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1. Tujuan Pembelajaran Umum 
 

Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengkajian aspek 

ontologi, epistimologi, dan aksiologi filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman 

tersebut diharapkan dapat tumbuh personal wisdom  yang integratif dalam dimensi 

kompentensi kewarganegaraan (civic knowledge, civic skills, civic commitment, 

civic convidence, dan civic competence)   

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

 Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mengerti, memahami dan 

mendeskripsikan sebagai berikut: 

a. Pancasila sebagai sistem filsafat 

b. Pancsila secara ontologism 

c. Epistimologi Pancasila 

d. Aksiologi Pancasila 

 

3. Pembahasan  

 

Pengertian Filsafat dan Filsafat Pancasila   

 

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/pengetahuan. 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. Jadi filsafat secara 

sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran 

yang sejati. Filsafat merupakan Induk Ilmu  pengetahuan. Menurut J. Gredt dalam bukunya 

“Elementa Philosophiae” Bahwa filsafat sebagai “Ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-

prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam”.  

 

Filsafat Pancasila  

 

Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila  merupakan filsafat negara yang lahir 
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sebagai collectieve 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 kita, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. 

Sedangkan menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah 

yaitu tentang hakekat dari Pancasila. 

 

Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila  

 

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda 

dengan filsafat lainnya, yaitu antara lain : 

- Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem 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. 

- 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 realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan 

masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Prinsip-prinsip Filsafat Pancasila  

Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut : 

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. 

4) Kausa Finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya, tujuan diusulkannya 

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. 

 

Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi : 
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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 gotong royong 

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

haknya. 

       

Hakikat Nilai-nilai Pancasila  

 

 Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan 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 (Sidney Simon, 1986). Nilai 

merupakan hal 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 Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya 

yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan “what you are 

really, really, really, want.” 

 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. Secara epistemologikal bangsa Indonesia punya 

keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil 

sublimasi dan kritalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang kesemuanya bergerak 

vertikal dan horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya untuk 

mensinkronkan dasar filosofia-ideologi menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen 

secara aksiologikal bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, 

membudayakan dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, 

masyarakat dan sekolah. 

 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, 
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berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan dan berperi Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila 

dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif. 

 

2.  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 subyek 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 hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada 

hakekatnya adalah manusia (Kaelan, 2005). 

Jadi secara ontologis hakekat dasar keberadaan dari sila sila Pancasila adalah manusia. 

Untuk hal ini Notonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok 

sila sila Pancasila secara ontologi memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, 

raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Juga sebagai makluk individu dan sosial serta kedudukan 

kodrat manusia sebagai makluk pribadi dan sebagai makluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena 

itu, maka secara hierarkhis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai 

keempat sila sila Pancasila (Kaelan, 2005). 

Selanjutnya Pancasila secagai 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 makluk individu sekaligus juga 

sebagai makluk sosial, serta kedudukannya sebagai makluk pribadi yang berdiri sendiri juga 

sekaligus sebagai makluk Tuhan. Konsekuensinya 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 

dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara dan segala sapek 

penyelenggaraan negara lainnya. 
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3.    EPISTIMOLOGI PANCASILA 

 

Kajian epistimologi filsafat  pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat 

Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena  epistimologi 

merupakan bidang filsafat yang membahas hakekat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian 

epistimologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu dasar 

epistimologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakekat manusia. 

 

Menurut Titus(1984: 20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistimologi yaitu : 

1. tentang sumber pengetahuan manusia; 

2. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; 

3. tentang watak pengetahuan manusia. 

 

 Epistimologi Pancasila sebagai suatu obyek kajian pengetahuan pada hakikatnya 

meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang 

sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada 

pada bangsa Indonesia sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles, bahwa nilai-nilai 

tersebut sebagai kausa materialis 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 itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat 

hierarkhis dan berbentuk piramidal, dimana : 

o Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya 

o Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, 

keempat dan kelima 

o Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama, kedua serta mendasari dan menjiwai 

sila keempat dan kelima 

o Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari 

dan menjiwai sila kelima 

o Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. 
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Demikianlah maka susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut 

kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga mennyangkut kualitas 

maupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti 

sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberilandasan kebenaran 

pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakekatnya kedudukan dan 

kodratnya adalah sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama 

Pancasila, epistimologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini 

sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi.  

 

Selanjutnya kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis 

antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk 

mendapatkan kebenaran yang tertinggi. 

 

 

4.    AKSIOLOGI PANCASLA 

 

 Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praksis atau 

manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem 

filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila 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. Jadi nilai itu pada 

hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung 

nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya; bunga itu indah, 

perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan 

perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi 

di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain 
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sebagai pembawa nilai.  

 

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak 

dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan  pengertian nilai. Kalangan materialis 

memandang bahwa hakekat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sementara kalangan hedonis 

berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun dari berbagai macam 

pandangan tentang nilai dapat dikelompokan 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 pada hakekatnya sesuatu itu melekat pada 

dirinya sendiri memang bernilai. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme. 

 

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila 

(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 menusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah 

pengembannya dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. 

       

FILSAFAT PANCASILA DALAM KONTEKS PKN 

 

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

hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. 

Untuk itu sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkhis 

dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. 

Konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan 

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 

nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat 
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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 sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai 

mahluk Tuhan Yang Maha Esa (hakikat sila pertama). Negara yang merupakan persekutuan 

hidup manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakikatnya bertujuan untuik 

mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang berbudaya atau mahluk 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 dalam hidup kenegaraan itu haruslah 

mendasarkan pada nilai bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. Maka 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, maka dalam hidup kenegaraan harus mewujjudkan jaminan perlindungan bagi 

seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dijamin 

berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama/kehidupan (hakikat 

sila kelima)   

 
 

 
LATIHAN SOAL DAN TUGAS 
 

a. Jawablah dengan jelas dan singkat pertanyaan di bawah ini ! 
1. Jelaskan pengertian filsafat ? 
2. Jelaskan pengertian filsafat Pancasila ? 
3. Sebagai suatu sistem filsafat , sila-sila Pancasila memiliki kesatuan yang 

utuh dan bulat . Jelaskan dengan skema yang menggambarkan hal 
tersebut! 

4. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, jelaskan yang dimaksud ? 
5. Aspek ontologi pancasila mengkaji tentang hakekat keberadaan Pancasila 

sebagai filsafat bangsa. Jelaskan ! 
6. Aspek Epistimologi Pancasila mengakaji tentang hakekat pengetahuan. 

Bagaimana hubungannya dengan pengetahuan tentang Pancasila dari 
aspek epistimologi tersebut. 

7. Aspek Aksiologi Pancasila mengkaji tentang hakekat nilai-nilai Pancasila. 
Jelaskan ! 
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8. Jelaskan bagaimana kajian tentang filsafat Pancasila dalam konteks 
Pendidikan Kewarganegaraan ? 

 
b. Kerjakan tugas di bawah ini ! 

1. Lakukan studi kepustakaan dari buku-buku filsafat Plato, Aristoteles, dan       
Notonagoro ! 

2. Diskusikan dengan kelompok Anda dari hasil studi kepustakaan tersebut ! 
3.  Buat laporan kelompok dari hasil diskusi yang Anda lakukan ! 
4. Buat laporan buku secara individu dari salah satu buku filsafat Pancasila 

Notonagoro !  
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