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PENGERTIAN FILSAFAT

FILSAFAT

phile

(cinta)

shopia

(kebijaksanaan)

Dr. I. R. J Gred

“Ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip 

yang diketahui dengan kekuatan budi kodrati dengan 

mencari sebab musababnya yang terdalam.”
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Mengapa Pancasila disebut sebagai Filsafat???

1. Muh. Yamin

“Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem 

filsafat sesuai dengan dialektik Neo Helegian.”

2. Soediman Kartahadiprojo

“Pancasila sebagai filsafat Bangsa Indonesia berdasarkan 

atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila 

adalah isi jiwa Bangsa Indonesia.”

3. Drijarkoro

“Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat dengan hanya 

mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat.”



4. Notonagoro

“Kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia adalah 

sebagai dasar negara, dalam pengertian sebagai dasar 

filsafat. Sifat kefilsafatan dasar negara tersebut diwujudkan 

dalam rumus abstrak kelima sila dari Pancasila.”

5. Roeslan Abdoelgani

“Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai 

collectieve-ideologies dari seluruh Bangsa Indonesia.”

“Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa 

dan tumbuh serta lahir dalam kehidupan sehari-

hari bangsa Indonesia (pengkajian yang 

mendalam dari dalam diri bangsa Indonesia).”
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PENGERTIAN SISTEM

• Pancasila adalah sebuah sistem karena sila-sila 

Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan.

• Pancasila berasal dari kepribadian Bangsa 

Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh 

Bangsa Indonesia sejak dahulu.

Pancasila adalah suatu realita yang 

keberadaan dan kebenarannya tidak 

dapat diragukan.
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INTI PANCASILA

Ketuhanan

Kemanusiaan

Persatuan

Kerakyatan

Keadilan

Pedoman

Tolak Ukur

Pancasila adalah dasar negara, ideologi, 

kepribadian, jiwa, pandangan hidup Bangsa 

Indonesia.
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PENGERTIAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM 

FILSAFAT

Filsafat Negara Pancasila Pandangan Hidup

• Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kelakuan 

dan pergaulan sehari-hari.

• Asas-asas Pancasila disampaikan kepada generasi 

baru melalui pengajaran dan pendidikan.

• Pancasila menunjukkan terjadinya proses ilmu 

pengetahuan, validitas dan hakikat ilmu pengetahuan 

(teori ilmu pengetahuan).
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KESATUAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI 

FILSAFAT

Pancasila Kesatuan

• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Mempunyai ruang lingkup seluruh Indonesia.

• Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Tidak dapat dipisahkan dari sila-sila yang lain.

• Sila Persatuan Indonesia

Diakui dan disadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 

bermacam-macam suku yang mempunyai adat istiadat 

dan kebudayaan.
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KESATUAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI 

FILSAFAT

• Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Musyawarah untuk mufakat. Kerakyatan tidak berarti sama 

dengan demokrasi liberal yang berprinsip pada musyawarah 

untuk mufakat tanpa diperkenankan melakukan pemungutan 

suara.

• Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Menunjukkan tujuan bangsa Indonesia, yaitu mendapatkan 

keadilan sosial, artinya hidup dengan bahagia, tentram, dan 

sejahtera jasmani dan rohani.
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Kriteria dan sifat-sifat universal dan ciri-ciri khas 

nasional sistem filsafat Pancasila

• Sistematis, fundamental, universal, integral dan 

radikal mencari kebenaran yang hakiki.

• Filsafat yang monotheis dan religius yang 

mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu 

Tuhan Yang Maha Esa.

• Monodualisme dan monopluralisme atau integralistik 

yang mengutamakan ketuhanan, kesatuan dan 

kekeluargaan.

• Satu kesatuan totalitas yang bulat dan utuh antar sila-

sila Pancasila.
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• Idealisme fungsional (dasar dan fungsi serta tujuan 

idiil sekaligus).

• Harmoni idiil (asas selaras, serasi dan seimbang).

• Memiliki ciri-ciri dimensi idealitas, realitas dan 

fleksibilitas.

Kriteria dan sifat-sifat universal dan ciri-ciri khas 

nasional sistem filsafat Pancasila

• Memiliki corak universal, terutama sila I dan sila II 

serta corak nasional Indonesia terutama sila III, IV, 

dan V.
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Wassalam…


