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KATA PENGANTAR 

 

Dalam kehidupan masyarakat awam banyak yang 
berpendapat bawa belajar filsafat adalah suatu hal yang sulit dan 
membosankan, karena belajar filsafat adalah suatu perenungan yang 
tidak ada ujung pangkalnya . Namun kelau kita amati secara lebih 
mendalam bahwa filsafat dapat dikatakan sebagai induknya ilmu 
pengetahuan. Sehingga dengan belajar filsafat kita akan mengetahui 
berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu yang dipraktekan dalam 
kehidupan sehari-hari.  

Filsafat sebagai induk dari pengetahuan akan selalu memulai 
untuk menemukan sesuatu yang baru, sehingga dimana ilmu 
berhenti disanalah filsafat memulai. Namun dalam praktek 
kehidupan filsafat selalu menuntun manusia untuk selalu berbuat 
yang baik dan benar, dan menempatkan nilai-nilai dasar yang 
universal sebagai landasan dalam berpikir. Obyek filsafat adalah 
ada dan mungkin ada, sedangkan obyek ilmu adalah ada, yang 
dapat diuji secara teoritis dan dibuktikan secara empiris.  

Dengan berpikir secara filosofis orang akan selalu mencari 
dan menemukan pemikiran yang baru yang lebih baik, lebih 
sempurna dari sebelumnya. Bila pemikiran itu berkembang 
menemukan bentuk dan obyek yang sempurna dan realistis maka 
pemikiran filosofis tersebut akan berubah menjadi ilmu. Dengan 
berpikir seperti itu orang akan menjadi lebih bijaksana dan 
memahami bahwa hakekat pemikiran manusia akan terus 
berkembang, menemukan ilmu baru dan mencari khasana yang 
lebih sempurna. Pemikiran inilah menjadikan manusia sebagai 
makhluk yang akan terus berpikir, mencari dan menemukan, tiada 
henti-hentinya seperti aliran sungai.  

Pancasila sebagai sistem filsafat juga memberikan ruang yang 
demikian luas dan indah bagi pemikiran manusia Indonesia untuk 
menemukan kesempuraan hidup berbangsa dan bernegara. 
Pancasila di satu sisi memberikan ruang gerak yang tak terbatas 
bagi pemikiran manusia namun dilain pihak Pancasila memberikan 
makna dan hakekat manusia untuk menuju kehidupan berbangsa 
dan bernegara menjadi lebih baik dan terbuka, untuk saling berbagi 
dan menghormati yang lain dengan ketulusan dan penuh toleransi. 
Dengan paradigma seperti itu dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara tidak ada yang merasa menang dan kalah, yang muncul 
adalah musyawarah untuk menuju pemikiran yang lebih sempurna.  
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Pancasila sebagai sistem filsafat mengajak kita semua untuk 
mencari kebenaran yang hakiki, universal dan lestari. Dengan 
pemikiran seperti ini Pancasila menempatkan manusia Indonesia 
sebagai makhluk yang berakal dan berakhlak mulia, sehingga akan 
selalu menumukan cara-cara baru sesuai dengan dinamika dan 
perkembangan masyarakat. Jaman akan selalu berubah, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan 
mempengaruhi, mengubah cara manusia memandang dan 
menempatkan kehidupan pada jamannya. Namun kita harus oftimis 
bahwa perubahan, alam beserta isinya dari waktu ke waktu akan 
selalu menuju pada yang lebih baik sekalipun dalam perjalanannya 
selalu ada hambatan dan rintangan.  

Keyakinan inilah yang meberikan warna yang sangat 
mendalam, dalam perjalanan Pancasila sebagai Filsafat dan 
Pandangan Hidup bangsa Indonesia. Namun sejarah juga yang 
membuktikan betapa kebenaran nilai-nilai Pancasila selalu 
menyadarkan Bangsa Indonesia untuk selalu bersatu, bahu 
membahu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara 
berdasarkan Pancasila. Gelombang perbedaan dan perpecahan 
mewarnai kehidupan sejarah bangsa Indonesia, namun dengan 
kesadaran pada kebenaran Pancasila bangsa Indonesia kembali 
bersatu menjadi satu kesatuan bangsa.  

Dalam pembahasan filsafat Pancasila pada tulisan ini penulis 
ingin mengajak pembaca untuk menyadari hakekat kebenaran 
Pancasila, yang selalu dapat dijabarkan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dengan penjabaran hakekat Pancasila yang abstrak 
dan universal tersebut kedalam nilai-nilai yang realistas dan 
kongkrit, akan menambah keyakian kita bahwa nilai-nilai Pancasila 
tersebut akan menuntun manusia Indonesia untuk menemukan jati 
dirinya, Sejatinya bangsa Indonesia dengan kebhinekaan yang ada 
dari Sabang sampai Merauke, selalu ada keinginan untuk merajut 
kebersamaan, karena perasaan senasib, sepenanggungan dan 
memiliki tujuan yang sama.  

Penjabaran nilai-nilai Pancasila kedalam tatanan kehidupan 
yang lebih konkrit dan realistis, menyadarkan bangsa Indonsia, 
bahwa nilai-nilai luhur tersebut menjadikan bangsa ini bersatu 
dengan kokoh dalam menghadapi tantangan. Kebinekaan adalah 
suatu keniscayaan, yang sudah terjadi seperti itu, tak perlu 

dipertanyakan dan dipertentangkan, namun keinginan untuk 
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bersatu menjadi suatu kesatuan bangsa, itu adalah relita dan fakta 
sejarah.  

Pancasila sebagai sistem nilai, yang merupakan jabaran dari 
sila-sila Pancasila, itu merupakan nilai-nilai yang lestari dan 
universal, yang selalu ada pada setiap bangsa dan akan selalu ada 
dalam setiap generasi. Karena demikian penghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai tersebut harus selalu diupayakan, baik dalam 
kehidupan berbangsa oleh aparat penyelenggara negara maupun 
dalam kehidupan riil oleh masyarakat Indonesia. Panghayatan dan 
pengamalan nilai-nilai Pancasila akan menempatkan manusia 
Indonesia sebagai manusia yang utuh, dan menyeluruh bagi 
masyarakat Indonesia.  

Dengan pembahasan yang demikian penulis mengajak 
seluruh komponen bangsa untuk selalu menyadarkan diri, bahwa 
Pancasila adalah pemersatu bangsa, pandangan hidup, falsafah, 
ideologi dan tuntunan nilai bagi segenap bangsa dan rakyat 
Indonesia. Penulis juga mengajak seluruh pembaca memaknai 
sejarah bangsa, bahwa setiap bangsa Indonesia, meninggalkan 
Pancasila, bangsa ini berada di ambang perpecahan, dan pada 
akhirnya Pancasila lah yang kembali menyadarkan dan menyatukan 
bangsa Indonesia. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa penulis 
mengucapkan banyak terima kasih pada bapak Rektor Dwijendra 
University, Bapak Dr.Ir. I Gede Sedana, M.Sc., M.M.A, yang telah 
memberikan dorongan dan motivasi hingga terbitnya buku ini. 
Disamping itu pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada 
seluruh Civitas Dwijendra University atas dorongan, saran dan cinta 
kasihnya . Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih.  

 

     
 Denpasar, Desember 2021 

 

 Penulis 
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A. Cara Berpikir Filsafat 

1 .  Pengertian Filsafat 

Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu philosophia : philo/philos/philein artinya cinta/ pecinta / 

mencintai dan sophia, berarti kebijakan / wisdom / kearifan 

/ hikmah / hakikat kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta 

akan kebijakan atau hakikat kebenaraan. Achadi 

menjelaskan bila filosofia berasal dari kata kerja filosofein 

yang berarti mencintai kebijaksnaan, tapi philosophia yang 

berasal dari kata kerja philein yang berarti mencintai atau 

philia yang berarti cinta dan shophia berarti kearifan. 

Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan philosophy 

yang biasa diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Di 

Indonesia menggunakan kata filsafat kata sifatnya adalah 

filsafati bukan filosofis 

Berfilsafat, berarti berpikir sedalam-dalamnya 

(merenung) terhadap sesuatu secara metodik, sistematis, 

menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. 

Menurut D. Runes, filsafat adalah ilmu yang paling umum 

yang mengandung usaha mencari kebijakan dan cinta akan 

kebijakan. Sri Sumantri (2003:4) menyebutkan bahwa filsafat 

adalah suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, 

suatu cara berpikir mengupas sesuatu sedalam-dalamnya . 

sedangkan Latif (2014;4) mengemukakan hasil akar 

PANCASILA 

SEBAGAI SISTEM 

FILSAFAT 
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A. Pengertian Nilai, Moral dan Norma 

Nilai, moral, dan norma, merupakan konsep yang saling 

berkaitan, di mana ketiga konsep ini terkait dalam memahami 

Pancasila sebagai sistem etika. 

1. Nilai 

Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai 

pribadi maupun sebagai kolektivitas, senantiasa 

berhubungan dengan nilai-nilai, norma, dan moral. 

Kehidupan masyarakat di mana pun tumbuh dan 

berkembang dalam ruang lingkup interaksi nilai, norma, 

dan moral yang memberi motivasi dan arah seluruh anggota 

masyarakat untuk berbuat, bertingkah, dan bersikap. 

Dengan demikian, nilai adalah sesuatu yang berharga, 

berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan 

manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber 

pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan 

sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem 

(sistem nilai) merupakan salah satu wujud kebudayaan, di 

samping sistem sosial dan karya. 

Cita-cita, gagasan, konsep, dan ide tentang sesuatu 

adalah wujud kebudayaan sebagai sistem nilai. Oleh karena 

itu, nilai dapat dihayati atau dipersepsi dalam konteks 

kebudayaan, atau sebagai wujud kebudayaan yang abstrak. 

Dalam menghadapi alam sekitarnya, manusia didorong 

untuk membuat hubungan yang bermakna melalui budinya. 

PANCASILA 

SEBAGAI SISTEM 

NILAI 
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A. Pengertian Ideologi 

1. Pengertian Ideologi 

Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk 

idea dan logos, yang berasal dari bahasa yunani eidos ddan 

logos. Secara sederhana, ideologi berarti suatu gagasan yang 

berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya dan 

merupakan pemikiran filsafat. Ideologi adalah ajaran, 

doktrin, teori, atau ilmu yang di yakini kebenaranya, yang 

di susun secara sistematis dan di beri petunjuk 

pelaksanaanya dalam menanggapi dan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara ,(BP-7 Pusat, 1993). Ssuatu pandangan hidup 

akan meningkat menjadi suatu filsafat hidup apabila telah 

mendapat landasan berpikir maupun motifikasi yang lebih 

jelas, Sedddangkan kristalisasinya kemudian membentuk 

suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan 

hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan 

bangsa lain. 

Dalam paktek, orang menganut dan 

mempertahankaan ideologi karena memandang ideologi 

sebagai cita-cita hidup. Oleh sebab itu, menurut Gunawan 

Setiardja (1203), ideologi dapat dirumuskan sebagai 

seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas 

yang di jadikan pedoman dan cita-cita hidup. 

PANCASILA 

SEBAGAI 

IDEOLOGI 
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A. Keyakinan pada Kebenaran Nilai-Nilai Pancasila  

Berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, 

falsafah bangsa dan pandangan hidup, Pancasila harus 

diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan 

sumber utama dari kebijakan para pemimpin dalam mengelola 

dan menjalankan pemerintahan negara. Sehingga negara 

Indonesia dapat disebutkan sebagai negara hukum yang 

konstitusional. 

Sebagai falsafah negara Pancasila merupakan roh dan 

jiwa bagi setiap pelaku-pelaku pribadi warga negara Indonesia. 

Hal ini tentu tidak mudah karena dalam perjalanan sejarah 

terkadang mereka para pemimpin kita demi kepentingan 

politik dari kelompok tertentu melupakan esensi Pancasila 

sebagai dasar dan falsafah negara.Pada takaran penguasa 

Pancasila kadangkala tidak lebih dari sekedar alat untuk 

mempertahankan kekuasaan, tidak ada tindak lanjut untuk 

menjabarkan dalam setiap gerak pemerintahan. Apabila ini 

berlanjut maka esistensi Pancasila sebagai Dasar negara dan 

pandangan hidup bangsa akan kehilangan eksistensinya. 

Salah satu pertanyaan filosofis yang cukup penting 

untuk dipertanyakan adalah apakah makna kebenaran dalam 

konteks Pancasila. Pengetahuan makna kebenaran akan 

mendudukan Pancasila secara Proporsional, sehingga tidak 

sekedar simbol dan alat kekuasaan belaka. Sebab selama ini 

segala permasalahan dalam politisasi Pancasila disebabkan oleh 

KEBENARAN 

NILAI-NILAI 

PANCASILA 
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