusia. 

8. Jati diri bangsa : Kepribadian bangsa yang menjadi identitas nasional. 

9. Globalisasi : Proses mendunia menjadi keadaan tanpa batas antarnegara akibat 
kemajuan teknologi informasi 

10. Internasionalisasi: Upaya hegemoni negara maju melalui isu dan permasalahan 
internasional. 

11. Nasionalisme : Paham kebangsaan yang dianut oleh suatu negara. 

12. Sistem : Suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahpisahkan di antara sub-
sub sistem 

13. Kausa materialis : Suatu kajian filsafat Aristotelcs yang membahas tentang sebab 
material dari sesuatu. 

14. Kausa- finalis: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang sebab final 
dari sesuatu. Kausa efisiensi: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas 
tentang pelaku dari adanya sesuatu 

15. Kausa forma: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang bentuk dari 
adanya sesuatu. 

16. Founding Fathers: Para pendiri negara yang merumuskan Pancasila dan UUD 
1945 dalam mempersiapkan Indonesia merdeka. 

17. Local Genius: Kreatifitas lokal yang keunggulan kompetitif. 

18. Local Wisdom: Kearifan lokal yang hidup dan membentuk sikap bijak dalam suatu 
masyarakat. 
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Pengertian Filsafat 

Filsafat berasal dari bahasa Yunani “philein” yang berarti cinta dan “Sophia” yang 
berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan 
kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran / pengatahuan. Cinta dalam hal ini 
mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang 
menggebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat 
diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana 
dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguhsungguh untuk mencari kebenaran 
yang sejati. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan menurut Gredt dalam 
bukunya “elementa philosophiae”, filsafat sebagai “ilmu pengetahuan yang timbul dari 
prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam”. 

a. Filsafat Pancasila 

Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila merupakan filsafat Negara yang lahir 
collective ideologie (cita-cita bersama). Dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan 
sebagai filsafat, karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam 
yang dilakukan oleh the founding father bangsa Indonesia, kemudian dituangkan 
dalam suatu “system” yang tepat. Adapun menurut Notonagoro, filsafat pancasila 
memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat pancasila. 

b. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila 

Sebagai filsafat, pancasila memiliki karasteristik system filsafat tersendiri yang 
berbeda dengan filsafat lainnya, di antaranya: 

1. sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistim yang bulat dan utuh (sebagai 
suatu totalitas). Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila 
dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan pancasila. 

2. susunan pancasila dengan suatu sistim yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan 
sebagai berikut 
� Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4, dan 5. 
� Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan mcnjiwai sila 

3,4, dan 5. 
� Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwa; sila 

4 dan 5. - 
� Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan 

menjiwai sila 5. 
� Sila 5, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. 
� Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/primer 
� Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari 

dirinya sendiri. 
� Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan 

masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup, 
dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila 

Pancasila ditinjau dari Kausalitas Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1) Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, 
dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa 
Indonesia sendiri; . 

2) Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, 
Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal 
(kebenaran formal); 

3) Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan 
merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka; serta 

4) Kausa Finalis. maksudnya berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan 
diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 

Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi: 

1) Tuhan, yaitu sebagai kausa prima; 
2) Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial; 
3) Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri; 
4) Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan hergotong royong; 

serta 
5) Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi 

haknya. 

d. Hakikat Nilai-Nilai Pancasila 

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang 
merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan : 
kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bisa dikatakan 
abstraksi (Simon, 1986). Nilai merupakan ha! yang terkandung dalam hati nurani 
manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari 
keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi). 

Langkah-langkah awal dari "nilai" adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan 
potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia 
nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain, ditegaskan oleh Simon (1986) bahwa 
sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari 
pertanyaan "what you are really, really, really, want. " 

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika 
cenderung pada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan 
keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya, mempersoalkan atau 
menceritakan si rambut panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian 
bising, dan bentuk-bentuk scni lain. Adapun etika cenderung pada studi dan justifikasi 
tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul 
dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar dan salah, baik dan 
buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang 
secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah. 

Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan 
menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi. nilai, dan moral bangsa. Konsensus 
bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan -moral bangsa ini 
secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif. 
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Secara epistemologis bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang 
terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi dari 
sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya bergerak vertikal, juga 
horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk 
menyinkronkan dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan 
konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara Indonesia ^berkehendak untuk 
mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini 
dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah. 

Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai 
abstrak. hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak 
pelaksanaannya yang berwujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan 
objektif. Pengamalan secara cbjektif adalah pengamalan di bidang kehidupan 
kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat 
ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, 
Undang-undang Organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan 
secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik 
sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang 
kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-
hari. 

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil 
dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah 
untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi 
Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan, dan berperi Keadilan Sosial. 
Konsep Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak 
normatif. 

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah: 

1) sistematis,  
2) mendalam,  
3) mendasar,  
4) analitis,  
5) komprehensif,  
6) spekulatif.  
7) representatif, dan  
8) evaluatif. 

Cabang-cabang filsafat meliputi: 

1) Epistemologi (Filsafat Pengetahuan), 
2) Etika (Filsafat Moral), 
3) Estetikaf Filsafat Seni), 
4) Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu di balik yang ada), 
5) Politik (Filsafat Pemerintahan), 
6) Filsafat Agama, 
7) Filsafat Ilmu, 
8) Filsafat Pendidikan, 
9) Filsafat hukum, 
10) Filsafat Sejarah, 
11) Filsafat Matematika, dan 
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12) Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur). 

Aliran Filsafat meliputi: 

1) Rasionalisme  
2) Idealisme  
3) Positivisme  
4) Eksistensialisme  
5) Hedonisme  
6) Stoisme  
7) Marxisme 
8) Realisme 
9) Materialisme 
10) Utilitarianisme 
11) Spiritualisme 
12) Liberalisme 

e. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bangsa Indonesia 

Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat (ingat objek 
material filsafat adalah segala yang ada), dan untuk mengetahui bahwa Pancasila 
sebagai system filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap 
Pancasila tersebut, jika syarat-syarat system filsafat cocok pada Pancasila, maka 
Pancasila merupakan system filsafat, tetapi jika tidak maka bukan system filsafat. 
Sebaimana suatu logam dikatakan emas bila syarat-syarat emas terdapat pada logam 
tersebut. 

Penjabaran filsafat terhadap Pamcasila : 

1) Objek filsafat : yang pertama objek material adalah segala yang ada dan mungkin 
ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, 
ada manusia, dan ada alam semesta. Pancasila adalah suatu yang ada, sebagai dasar 
negara rumusannya jelas yaitu : 

1. Ke-Tuhanan Y.M.E. 
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 
3. Persatuan Indonesia 
4. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan 
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dari rumusan ini maka objek yang didapat adalah: Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan 
adil. Dan dari kelima objek itu dapat dipersempit lagi ke dalam tiga saja, yaitu Tuhan, 
manusia dan alam semesta untuk mewakili objek satu, rakyat, dan adil, sebab hal-hal 
yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam semesta itu sendiri. Dengan 
demikian dari segi objek material Pancasila dapt diterima. 

Kedua, objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada itu sendiri. 
Apakah Pancasila juga kajian hakikat? Kalau menilik dari kelima objek kelima sila 
Pancasila itu, semuanya tersusun atas kata dasar dengan tambahan awalan ke/per dan 
akhiran an. Menurut ilmu bahasa, jika suatu kata dasar diberi awalan ke atau per dan 
akhiran an, maka akan menjadi abstrak (bersifat abstrak) benda kata dasar tersebut, 
lebih dari itu menunjukkan sifat hakikat dari bendanya. Misalnya kemanusiaan, 
maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri, yang mutlak, tetap dan 
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tidak berubah. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu Ke-
Tuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk persatuan, awalan per 
menunjukkan suatu proses menuju ke awalan ke yang nantinya diharapkan menjadi 
kesatuan juga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga 
dalam hal objek formalnya. 

2) Metode filsafat : metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berfikir 
untuk menemukan hakikat. Jadi di sini bukan berfikirnya, tetapi cara menemukan 
hakikat, atau metode menemukan hakikat. 

Secara umum ada dua dan tiga dengan metode campuran, yaitu metode analisa, 
metode sintesa serta metode analisa dan sintesa (analiticosyntetik). Demikian juga 
Pancasila, ia temuikan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan sintesa, 
nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia. 

3) Sistem filsafat : setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu system, 
artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan system 
lainnya. Misalnya psykhologi merupakan kebulatan tersendiri terpisah dan berbeda 
dengan anthropologi, demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain. 

Pancasila sebagai suatu Dasar Negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang 
terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya 
secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh 
karena itu dapat diistilahkan “Eka Pancasila”, lima sila dalam satu kesatuan yang utuh. 

Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh keempat sila lainnya. Sila-sila yang 
di depan mendasari dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila yang di 
belakang merupakan pengkhususan atau bentuk realisasi dari sila-sila yang di depan, 
dan dari segi keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari sila-sila yang di 
muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka sila pertama ke-Tuhanan Y.M.E., adalah 
dasar yang paling umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan menjiwai 
semua sila, sedang semua sila yang kelima merupakan sila yang terkhusus dan 
merupakan tujuan dari semua sila yang di depan, oleh karena itu rumusannya 
(redaksinya) berbunyi “… untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”. 

4) Sifat universal filsafat : Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan 
universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum 
penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang 
lebih besar dan luas lagi hingga kepada umum seumum-umumnya (universal). 

Bagaimana jika diterapkan pada Pancasila? 

Misalnya kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam sila ke dua 
Pancasila. Hakikat manusia adlah unsur-unsur dasar yang mutlak pada manusia 
adalah sama bagi seluruh jenis makhluk yang namanya manusia, yang berada di 
manapun dan waktu kapanpun, jadi pengertian ini (universal) tidak terbatas pada 
ruang dan waktu, di mana dan kapanpun manusia itu berada. Sila keadilan demikian 
juga, bahwa yang namanya “adil” itu sama hakikatnya maknanya di manapun dan 
kapanpun, demikian juga berlaku pada sila-sila yang lainnya. 

Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata 
cocok diterapkan kepada Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa 
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Pancasila benar-benar suatu system filsafat. Yaitu Sistem Filsafat Bangsa Indonesia, 
nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materialnya seperti telah diutarakan di 
muka adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu digali dari buminya Indonesia, dari 
nenek moyang kita sejak lama, dari khasanah kehidupannya, dari kebiasaannya, 
adaptistiadatnya, kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya. 

B. Kajian Ontologis 

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk 
mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonagoro hakikat dasar 
ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena manusia merupakan subjek 
hukum pokok dari sila-sila Pancasila. 

Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusian 
yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia (Kaelan, 2005). 

Dengan demikian. secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari silasila Pancasila 
adalah manusia. Untuk hal ini. Notonagoro lebih lanjut mcngemukakan bahwa 
manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-
hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, serta jasmani dan 
rohani. Selain itu, sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat 
manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 
karena itu, secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan 
menjiwai keempat sila-sila Pancasila (Kaelan, 2005). 

Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki 
susunan lima sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai 
sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai 
makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, 
kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai 
makhluk Tuhan. Konsekuensmya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi 
oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki 
sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut. 

Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi 
bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara 
harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. seperti bentuk negara, 
sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum 
negara, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya. 

C. Kajian Epistemologi 

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari 
hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena 
epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan 
(ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan 
dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan 
erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. 
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Menurut Titus (1984) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, 
yaitu: 

a. tentang sumber pengetahuan manusia; 
b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta 
c. tentang watak pengetahuan manusia. 

Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya 
meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. 
Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila. sebagaimana telah dipahami 
bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada 
pemikiran filsafat Aristoteles, bahwa nilainilai tersebut sebagai kausa material is 
Pancasila. 

Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila 
memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila 
Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila ifu. Susunan kesatuan sila-sila 
Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu: 

a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya; 
b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, 

keempat. dan kelima; 
c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan 

menjiwai sila keempat dan kelima; 
d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari 

dan menjiwai sila kelima; serta 
e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 

Demikianlah. susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas 
maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas 
ataupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut 
isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa member! landasan 
kebcnaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Kedudukan dan kodrat 
manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, 
sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui 
kcbenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebcnaran yang 
tertinggi: 

Selanjutnya, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesis yang 
harmonis di antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak 
manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi. 

Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, epistemology Pancasila mengakui 
kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia 
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.Sebagai suatu paham epistemologi, 
Pancasila memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai 
karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas 
religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup 
manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar 
moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini. 
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D. Kajian Aksiologi 

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada ivakikatnya membahas tentang nilai praksis 
atau manfaat suatu pengeiahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai 
suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang 
terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan.  

Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang 
filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada 
ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai "keberhargaan" (worth) atau 
"kebaikan" (goodnes), dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu 
dalam menilai atau melakukan penilaian (Frankena, 229). 

Di dalam Dictionary of Sociology' an Related Sciences dikemukakan bahwa nilai 
adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk 
memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat 
seseorang atau kelompok. Dengan demikian, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat 
atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya 
ada sifat atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu indah, pcrbuatan itu 
baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan 
perbuatan. Jadi, nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di 
balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-
kenyataan lain sebagai pembawa nilai. 

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung pada titik 
tolak dan sudut pandang setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan 
materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, 
sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai 
kenikmatan. Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat 
dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai 
karena berkaitan dengan sabjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektit. 
tetapi juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada 
dirinya sendiri. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme. 

Notonagoro memerinci tentang nilai, ada yang bersifat material dan nonmaterial. 
Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada 
pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada 
orientasi nilai material, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai 
yang nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan pancaindra 
ataupun alat pengukur. Akan tetapi, nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi 
dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh 
cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan manusia (Kaelan, 2005). 

Menurut Notonagoro, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-
nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-
nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain 
secara lengkap dan harmonis, seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai 
keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, ataupun nilai kesucian yang 
secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama, 
yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila 
(Darmodihardjo: 1978). Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung 
nilai-nilai Pancasila (subcriber of values Pancasila). Bangsa Indonesia yang 
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berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan 
yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang 
menghargai, mengakui, serta 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, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia 
dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan manusia Indonesia. 

 

Rangkuman 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia 
pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis. Fundamental, 
dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang 
bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. 

Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. 
Konsekuensinya kelima sila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendirisendiri, 
tetapi memiliki esensi serta makna yang utuh. 

Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna 
bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus 
berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, . kerakyatan, dan 
keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah 
merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang 
merupakan masyarakat hukum (legal society). 

Adapun negara yang didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa 
manusia sebagai warga negara, yaitu sebagai bagian persekutuan hidup yang 
mendudukkan 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 mewujudkan harkat dan martabat 
manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau makhluk yang beradab (hakikat sila 
kedua). Untuk mewujudkan suatu negara sebagai suatu organisasi hidup, manusia 
harus membentuk suatu ikatan sebagai suatu bangsa (hakikat sila ketiga). 
Terwujudnya persatuan dan kesatuan akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa 
yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu. 

Konsekuensinya, hidup kenegaraan itu haruslah didasarkan pada nilai bahwa rakyat 
merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka itu, negara harus bersifat demokratis, 
hak serta kekuasaan rakyat harus dijamin, baik sebagai individu maupun secara 
bersama (hakikat sila keempat). Untuk mewujudkan tujuan Negara sebagai tujuan 
bersama, dalam hidup kenegaraan harus diwujudkan jaminan perlindungan bagi 
seluruh warga. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan, seluruh warga negara 
harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan 
bersama (hakikat sila kelima). 
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Keberhasilan mempertahankan kemerdekaan RI, yang berklimaks dengan pengakuan 
kedaulatan oleh lawan pada akhir 1949, segera diiringi apresiasi yang luar biasa marak 
terhadap Pancasila. Konstitusi sudah silih berganti, terakhir UUDS 1950, Pancasila 
tetap dikukuhkan. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, yang telah diberi tajuk Lahirnja 
Pantjasila, dicetak ulang sampai berkali-kali. Terbit pula sejumlah buku khusus 
membahas Pancasila, salah satunya ditulis oleh tak kurang dari Ki Hadjar Dewantara. 
Dan Sukarno, sang penggali Pancasila, dianugerahi doktor honoris causa oleh sederet 
universitas di dalam maupun luar negeri. Tapi justru di tengah gelombang pasang 
itulah Sutan Takdir Alisjahbana menyentak. Bahkan terasa mementahkan semuanya. 

Dalam forum ahli pendidikan di Bandung, Takdir bilang: Pancasila belum memenuhi 
syarat sebuah sistem filsafat. Ide-ide di dalamnya saling bertentangan, tidak koheren. 
Misalnya sila I, yang mengamanatkan warga untuk bertuhan dan beragama, itu 
bertentangan dengan demokrasi dalam sila IV, yang menjamin hak asasi warga untuk 
bebas beragama maupun tidak. “Sila-sila itu laksana pasir yang tercerai-berai di 
pantai!” demikian kesimpulan sang pujangga, yang memang dikenal menekuni 
filsafat. 

Penyatuan ide-ide yang bertentangan memang tak selesai dengan merumuskannya 
dalam satu kata majemuk. Misalnya penyatuan sosialisme dan demokrasi (sila V dan 
IV Pancasila). Baik untuk menangkal ekses ketidakadilan sosial dalam demokrasi 
sebagaimana ditempuh Jean Jaures (yang dituruti Sukarno dengan rumusan “sosio-
demokrasi”-nya) maupun buat sebaliknya, menangkal ekses totaliteristik dalam 
sosialisme sebagaimana dianjurkan Bernstein dengan “sosialis-demokrat”-nya (yang 
dituruti Hatta dan terutama Sjahrir di Indonesia). Bahkan, puluhan tahun sesudahnya, 
ketika pada 1990-an Prof Anthony Giddens mengusahakan revitalisasi sosialisme-
demokrasi dengan jalan yang kendati sudah ternilai sangat radikal, sosiolog asal 
Inggris tersebut masih dicibir sebagai orang yang kurang mengerti sejauh mana kuasa 
dan kejinya kapitalisme. 

Sistem kesatuan antar-sila 

Sejak pernyataan Takdir itulah, dimulai upaya serius untuk mencari rumusan sistem 
filsafat buat Pancasila. Upaya epistemologis, walau lebih sering dirancui oleh upaya 
politis. Tercatat yang pertama ialah Prof Hamka dan Pdt. Rosin. Buya Hamka, 
sastrawan dan ulama, mengajukan teori “urat tunggal” atau “akar tunggang” Pancasila. 
Sila I, Ketuhanan, adalah akar dari semua sila lainnya. Para politikus pro-komunisme 
berang, merasa diusir dari legitimasi ideologi negara. Polarisasi politik mereka dengan 
umat muslim inilah yang berkembang mengekstrem sampai dalam sidang-sidang 
Konstituante. Sementara teori akar tunggal itu sendiri ternilai kurang memadai, 
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kurang rinci mempedomani. Sejarah di banyak negara menyaksikan betapa politik 
berlatar keagamaan melahirkan sistem sosialisme maupun kapitalisme.   

Adapun Dr H. Rosin, dosen Sekolah Tinggi Theologia Jakarta, menyatukan lima sila 
dalam bangunan pentagram, seperti lima sudut bintang. Setiap sudut terhubung 
dengan sudut lainnya: setiap sila harus dimaknai berdasarkan semua sila lainnya. 
Logika formalnya sudah tepat sebagai tujuan. Tapi, tanpa pedoman memadai untuk 
mencapai tujuan tersebut, hanya dihasilkan rumusan kata-kata tanpa makna yang 
dibutuhkan. Itulah yang dialami Prof Notonagoro di kemudian hari. Misalnya ketika 
merumuskan “arti” sila I: Ketuhanan YME yang berkemanusiaan yang adil dan 
beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan… dan seterusnya. Rumusan begini 
tentu saja harus tergulung dalam lingkaran tak berujung-pangkal, karena bila 
selanjutnya ditanya arti dari “berkemanusiaan” atau “berpersatuan” yang menyifati 
sila Ketuhanan itu, maka masing-masingnya pun harus dijelaskan sebagai: 
kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan Indonesia, dan seterusnya…. Dan 
seterusnya tanpa bisa henti! 

Hingga sekarang, sudah tak terhitung literatur yang berpretensi sebagai “Filsafat 
Pancasila”, namun umumnya hanya silat kata-kata tanpa pengertian yang 
terkonstruksi secara logis, apalagi yang koheren. 

Malah ada yang lucu-lucu. Misalnya, Prof Moh. Yamin dalam Seminar Pancasila 1959. 
Pancasila dinilainya sah sebagai filsafat karena sesuai dengan falsafah Hegel yang 
mengajarkan dialektika atau serba-pertentangan. Padahal sebuah falsafah justru 
memiliki paradigma serta sistem nilainya sendiri. Seorang filsuf Pancasilais justru 
harus dapat menilai kekurangan Hegelianisme. 

Banyak rumusan yang terperangkap pada ambisi menemukan apa yang oleh ilmuwan 
sosial mutakhir dikritik sebagai monokausal. Meski dengan catatan aneh-aneh, seperti 
“mono-dualisme” ala P-4 atau “mono-pluralis” dari konseptor lainnya. Monokausal--
seperti “Ekasila Gotong-Royong” dari Sukarno, “Eka Prasetya Pancakarsa” dari P-4, 
dan “Bersamaisme” dari Prof Soediman Kartohadiprodjo--cenderung mengalami 
kesulitan seperti teori akar tunggal, yakni buah-buah implikasi serta implementasi 
yang bisa tak koheren. Begitu pula bila diakarkan pada eksistensi manusia 
sebagaimana dianjurkan H. Sidhi Gazalba dan kemudian Dr Drijarkara, jika tanpa 
penjelasan bahwa Pancasila adalah falsafah desisionik (bukan keniscayaan alamiah) 
dan tanpa pedoman cukup rinci. 

Ketika pada 1960-an Sukarno mengajukan “Panca Azimat” Revolusi Indonesia, di 
mana Pancasila cuma sebagai salah satu elemennya, itu adalah penegasan bahwa 
Pancasila bukan falsafah dasar. Tak beda dengan 4 Pilar Kebangsaan yang sekarang 
jadi mode. Mengira sedang mengagungkan Pancasila, padahal sudah menafikan 
kefilsafatan Pancasila. Ironis! 
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Hari Pancasila 

Oleh: Sukardi Rinakit 

  

 

Menjelang ajal, lelaki itu menulis ”happiness real, when shared”, kebahagiaan 
terwujud jika terbagikan. Dia adalah Christopher McCandless dalam film Into The 
Wild, yang ketika berusia belia melarikan diri ke pedalaman ganas Alaska. Ia tidak 
bahagia di tengah keluarganya yang sangat kebendaan. 

Dalam tataran kebangsaan, Bung Karno, Bung Hatta, dan para bapak bangsa yang lain 
bergerak dan bergerak terus untuk mengejar kebahagiaan. Bukan untuk diri sendiri, 
melainkan untuk bangsanya. Mereka melakukan pertempuran ide untuk melahirkan 
Pancasila sebagai dasar filsafat (philosophische grondschlag) yang melandasi 
persatuan bangsa. Dengan ikatan seperti itu, dengan kesadaran bahwa crah agawe 
bubrah (perpecahan membuat hancur), Pancasila ditegakkan sebagai mata air yang 
tak pernah kering bagi pencapaian kebahagiaan bangsa Indonesia yang multikultur. 

Itulah sebabnya, sebagian bapak bangsa, terutama dari Islam politik, yang awalnya 
mencantumkan tujuh kata ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya” di belakang sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan keikhlasan 
tinggi bersetuju untuk menghapus tujuh kata tersebut. Semua ini demi sebuah cita-cita 
bersama, yaitu kebahagiaan seluruh rakyat. 

Memori lama 

Dengan konstruksi seperti itu, eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara sejatinya 
sudah final. Perdebatan-perdebatan yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan 
Piagam Jakarta, sudah ditutup saat amandemen UUD 1945 tahun 2002. 

Akan tetapi, kenyataannya, beberapa hari terakhir muncul kembali fenomena 
kontestasi. Bukan perdebatan pada eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara, 
melainkan pada peringatan hari lahirnya. Ranah politik terbelah, katakanlah, antara 
kubu Taufiq Kiemas dan AM Fatwa. Kubu pertama menginginkan mulai hari ini, 1 
Juni, peringatan hari lahir Pancasila dilakukan resmi secara nasional. 

Sebaliknya, AM Fatwa, tidak setuju jika peringatan itu diformalkan. Alasannya, 
Pancasila adalah ideologi partai politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) 
sehingga tidak bisa diperingati secara nasional oleh instansi-instansi resmi. Peringatan 
demikian akan memicu kembali bangkitnya sentimen Piagam Jakarta. 

Perdebatan seperti itu muncul, menurut hipotesis saya, karena masing-masing 
terjebak pada memori masa lalu. Para politisi senior tersebut memang mengalami era 
kerasnya pertempuran ideologi. Memori itu melekat sampai kini. Jika ada rangsangan 
sedikit saja menyangkut ”ideologi” yang dijunjungnya, mereka langsung bereaksi. 

Padahal, bagi generasi baru pada umumnya, jangankan perdebatan mengenai 
peringatan hari lahir Pancasila, pertarungan mengenai ideologi politik pun sudah 
dianggap tidak penting lagi. Itu bukan berarti mereka mempunyai hati jelek dan 
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pikiran jahat. Bagi mereka, pertempuran nyata yang dihadapi bukan lagi Islamisasi 
ataupun gelora nasionalisme, melainkan pertempuran antarkorporasi besar yang 
setiap saat bisa mengempaskan mereka. 

Di sini, mengikuti Francis Fukuyama, sejarah dari pertempuran ideologi sampai pada 
ujung perjalanannya. Orang menjadi radikal bukan karena alasan ideologi sebagai 
variabel signifikan, tetapi marjinalisasi ekstrem yang mereka alami, baik secara 
ekonomi maupun psikologis. Mereka menjadi déclassé sebagai akibat ganasnya 
pertempuran antarkorporasi besar, rengkuhan monopoli dan oligopoli, serta penguasa 
yang korup dan tidak peduli. 

Namun, perilaku non-ideologis generasi baru tersebut, menurut hemat penulis, pada 
saatnya akan berbalik. Jika sudah kebentel (kepepet), kata Bung Karno, bangsa ini 
akan bergerak mencari roh jati dirinya. Demikian juga apabila kehidupan rakyat 
makmur, mereka juga akan mencari kebahagiaan di luar kebendaan. Peradaban, pada 
akhirnya, menjadi tujuan hakiki dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Ibu peradaban 

Oleh karena Pancasila secara substansial mengandung kebebasan dalam memuja 
Allah, memanusiakan manusia, menjunjung multikulturalisme, nir-pemaksaan 
kehendak (musyawarah), dan perikehidupan yang berkeadilan, ia bisa dipandang 
sebagai rahim peradaban bangsa Indonesia. Ia adalah ibu peradaban kita. 

Jika sampai saat ini masih ada pihak yang enggan, bahkan menolak Pancasila, itu lebih 
disebabkan oleh pengalaman traumatis masa lalu, khususnya kerasnya indoktrinasi 
ideologi zaman Orde Baru. Selain itu, juga karena perilaku pejabat yang kurang 
santun, korup, dan hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. 

Untuk mengikis alam bawah sadar ketidakbahagiaan rakyat tersebut, para penggerak 
Pancasila, terutama yang berada di medan kebijakan publik, harus melahirkan 
keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada wong cilik. 

Mereka harus bisa menjamin bahwa seluruh warga negara bisa sama-sama 
mendapatkan pekerjaan, pendidikan berkualitas, kesehatan, menikmati air bersih, 
transportasi umum yang murah-aman-nyaman, selokan dan sungai yang bersih, serta 
fasilitas sosial lain, seperti taman kota untuk menjadi arena berkumpul dan 
berinteraksi. Dari kepingan-kepingan kebahagiaan rakyat tersebut, peradaban bangsa 
bisa dibangun pada masa depan. 

Dan, salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno. ”… 
saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan 
lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita dengan cara seindah-
indahnya …” (Soekarno, 17 Agustus 1954). 

Sukardi Rinakit, Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate 

Sumber: Kompas, 1 Juni 2010 
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Kembali ke Pancasila 

Oleh: Yudi Latif 

  

 

Sebagian besar ketidakmampuan kita memecahkan masalah hari ini disebabkan 
ketidakmampuan kita merawat warisan terbaik dari masa lalu. Adapun warisan 
termahal para pendiri bangsa yang merosot saat ini adalah karakter. Ketika suatu 
golongan dibiarkan dicincang di altar kebencian golongan lain, dan ketika bom secara 
teatrikal dibingkiskan ke sejumlah alamat dengan mempermainkan nyawa manusia, 
kita mengalami amnesia yang parah tentang makna kemerdekaan. 

Bung Karno berkata, ”Aku, ya Tuhan, telah Engkau beri kesempatan melihat 
penderitaan-penderitaan rakyat untuk mendatangkan negara Indonesia yang 
merdeka itu. Aku melihat pemimpin-pemimpin, ribuan, puluhan ribu, meringkuk di 
dalam penjara. Aku melihat rakyat menderita. Aku melihat orang-orang 
mengorbankan ia punya harta benda untuk tercapainya cita-cita ini. Aku melihat 
orang-orang didrel mati. Aku melihat orang naik tiang penggantungan. Bahkan aku 
pernah menerima surat daripada seorang Indonesia yang keesokan harinya akan 
naik tiang penggantungan. Dalam surat itu dia mengamanatkan kepada saya 
sebagai berikut: ’Bung Karno, besok aku akan meninggalkan dunia ini. Lanjutkanlah 
perjuangan kita ini’.” 

Empati terhadap sejarah pengorbanan itulah yang membuat para pendiri bangsa 
memiliki jiwa kepahlawanan. Kenanglah heroisme para anggota Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat berpidato dengan menyerukan 
kemerdekaan dengan dasar negara yang diidealisasikan di tengah opsir-opsir bala 
tentara Jepang bersenjatakan bayonet. Bung Karno mengakui, ”Saya sadar, Saudara-
saudara, bahwa ucapan yang hendak saya ucapkan mungkin adalah satu ucapan 
yang berbahaya bagi diriku, sebab ini adalah zaman perang, kita pada waktu itu di 
bawah kekuasaan imperialis Jepang, tetapi juga pada waktu itu, Saudara-saudara, 
aku sadar akan kewajiban seorang pemimpin. Kerjakanlah tugasmu, kerjakanlah 
kewajibanmu, tanpa menghitung-hitung akan akibatnya.” 

Ketika para anggota DPR lebih sibuk mempermahal ruang kerja seraya mempermurah 
nilai keseriusan penyusunan rancangan undang-undang, kita mengalami kemerosotan 
begitu dalam dari jiwa pertanggungjawaban. Kenanglah rasa tanggung jawab para 
pendiri bangsa! Dalam membincangkan hukum dasar, Mohammad Yamin 
mengingatkan, ”Saya hanya minta perhatian betul-betul karena yang kita bicarakan ini 
hak rakyat. Kalau ini tidak terang dalam hukum dasar, maka ada kekhilafan daripada 
grondwet; grondwettelijke fout, kesalahan perumusan Undang-Undang Dasar, besar 
sekali dosanya buat rakyat yang menanti-nantikan hak daripada republik.” 

Akutnya krisis yang kita hadapi mengisyaratkan, untuk memulihkannya perlu lebih 
dari sekadar politics as usual. Kita perlu visi politik baru yang mempertimbangkan 
kenyataan bahwa krisis nasional itu berakar jauh pada krisis moralitas dan etos yang 
melanda jiwa bangsa. Usaha ”penyembuhan” perlu dilakukan dengan memperkuat 
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kembali fundamen etis dan karakter bangsa berdasarkan falsafah dan pandangan 
bangsa Indonesia. 

Ibarat pohon, sejarah perkembangan bangsa yang sehat tidak bisa tercerabut dari 
tanah dan akar kesejarahannya, ekosistem sosial-budaya, sistem pemaknaan, dan 
pandangan dunianya tersendiri. Pancasila dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai 
dasar dan tuntutan bernegara dengan mempertimbangkan aspek-aspek itu, lewat 
usaha penggalian, penyerapan, kontekstualisasi, rasionalisasi, dan aktualisasinya 
dalam rangka menopang keberlangsungan dan kejayaan bangsa. 

Sebagai warisan yang digali dan dirumuskan bersama, Bung Karno meyakini 
keampuhan Pancasila sebagai bintang pimpinan (leitstar). ”Kecuali Pancasila adalah 
satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu, 
yang saya yakin seyakin-yakinnya bangsa Indonesia dari Sabang sampai ke 
Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas dasar Pancasila itu. Bukan saja alat 
mempersatu untuk di atasnya kita letakkan negara RI, melainkan juga pada 
hakikatnya satu alat mempersatu dalam perjuangan kita melenyapkan segala 
penyakit yang kita lawan berpuluh-puluh tahun, yaitu penyakit terutama sekali, 
imperialisme. Perjuangan suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, 
perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan bangsa yang membawa corak 
sendiri- sendiri. Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. Tiap-tiap 
bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Oleh 
karena pada hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri. 
Kepribadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam 
perekonomiannya, dalam wataknya dan sebagainya.” 

Akibat keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila, 
terutama oleh penyelenggara negara, Pancasila sebagai bintang pimpinan itu pun 
redup tertutup kabut; menimbulkan kegelapan dalam rumah kebangsaan. Lantas 
anak-anak negeri berusaha mencari kunci jawaban atas persoalan negerinya di luar 
”rumah”. Seseorang bertanya, ”Apa gerangan yang kalian cari?” Anak-anak negeri 
itu pun menjawab, ”kunci rumah”. ”Memangnya di mana hilangnya kunci itu?” ”Di 
dalam rumah kami sendiri”. ”Mengapa kalian cari di luar rumahmu?” ”Karena 
rumah kami gelap”. 

Kunci jawaban atas krisis kebangsaan itu sesungguhnya bisa ditemukan dari dasar 
falsafah dan pandangan hidup Indonesia sendiri. Yang diperlukan adalah mengikuti 
cara Bung Karno, menggali kembali mutiara terpendam itu. Marilah kembali ke 
Pancasila! 

Yudi Latif, Penulis Buku Negara Paripurna 

Sumber: Kompas, 29 Maret 2011 

 


