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PANCASILA SEBAGAI DASAR
FALSAFAH NEGARA
ABSTRAK
Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia harus diketahui dan
dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga,
dan menjalankan nilai-nilai serta norma-norma positif yang terkandung dalam
sila-sila pancasila hingga menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi kisruh
dalam berbagai aspek. Dengan kata lain bangsa Indonesia harus mengetahui
landasan filosofis, serta fungsi utama filsafat pancasila bagi bangsa dan negara.
Susunan Pancasila itu adalah suatu kebulatan yang bersifat universal yang
mengakibatkan adanya hubungan yang selalu merupakan satu kebulatan yang
utuh di antara 5 sila tersebut. Landasan Filsafat Pancasila merupakan harmonisasi
dari nilai-nilai dan norma-norma utuh yang terkandung dalam sila-sila Pancasila,
yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar
dan menyeluruh agar menjadi landasan filsafat yang sesuai dengan keperibadian
dan cita-cita Bangsa.
Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalam-dalamnya
dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu
(kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling
bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Terlahirnya Pancasila sebagaimana tercatat dalam sejarah kemerdekaan
bangsa Indonesia, merupakan sublimasi dan kristalisasi dari pandangan hidup
(way of life) dan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan
keanekaragaman bangsa kita menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Berbeda
dengan Jerman, Inggris, Perancis, serta negara-negara Eropa Barat lainnya, yang
menjadi suatu negara bangsa (nation state) karena kesamaan bahasa. Atau negaranegara lainnya, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan wilayah daratan. Latar
belakang historis dan kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia
yang unik dan spesifik seperti, bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan
menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat
berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia saat ini.
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Indonesia harus
diketahui dan dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia agar menghormati,
menghargai, menjaga, dan menjalankan nilai-nilai serta norma-norma positif yang
terkandung dalam sila-sila pancasila hingga menjadi bangsa yang kuat dalam
menghadapi kisruh dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, politik baik nasional
maupun internasional seperti yang sedang kita alami belakangan ini.
B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, agar penulis memperoleh
hasil yang diinginkan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yang
antara lain:
1. Apakah landasan filosofis Pancasila?
2. Apakah fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia?
3. Apakah bukti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara
Indonesia?

BAB II
PENDEKATAN PANCASILA
 Secara Historis
A. Filsafat
Secara etimologis istilah “filsafat” atau bahasa Inggrisnya disebut
“philosophi” berasal dari bahasa Yunani “philien” (cinta) dan “sophos”
(hikmah/kearifan) atau bisa juga diartikan “cinta kebijaksanaan”. Makna menurut
beberapa tokoh filsafat yaitu :
Socrates: peninjauan dalam diri yang bersifat reflektif atau berupa
perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan adil dan bahagia.
Plato: filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth).
Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan
tak berubah.
Wawasan filsafat terdiri dari beberapa aspek, yaitu Aspek Ontologi (eksistensi),
Epistemologi (Metode/cara), dan Aksikologi (nilai dan estetika). Aliran filsafat
juga terbagi atas beberapa sifat yaitu Materialisme (kebendaan), Idealisme/
Spiritualisme (ide dan spirit), Realisme (Realitas).
B. Pancasila
Pancasila adalah dasar Filsafat Negara Republik Indonesia yang secara resmi
disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam UUD
1945, diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun II No. 7
bersama dengan UUD 1945. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam Kitab
Tripitaka milik ajaran moral agama Budha yang kemudian ajaran tersebut
diadaptasi oleh orang Jawa.
Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad
XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan
buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, dalam buku Sutasoma ini, Secara

etimologis kata Pancasila berasal dari bahasa Sansakerta yaitu “Panca” (lima) dan
“Syila” (Dasar/Sendi). Istilah Pancasila pertama kali digunakan sebagai nama dari
5 unsur dasar negara oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila juga
mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu
sebagai berikut:
1.

Tidak boleh melakukan kekerasan

2.

Tidak boleh mencuri

3.

Tidak boleh berjiwa dengki

4.

Tidak boleh berbohong

5.

Tidak boleh mabuk minuman keras/ obat-obatan terlarang
Pada perjuangan merebut kemerdekaan Pancasila mulai dirumuskan kembali.

Pembahasan historis Pancasila dibatasi pada tinjauan terhadap perkembangan
rumusan Pancasila sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan keluarnya Instruksi
Presiden RI No.12 Tahun 1968.
Pembatasan ini didasarkan pada dua pengandaian, yakni:
1.

Telaah tentang dasar negara Indonesia merdeka baru dimulai pada
tanggal 29 Mei 1945, saat dilaksanakan sidang Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

2.

Sesudah Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 tersebut, kerancuan
pendapat tentang rumusan Pancasila dapat dianggap tidak ada lagi.

Permasalahan Pancasila yang masih terasa mengganjal adalah tentang
penghayatan dan pengamalannya saja. Hal ini tampaknya belum terselesaikan
oleh berbagai peraturan operasional tentangnya. Dalam hal ini, pencabutan
Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 (Ekaprasetia Pancakarsa) tampaknya juga
belum diikuti upaya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara lebih
„alamiah‟. Tentu kita menyadari juga bahwa upaya pelestarian dan pewarisan
Pancasila tidak serta merta mengikuti Hukum Mendel.
Tinjauan historis Pancasila dalam kurun waktu tersebut kiranya cukup untuk

memperoleh gambaran yang memadai tentang proses dan dinamika Pancasila
hingga menjadi Pancasila otentik. Hal itu perlu dilakukan mengingat bahwa dalam
membahas Pancasila, kita terikat pada rumusan Pancasila yang otentik dan pola
hubungan sila-silanya yang selalu merupakan satu kebulatan yang utuh.
C. Sidang BPUPKI – 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945
Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin
menyampaikan telaah pertama tentang dasar negara Indonesia merdeka sebagai
berikut:
1.

Peri Kebangsaan

2.

Peri Kemanusiaan

3.

Peri Ketuhanan

4.

Peri Kerakyatan

5.

Kesejahteraan Rakyat

Ketika itu ia tidak memberikan nama terhadap lima (5) azas yang
diusulkannya sebagai dasar negara.
Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang yang sama, Ir. Soekarno juga
mengusulkan lima (5) dasar negara sebagai berikut:
1.

Kebangsaan Indonesia

2.

Internasionalisme

3.

Mufakat atau Demokrasi

4.

Kesejahteraan Sosial

5.

Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Dan dalam pidato yang disambut gegap gempita itu, ia mengatakan: “… saja
namakan ini dengan petundjuk seorang teman kita – ahli bahasa, namanja ialah
Pantja Sila …” (Anjar Any, 1982:26).

D. Piagam Jakarta 22 Juni 1945
Rumusan lima dasar negara (Pancasila) tersebut kemudian dikembangkan
oleh “Panitia 9” yang lazim disebut demikian karena beranggotakan sembilan
orang tokoh nasional, yakni para wakil dari golongan Islam dan Nasionalisme.
Mereka adalah: Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis,
Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad
Subardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muhammad Yamin. Rumusan sistematis
dasar negara oleh “Panitia 9” itu tercantum dalam suatu naskah Mukadimah yang
kemudian dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, yaitu:
1.

Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemelukknya

2.

Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan perwakilan
5.

Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945, “Piagam Jakarta” diterima
sebagai rancangan Mukadimah hukum dasar (konstitusi) Negara Republik
Indonesia. Rancangan tersebut – khususnya sistematika dasar negara (Pancasila) –
pada tanggal 18 Agustus disempurnakan dan disahkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjadi:
1.

Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.

Persatuan Indonesia

4.

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan
5.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan

sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan,
nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang
bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang.
E. Konstitusi RIS (1949) dan UUD Sementara (1950)
Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan UUD 1945 tersebut,
Pancasila dirumuskan secara „lebih singkat‟ menjadi:
1.

Pengakuan Ketuhanan Yang Maha Esa

2.

Perikemanusiaan

3.

Kebangsaan

4.

Kerakyatan

5.

Keadilan sosial

Sementara itu di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat
rumusan

Pancasila

dengan

alasan

praktis/pragmatis

atau

untuk

lebih

mengingatnya dengan variasi sebagai berikut:
1.

Ketuhanan

2.

Kemanusiaan

3.

Kebangsaan

4.

Kerakyatan atau Kedaulatan Rakyat

5.

Keadilan sosial

Keanekaragaman rumusan dan atau sistematika Pancasila itu bahkan tetap
berlangsung sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu
mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
F. Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
Rumusan yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila
tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga
memungkinkan

terjadinya

penafsiran

individual

yang

membahayakan

kelestariannya sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya
dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari bahaya tersebut, pada tanggal
13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No.12 Tahun 1968
yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Landasan Filosofis Pancasila.
Pancasila dikenal sebagai filosofi Negara Indonesia. Nilai-nilai yang tertuang
dalam rumusan sila-sila Pancasila adalah landasan filosofis yang dianggap,
dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang
paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai sebagai
dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Prof. Mr. Drs. Notonagoro dalam pidato Dies Natalis Universitas
Airlangga Surabaya pada tanggal 10 November 1955 : “Susunan Pancasila itu
adalah suatu kebulatan yang bersifat hierrarchies dan piramidal yang
mengakibatkan adanya hubungan organis di antara 5 sila negara kita”. Pernyataan
dan pendapatnya tersebut kemudian diterima dan dikukuhkan oleh MPRS dalam
Ketetapan No. XX/MPRS/1960. Ketetapan No. V/MPR/1973. Pernyataan tersebut
diperkuat juga oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978, Pancasila itu merupakan
satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan demikian,
karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti
secara sendiri-sendiri. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah
dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.
Dengan demikian, landasan Filsafat Pancasila merupakan harmonisasi dari
nilai-nilai dan norma-norma utuh yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yang
bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan
menyeluruh agar menjadi landasan filsafat yang sesuai dengan keperibadian dan
cita-cita Bangsa.
Adapun bentuk Filsafat Pancasila sendiri digolongkan sebagai berikut :
1) Bersifat religius yang berarti dalam hal kebijaksanaan dan kebenaran
mengenal adanya kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha
Esa

(kebenaran

religius)

kemampuan manusia.

dan

sekaligus

mengakui

keterbatasan

2) Memiliki arti praktis yang berarti dalam proses pemahamannya tidak
sekedar mencari kebenaran dan kebijaksanaan, serta hasrat ingin tahu,
tapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat pancasila tersebut
dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life /
weltanschaung) agar mencapai kebahagiaan lahir dan bathin, dunia
maupun akhirat (Pancasilais).
B. Fungsi Utama Filsafat Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia
Filsafat Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
Sebagaimana yang ditujukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979,
maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup
bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Setiap bangsa yang ingin berdiri
kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya
sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan/
filsafat hidup.
Dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan
yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang
terdalam dan gagasan sesuatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang
dianggap baik. Pada akhirnya pandangan hidup sesuatu bangsa adalah
kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini
kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya
menjadi negara yang sejahtera (Wellfare State).
Filsafat Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai Dasar Filsafat
atau Dasar Falsafah Negara (Philosofische Grondslag) dari negara, ideologi
negara atau (Staatsidee).
Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma
untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila
merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber
kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik

Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta
pemerintahan negara. Dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966
ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum
yang antara lain sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat,
jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum.
Pancasila Sebagai Jiwa Dan Kepribadian Bangsa Indonesia
Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan
kepribadian Indonesia ialah : Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia,
yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya.
Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis
pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa.
Keperibadian bangsa tetap berakar dari keperibadian individual dalam
masyarakat yang pancasilais serta gagasan-gagasan besar yang tumbuh dan
sejalan dengan filsafat Pancasila.
C. Bukti Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia
Bukti yang menyatakan Falsafah Pancasila digunakan sebagai dasar falsafah
Negara Indonesia dapat kita temukan dalam dokumen-dokumen historis dan
perundang-undangan negara Indonesia, antara lain :
1.

Naskah Pidato Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945.

2.

Naskah Politik bersejarah, tanggal 22 Juni 1945 alinea IV yang kemudian
dijadikan naskah rancangan Pembukaan UUD 1945 (Piagam Jakarta).

3.

Naskah Pembukaan UUD Proklamasi 1945, alinea IV.

4.

Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tanggal 27
Desember 1945, alinea IV.

5.

Mukadimah UUD Sementara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus
1950.

6.

Pembukaan UUD 1945, alinea IV setelah Dekrit Presiden RI tanggal 5
Juli 1959.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya adalah
sebagaimana nilai-nilainya yang bersifat fundamental menjadi suatu sumber dari
segala sumber hukum dalam negara Indonesia, menjadi wadah yang fleksibel bagi
faham-faham positif untuk berkembang dan menjadi dasar ketentuan yang
menolak faham-faham yang bertentangan seperti Atheisme dan segala bentuk
kekafiran tak beragama, Kolonialisme, Diktatorisme, Kapitalis, dan lain-lain.

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat penulis
tarik kesimpulan sebagai berikut:
1.

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran yang sedalamdalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini
sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar,
paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa
Indonesia.

2.

Fungsi utama filsafat Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yaitu:
a)

Filasafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

b) Filsafat Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia
c)
3.

Filsafat Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia

Bukti Falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia terbukti
secara historis melalui dokumen-dokumen bersejarah dan di dalam
perundang-undangan negara Indonesia.

B. Saran
Warga negara Indonesia merupakan sekumpulan orang yang hidup dan
tinggal di negara Indonesia Oleh karena itu sebaiknya warga negara Indonesia
harus lebih meyakini atau mempercayai, menghormati, menghargai menjaga,
memahami dan melaksanakan segala hal yang telah dilakukan oleh para pahlawan
khususnya dalam pemahaman bahwa falsafah Pancasila adalah sebagai dasar
falsafah negara Indonesia. Sehingga kekacauan yang sekarang terjadi ini dapat
diatasi dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT.
Gramedia.
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta:
Pancoran Tujuh.
Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta:
Pantjoran Tujuh.
Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta
Sumber Lain :
http://www.asmakmalaikat.com/go/artikel/filsafat/index.htm
http:// www.google.co.id
http:// www.teoma.com
http:// www.kumpulblogger.com
http://id.wikipedia.org/wiki/Socrates
http://id.wikipedia.org/wiki/Plato

