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ABSTRAKSI 
PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA  

(Studi Pemikiran Bung Karno) 
 

          Fenomena sejak Pancasila dihapuskan sebagai asas tunggal untuk partai dan 
organisasi massa (ormas) oleh kekuatan reformasi, Pancasila tidak terdengar lagi 
gemanya. Ia seolah kehilangan kredibilitasnya sebagai ideologi, karena begitu banyak 
penyelewengan yang mengatasnamakan Pancasila. Agama menjadi unsur mutlak 
dalam rangka membangun karakter anak bangsa kedepan, agar menjadi lebih baik. 
Pendidikan karakter adalah upaya menjawab masalah-masalah kemanusian yang 
belakangan ini mulai berkembang (kemiskinan dan keterbelakangan, konflik dan 
kekerasan unsur SARA, korupsi, tawuran dll).  
          Sementara pembentukan Karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan 
nasional. Pada pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan 
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi  peserta didik untuk memiliki 
kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Sehingga nantinya akan lahir generasi 
bangsa yang tumbuh dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta 
agama. Berpijak dari itulah peneliti ingin membahas kembali pemikiran tokoh 
nasional Indonesia Bung Karno Tentang Pendidikan karakter dalam perspektif filsafat 
Pancasila Sebagai Konsep Dasar Nation and Character Building.  
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menjawab bagaimana Pemikiran Bung Karno  
terkait pendidikan karakter di Indonesia (2) Untuk menjawab bagaimana Pendidikan 
Karakter Bung Karno dan konsep yang melatar belakangi munculnya nation and 
character building dalam perspektif filsafat Pancasila, serta untuk mengetahui 
bagaimana Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia senantiasa dapat dijadikan 
inspirasi dan dasar berpijak setiap warga negara Indonesia dalam segala aktivitasnya. 
Dari pokok permasalahan untuk mencapai tujuan tersebut. 
       Penelitian ini, menggunakan jenis metode penelitian Historis Faktual dengan 
jenis “Library Reseach”. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dalam rangka mencari sumber data yang menunjang dalam penelitian 
ini. Kemudian dari dokumentasi tersebut dianalisis dengan menggunakan metode 
content analisis dan interprestasi sumber dan data yang didapat, sehingga terdapat 
kesinambungan historis, serta tinjauan filsafat secara ontologis, epistemologis, dan 
axiologis.  
          Dengan demikian hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemikiran Bung Karno 
tentang pendidikan karakter sebagai konsep dasar nation and character building. 
Diperlukan usaha revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila, agar bangsa Indonesia 
mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan 
lokal. Kita memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan atas keutamaan 
nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila, serta  keterkaitan antar sila 
secara integral, untuk kemudian mengamalkannya secara konsisten di segala lapis dan 
bidang kehidupan publik. 
          Tentu  semua bisa berjalan jika ditransformasikan ajaran-ajaran, nilai-nilai 
filsafat Pancasila melewati sarana pendidikan. dalam membentuk tatanan masyarakat 
yang berkebudayaan berlandaskan hati nurani dan berketuhanan yang maha Esa, 
dengan tujuan membentuk masyarakat yang adil, makmur berkesejahteraan yang 
didalamya saling gotong royong yaitu melalui, Pancasila, sebagai falsafah negara. 
 
Kata Kunci:  Pendidikan Karakter,  filsafat Pancasila,Bung. Karno 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Education  and Character, in Perspektif philosophy Pancasila 
(Study Thought about of Bung Karno) 

 
                     The phenomenon since the Pancasila was abolished as the sole principle for the 

party and the mass organization by the power of reform, Pancasila no longer heard the 
echo. He seems to lose his credibility as an ideology, because so many misconduct is 
in the name of Pancasila.it mean that religion became absolute unsure in order to build 
character the nation's child in the future to get better. Due to character of education 
has effort to respond the issues of humanity that has recently started to grow (poverty 
and underdevelopment, conflict and violent element of SARA Brawl, corruption, 
etc.). 

                   While the character formation is one of purpose of national education in article 1 
of the 2003 national legislation starting that among the goals of national education is 
to develop the potensial of learners. To have intelligence, personality and noble 
character, so that will be born a generation of nation who grew up with a character 
that breathers the noble values of  the nation and religion. Starting from these 
researchers did want to discuss again the thought of an intellectual moslem Indonesia, 
the son of the dawn and the Commander of the Revolution who tried to formulate an 
Islamic education that appropriate with the purpose of the religion, nation, and 
country, thus taking the title of researcher is Bung Karno Thought About  education 
character as Basic Concept of Nation and Character Building. 

            As for the objectives of this study are: (1) to answer how Sukarno thought about 
education character in Indonesia  (2) To answer  how Bung Karno thought about 
education character  in perspektif filosofie Pancasila, and  to know how the concepts 
that has background to appear the nation and character building.  

            achieve that purpose, this research uses descriptive qualitative research type with the 
model of research is historical factual on figure (Philosoper)  "Library Research". 
Whereas the method of collecting the datausing the method of documentation in order 
to find the data sources supported inthis research. Then from the documentation are 
analyzed by using the method ofcontent analysis and interpretation data sources and 
data that obtained. Sow it can be the continuity historical andphilosohier perspective  
of ontological, epistemological, and axiological. 

                   Thus the research results can be known that Bung Karno thought about education 
characterIn perspektif filosofie Pancasila as a basic concept of nation and character 
building. It is necessary to revitalize and re-actualize Pancasila, so that the Indonesian 
nation will be able to face new developments with a global vision of local wisdom. 
We deepen the understanding, appreciation and belief in the virtues of the values 
contained in each Pancasila principle, as well as the integrity of integrity among the 
precepts, and then apply them consistenly in all layers and spheres of public life. 

                  Of course all can run if the transformation of teachings, the values philosophy 
Pancasila must pass through educational facilities. As for the background concept of 
emergence thenation and character building to shaping the order of society that have 
culturebased on conscience and devout the one true God, with the purpose of forming 
ajustice society, prosperous society that each other through mutual, by pancasila, 
philosophisce grondslaag. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

 
 

1. Transliterasi Arab-Latin 

 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 N ن Zh ظ Dz ذ A ا

 W و ‘ ع R ر B ب

 H ه Gh غ Z ز T ت

 ’ ء F ف S س Ts ث

 Y ي Q ق Sy ش J ج

   K ك Sh ص Ha ح

   L ل Dh ض Kh خ

   M م Th ط D د

 

2. Vokal 

Vokal 

Pendek 
Contoh Vokal Panjang Contoh 

VokalRangka

p 

 A ا جدل Â ي... سار  Ai 



 

 
 

 I ي سبل Î و... قیل  Au 

 U و ذكر Û یجور   

 

3. Ta’ marbuthah 

Ta’ marbuthah yang hidupataumendapatharakatfathah, kashrah, dandhammah, 

transliterasinyaada /t/. Sedangkanta’ marbuthah yang matitransliterasinyaadalah 

/h/.Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im. 

 

4. Syaddahdan Kata Sandang. 

Dalamtransliterasi, tandasyaddahdilambangkandenganhuruf, yaituhuruf yang 

samadenganhuruf yang diberitandasyaddahitu. Seperti kata: nazzala, rabbana. Sedangkan 

kata sandang “al” tetapditulis “al”, baikpada kata yang 

dimulaidenganhurufqamariyyahmaupunsyamsiyyah.1  Contoh :al- markaz, al Syamsu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                        
1 M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, 

(Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21 
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INSPIRASI KEHIDUPAN 
  

 
 
 

ا � اسوة حسنھل لقد كا ن لكم في رسو  
 

“Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian.” 
(QS. Al-Ahzaab/33: 21)1 

 
Kenali Dirimu Sendiri  

(Thales dari Miletus; 625-545 S.M.)2 

 
It is easy to teach one to be skillful, but it is difficult to teach him his own attitude 

Lebih mudah mengajari seseorang menjadi terlatih, tetapi sulit mengajarkan untuk 
mengubah prilakunya.3 

 
Mendidik pikiran tanpa pendidikan untuk hati sama dengan tidak ada edukasi 

(Aristoteles, 384 BC- 322 BC, Filsuf Yunani)4 

 
“National building membutuhkan bantuannya Revolusi Mental! Karena itu ad- 

akanlah  Revolusi Mental! Bangkitlah!” (Sukarno, 1957)5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
1 Ahmad Ali dkk, Ar-Rahman The Inspire Al-Qur’anul Karim, Al-Qolam Publising, Jakarta, 2014, 

hal. 838 
2 Graham Higgin, Antologi Filsafat, Bentang, Yogyakarta, 2004, hal. 3 
3 Andrie Wongso, Bruce Lee 40 Spirit of Success, AW Publishing, Jakarta, 2011, hal. 74 
4.Suparlan, Praktik-praktik Terbaik Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Hikayat Publishing, 

Yogyakarta, hal. 7 
5 Sigit Aris Prasetyo, Bung Karno dan Revolusi Mental, Imania, Tangerang selatan, 2017, hal. 16 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dapat dilihat dari fenomena, sejak Pancasila dihapuskan sebagai asas tunggal untuk 

partai dan organisasi massa (ormas) oleh kekuatan reformasi, Pancasila tidak terdengar lagi 

gemanya. Ia seolah kehilangan kredibilitasnya sebagai ideologi, karena begitu banyak 

penyelewengan yang mengatasnamakan Pancasila. Idiom ‘anti-Pancasila” begitu mudah 

diluncurkan rezim penguasa orba untuk melumpuhkan musuh-musuhnya, ekstrem kanan dan 

ekstrem kiri. Pancasila temuan yang paling cemerlang  para foundhing fathers melalui proses 

‘ketegangan kreatif’ berkembang menjadi dokumen mati, tanpa ada ruh dan realisasinya bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kualitas nila-nilai dasar dalam Pancasila oleh rezim dijadikan sebuah mitos yang 

berada pada ‘alam khayal’ yang tak tersentuh, sementara praktek kekuasaan negara justru 

tidak mencerminkan implementasi dari tatanan pengejawantahan kualitas  nilai dasar  

tersebut2. Agaknya kita perlu memberi ruh baru pada Pancasila, sehingga ia mampu menjadi 

kekuatan yang menggerakkan sejarah. Selama ini Pancasila hanya menjadi lip service, tidak 

ada pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Ada indoktrinasi di zaman orde 

Lama dan penataran di zaman Orde Baru, tetapi keduanya tidak dapat secara efektif membina 

sikap hanya dipandang sebagai ritual politik yang tidak ada sangkut-pautnya dengan 

kenyataan sejarah. Kini masyarakat perlu memberikan penguatan ulang atas Pancasila, agar 

perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak kehilangan arah. Pada era strategis 

ini (Tap MPR No. XVIII/MPR/1998) Pancasila harus segera mendapatkan perlakuam adil 

dalam artian ontologik maupun historisnya2. 

                                                        
2 Damanhuri Fattah,  Refleksi Pancasila Dalam Filsafat Hidup Orang Lampung (Piil Pesenggikhi),  

Kemenag RI IAIN Raden Intan Lampyung, B. Lampung, 2013. h. 3  
      2  Ibid, h. 4 



 

 
 

Kondisi bangsa belakangan ini, disinyalir dihiasi oleh makin rengganggnya 

kohesi sosial serta munculnya wacana selain Pancasila sebagai ideologi  negara, 

menjadi pendorong utama banyak pihak untuk membicarakan kembali Pancasila. 

Disatu sisi, hal ini patut disyukuri karena menandakan adanya kesadaran 

kelangsungan hidup bersama kita sebagai suatu bangsa. Namun disisi lain, hal ini juga 

menimbulkan pertanyaan karena Pancasila seolah hanya dilirik  ketika ada persoalan 

bangsa. Apalagi faktanya, saat ini tidak banyak yang menghidupkan Pancasila melalui 

forum diskusi, seperti kuliah Tjokro Aminoto yang diinisiasi beberapa dosen muda di 

Universitas Airlangga, Surabaya. 

Masalahnya harus dilihat dulu, apakah orang sudah lupa dengan Pancasila atau 

Pancasila sebenarnya yang tidak memberi makna apa-apa, “kata Mochtar Pabotinggi 

dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam acara bincang satu meja di Kompas 

TV, senin (12/6). Kalau masalahnya memang Pancasila tak memberi apa-apa, 

menurut Muchtar, harus dicari cara supaya Pancasila lebih bermakna dan menjadi 

landasan bagi kebijakan publik 3.  

Secara tegas dapat dikatakan bahwa pada dekade akhir ini, telah terjadi krisis 

rasa kebersamaan, kesamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Fakta paling akurat  sekarang ini, sebut saja misalnya dalam 

dunia politik, hukum, dan sosial kebudayaan. Politik di negeri ini menampilkan 

politik demokrasi liberalistik, kapitalistik, anarkhis, intimidasi yang secara reflektif 

politik semacam itu adalah politik yang dilandasi oleh paham materialistik, 

individualistik, egoistik, mementingkan kelompok dan golongan serta membumi 

hanguskan pihak lain yang menjadi mandul, karena kentalnya paham materialistik, 

                                                                                                                                                               
           3  Nina Susilo, Kebangsaan, Harian Kompas, 14 Juni 2017,, hal. 5 

 



 

 
 

sehingga tidak jarang hukum diperjual belikan, akibatnya keadilan menjadi mati dari 

seluruh jagad negeri ini. Hukum tidak lagi menjadi alat untuk melindungi  rakyat dan 

negara, tetapi sudah menjadi lumbung materi dan barang mewah yang itu 

sesunggguhnya menyengsarakan umat manusia. Kehidupan sosialitas menjadi 

berantakan karena diterjang oleh arus dan badai individualitas dan materialitas 4. 

Adalah benar apa yang dikatakan Mohandas K Gandhi bahwa salah satu dari 

tujuh dosa sosial ialah pendidikan tanpa karakter. Hal itu tentu saja bukan tanpa 

alasan. Sebab kejatuhan sebuah bangsa bukan semata-mata ditimbulkan oleh sumber 

daya alamnya yang gersang atau ketiadaan alat produksi untuk menopang kemajuan, 

melainkan karena kemerosotan karakter dan moral. 

Krisis inilah yang sejatinya tengah mendera bangsa kita saat ini. Maraknya 

pertikaian, kehancuran tata nilai, kebobrokan moral, serta suburnya praktik korupsi, 

misalnya, adalah serentetan bukti yang bisa diajukan. 

Krisis multidimensi di atas jelas bukanlah persoalan sepele yang bisa 

dirampungkan secara tambal sulam. Menyadari hal itu, pemerintah melalui 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meresponnya dengan 

menggalakkan pendidikan karakter secara menyeluruh. 

Pendidikan karakter dipandang sebagai solusi terbaik untuk mengatasi 

persoalan akut tersebut. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan pun segera disusun-

benahi, pelatihan-pelatihan guru ditatar kembali, serta tidak ketinggalan buku-buku 

panduan belajar juga sarat dengan muatan nilai-nilai5. 

 

Sebab itu dapatlah kita mengerti kenapa pada umat-umat sebelum  umat  Nabi 

Muhammad  pada waktu tertentu Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan 

                                                        
4  Himyari Yusuf, Dasar-Dasar Aksiologis Pembukaan UUD 45 dalam perspektif Filsafat Politik 

Islam, An-Nuur Press, Bandar Lampung, 2013, h. 12 



 

 
 

kembali rel yang telah menyimpang atau disimpangkan  oleh manusia. Tapi setelah 

semua agama samawi Allah ini disempurnakan dengan nama Islam, maka tidak 

diturunkan lagi nabi atau rosul, karena Nabi dan Rasul terakhir dan penyempurna 

yang membawa ajaran agama Islam, yaitu Nabi Muhammad saw, telah dinilai Allah 

dapat mengemban misi yang ditugaskan Allah kepada-Nya. Maka Islam memandang 

salah-satu alat dan upaya untuk melestarikan moral ini adalah melalui pendidikan. 

Kemudian  pendidikan juga  merupakan salah- satu kebutuhan hidup manusia dan 

mutlak harus diberikan kepadanya 6.  

 

Fakta menunjukkan bahwa secara fisik , harus diakui alam Indonesia dan 

isinya melimpah ruah. Mestinya alam dan isinya itu menunjang pembangunan 

peradaban yang tinggi, namun kenyataannya bencana dan malapetaka bagi manusia 

yang menghuninya.  

Kehidupan masyarakat umum, berada dalam kondisi miskin, bodoh, 

terbelakang, dan diwarnai kekerasan. Semua ini akibat dari ulah penguasa dan 

pengusaha, yang berselingkuh menggaruk alam Indonesia bukan untuk kepentingan  

masyarakat umum tetapi untuk kepentingan  penguasa dan pengusaha7. 

Keunggulan intelektualitas tidak dengan sendirinya meningkatkan peradaban. 

Jumlah cendikiawan di negara-negara maju seperti Malaysia, Thailand, Abu Dhabi, 

Arab Saudi, Qatar, Maroko dan lain-lain tidaklah jauh berbeda dengan jumlah dan 

kualitas cendikiawan di Indonesia.  

                                                        
5  Aan Arizandy, Menyemai Pendidikan Karakter Berbasis Kesusastraan, Lampung Post, 23-Maret-

2017, PT Masa Kini Mandiri, Bandar Lampung,  hal. 12  
              6 Amiruddin Rasyad, Aspek Moral Pendidikan, Lmbga Penelitian, IAIN Syarif  Hidayatullah, Jakarta 
,1985, h. 47 
 
              7. Jerry Rudolf Sirait  dkk, Keputusan Mukernas III BMPS tgl 17-19 Mei 2010 Manado Sulawesi utara,  
(Jakarta, BMPS Pusat, 2010). h. 82 



 

 
 

Artinya perbedaan jumlah intelektual itu tidaklah signifikan namun perbedaan 

peradaban sangat signifikan. Namun demikian mereka telah maju beberapa langkah 

ke depan dan hal itu membuat peradaban mereka lebih tinggi daripada peradaban kita 

di Indonesia. Eropa dan Asia telah melaksanakan pendidikan karakter dengan 

baik.Bagaimana dengan Indonesia? 

Kenyataan di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa alam dan hasil alam 

yang melimpah ruah serta kecerdasan intelektual bukanlah sebab mendasar  dalam 

membangun peradaban. Maka satu-satunya alasan yang rasional dan universal adalah 

faktor character. Dikatakan rasional karena memang sifat-sifat masyarakat yang baik 

menjadi alasan mendasar demi terwujudnya karya-karya yang berguna untuk 

melahirkan peradaban. Disamping rasional, peran mendasar character dalam 

membangun peradaban juga dibuktikan secara empiris, karena memang kenyataan 

bahwa di mana saja masyarakat yang berkualitas baik, mereka dapat membuktikan 

penciptaan peradaban-peradaban megah sebagai fakta   sejarah8 . 

Dalam hal ini kita bisa melihat, bagaimana kerusakan moral bangsa kita 

dewasa ini dapat dinilai sudah dalam tahap yang sangat mencemaskan, karena 

kerusakan moral itu telah terjadi di hampir semua lini, baik dilini birokrasi 

pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun dalam masyarakat umum. Koran 

Kompas (20 Juni 2011) telah mengemukakan tentang kerusakan moral di negeri ini 

dalam salah-satu  tajuknya. Prilaku korupsi pada lini birokrasi dan penegak hukum, 

bahkan juga pada lini yang menyebut dirinya wakil rakyat telah  menjadi  berita 

sehari-hari yang  ditayangkan  melalui  media televisi 9.                                                                                                           

Sekarang, ketika masyarakat dan bangsa dilanda krisis moral, sistem nilai 

tersebut perlu direvitalisasi, terutama dalam mewujudkan  karakter  pribadi dan 
                                                        
8 Ibid. h. 83 
9 Suparlan, Praktik-Praktik Terbaik Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Hikayat Publishing, 

Yogyakarta, 2012,  h. v 



 

 
 

karakter bangsa yang telah ada seperti tekun beribadah, jujur dalam ucapan dan 

tindakan, berfikir positif, dan rela berkorban. Semua itu merupakan karakter luhur 

bangsa Indonesia yang sekarang sudah hampir punah. Oleh karena itu, merupakan 

langkah yang positif ketika pemerintah (Mendiknas) merevitalisasi pendidikan 

karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Melalui pendidikan karakter, 

kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya 

memiliki nilai tambah (added value), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada 

orang lain dan bangsa lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan 

bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan global10. 

Solusi  yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan adalah melahirkan 

SDM bermutu tinggi. Pemerintah menyadari sehingga banyak cendikiawan yang 

memberikan analisis tentang kondisi karakter manusia Indonesia. Salah  seorang yang 

terkenal sangat kritis dalam menggambarkan karakter manusia Indonesia adalah 

budayawan dan wartawan Mochtar Lubis (alm). Dalam ceramahnya di Taman Ismail 

Marzuki, Jakarta 6 April 1977, Mochtar Lubis menggambarkan bahwa karakter yang 

menonjol pada manusia Indonesia adalah munafik, enggan bertanggung jawab, 

berjiwa feodal, masih percaya takhayul, lemah karakter, cenderung boros, dan suka 

jalan pintas. (Mochtar Lubis, Manusia Indonesia,  (Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 

2001) 

 Karena mengakui kelemahan dalam karakter bangsa, akhirnya pemerintah 

merancang program pendidikan karakter. Kini, banyak program sedang dijalankan 

dengan tujuan membentuk karakter yang dianggap unggulan. DPR bersepakat  bahwa 

Pendidikan Karakter perlu di prioritaskan  untuk membangun bangsa yang maju. 

                                                        
10  E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)  h. 2 



 

 
 

Sekolah dianggap sebagai tempat yang strategis untuk penyemaian pendidikan 

karakter 11  

Pendidikan berlangsung dalam tiga jalur pendidikan, yakni (1) pendidikan 

formal, (2) pendidikan non-formal, dan (3) pendidikan informal. Oleh karena itu , 

pendidikan karakter harus disemaikan dan ditumbuhkan di ketiga jalur itu secara 

sinergis melalui ketiga jalur pendidikan tersebut. Kerjasama antara ketiga jalur 

pendidikan harus dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan karakter12.  

Sebelum memikirkan pendidikan sebagai satu dari proyek penting 

membangun  pribadi manusia Indonesia, sebetulnya ada sejumlah persoalan yang 

perlu diselesaikan.  

Persoalan pertama, ada kenyataan bahwa kecerdasan tidak berbanding lurus 

dengan kebaikan. Hal itu membuktikan kebaikan bukanlah sekedar produk dari 

institusi pendidikan formal semata. Ketika konsep pendidikan diperluas Ki Hajar 

Dewantara melalui paradigma trisentra pendidikan (sekolah, keluarga dan 

masyarakat), proyek menghasilkam “manusia baik” tidak cukup berhenti setelah  lulus 

formal. Sementara itu guru adalah elite politik yang memberikan pelajaran melalui 

pikiran, tuturan, dan perbuatan. Ironisnya, elite tidak bisa dijadikan sebagai model 

pembelajaran bagi publik. persoalan kedua, ketidaksamaan antara perkataan dan 

perbuatan adalah paradoks yang masih diabaikan dalam pemabangunan manusia 

Indonesia hari ini. Persoalan ketiga, tidak ada kesatuan kata dan perbuatan itu tampak 

relevan dengan adanya motif  mempertahankan kekuasaan13. 

Menyikapi hal itu, Pancasila sebagai idiologi negara harus dipahami bersama 

secara terbuka dengan mengembangkan wacana dialog didalam masyarakat sehingga 

                                                        
11 Adian Husaini; Penyampaian Makalah, pada kegiatan Workshop Multikulturalisme intern Umat 

Islam , pd tgl 18-04-2016, di  BalKop Bandar Lampung 
12  Suparlan, Op. Cit., h. vi    
13   Saifur Rohman, Mendidik Orang Baik, Kompas, 14 Oktober 2016, hal. 7  



 

 
 

dapat menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. Pada kenyataannya, 

pemahaman akan warisan luhur bangsa saat ini belum dipahami oleh semua generasi 

bangsa. Oleh karena itu perlu penyebaran  pemahaman yang utuh dan menyeluruh  

kepada generasi bangsa 14.  

Terutama generasi sebagai penerus bangsa untuk secara sadar memahami 

pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat 

diperlukan. Pemahaman yang komprehensif akan membantu masyarakat dalam 

mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bertbangsa dan bernegara. Untuk memperoleh 

pemahaman tersebut, kegiatan pemasyarakatan dan penanaman nilai-nilai Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah suatu 

kebutuhan dan keharusan15.  

Pancasila merupakan sebutan untuk memberikan nama bagi dasar filsafat 

negara (philosophische grondslag), pandangan hidup  (way of live) dan pandangan 

dunia (Weltanschauung)  bagi bangsa Indonesia yang bercirikan Nusantara. Pancasila 

sebagai suatu aliran filsafat  yang ada di  dunia berbeda dengan filsafat bangsa lain 

atau filsafat negara lain. Di dunia barat sering lebih banyak bangsa yang 

menggunakan filsafat eksistensialisme, seperti: Jerman, Denmark, Prancis, di banyak 

negara juga empirisme dan cenderung positivisme, seperti: Inggris, Belanda, dan 

Pragmatisme seperti di Amerika. Di belahan dunia timur seperti Tiongkok, Jepang 

dan India menggunakan: Budhisme, Taoisme, Sintoisme yang cenderung juga bersifat 

materialistik.  

Bangsa Indonesia yang merdeka, masih rentan terhadap pemikiran yang 

egoistik dan cenderung Bhineka atau bermacam-macam. Pola pemikiran yang 
                                                        
14  MPR RI, Panduan Pemasyarakatan UUD 45 dan Ketetapan MPR RI,  Sekjen MPR RI, Jakarta, 

2014, h. xii 
15 15 Ibid, h.xii 



 

 
 

beragam meruapakan akibat penjajahan yang panjang. Sejak tahun 1602, yaitu sejak 

VOC mendirikan Benteng di Sunda Kelapa atas izin Pangeran Jayakarta dimulailah 

perjuangan bangsa Indonesia untuk menunjukkan identitasnya 16.  

 

Pancasila berasal dari kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia sejak 

jaman dahulu yang tercermin di dalam adat-istiadat, agama dan  kepercayaan serta 

kebudayaan 17.  

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, merupakan prinsip dasar yang 

mengandung kualitas tertentu. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu 

merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang dituju oleh bangsa Indonesia untuk 

diwujudkan menjadi kenyataan real dalam kehidupannya, baik hidup bermasyarakat, 

berbangsa maupun bernegara. Namun disamping itu, prinsip-prinsip dasar tersebut 

sebenarnya juga diangkat dari kenyataan real.  

Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat 

dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, 

kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Secara 

demikian pula, sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Pancasila itu, yang 

mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia Indonesia yaitu 

bagaimana ‘seharusnya’ manusia itu terhadap Tuhan, dirinya sendiri dan segala 

sesuatu di luar dirinya, maka dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai (i.c. 

nilai moral). Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai 18 

                                                        
16  A. Fauzie Nurdin, Pengantar Filsafat, (Jogjakarta: Phanta Rhei Books, 2014), h. 191 
17  Lasiyo dkk, Pancasila , (Jogjakarta, PPKP Press, 2002), hal. 29 
18  S.A. Kodhi & R.Soejadi, Filsafat Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia  (Yogyakarta: 

Universitas Atma jaya , 1994) hal. 27 



 

 
 

 Pancasila merupakan hasil berfikir ilmiah-filsafati yang menunjukkan adanya 

kesatuan sistem pemikiran di dalamnya. Sila-sila Pancasila merupakan satu- kesatuan 

yang tersusun secara logis sesuai dengan penalaran manusia.  

Pancasila adalah filsafat, fundamen  bagi negara Indonesia sebagaimana 

dikatakan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya di depan anggota sidang BPUPKI pada 

tanggal 1 Juni 1945 . sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila  

mengandung pemikiran yang mendasar tentang kehidupan kenegaraan yang ideal atau 

di idam-idamkan, perumusan Pancasila merupakan proses perenungan yang 

mendalam (refleksi) dari para pendiri negara kita yang tidak diragukan lagi kadar 

intelektual maupun kenegarawanannya 19. 

Sebagai nilai, Pancasila dijadikan landasan, atau motivasi bagi segala sikap, 

tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Sesuai dengan dasar pemikiran bahwa 

hal yang ideal itu harus dijelmakan ke dalam kenyataan kongkrit (real), yang das 

Sollen harus menjadi das sein, maka Pancasila sebagai nilai-nilai yang ideal itu 

supaya dijelmakan ke dalam norma-norma yang akan dipakai sebagai pedoman 

tingkah laku sehari-hari. Dengan demikian Pancasila sebagai nilai-nilai ideal itu 

terealisasi nilai-nilai Pancasila itu operasional, nilai-nilai tersebut dituangkan atau 

dijabarkan ke dalam norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan yang akan 

memberikan pedoman dan arah untuk bangsa dan negara Indonesia, dalam 

mewujudkannya menjadi kenyataan kongkrit 20. 

Untuk memenuhi syarat-syarat ilmiah dalam seluruh ilmu pengetahuan itu 

haruslah terdapat objeknya 21.  

Memperhatikan  rangkaian  uraian diatas, maka dapat dihadirkan sebagai 

objek materialnya ialah pendidikan karakter bangsa , sedangkan objek formalnya 
                                                        
19 Op. Cit, h. 23 
20 Op. Cit , h. 32 
21 Kaelan,  Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat , (Jogjakarta: Paradigma, 2005), hal. 33 



 

 
 

berupa paradigma atau perspektif filsafat pancasila . pancasila selain sebagai 

pandangan bangsa Indonesia juga sebagai Filsafat bangsa Indonesia dalam arti 

Pancasila sebagai dasar berpijak setiap warga negara Indonesia dalam segala 

aktivitasnya, sehingga akan mewarnai segala tindakannya demikian juga Pancasila 

merupakan tolak ukur bagi tindakan manusia Indonesia.  

Maka Pancasila diharapkan benar-benar menjadi watak atau pola kontras yang 

mencirikan pribadi Indonesia yang meresapi  setiap warga negaranya  pancasila 

diharapkan menjadi cita-cita normatif yang merasuki tulang dan daging putra-putri 

negara. Filsafat yang dirumuskan ini diharapkan akan bisa membantu untuk 

menentukan prioritas pembangunan bangsa secara utuh dan seimbang, sehingga 

mempunyai keterarahan yang jelas  22 . 

Jadi, Pendidikan karakter di masyarakat harus berkelanjutan dan tak pernah 

berakhir (never ending process), sebagai bagian terpadu untuk menyiapkan generasi 

bangsa, yang disesuaikan dengan sosok manusia masa depan, berakar pada filosofi 

dan nilai kultural religius bangsa Indonesia. Pendidikan karakter harus menumbuh 

kembangkan  filosofi dan pengamalan atas keseluruhan karakter bangsa ini secara 

utuh, dan menyeluruh (kaffah). Karakter bangsa mengandung perekat budaya dan 

kultural yang  harus terwujud dalam kesadaran kultural (cultural awareness)  dan 

kecerdasan kultural (cultural intelligence) setiap warga negara.  

Nilai-nilai dalam Pancasila  hanya bisa dimengerti  dengan mengenal manusia 

Indonesia dan latar belakangnya. Dan  ini dapat  difungsikan sesuai skala penelitian, 

maka peneliti menegaskan kembali proposal tesis ini dengan judul “ Pendidikan 

Karakter dalam Perspektif Filsafat Pancasila  (Studi Tentang Pemikiran Bung 

Karno). 

                                                        
22 Hardono Hadi,  Hakikat dan  Muatan Filsafat Pancasila    (Jogjakarta; Kanisius, 1994), hal. 77 



 

 
 

B. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  identifikasi masalah tersebut diatas maka perlu pemecahan 

masalah, sehingga  dapat diidentifikasi  beberapa  pembahasan dan penelitiannya, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Kerusakan  moral bangsa Indonesia dewasa ini dapat dinilai sudah  dalam tahap yang 

sangat mencemaskan, karena kerusakan moral itu telah terjadi di semua lini, baik di 

dunia birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun dalam masyarakat 

umum.  

2. Lunturnya karakter  di masyarakat, yang berimplikasi dalam kehidupan  masyarakat, 

bangsa dan negara, oleh karena itu  harus direspon tentang bahaya kerusakan moral 

tersebut,  dengan melakukan beberapa upaya diantaranya; meningkatkan dan 

mengembangkan pendidikan karakter anak didik, sebagai solusi jangka panjang yang 

harus dilakukan secara sadar, terencana dan sistemik di semua lembaga, baik instansi 

dan Ormas. 

3. Karakter lain yang menonjol pada manusia Indonesia adalah sifat tidak  bertanggung 

jawab, berjiwa feodal, masih percaya pada suatu yang tidak masuk akal, lemah 

karakter, cenderung boros, dan suka jalan pintas, seperti korupsi, menipu,curang dll. 

4. Tujuan Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan nilai-nilai yang 

membentuk karakter  bangsa yang koheren  dengan  Pancasila yang meliputi:(1) 

Pengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berfikiran 

baik, dan berprilaku baik; (2) membangun bangsa yang berkarakter Pancasila; (3) 

mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada 

bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia. 

 



 

 
 

2. Batasan  Masalah 

Setelah teridentifikasinya masalah pada penelitian ini, patutlah dibatasi 

permasalahannya agar fokus kajiannya dapat ditelusuri, diantara batasan-batasan 

masalah itu, antara lain: 

1. Oleh sebab masalahnya ialah kerusakan moral bangsa Indonesia akhir-akhir ini dinilai 

sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, karena kerusakah moral tersebut 

telah terjadi hampir disemua lini, baik dilini birokrasi pemerintahan, aparat penegak 

hukum, maupun dalam masyarakat umum.  

2. Dalam rangka  memperkuat Pelaksanaan pendidikan karakter pada semua instansi, 

lembaga, komponen,  serta satuan pendidikan, telah teridentifikasi 18 nilai yang 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) 

Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) Kreatif, (7) 

Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta 

Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta damai, 

(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung 

Jawab. 

3. Akhirnya  peneliti membatasi pembahasan yang dijadikan dalam penelitan ini  adalah 

kajian mengenai hakekat Pendidikan Karakter menurut pemikiran Bung Karno dalam 

Perspektif Filsafat Pancasila.  

3. Rumusan Masalah 

Sebagai lanjutan mengenai permasalahan yang akan diungkap dan akan 

dijawab nantinya, maka di sini patut dirumuskan permasalahannya, antara lain 

demikian: 

1. Bagaimanakah Pemikiran Bung Karno terntang Pendidikan Karakter di Indonesia? 



 

 
 

2. Bagaimana Pendidikan Karakter Pemikiran Bung karno dalam perspektif filsafat 

Pancasila ? 

C. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan proses tampungan beberapa ide peneliti terhadap 

bacaan yang masih terbatas mengenai  pendidikan Karakter dalam filsafat Pancasila, 

serta kajian filsafat  dalam memandang dan menggali nilai-nilai filosofi yang terdapat 

dalam Pancasila  tersebut. Maka, Pancasila sebagai sumber  utama dalam kegiatan 

intelektual yang inspiratif bagi peneliti, terlebih lagi penelitian  ilmiah ini berupaya 

menemukan integritas yang terjalin secara harmonis antar  filsafat, Pancasila agama 

dan  karakter  budaya bangsa Indonesia, Pancasila yang tentu dengan perspektif atau 

paradigma holistiknya dapat ditinjau secara filosofis.  

Jadi, sebagai bentuk penelitian, di sini  peneliti memaparkan kehendak asli 

dari peneliti. Selebihnya, untuk menyatakan keaslian penelitian tersebut tentu  perlu  

proses penelusuran-eksploratif   dalam mengungkap ragam khas yang terkandung 

dalam tradisi intelektual dalam filsafat Pancasila. Dengan penelusuran  secara 

eksploratif  tersebut, diharapkan nantinya dapat diketahui keaslian  penelitian ini  

dibedakan  melalui tinjauan pustaka.  

 

D.  Tinjauan pustaka 

Kepustakaan yang dapat peneliti tinjau dalam menunjang dan menjadi 

perbedaan penelitian tersebut  sementara ini yang diperoleh, antara lain: 

a. Karya ilmiah berupa Skripsi/ Thesis/Desertasi: 

1. Implementasi  Pendidikan  Karakter  Dalam  Pendidikan Agama  Islam  Di SMA 

Negeri 3 Semarang. Karya ilmiah ini merupakan Thesis  Hery Nugroho  IAIN  Wali 

Songo Semarang  pada tahun 2012.  Pada karya Hery Nugroho, ini lebih 



 

 
 

mengeksplorasi uraian pada aspek Implementasi  Pendidikan Karakter dalam 

Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan  di SMA 3 semarang. Karya ini 

cukup memberikan tunjangan penelitian kami dalam memperkaya pemikiran, namun 

agaknya berbeda fokus proyektif serta metodologi kajiannya. 

2. Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Pembentukan Kejujuran Siswa  MTS 

Negeri Galur Kulon Progo  Yogyakarta . Karya ilmiah ini merupakan skripsi 

Amanatus Shobroh di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2013. Dari judulnya sudah 

dapat diketahui fokus dan arahan yang cukup berbeda dalam penelitian di sini, namun 

setidaknya karya ini telah mengeksplorasi kajian mengenai pengaruh pendidikan 

karakter terhadap pembentukan kejujuran siswa MTS N Galur, yang menganalisa 

untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kejujuran siswa, dan sejauhmana efektifitas 

pengaruh terhadap pembentukan kejujuran siswa MTS Negeri Galur Kulon  Progo 

Yogyakarta. Penelitian ini bisa tetap dikatakan berbeda , karena disamping kajian 

umum dan metodenya. 

3. Membangun Konstruk Filosofi Pendidikan Nasional Pancasila, karya ilmiah ini 

merupakan Desertasi Dwi Siswoyo di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 

2012. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Konstruk Filosofi Pendidikan 

Nasional Indonesia, yang diharapkan dapat membingkai secara dinamis kotekstual 

dalam upaya pengembangan teori, sistem dan praksis pendidikan nasional, karya ini 

juga cukup signifikan dalam menunjang penelitian, namun karakter kajian berbeda. 

a. Buku-buku atau jurnal yang terkait dengan pembahasan atau penelitian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Buku yang pertama ini merupakan hasil penelitian orisinil, dari seorang Kepala 

Negara pertama yaitu buku; Dibawah Bendera Revolusi karya Ir.Sukarno, jilid 

pertama cetakan ketiga diterbitkan oleh Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi 



 

 
 

tahun 1964, karya ini membahas mengenai Persatuan Bangsa, persatuan antara 

gologan-golongan Nasional, Agama dan Marxis, atau lebih terkenal dengan istilah 

NASAKOM sekarang ini, pada hakekatnya bukan “barang baru” dalam rangka 

perjuangan rakyat Indonesia yang dipelopori oleh Bung Karno. Dengan meneliti buku 

ini secara ilmiah, akan lebih memperjelas pengertian bahwa Revolusi Agustus 1945 

yang berhasil gemilang itu, bukanlah suatu kejadian besar yang bediri sendiri, akan 

tetapi adalah suatu letusan sejarah yang sangat erat hubungannya dengan persiapan-

persiapan yang sudah berpuluh-puluh tahun dilakukan oleh pergerakan rakyat 

Indonesia dengan pengorbanan yang tidak sedikit23. 

           Buku  Dibawah Bendera revolusi ini  dipersembahkan kepada rakyat 

Indonesia, untuk secara ilmiah mempergunakannya guna meratakan jalan 

pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. 

2. Adapun buku yang mengupas “Manajemen Pendidikan Karakter” karya E. Mulyasa 

diterbitkan oleh PT Bumi Aksara, cetakan pertama 2011, buku ini diharapkan mampu 

membangkitkan inspirasi, kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen para 

guru dan tenaga kependidikan khususnya; umumnya bagi bangsa Indonesia dalam 

menempuh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kedepan, dengan bekal 

karakter yang kuat, kita dapat menjadi bangsa yang bermartabat, terhormat, disegani 

oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Buku ini menguraikan kunci sukses pendidikan 

karakter disekolah adalah, strategi pendidikan karakter, perencanaan, panduan 

pembelajaran, membangun karakter peserta didik, model pembelajaran dan sistem 

penilaian pendidikan.  

3. Ada pula buku yang mengupas “Praktik-praktik Terbaik Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter”, ditulis Suparlan, diterbitkan Hikayat,Yogyakarta, 2012, kehadiran buku 

                                                        
23. Sukarno,  Dibawah  Bendera Revolusi , Jakarta, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964 , 

hal.  I .  



 

 
 

ini dimaksudkan untuk mengingatkan semua pihak , khususnya pihak-pihak yang 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, tentang bahaya kerusakan moral tersebut, dan 

yang terpenting adalah bagaimana menemukan jalan keluar yang dapat di lakukan 

untuk memecahkan masalah tersebut. Dan buku yang ditulis ini pun mempunyai 

tujuan antara lain untuk dapat dijadikan rujukan atau bahkan pegangan bagi para 

pegiat pendidikan dalam ketiga jalur pendidikan yaitu; pendidikan formal, pendidikan 

non formal, dan pendidikan informal. 

4. Selanjutnya buku ” Pendidikan Pancasila hakikat, penghayatan, dan nilai-nilai dalam 

Pancasila”, oleh Wahyu Widodo dan Budi Anwari, yang diterbitkan  CV Andi Ofset, 

Yogyakarta, 2015, buku ini sengaja dihadirkan untuk kepentingan mahasiswa dan 

semua kalangan, secara khusus bertujuan; a. Agar dapat dipahami, dihayati, dan dapat 

melaksanakan Pancasila serta UUD 45, dalam kehidupan sebagai warga negara 

Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila. b.Menguasai pengetahuan dan 

pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan 

Pancasila dan UUD 1945, yang secara konsekuen dan tanggung jawab. c. Memupuk 

sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila (Dirjen Dikti, 

1995:3). 

5. Berikutnya, tulisan  Dody Susanto Ketua Umum Karang Taruna Nasional , 

Persembahan Untuk Negeri Indonesia Bumi Pancasila Untuk semua, diterbitkan 

RMBOOKS, Graha Pena Jakarta, 2007, Tulisan Bung Dodi Ketua Umum pusat, 

ketika saya masih aktif  di kepengurusan Karang Taruna Lampung, menguraikan 

manakala melihat negeri dan bangsa ini masih berkutat pada hal-hal yang parsial dan 

pendek (instant). Inilah suatu cakrawala anak negeri, perasaan dari pengalaman 



 

 
 

kekinian bertemu dialog dengan sejarah pendirian bangsa ini lahirlah satu horizon 

tegas bagaimana mengangkat harkat dan martabat bangsa ini.   

6. Selanjutnya, memang ada beberapa buku Pancasila secara filosofis-epistemologis 

masihlah langka, karena tinjauan yang  peneliti dapatkan diantaranya, ada karya 

berupa buku,:” Pancasila  “, oleh Sunarso dkk  memaparkan  dalam UU No. 2 tahun 

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pula bahwa kurikulum dan isi 

Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan 

dikembangkan di semua jalur jenis dan jenjang pendidikan. Dalam   kaitan ini, maka 

peran perguruan tinggi adalah teramat penting dan strategis, sebagai tempat bagi para 

sarjana dan ilmuwan untuk dapat memegang peran tersebut, apabila civitas 

akademinya dibina dan dikembangkan sesuai dengan budaya Pancasila yang dengan  

otonomi dan kebebasannya yang bertanggung   jawab merupakan wadah dan ajang 

untuk melontarkan gagasan-gagasan segar dalam ikut meningkatkan proses lajunya 

pembangunan. 

7. Karya pendukung Filsafat Pancasila selanjutnya bisa kita temukan di buku dengan 

judul  “ Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia” karya H. Kaelan, 

Dosen Filsafat UGM yogyakarta, Penerbit “Paradigma” Yogyakarta, 2002. Dalam 

buku ini  digambarkan dengan menarik bahwa ; Dewasa ini bangsa Indonesia telah 

masuk pada era reformasi serta menghadapi era globalisasi, maka tidak perlu heran 

jika menghadapi berbagai macam perubahan bahkan ancaman dalam berbagai aspek, 

baik sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan pertahanan dan keamanan negara. 

Dengan sendirinya reformasi itu untuk memperbaiki nasib bangsa bukan untuk 

menghancurkan bangsa. Untuk itu perlu ada suatu strategi dalam menghadapi 

gelombang perubahan tersebut dan yang paling esensial adalah melalui revitalisasi 

ideologi bangsa dan negara yaitu Pancasila. 



 

 
 

Oleh karena itu salah satu strategi yang paling akurat adalah melalui peningkatan 

pengetahuan  Filsafat Pancasila  sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus 

sebagai jati diri bangsa Indonesia. Aktualisasi filsafat Pancasila ini dengan sendirinya 

dilakukan dalam tingkat pendidikan tinggi serta kalangan elit politik , negarawan , 

kalangan intelektual bahkan sangat penting sekali bagi mereka yang menamakan 

Lembaga Swadaya Masyarakat, agar memahami kelemahan dan kelebihan bangsa. 

Di masa Orde Lama dan orde Baru tiada hari tanpa menyebut Pancasila. setiap 

konsiderans keputusan harus menyebut Pancasila. setiap pidato akan dianggap 

menyalahi “pakem” kalau tidak menyebut Pancasila. namun, genderang menyebut 

Pancasila pada waktu itu sekedar “bertanam tebu di bibir”  Pancasila  menghendaki 

suasana beragam untuk berlomba-lomba membangun kebajikan, tetapi dimasa orde 

lama yang terjadi adalah meluasnya kehidupan tanpa bahkan anti agama yang 

dilindungi atas nama Pancasila. Pancasila menjamin dan melindungi keberagaman, 

termasuk kehidupan tanpa atau anti agama. Sesuatu yang melenceng dari hakikat 

Pancasila. Berbeda pula di masa reformasi. Kalau di masa Orde Lama dan Orde baru 

serba menyebut Pancasila, di masa reformasi, Pancasila nyaris tak terdengar, baik 

sebagai wacana maupun dalam kebijakan. Menggunakan ungkapan orang arif 

dikatakan “Pancasila bukan bahan omongan, bukan bahan seminar, tetapi untuk 

dilaksanakan” Pada masa Orde Baru semarak kehidupan beragama, tetapi kehidupan 

beragama belum menyentuh fungsi sosial agama, baru terbatas , pada segi-segi 

dogmatif atau normatif 24.  

Indonesia dengan dasar negara pancasila merupakan pilihan dan konstruksi yang 

dibangun oleh founding fathers secara brilian karena disamping digali dari nilai-nilai 

religius yang ada, serta merupakan hasil kemufakatan dari berbagai kalangan  yang 

                                                        
24. Dody Susanto, Sekolah Terbuka Pancasila, In Walk Press, Jakarta, 2007, hal, vi-vii 



 

 
 

memiliki  latar belakang berbeda seperti agama, suku, budaya, serta bahasa. Rumusan 

ideal yang telah dihasilkan oleh para “Pendiri Bangsa” ini tentu saja menjadi tugas 

bagi manusia Indonesia saat ini dan nanti untuk senantiasa mengaktualisasikannya. 

Tanpa itu, maka nilai-nilai ideal dan universal tersebut akan kehilangan 

signifikansinya.25  Disebut  sebagai nilai ideal dan universal, karena Pancasila 

merupakan satu-satunya dasar negara yang tepat untuk dijadikan sebagai way of life 

bangsa Indonesia. 

Pengertian filsafat tersebut diatas mempunyai pengertian yang sama dengan 

pandangan hidup dan pandangan dunia atau weltanchauung. Sering kita mendengar 

rangkaian kata seperti filsafat seorang ilmuwan, filsafat seorang pendidik, filsafat 

seorang politikus; juga dalam konteks yang sama yaitu filsafat Pancasila, filsafat 

Marxisme, filsafat liberalisme dan sebagainya. Filsafat dalam rangkaian kata di atas 

mempunyai pengertian yang sama dengan pandangan hidup. Disamping itu filsafat 

juga mempunyai pengertian sebagai ilmu 36. 

Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, sering terdengar ungkapan ‘rawe-rawe rantas 

malang-malang putung’, yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal  dengan 

semboyan ‘maju terus pantang mundur’, atau ungkapan lebih baik berputih tulang dari 

pada berputih mata’, yang merupakan filsafat seorang pahlawan. Ungkapan ini 

menunjukkan bahwa didalam mencapai suatu cita-cita, orang tidak boleh berhenti 

sebelum cita-cita tersebut tercapai, meskipun diketahui bahwa makin tinggi cita-cita 

seseorang, akan semakin banyak rintangan dan godaan yang harus dihadapi. Manusia 

yang berhasil mengatasi rintangan dan godaan itu, yang kadang-kadang dengan 

mempertaruhkan nyawanya dalam mempertahankan cita-citanya,  akan merasakan 

                                                        
25  Idrus Ruslan , Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Negara , Suka Press, Yogyakarta, 2015,  h. v-vi. 
26  Kodhi dan R. Soejadi,  Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia , Penerbitan Universitas 

Atmajaya, Yogyakarta, 1994 ,hal.3  



 

 
 

ketika ia dapat mencapai cita-citanya. Contoh lain, filsafat seorang pedagang ‘tunak 

satak bathi sanak’, yang artinya dalam berdagang, seorang tidak boleh semata-mata 

mengejar keuntungan materi belaka, tetapi juga untuk menambah Saudara. Bahkan 

dalam filsafat tersebut tersirat bahwa persaudaraan, kekeluargaan, lebih diutamakan 

daripada keuntungan material atau uang belaka.27  

 berikutnya, buku  Hardono Hadi, “Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila” 

Kanisius,Yogyakarta, 1994. Didalam buku ini disajikan penalaran yang diusahakan 

serapi mungkin untuk menelaah Filsafat pancasila, baik sebagai Filsafat tentang 

Pancasila maupun sebagai filsafat Pancasila, dengan langkah-langkah yang cukup 

rapi. Dengan demikian, membaca secara cermat buku ini berarti merupakan tuntutan, 

kalau pembaca ingin menemukan pemaparan jalan gagasan yang runtut dengan 

langkah-langkah yang jelas.  

Karena buku ini dimaksudkan sebagai filsafat, sasaran yang dituju adalah para 

pembaca yang mempunyai minat serius terhadap filsafat. Dengan demikian, syarat 

utama untuk bisa memahami buku ini adalah minat dan kemauan keras untuk 

berfilsafat. Para pembaca yang berminat untuk berolah pikir memahami masalah 

filsafat Pancasila secara mendalam dan tekun, akan menemukan unsur-unsur yang 

cukup berharga di dalam buku ini. Maka secara singkat bisa dikatakan bahwa buku ini 

akan sangat berguna bagi para mahasiswa dan dosen filsafat, para pembaca yang 

mempunyai perhatian serius dan mendalam terhadap negara, serta siapapun yang 

berniat hidup secara mendalam dan bertanggung jawab dalam tingkah-lakunya 

sebagai warga negara Indonesia 28  

8. Selebihnya peneliti juga memaparkan dari beberapa Jurnal Ilmu dan Kebudayaan 

‘Ulumul Qur’an yang bernomor seri: no.4, vol. V, 1994; no.5, vol. VII, 1997; no. 3, 
                                                        
27  Ibid, hal. 4.  
28  Hardono Hadi   ” Hakikat  dan Muatan Filsafat Pancasila “  Penerbit  Kanisius, Yogyakarta, 1994, 

hal.6  



 

 
 

vol. V, 1994; no. 6, vol. VII, 1997; no. 2, vol. IV, 1993. No. 3, vol. VII, 1997. 

Sebagai jurnal ilmu kebudayaan dan keagamaan ini banyak khasanah keislaman dan 

kefilsafatan dari beberapa ahli. Jurnal lainnya adalah “Jurnal Filsafat “ vol. 21, no 1, 

April 20011, Media cetak lainnya, berupa bulletin, hasil Mukernas BMPS (badan 

Musyawarah Perguruan Swasta) tahun 2010 di Manado Sulawesi Utara, Selebihnya 

media on-line, seperti www.worldwisdom.com  dan www.pondoktradisi.net, dan 

lainnya. Beberapa jurnal, media cetak seperti; Majalah Tempo, harian Kompas, 

Republika,  lampung Post,  dan online ini sifatnya aktual yang bisa dikembangkan di 

penelitian tersebut mengenai perspektif filsafat Pancasila. Dilihat dari beberapa 

tinjauan pustaka tersebut diatas, maka secara tematik penelitian ini, belum pernah 

diteliti sebelumnya, selain itu buku-buku yang ada dalam tinjauan pustaka sekaligus 

akan peneliti jadikan sumber penelitian. 

E.Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Khusus 

1. Penelitian ini berupaya mengetahui serta menjawab pertanyaan yang dirumuskan agar 

secara teoritis-praktis dapat difahami secara esensial  hakikat Pendidikan Karakter 

dalam perspektif filsafat Pancasila menurut konsep pemikiran Bung Karno, bahwa 

sejauh ini pendidikan karakter telah berimplikasi terhadap moralitas pembangunan 

bangsa. 

2. Dengan mengetahui jawaban tersebut, semoga mampu mengembalikan hakikat 

karakter dan jati diri bangsa pada tempatnya (ontologis, epistemologis, aksiologis) 

yang berbingkai pada filsafat Pancasila, yang selama ini telah direduksi oleh 

paradigma mental modernisme. Maka secara implisit berupaya kembali 

berparadigmakan nilai-nilai luhur dari Pancasila bagi peneliti khususnya dan pembaca 

umumnya. 



 

 
 

b. Tujuan Umum 

1. Menegaskan  bahwa pendidikan karakter  di masyarakat, sedikit banyaknya telah 

membentuk karakter  dan jati diri bangsa Indonesia, yang di implementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi indikator dalam melakukan pendidikan dan 

pembinaan yang berkelanjutan. 

2. Maka  secara sistematis berupaya membangkitkan kembali khasanah intelektual 

falsafah  Pancasila, agar nilai-nilai yang terkandung di dalam falsafah Pancasila 

tersebut  dapat meresap  untuk  seluruh kalangan anak bangsa,  sehingga dapat 

bersaing dan mewarnai dalam persaingan global. Melalui perspektif inilah berbagai 

disiplin pengetahuan yang telah ajeg selama peradaban manusia ini berlangsung dapat 

terintegrasikan, khususnya dalam filsafat Pancasila pada penelitian ini. 

3. Secara implisit, akhirnya dapat diungkap dalam kesempatan ini sebagai institusi yang 

efektif, dan signifikan untuk mengimplementasikannya adalah lembaga pendidikan, 

baik formal, non formal dan informal, sebagai perwujudan dari bangsa besar yang 

perberadaban, dan menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Semoga  saja 

keinginan bersama tersebut  dapat segera terwujud, kedepan Pendidikan karakter di 

masyarakat, baik di instansi, lembaga, dan satuan pendidikan, dapat dijadikan studi 

kajian yang lebih berkembang pada  filsafat Pancasila sebagai bahan pengajaran bagi 

peserta didik (Mahasiswa-i)  Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri (UIN)  

Raden Intan  Lampung,  pada Program Filsafat Agama. 

F. Manfaat/ Signifikansi penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1. Semoga bermanfaat, serta membuka wawasan untuk masyarakat mengenai 

pendidikan karakter yang sangat esensial dalam dunia pendidikan, kemudian 



 

 
 

dijadikan bacaan, dan referensi tambahan kepustakaan di kampus dan kalangan 

akademisi khususnya Ushuluddin, UIN  Raden Intan  Lampung. 

2. Semoga bermanfaat pula bagi peminat baca dalam disiplin pendidikan karakter yang 

ditela’ah  melalui analisis pemikiran Bung Karno  dalam perspektif filsafat Pancasila. 

tentu dengan mengedepankan falsafah agama sehingga terjalin equilibrium  dan  

tradisi intelektual,umumnya beragama, khususnya kalangan umat Islam yang 

memiliki teladan yang komprehensif dalam ajarannya. 

3. Memperkaya kajian studi pendidikan,  kefilsafatan  dan keagamaan (Filsafat Agama) 

yang berelasi pada berbagai khasanah keilmuwan, khususnya aspek pendidikan 

karakter  di masyarakat yang terus di tradisikan, sementara filsafat Pancasila  sebagai 

sumber pemikiran, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi centrum 

antara konsep dan perbuatan. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Khususnya bagi peneliti, dapat kembali menajamkan mengenai ilmu kependidikan 

dalam  perspektif  falsafah Pancasila serta menambah khasanah pengetahuan dari 

berbagai sumber pengetahuan baik dari tokoh- tokoh ahli filsafat, maupun dari hasil 

pemikiran tersebut. 

2. Mengapresiasi para pelaku Pendidik bangsa sebagai ujung tombak peradaban bangsa 

Indonesia  yang memiliki khasanah tradisi kebangsaan  terlebih lagi khasanah Ke-

Indonesiaan (Falsafah Pancasila) dengan visi Pancasila sebagai Inspirasi dalam 

membentuk pendidikan karakter yang berkebangsaan dan ke-Indonesiaan. Sehingga 

melalui inspirasi tersebut dapat dijadikan penelitian ilmiah atau rujukan-rujukan karya 

ilmiah terutama di bidang Filsafat Agama (Ushuluddin) di kalangan civitas akademik 

dalam hal ini PTAIN, khususnya UIN Raden Intan Bandar Lampung. 



 

 
 

3. Membuka ruang -landscape- terciptanya kegiatan  karakter kebangsaan dengan 

falsafah Pancasila di Universitas  Islam  Negeri ( UIN) Raden Intan Lampung yang 

berdisiplinkan tradisi intelektual. 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian tersebut, teori yang menjadi landasan pemikiran mengenai 

pembahasan ini ialah Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi inspirasi dalam 

mendidik dan membangun karakter bangsa,  khususnya pada falsafah Pancasila yang 

mengedepankan nilai-nilai yang terkandung didalamnya  dapat di implementasikan  

dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan pembangunan dibidang agama masih 

menyisakan sejumlah masalah dan tantangan yang harus menjadi fokus perhatian 

kedepan. Peningkatan semangat keagamaan masyarakat belum sepenuhnya tercermin 

dalam sikap dan prilaku sosial. Agama sebagai sistem moral dan etika idealnya dapat 

menuntun masyarakat kepada kehidupan yang bermoral dan berbudi luhur . agama 

belum difungsikan  untuk membangun kesadaran  menggugah nurani dan spiritual 

sikap individu dalam prilaku keseharian . 29 Epistemologinya ialah  pendidikan 

karakter ini mampu mengubah sikap dan tatalakunya sampai menjadi pribadi yang 

dewasa. Pribadi dewasa berarti matang usia, pikiran, sikap dan tindakan.  

Pribadi dewasa mencapai kesempurnaan bila adanya keseimbangan yang 

proporsional maka antara kematangan hidup; umur/usia, pikiran/pandangan, 

sikap/prilaku  tindakan /perbuatan selaras dengan dunia sekitarnya.30 

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Menurut Ki Hadjar Dewantara,  pendidikan pada umumnya  berarti daya 

                                                        
29 Jerry Rudolf S, dkk,  Munas  III BMPS 2010 Sulut, BMPS P, Jakarta, 2010. h. 157   
30 Ibid, hal. 82 
  



 

 
 

upaya  untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti  (kekuatan batin, karakter) 

pikiran (intellect) dan tubuh anak . ketiga bagian itu tidak bisa dipisah-pisahkan agar 

peserta didik mencapai kesempurnaan hidup, yaitu keselaransan kehidupan dan 

penghidupan anak dengan dunianya.31 Karakter atau character (latin)  adalah tanda 

pengenal, cap, meterai, rajah, cacah kulit. Meterai adalah cap berupa gambar   yang 

tercantum pada kertas atau terukir (terpatri dsb) pada kayu, besi  dsb. Raja adalah 

coreng-moreng (cacahan) pada tubuh yang dibuat dengan barang tajam, atau tato.32 

Dengan  perspektif  filsafat Pancasila ini, diharapkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam  falsafah Pancasila sebagai perisai dalam menghadapi Dekadensi karakter, “ 

manfaat sains dan teknologi tidak dapat disangkali, tetapi tanpa kawalan filsafat 

sebagai sumber etika, perkembangan sains dan teknologi dapat menjadi tak terkendali 

dan mengancam kehidupan.33 

Kehadiran Filsafat Pancasila ini selain sebagai ideologi, pandangan hidup, 

kepribadian, dan kebudayaan negara-bangsa adalah kristalisasi nilai, standar etik,   

serta manifestasi norma, dalam aspek moralitas pikiran-tindakan-ucapan.34  Filsafat 

Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini 

kebenarannya oleh bangsa  Indonesia dan yang menumbuhkan sikap, pendirian dan 

tekad pada bangsa Imdonesia untuk mewujudkan kehidupan yang dianggap baik dan 

bermakna baginya adalah pandangan hidup dan pandangan dunia bangsa Indonesia. 

Dalam Pancasila ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan 

bangsa Indonesia, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan-gagasan 

bangsa Indonesia mengenai hidup yang dianggap baik 35.             Kembali lagi 

                                                        
31  Jerry Rudolf  Sirait  dkk,  Ibid , h.82  
32  Ibid,.h, 82 
33 Siti Syamsiyatun/Nihayatul Wafiroh, Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral 

Kebangsaan, Globethics.net, Yahya Wijaya, 2013. hal.11 
34. Ibid . hal. 21 
35. S.A. Kodhi, R. Soejadi, Lok. Cit, hal. 11  



 

 
 

Pancasila sebagai dasar negara dan dasar filsafat negara diungkap Apakah Pancasila 

masih relevan dengan kehidupan di Indonesia? Pada sidang MPR 1982, Pancasila 

sebenarnya telah ditetapkan sebagai satu-satunya ideologi negara, bangsa, rakyat dan 

organisasi kemasyarakatan baik dipusat maupun di daerah serta organisasi politik dan 

lembaga yang lain. Pada beberapa kali seminar seperti seminar”Revitalisasi Pancasila 

Dasar Filsafat Negara” yang berlangsung di Solo, tahun 1998, seminar Budaya Politik 

2000, seminar Pancasila di Semarang, Kudus, dan terakhir di Tegal 2005 oleh Forum 

FKDP Jawa Tengah, Pancasila disegarkan kembali. Dalam perjalanan sejarah 

kehidupan sosial budaya dan politik sejak 1998 hingga 2005 lalu ditafsirkan kembali 

untuk memperoleh implementasinya dalam kenyataan hidup di masyarakat Indonesia. 

Menurut kesepakatan bersama seluruh lembaga negara, pemimpin bangsa dan 

masyarakat, Pancasila adalah kaidah negara yang fundamentil, ideologi negara dan 

bangsa, sebagai sistem filsafat.  Pada ultah UGM thn 1974 Presiden Soeharto 

menyatakan dlm sambutannya bahwa: Pancasila harus diimplementasikan dalam 

kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.  Dua tahun berikutnya 

Depdagri dan UGM melakukan penelitian,  hasilnya; telah diamalkan dgn versinya 

masing-masing.36  

Melalui Pendidikan pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan 

mampu: “Memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi 

oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita 

dan tujuan nasional, seperti digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.  

Pada saatnya dapat menghayati Filsafat dan Ideologi Pancasila , sehingga 

menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam 

melaksanakan profesinya. “ 

                                                        
36. Fauzi Nurdin, Pengantar Filsafat, Panta Rhei Books, Jogjakarta, 2014, hal. 196  



 

 
 

Diharapkan melalui Pendidikan Pancasila peserta didik akan menjadi manusia 

Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek, dan seni yang 

dipelajarinya. Didambakan bahwa warga negara Indonesia unggul dalam  penguasaan 

iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya dan apalagi tercabut dari akar 

budaya bangsa dan keimanannya47. 

Perlu dicatat bahwa Pancasila unsur-unsurnya telah ada dan dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia itu ada, meskipun waktu itu 

keberadaan  Pancasila  masih belum terumuskan secara sistematis seperti yang 

sekarang dapat dijumpai. Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur yang 

dianut bangsa Indonesia yang telah direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 38 

Selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang sudah diakui kebenarannya, agar tidak sekedar 

sebagai suatu cita-cita yang sangat luhur, perlu diimplementasikan dalam kehidupan 

nyata . Saat ini nilai-nilai Pancasila perlu direvitalisasi, perlu dihidupkan, dilahirkan 

kembali dalam jiwa seluruh komponen bangsa. Akibat praktek penyelenggaraan 

negara yang salah tetapi berkedok Pancasila (tetapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai 

Pancasila) telah menyebabkan banyak masyarakat Indonesia meragukan peran 

Pancasila itu sendiri.39  

Jika dilihat secara politik, Pancasila sudah tidak disarankan tetapi diharuskan 

diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, 

karena Pancasila sebagai ideologi nasional yang membina persatuan bangsa dan nilai-

nilainya digali oleh orang Indonesia dari sejarah kebangsaan Indonesia masa lampau 

namun masih relevan sampai sekarang. Pancasila perlu diterapkan sebagai nilai-nilai, 

prinsip-prinsip, dan etika untuk melandasi dan mengawal perubahan politik dan 

                                                        
37. Sunarso dkk, Pancasila, PPKP Press, Yogyakarta, 2002, hal. 3  
38  Ibid , h. 5 
39  Ibid, h. 41  



 

 
 

pemerintahan yang sedang terjadi dari model sentralistik menuju model desentralistik  

50.   

Siapapun yang mengaku Pancasilais sebagai “anutan,” falsafah hidup, 

pandangan dunia, maka ia akan ditemukan oleh nilai-nilai luhur dari setiap silanya 

untuk menjadi pribadi, warga, negarawan, atau apapun entitas kebangsaan yang luhur 

budi dan santun. Inilah seni Padi yang menemukan kesamaan filosofi dalam 

pribahasa”Padi, makin berisi makin merunduk.” Sejauh ini siapapun yang 

mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila akan menemukan altruisme dalam setiap lorong 

pemaknaan dan pemahamannya.41 

 Tantangan kedepan sungguh berat. Karakter amoral yang melekat pada 

bangsa ini yakni ketidakjujuran harus dikikis habis. Karakter buruk lain yang harus 

kita singkirkan ialah manipulatif, arogan, defensif, dan agresif. Dengan lebih 

memahami ragam karakter umat manusia, pendidikan harus bisa menghasilkan 

lulusan dengan identitas diri yang jelas dan berkarakter positif untuk membuat bangsa 

ini semakin maju.42  

Maka, akhirnya pemikiran-pemikiran yang dapat disusun di sini dengan skema 

sederhana mengenai penelitian  Pendidikan karakter  terhadap anak didik  dalam 

perspektif  filsafat Pancasila,  khususnya , ditengah tantangan masyarakat global, 

falsafah Pancasila tetap kukuh dan eksis sebagai landasan, pandangan hidup dan 

inspirasi dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman yang 

selalu dinamis ini. Meskipun terbatas yang nantinya akan diteruskan dalam penelitian 

di sini yang berupaya menemukan aspek-aspek filosofisnya; ontologis, epistemologis 

dan aksiologis, bahwa:  

                                                        
40 Siti Syamsiyatun/Nihayatul Wafiroh, Op. Cit , h. 35  
41.Dody Susanto, Indonesia Bumi pancasila Untuk Semua, RMBooks, Jakarta,2007, h. 76  
42 Ali Khomsan, Pendidikan Krakter Bangsa, Dan Kesejahteraan,  Lampung Post, PT Masa Kini 

mandiri, Bandar Lampung, 2016, h. 12  



 

 
 

1. Kehadiran Filsafat  Pancasila  bersumber dari keberkahan nilai jati diri bangsa 

Indonesia sebagai lokus wahyu dari Sumber Azali yakni Sang Tuhan-Maha 

Hikmah; 

 2. Implementasi Pendidikan Karakter  di masyarakat di sisi lain merupakan sumber 

tradisi yang hadir pula melalui jiwa  filsafat Pancasila sehingga titik temu 

keduanya bermuara pada lokus semesta sebagai cermin Ilahi  Sang Pencipta. 

 

Secara ontologis, wujud falsafah Pancasila mengharuskan dipahami dan 

diejawantahkan  oleh setiap warga sehingga menjelma pada wujud jati diri bangsa 

sebagai karakter yang Pancasilais : 1. Keberadaan falsafah merupakan cerminan dari 

hikmah-falsafah yang terkandung dari jiwa Pancasila, kemudian membentuk insan 

berkepribadian bangsa yang berlangsung terus dengan gerak eksistensinya; 2. 

Keberadaan Pendidikan  yang berkarakter berikutnya meneguhkan cerminan falsafah 

tersebut, kepada muaranya yang bersifat spiritualitas –ruhani-.  

Dengan demikian, Pendidikan Karakter sebagai manifestasi unsur-unsur dari 

keberadaan flsafat Pancasila yang mulia tersebut termanifestasikan hubungannya pada 

nilai-nilai luhur Pancasila, di manifestasikan dalam bentuk pendidikan karakter  yang 

terus berkelanjutan  dan tak pernah berakhir (never ending process). Apa indikasi 

kemajuan pendidikan, apa urgensinya sebuah kebijakan pendidikan, apa yang 

seharusnya dilakukan oleh pendidikan, dan sebagainya. Seorang filosuf mampu 

merumuskan langkah-langkah pendidikan secara tepat. Tujuannya agar pendidikan 

mampu diraih secara maksimal. 

Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila untuk membentuk Pribadi Berkarakter,  

yang diperlukan untuk membuat bangsa Indonesia sungguh-sungguh kuat secara 

mental dalam menghadapi tantangan kehidupan dunia dan umat manusia dewasa ini 



 

 
 

dan masa depan. Jalinan ini dapat dideskripsikan dalam skema demikian, antara lain 

sebagai berikut: 
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Dari uraian sederhana dan terbatas pada skema sebelumnya itu adalah wujud 

dari kerangka pemikiran yang menunjukkan bahwa Pendidikan Karakter terhadap 

masyarakat Indonesia sebagai sebuah hasil Pendidikan Karakter bangsa yang 

terbangun dari nilai-nilai luhur dari Falsafat Pancasila  yang tertransmisikan oleh para 

Pendidik bangsa  sehingga tercipta kepribadian bangsa yang berkarakter. Falsafat 

Pancasila Spiritualitas Agama dapat berfungsi bagi segenap jiwa insane bangsa 

Indonesia. Selanjutnya, Falsafat  dan Agama yang inheren dalam ajaran adalah sebuah 

“perspektif”  tradisional  dan rasional yang menjadi sumber dengan kandungan 

doktrin-teori dan metode-aplikasinya yang memanifestasikan karakter, moral, etika 

serta akhlak secara universal. Di sisi lain dalam realitasnya akan kondisi modernitas 

dan tantangan globalisasi, sebagai ujian dan tantangan zaman tentu harus dijawab 

dengan tradisi pendidikan yang berkarakter nilai-nilai luhur dari Pancasila. 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini berdasarkan studi kepustakaan atau penelitian pustaka 

(library research) yang bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis content 

yang berupaya mengungkapkan serta mengurai dalam tinjauan filsafat secara ntologis, 

epistemologis, axiologis sehingga meneguhkan realita kebenaran apa adanya43. 

2. Sumber data: 

Data primer  merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari 

kejadian lalu. Antara lain, hasil karya; Soekarno, Dibawah  Bendera Revolusi ,  Jakarta, 

Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964,   Kaelan M.S, pada karya: Filsafat 

Pancasila (Paradigma, Yogyakarta, 2002), Sunarso dkk, Pancasila, (PPKP 

                                                        
43Anton Bakker, Metode-Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 61-71. Bisa juga 

nanti metode berikutnya yang menjadi bandingan di Kaelan, Metode Penelitian Bidang Kualitatif (Yogyakarta: 
Paradigma, 2005) 



 

 
 

Press,Yogyakarta,2002), Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, ( Bina Aksara, 

Jakarta, 1984),  S.A Khodi R, Soejadi,  Filsafat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, (Un. 

Atmajaya, Yogyakarta1994), Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, 

(Kanisius, Yogyakarta, 1994). 

Data-data Sekunder antara lain terkait dengan tema Filsafat Pancasila , serta 

Pendidikan Karakter, bisa dilihat pada karya Damanhuri Fattah, Refleksi Pancasila 

Dalam Filsafat Hidup Orang Lampung (2013), Ahmad Fauzie Nurdin, Pengantar 

Filsafat, (2014), Idrus Ruslan, Negara Madani Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila 

dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (2015),  Himyari Yusuf, Filsafat 

Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, (2013),  E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan 

Karakter, (2011), berikutnya, Jurnal  Filsafat, kebudayaan, dan Ilmu Keislaman 

Ulumul Qur’an, dan lain-lain. 

1. Metode Pengumpulan Data 

Tahap pertama, membaca pada tingkat simbolik, artinya tidak perlu dilakukan 

secara menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menangkap sinopsis dari isi buku, bab 

yang menyusunnya, sub bab sampai pada bagian-bagian terkecil dalam buku.  Tahap 

kedua, membaca pada tingkat semantik, artinya peneliti mengumpulkan data dengan 

membaca lebih terinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut. Hal ini 

memerlukan ketekunan yang cukup lama. Pada tahap ini peneliti mendahulukan data-

data yang berkaitan dengan data primer, jika sudah cukup,  maka peneliti kemudian  

melakukan pengumpulan data sekunder, yaitu yang berhubungan dengan objek formal 

serta pengkayaan dalam rangka penyusunan laporan penelitian. 

2. Metode Pengolahan data 

pengolahan data merupakan sebagai proses mengartikan data lapangan, yang berarti 

supaya data lapangan yang diperoleh melalui alat pengumpul data dapat dimaknai, baik 



 

 
 

secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga proses penarikan kesimpulan penelitian dapat 

dilaksanakan. Dengan demikian, pengolahan data tersebut dalam kaitannya dengan praktek 

pendidikan adalah sebagai upaya untuk memaknai data atau fakta menjadi makna. 

 

3. Metode Analisa data 

Selanjutnya pasca pengumpulan itu difungsikan dengan cara penganalisaan content 

dari data penelitian. Di dalam penelitian dan penganalisaan data tersebut, peneliti 

berupaya mengajukan beberapa unsur metodis, antara lain:  interpretasi, deduksi-

induksi-holistika; lingkaran hermeneutis. Unsur-unsur metode ini dipilih dalam 

metode penelitian tersebut karena secara operasional bagi peneliti dapat mendukung 

dan mempermudah pembahasan yang bisa diurai dengan kegiatan memahami-

interpretasi (verstehen) dari segala sifatnya apa adanya secara general-umum-

objektive diterima akal kondusif dengan kegiatan deduktif-induktif. 

4. Metode Penyimpulan  

      Penyimpulan  merupakan proses penarikan konklusi dengan terlebih dahulu 

mengajukan proposisi-proposisi sebagai dasar-dasar pemikiran yang 

bersifat menunjang adanya proposisi baru sebagai konklusi. sehingga penelusuran 

berikutnya terwujudkan afirmasi-afirmasi dari turunan akal objektif tadi, dengan 

demikian prosesnya secara organis-holistis utuh saling berkelindan-interkontektif 

(deduksi-induksi-deduksi atau sebaliknya) maka, tersebutlah operasi kinerja dengan 

unsur ini sebagai lingkaran hermeneutis.44 

 

 

 

                                                        
44 Anton Bakker, Op.Cit. h, 41-47 



 

 
 

I. Sistematika Penulisan 

       Sistematika Penulisan memuat rancangan penulisan yang berisi logika pengaturan 

bab, judul bab, dan sub bab, sehingga dengan begitu dapat membantu peneliti dalam 

menyusun jawaban dari permasalahan yang akan dijawab. Secara umum, pengaturan 

sistematis penelitian ini, antara lain:  

Bab I Berisi pendahuluan yang memuat di dalamnya: Latar belakang Masalah, 

Permasalahan, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, 

Kerangka Fikir, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. 

Bab II, antara lain berisi Landasan Teori yang mendiskursifkan tema mengenai 

paradigma holistik atau filsafat Pancasila; Pendidikan Karakter Bangsa, Reformulasi 

pendidikan karakter, Disorientasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Filosofi dan ideologi 

Bangsa, Bergesernya nilai-nilai etika dalam Kehidupan berbangsa dan Bernegara, 

ancaman disintegrasi bangsa, Kesaksian terhadap Krisis Dunia Modern. 

Bab III, antara lain berisi mengenai Memudarnya Kesadaran Terhadap Nilai-

nilai Budaya Bangsa, Melemahnya Kemandirian bangsa. Serta, Karya-Karya yang  

berkaitan tentang pendidikan Karakter dan falsafah Pancasila yang berpengaruh. 

Bab IV, antara lain mengurai inti pembahasan mengenai tema yang diteliti, 

yakni  Pendidikan Karakter yang Berbasis pada Filsafat Pancasila, sebuah studi 

pemikiran Bung Karno, substansinya adalah menguatkan nasionalisme, kebangsaan, 

sosialisme, berdiri diatas kaki sendiri,  serta Esensi Karakter Bangsa, Karakter yang 

diharapkan, lingkungan pendidikan terhadap nilai-nilai pancasila, Urgensi Filsafat 

Pancasila terhadap Pendidikan Karakter Bangsa.  

BabV, Merupakan Bab penutup, yang berisi kesimpulan, saran-saran 

rekomendasi dan implikasi penelitian. 

 



 

 
 

BAB II 

PENDIDIKAN KARAKTER DAN PANCASILA 

A. Hakikat Pendidikan Karakter 

1. Pengertian dan Hakikat Pendidikan Karakter 

          Secara tegas, pendidikan adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa 

bangsa ini pada era aufklarung (pencerahan). Pendidikan bertujuan untuk membangun 

tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai-nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian 

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan tonggak kuat untuk 

mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan 

menuntaskan  segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Peran pendidikan jelas 

merupakan hal yang signifikan dan sentral karena pendidikan memberikan pembukaan dan 

perluasan pengetahuan sehingga bangsa ini betul-betul melek  terhadap kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pendidikan dihadirkan untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang 

beradab dan berbudaya. Pendidikan dilahirkan untuk memperbaiki segala kebobrokan yang 

sudah mengumpul di segala sendi kehidupan bangsa ini. 45 

          Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok 

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut 

Ki Hadjar Dewantara, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti  (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. 

Ketiga bagian tersebut adalah keselarasan kehidupan dan penghidupan anak dengan 

dunianya.46    

            Pendidikan adalah kehidupan. Demikianlah keyakinan dari banyak pakar dalam 

bidang pendidikan. Dalam hal ini, John Dewey menyatakan “Education is not a preparation 

of life, but it’s life itself”. Pendidikan bukanlah persiapan hidup, tetapi pendidikan adalah 
                                                        
    45  Moh. Yamin, Menggugat Pendidikan Indonesia, Jogjakarta,  Ar-Ruzz Media, 2009, hal. 15  

               

                 



 

 
 

kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, benar kata WS Rendra yang memberikan kritik ketika 

proses pendidikan di sekolah telah keluar jauh dari persoalan kehidupan. 

          Dalam salah-satu puisinya, WS Rendra telah mempetanyakan tentang adanya “papan 

tulis-papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan”. Mengapa? Proses 

pendidikan di sekolah ternyata lebih mengutamakan aspek kognitifnya ketimbang aspek 

afektif dan psikomotoriknya. 

        Sama dengan mantan Menteri Pendidikan, Wardiman Djojonegoro, yang memandang 

perlunya program “link and match” untuk dapat menghubungkan antara pendidikan dan 

kecakapan hidup (life skills) yang diperlukan dalam kehidupan.  Untuk itu semua, maka 

lahirlah model pembelajaran “contextual learning” yang berusaha mengaitkan proses  47 

pembelajaran disekolah dengan contoh-contoh masalah yang terjadi dalam kehidupan. Dari 

sinilah kemudian lahir pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) yang 

berupaya untuk mengaitkan proses pembelajaran dengan lingkungan peserta didik. Sebagai 

contoh,  siswa  kelas V (lima) SD di Brazilia  sudah harus  trampil memetik    kopi    

 

 

 Dengan baik.  Dalam upaya mengaitkan pendidikan dengan konteks kehidupan ini, Indonesia 

belum sepenuhnya dapat melaksanakan secara komprehensif. 48 

                   Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, pada 

pasal 3 menyebutkan bahwa; Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasan kehidupan bangsa.49 

                                                        
48. Ibid, hal. 4 . 
 49.Abdul Hamid Wahid, Risalah;Diskursus Pendidikan Berbasis Karakter, Jakarta, PBNU, 

No.26/Thn IV/1432 H/2011, hal. 46   
50  Ibid h. 46 
 
 

               46 Jerry Rudolf Sirait dkk,  Keputusan Mukernas III BMPS  tgl 17-19 Mei 2010 
Manado Sulawesi Utara,  (Jakarta, BMPS Pusat, 2010), h. 82 
 

47  Suparlan, Dpraktik-Praktik Terbaik Pelaksanaan Pendidikan Karakter, 
Yogyakarta, Hikayat Publishing, 2012. Hal.3  

 
 

                 



 

 
 

          Atas dasar itu, Kementrian Penddidikan Nasional (Kemendiknas) mulai tahun ajaran 

baru 2011/2012, mulai menerapkan pendidikan berbasis karakter di seluruh jenjang 

pendidikan, Menurut Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Mohammad Nuh, DEA, pendidikan 

berbasis karakter di jadikan sebagai gerakan nasional akan dimulai dari Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi termasuk didalamnya pendidikan Non formal 

dan Informal. Bersamaan dengan gerakan pendidikan berbasis karakter, sekaligus 

menyiapkan generasi 2045 yaitu pada saat menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka.  

          Kalau ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya pendidikan karakter adalah mendorong 

lahirnya anak-anak yang paripurna (insan Kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter 

yang baik, akan mendorong peserta didik tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk 

melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan memiliki 

tujuan hidup.50 

Selain itu karakter juga dapat diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, 

sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. 

Bangsa yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti, 

sebaliknya bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang 

berakhlak atau tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik. 

 Dengan demikian, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh 

untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan.51 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari 

hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bertindak.52 

                                                        
50  Ibid h. 46 
51 Zubaedi. Design pendidikan karakter. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.19. 
52  Koesoema. Pendidikan Karakter. (Jakarta) 2007.,  hal. 79 



 

 
 

Karakter dapat diolah melalui berbagai aktivitas yang didasari dengan sikap moral 

yang benar. Pertama, melatih untuk disiplin. Disiplin diri adalah kunci pertama untuk 

membentuk manajemen diri sehingga siswa mampu, misalnya, menghargai waktu. Kedua 

melatih kejujuran. 

Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan menurut 

ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarahkan tindakan seorang individu. Karena itu, jika pengetahuan mengenai 

karakter seseorang itu dapat diketahui, maka dapat diketahui pula bagaimana individu 

tersebut akan bersikap untuk kondisi-kondisi tertentu. 

Dilihat dari sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan 

yang signifikan. Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada 

lagi pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran, dan dengan kata lain, 

keduanya dapat disebut dengan kebiasaan. 53 

Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, 

maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan 

sosial dan budaya yang bersangkutan.  Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa 

hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik 

dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan 

budaya bangsa adalah pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah 

berdasarkan nilai-nilai Pancasila.  Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa 

adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, 

otak, dan fisik. 

                                                        
53 N.K. Singh dan Mr. A.R. Agwan, Encyclopaedia of the Holy Qur’ân, (New Delhi: balaji Offset, 

2000) Edisi I, Hal. 175. 
 



 

 
 

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi  dari  pendidikan moral, karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak 

peserta/didik memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan 

komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam 

merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan melalaui perilaku mulia. 

Dalam konteks pemikiran Islam, karakter berkaitan dengan iman dan ikhsan. Hal ini sejalan 

dengan ungkapan Aristoteles, bahwa karakter erat kainnya dengan “habit” atau kebiasaan 

yang terus-menerus dipraktikkan dan diamalkan.54 

       Didalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok pembicaraan tentang 

akhlak atau karakter ini. Seperti perintah untuk berbuat baik (ihsan), dan kebajikan 

(al-birr), menepati janji (al-wafa), sabar, jujur, takut kepada Allah SWT, 

bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, pemaaf dalam banyak ayat didalam al-

Quran. Kesemuanya itu merupakan prinsip-prinsip dan nilai karakter mulia yang 

harus dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Implementasi pembentukan karakter 

dalam Islam, tersimpul dalam karakter pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi 

Rasul, tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan agung. Firman Allah SWT 

berbunyi:  

 َوإِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظیمٍ 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 
                                                                                             ( Q.S. al-Qolam:4 ) 55 
 
 
                                                        
54  E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2011, hal. 5 
55 Departemen Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Diponogoro, 2005 hal. 654.  



 

 
 

 

Sementara itu, dalam surat al-Ahzab ayat 21 dijelaskan: 

  َ َ َواْلیَْوَم اْآلَِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن یَْرُجو هللاَّ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

 َكثِیًرا 

Artinya: “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan dia banyak menyebut Allah”. ( Q.S. al-Ahzab:21 )56 

Sesungguhnya Rasulullah adalah contoh serta teladan bagi umat manusia yang 

mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia kepada umatnya. 

Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter atau akhlaknya dan manusia yang 

sempurna adalah yang memiliki akhlak al-karimah, karena ia merupakan cerminan 

iman yang sempurna. 

Dalam Islam, karakter mempunyai kedudukan penting dan dianggap mempunyai 

fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. Sebagaimana firman Allah 

SWT berbunyi: 

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ َواْلبَْغِي  إِنَّ هللاَّ

لَُّكْم تََذكَُّروَن یَِعظُُكْم لَعَ    

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran”.  Q.S. an-Nahl:90 ) 57 

 

                                                        
56 Ibid.,  h.421   
57 Ibid, h. 278. 



 

 
 

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah yang menyuruh manusia agar berbuat 

adil, yaitu menunaikan kadar kewajiban berbuat baik dan terbaik, berbuat kasih 

sayang pada ciptaan-Nya dengan bersilaturrahmi pada mereka serta menjauhkan diri 

dari berbagai bentuk perbuatan buruk yang menyakiti sesama dan merugikan orang 

lain. 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pembentukan karakter 

mulia yang harus diteladani agar manusia yang hidup sesuai denga tuntunan syari’at, 

yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia Islam merupakan 

agama yang sempurna, sehingga tiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar 

pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar 

pendidikan karakter atau akhlak adalah al-Qur’an dan al-Hadits, dengan kata lain 

dasar-dasar yang lain senantiasa di kembalikan kepada al-Qur’an dan al-Hadits. Di 

antara ayat Al-qur’an yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah Firman Allah 

SWT yang berbunyi:  

َما أَْو َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْیِن إِْحَسانًا إِمَّا یَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدھُ  

 ِكَالھَُما فََال تَقُْل َلھَُما أُفٍّ َوَال تَْنھَْرھَُما َوقُْل لَھَُما قَْوًال َكِریًما 

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 
mereka perkataan yang mulia”. ( Q.S. al-Isra’: 23-24 ) 58  

 
Ayat ini merupakan salah satu ayat yang memuat materi pendidikan yang harus 

ditanamkan. Perintah Allah yang termaktub didalam ayat ini mencakup bidang 

pembentukan karakter  berupa Aqidah, ibadah dan akhlak yang harus terbina bagi 
                                                        
58  Ibid, h. 285. 



 

 
 

setiap orang. Demikian juga peran serta orang tua dalam memberikan bimbingan 

akhlak serta moral luhur, dalam upaya membentuk insan muslim yang berkualitas. 

Ada banyak nilai dasar yang dapat dikembangkan pada peserta didik. Mena-namkan 

semua butir nilai tersebut merupakan tugas yang sangat berat. Oleh karena itu perlu 

dipilih dasar-dasar karakter tertentu sebagai karakter utama yang pena-namannya 

diprioritaskan.  

Pembentukan karakter melibatkan beberapa macam komposisi berupa nilai (Nilai 

agama, nilai moral, nilai umum, dan nilai-nilai kewarganegaraan).  Hal tersebut dapat 

dibedakan dalam nilai keutamaan, nilai keindahan, nilai kerja, nilai cinta tanah air, 

nilai demokrasi, nilai kesatuan, nilai moral, dan nilai-nilai kemanuasiaan.59 

  

2. Sumber- Sumber Pendidikan Karakter. 

Dukungan masyarakat terhadap pendidikan karakter perlu lebih ditekankan kembali, karena 

krisis multidimensi telah memperlemah kemampuan bersekolah dan telah menimbulkan 

dampak negatif, yakni menurunnya akhlak, moral, dan karakter peserta didik; bahkan 

karakter masyarakat pada umumnya; serta menurunnya partisipasi masyarakat karena 

kerusuhan dan bencana terjadi dimana-mana. 

          Pendidikan Karakter seperti yang kita ketahui bersama akhir-akhir ini, yang sedang di 

gembar-gemborkan oleh pemerintah. Adalah suatu pengembangan  Pendidikan Karakter yang 

memiliki suatu nilai-nilai utama dalam pengembangan pendidikan tersebut, adapun nilai-nilai 

utama dalam pendidikan karakter tersebut, terdapat 4 (empat) nilai utama pendidikan 

karakter, penjelasaannya adalah sebagai berikut ini ;  

 

a.Agama  

                                                        
59  Koesoema.. Pendidikan Karakter. (Jakarta) 2007 , h.  212. 



 

 
 

Agama sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Demikian pentingnya agama 

dalam kehidupan manusia, sehingga diakui atau tidak sesungguhnya manusia, 

sangatlah membutuhkan agama. Dan sangatlah dibutuhkannya agama oleh manusia, 

tidak saja di masa primitif dulu sewaktu ilmu pengetahuan belum berkembang, tetapi 

juga di zaman modern sekarang sewaktu ilmu dan teknologi telah sedemikian maju. 

Dimensi Agama yang telah dikonsepsikan manusia adalah: adanya kepercayaan 

kepada Sang Pencipta, Adanya wahyu asli, dogma teologi, yakin tentang adanya 

supranatural, adanya proses evolusi.  

          

           Manusia memiliki bermacam ragam kebutuhan batin maupun lahir akan tetapi, 

kebutuhan manusia terbatas karena kebutuhan tersebut juga dibutuhkan oleh manusia 

lainnya. Karena manusia selalu membutuhkan pegangan hidup yang disebut agama 

karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui 

adanya yang maha kuasa tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. 

Sehingga keseimbangan manusia dilandasi kepercayaan beragama. 

          Agama adalah tata tertib yang mengatur hubungan antara makhluk dengan 

Khalik-Nya. Ia mengandung petunjuk-petunjuk hidup manusia duniawi dan ukhrowi. 

Sebagian orang memberi penilaian benar atau tidaknya sebuah agama, sangat 

tergantung pada kehadiran kitab sucinya, kenabian, kelengkapan Syari’at, serta 

ketaatan penganutnya terhadap Khalik yang dianutnya. Masalahnya, karena hal agama 

adalah hak asasi yang paling mendasar dan manusia bebas memilih. Asas yang 

demikian sesuai dengan pernyataan Allah dengan firman-Nya;  60 

 

شدمن الغىّ بین الرّ ّدین قد تّ الالاكراه فى   
                                                        
60  Abujamin Roham, Agama Wahyu dan Kepercayaan Budaya, (Jakarta, Media Da’wah: 1992)  h. 17. 



 

 
 

           “ Tak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas antara yang benar dan   yang 
salah”. (Al;-Baqoroh: 256) .61 

 
 

           Mungkin ada yang bertanya; Kenapa pasal 29 ayat 1 ini hanya ditegaskan ; Bukan 

agama kalau tidak berbicara Ketuhanan. Meskipun, sekali lagi harus dikatakan, agama bukan 

hanya soal  Ketuhanan. Secara eksplisit ditegaskan kembali dalam Bab XI, pasal 29 UUD 19 

45 ini bahwa  negara berdasarkan atas ketuhanan? Kami percaya ada maksud yang sangat 

gamblang, bahwa berbeda dari negara-negara lain yang sekularistik, dalam kehidupan negara 

kita Indonesia ada prinsip-prinsip universal (kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan) harus kita hayati dan kita wujudkan dengan penuh keyakinan bahwa semuanya itu 

merupakan wujud keimanan kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.62  

           Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah 

disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk 

menjaga kebahagiaan hidup. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai 

dimensi yang lain seperti yangakan diuraikan di bawah ini :Agama dikatakan 

memberi pandangan dunia kepada manusia karena ia sentiasanya memberipenerangan 

kepada dunia (secara keseluruhan), dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. 

Penerangan dalam masalah ini sebenarnya sulit dicapai melalui indra manusia, 

melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam 

menerangkan kepada umatnya bahwadunia adalah ciptaan Allah SWT dan setiap 

manusia harus menaati Allah(s.w.t). begitu jugauntuk yang beragama lain dengan 

kepercayaan kepada Tuhan yg di miliki. 

         Sebagian pertanyaan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan pertanyaan 

yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya pertanyaan kehidupan 

                                                        
61 Amirul Yakin, Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, IIQ Jakarta,  Mushaf 

Maqomat , (Jakarta: Al-Qolam IIQ  2014), h. 82. 
. 
62  Masdar  Farid  Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, ( Jakarta, Alvabert, 

2010)  h.154 



 

 
 

setelah mati, tujuan hidup,soal nasib dan sebagainya. Bagi kebanyakan manusia, 

pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik dan perlu untuk menjawabnya. Maka, 

agama itulah fungsinya untuk menjawab persoalan-persoalan ini. 

          Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia. Ini 

adalah karena sistem agama menimbulkan keseragaman bukan saja kepercayaan yang 

sama, melainkan tingkah laku,pandangan dunia dan nilai yang sama. 

            Kebanyakan agama di dunia ini menyarankan kepada kebaikan. Dalam ajaran 

agama sendirisebenarnya telah menggariskan kode etika yang wajib dilakukan oleh 

penganutnya. Maka inidikatakan agama memainkan fungsi peranan sosial. 

           Berikut ini adalah sebagian dari bukti-bukti mengapa agama itu sangat penting 

dalam kehidupan manusia. 

1. Karena agama sumber moral   

2. Karena agama merupakan petunjuk kebenaran. 

3. Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. 

4. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun 

dikala duka. 

           Peran yang paling pertama dan utama dalam hidup dan kehidupan manusia itu 

tidak lain adalah agama, dengan kata lain hanya dengan agamalah manusia hidup 

teratur dan terkendali juga sebagai penggerak atau pendorong untuk semangat  hidup 

yang lebih baik didunia ini dan untuk kembali ketempat yang lebih kekal yaitu 

diakhirat kelak. Keimanan dan ketaqwaan terhadap ajaran agam adalah merupakan 

kunci dan kendali segala pemuas kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, hal itu 

merupakan pengawasan interen yang ada pada diri kita sedang pengawasan 

eksterennya adalah norma atau aturan. 



 

 
 

           Agama memiliki dua kekuatan utama, yaitu sebagai faktor kekuatan daya penyatu 

(centripetal) dan faktor kekuatan daya pemecah belah (centrifugal). Ada benarnya ungkapan 

kalangan ahlu fenomenologi agama bahwa  agama itu identik dengan nuklir, di satu sisi bisa 

memberikan kegunaan yang luar biasa untuk kehidupan manusia, misalnya kekuatan 

pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih murah dan ini sudah digunakan oleh enam negara 

berpenduduk besar di dunia kecuali Indonesia, tetapi disisi lain menjadi bumerang bagi dunia 

kemanusiaan sebagaimana pernah terjadi di Hirosima dan Nagasaki.63 

          Setiap agama berisi ajaran-ajaran kebaikan dan senantiasa mencegah dan melarang 

manusia untuk menciptakan  keburukan . dilihat dari sisi ini jelas bahwa agama sangat 

potensial untuk menciptakan ketenangan dan perdamaian abadi bagi seluruh umat manusia . 

meski dalam kenyataan, kita sering didapatkan gambaran-gambaran yang paradoksal dengan 

pernyataan diatas. Berdasarkan data sejarah maupun kenyataan yang masih dapat kita temui 

di masa modern ini, agama agama justru seringkali terkesan, atau lebih tepatnya dikesankan , 

sebagai sumber pemicu konflik ataupun aksi-aksi sosial yang justru bertentangan dengan 

karakter luhur dan ajaran agama itu sendiri. Fenomena ini menggelitik setiap kelompok untuk 

mencari penjelasan apakah agama itu memang salah atau justru ada sesuatu diluar agama  

yang membuat terkesan salah. Persoalannya, bagaimana mendudukkan masalahnya secara 

proporsional agar masing-masing kita dapat memahami duduk persoalan sebenarnya dan 

membuat upaya-upaya tertentu untuk kepentingan kita bersama. 64 

           Oleh karena itu, dalam kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari 

pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pundidasari 

pada nilai-nilai yang berasal dari agama. 
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Kompas Gramedia,  2014) h. 80  
        64 Fauzie Nurdin, Sosiologi Pembangunan, ( Jogjakarta , Panta Rhei Books, 2014)  h. 124 

 



 

 
 

b.Pancasila  

Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara. Sesuai dengan karakteristik 

lingkungan alamnya, sebagai negeri lautan yang ditaburi pulau-pulau (archipelago), 

jenius Nusantara juga merefleksikan sifat lautan. Sifat lautan adalah menyerap dan 

membersihkan, menyerap tanpa mengotori lingkungannya. Sifat lautan juga dalam 

keluasannya, mampu menampung segala keragaman jenis dan ukuran.  

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila, yang melintasi rangkaian panjang 

fase “pembuahan”, fase “perumusan”, dan fase “pengesahan”. Fase “pembuahan”, 

setidaknya dimulai pada 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk 

mencari sintesis antarideologi  dan gerakan, seiring dengan proses “penemuan” 

Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama (civic nationalism). Fase “perumusan”, 

dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI dengan pidato Soekarno (1 Juni) 

sebagai creme de la creme-nya yang memunculkan istilah Panca Sila, yang digodok 

melalui pertemuan Chuo Sangi  In dengan membentuk  “panitia Sembilan” yang 

menyempurnakan rumusan Pancasila dari Pidato Soekarno dalam versi Piagam 

Jakarta (yang mengandung “tujuh kata”). Fase “pengesahan” di mulai sejak 18 

Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.65  

          Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pokok dasar aturan bangsa yang 

didalamnya tertuang nilai-nilai luhur dan menjadi solusi atau sebuah penyelesaian 

permasalahan- permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternalserta 

relevan dengan kemajuan zaman dan bahkan mampu mengatasi tantangan-tantangan 

kedepannya nanti, tinggal bagaimana nanti pengimplementasian para petinggi negara 

untuk mengkaji kembali srta merelevankan pancasila terhadap kemajuan zaman yang 

begitu pesat pergerakannya dan perkembangannya. 

                                                        
 65  Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. (Jakarta, 

Kompas Gramedia, 2012)  h.39  



 

 
 

           Masa depan pancasila Untuk merawat masa depan pancasila yang harus dijaga 

adalah membuat pancasila tetap relevan dengan kehidupan bangsa. Menjaga pancasila 

tidak dapat lagi dilakukan dengan mitos “Pancasila Sakti” karena telah mampu 

melewati upaya penggantian dengan ideologi yang lain. Merawat pancasila juga tidak 

dapat dilakukan dengan menghakimi pemikiran-pemikiran baru yang pasti berbeda 

dengan pemikiran yang disampaikan oleh para pendiri bangsa, oleh angkatan 66, 

maupun oleh angkatan orde baru. Setiap generasi hidup dijaman dahulu dan alam 

pikir yang berbeda, apalagi jika penghakiman itu diikuti dengan pelarangan buku dan 

aktivitas karena dicap bertentangan dengan pancasila. Ironisnya lagi tindakan itu 

dilakukan kelompok masyarakat tertentu dengan kepentingan tertentu. Jika hal itu 

dilakukan, akan terjadi monopolikebenaran atas pancasila yang sering dipaksakan 

dengan kekerasan. Pancasila turun derajat sebagai label pembenar atas pemikiran dan 

tindakan yang tidak sesuai dengan semangat jaman. Pancasila pun akan lebih 

dipersepsi secara negatif sebagai pikiran masa lalu, atau setidak-tidaknya sebagai 

pikiran orang masa lalu yang tidak mampu beradaptasi dengan masa kini. Lebih 

khawatir lagi ketika pancasila dipersepsi sebagai cara paksaan dan kekerasan seperti 

yang dipraktekkan oleh kelompok yang mengklaim sebagai penjaga pancasila. Masa 

depan pancasila tetap akan cerah dan terjaga ketika dielaborasi melalui pemikiran 

yang terbuka. Untuk menemukan keunggulan dan relevansi pancasila tentu harus 

membandingkan dengan sistem nilai yang lain, atau bahkan menemukan pemahaman 

dan pemaknaan baru dari dialog antar sistem nilai. Upaya yang mensosialisasikan dan 

membumikan pancasila tidak dapat lagi dilakukan dengan doktrinasi, pidato berapi-

api, ataupun orasi dengan penuh kemarahan, sembari menciptakan halusinasi 

ancaman-ancaman terhadap Pancasila, padahal sumber masalah ada pada diri sendiri.  



 

 
 

Sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia atau 

sumber dari segala sumber hukum, mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan 

ditetapkannya Pancasila menjadi dasar negara, maka moral Pancasila menjadi moral 

negara.66  

Sosialisasi dan pembumian pancasila harus dilakukan secara dialogis dan 

kontekstual sehingga nyaman dan relevan dengan persoalan yang dihadapi oleh 

masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagaimana hasil survey, relevansi dalam 

kehidupan berbangsa. Tatkala  generasi bangsa menyakini dengan kesadaran sendiri 

akan kebenaran serta merasakan kebermanfaatan pancasila dalam keberhidupan. 

Untuk itu semua pihak perlu menginsayafi bahwa Pancasila itu tentang kita, dari kita, 

dan untuk kita. Perwujudan tidak bisa menunggu peran negara, tapi merupakan 

tanggung jawab semua pihak.67 

c.Budaya 

Memahami arti budaya secara konseptual, dapat mengacu pada pendapat Raymond 

William menawarkan tiga definisi tentang ‘culture  atau budaya dalam arti sangat luas. 

“Pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada “suatu proses umum perkembangan 

intektual, spiritual, dan estetis. Kedua, budaya bisa berarti”pandangan hidup tertentu dari 

masyarakat, periode atau kelompok tertentu. Ketiga, budaya bisa merujuk kepada  “karya dan 

praktik-praktik intelektual, terutama aktivitas artistik”. 

Bertolak dari konsep itu, ternyata budaya lokal dapat diartikan sebagai suatu 

pandangan hidup yang berkembang dalam suatu komunitas sosial dan etnik tertentu yang 

dibatasi oleh unsur kedaerahan.geografis dan pengalaman sejarah yang unik. 68 

                                                        
66  Kodhi, R. Soejadi, Filsafat, Ideologi dan Wawasan bangsa Indonesia, (Jogjakarta , 

Universitas Atma Jaya, 1994) h. 45 
 

67 Yudi Latif,  Pancasila untuk Dunia, (Jakarta, PT Enka Parahiyangan,  Gatra, 5 Juli 2017 ) h.. 25 
68   Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi,  (Yogyakarta, Gama Media, 2009) h. 107.  



 

 
 

Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang beranekaragam, 

mulai dari suku bangsa, bahasa, dan agama yang di satukan dalam suatu ikatan yaitu 

Bhineka Tunggal Ika. Dari perbedaan  itu tercipta kebudayaan yang beranekaragam 

yang menjadi identitas Nasional bangsa Indonesia, yang menjadi pembeda bangsa ini 

dengan bangsa-bangsa yang lain. 

Namun, pada zaman yang modern ini, dunia berkembang dengan cepat dan 

adanya arus globalisasi yang terjadi saat ini yang mempengaruhi Identitas Nasional 

Bangsa Indonesia. Menyinggung era globalisasi, tentu juga berpengaruh pada 

dinamika budaya setiap negara. Khususnya Indonesia, hal ini bisa kita rasakan dan 

sangat menonjol nampaknya. Begitu bebasnya budaya yang masuk dari berbagai arus 

kehidupan, sehingga menjadi trend pada saat ini seperti makanan, gaya berpakaian, 

dan juga hiburan.Ditambah lagi para generasi muda kita yang terkesan bosan dengan 

budaya yang mereka anggap kuno. Namun, masuknya budaya dari luar justru kerap 

berimbas buruk bagi bangsa ini. Salah satunya yang saat ini sedang digandrungi oleh 

remaja Indonesia adalah budaya Korea atau yang dikenal dengan K-Pop, beberapa 

anak muda Indonesia saat ini sudah tidak asing lagi dengan budaya negara ini, bahkan 

mereka lebih mengenal budaya Korea daripada kebudayaan yang berada di Indoneisa. 

Seharusnya sebagai penerus bangsa mereka harus lebih mengenal kebudayaan 

negaranya sendiri, mereka juga harus melestarikannya sehinngga kebudayaan yang 

berasal dari negerinya sendiri tidak hilang dan juga tidak diakui oleh negara lain. 

Bapak pendidikan kita (Ki Hajar Dewantara) juga mengatakan bahwa kebudayaan 

berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh 

kuat, yakni zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk 

mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran didalam hidup dan penghidupannya guna 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. 



 

 
 

Seperti yang kita ketahui, perkembangan budaya indonesia salalu saja naik dan 

turun. Pada awalnya, indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari 

nenek moyang kita terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh 

penduduk indonesia sendiri, tetapi sekarang-sekarang ini budaya indonesia agak 

menurun dari sosialisasi penduduk kini telah banyak yang melupakan apa itu budaya 

Indonesia. Semakin majunya arus globalisasi rasa cinta terhadap budaya semakin 

berkurang, dan ini sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat asli Indonesia. 

Terlalu banyaknya kehidupan asing yang masuk ke Indonesia, masyarakat kini telah 

berkembang menjadi masyarakat modern 

Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya 

masyarakat Indonesia. Secara kategorikal ada 2 kekuatan yang memicu perubahan sosial, 

Petama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian 

generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar 

masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) 

secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup 

yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang 

harus menata kembali kehidupan mereka. 

Terbentuknya kebudayaan karena manusia menghadapi persoalan yang membutuhkan 

penyelesaian, terutama dalam mempertahankan dn mengatasi masalah ekonomi, sosial, 

politik dan budaya yang sesuai dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Oleh karena 

itu manusia perlu organisasi guna membangun konsensus tentang beberapa nilai dan norma 

yang membudaya sehingga menjadi tradisi. 69  

 

                                                        
69  Ibid, h. 109. 



 

 
 

Didalam budaya seni, indonesia mempunyai kemajuan. khususnya Tarian 

tradisional telah mengalami kemajuan yang cukup baik dan telah meranjak ke 

internasional. Akan tetapi ada beberapa bagian dari budaya indonesia yang di klaim 

oleh negara lain. Berikut, data dari budaya yang di klaim oleh negara lain, hal itu 

karena masyarakat indonesia sendiri kurang memperhatikan bagian dari budaya 

indonesia. dan diharapkan untuk masyarakat indonesia lebih memperhatikan bagian 

dari peninggalan budaya indonesia. dan sekarang akan diupayakan oleh pemerintah 

agar mendidik anak-anak muda untuk perduli terhadap hal tersebut, dan lebih 

mengenalkan dari dini sikap akan pentingnya pengetahuan budaya indonesia, yang 

merupakan Identitas nasional. 

 Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan kebudayaan yang terbentuk dari 

berbagai macam kebudayaan suku dan agama sehingga banyak tantangan yang selalu 

merongrong keutuhan budaya itu tapi dengan semangat kebhinekaan sampai sekarang 

masih eksis dalam terpaan zaman. Kewajiban kita sebagai anak bangsa untuk tetap 

mempertahankannya budaya itu menuju bangsa yang makmr. 

Sebagai warga negara Indonsia khususnya para penerus bangsa yang baik kita 

seharusnya mampu mempertahankan kebudayaan Indonesia sebagai identitas nsional 

di era globalisasi ini, seharusnya kita mengetahui dan paham atas apa saja yang 

menjadi identitas nasional bangsa ini. Disinilah kita sebagai warga negara harus 

mampu mengembangkan jati diri bangsa, jangan sampai budaya kita diganti dengan 

budaya asing atau budaya luar. Hakikat kebudayaan yang berbasis kemanusiaan 

adalah menjadikan manusia dengan keseluruhan nilai yang mengandaikan 



 

 
 

mengadanya manusia sebagai dasar utama. Hal ini sesuai dengan keinginan dan 

harapan untuk mewujudkan kebdayaan yang berbasis nilai-nilai kemansiaan. 70  

1. Tujuan Pendidikan Nasional 

Undang-undang  no. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 

menyebutkan bahwa; Pendidikan Nasional  berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 71  

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis  pada Undang-Undang Republik Indonesia  

(UURI) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-

peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Pada uraian berikut akan 

dikemukakan  beberapa strategi pendidikan karakter, sebagai salah-satu strategi untuk 

memilih dan mengembangkan pendidikan karakter tersebut, diantaranya adalah peran guru 

dalam pendidikan karakter, dst.  

                    Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis  pada Undang-Undang Republik 

Indonesia  (UURI) Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta 

peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Pada uraian berikut akan 

dikemukakan tujuan-tujuan pendidikan itu, yang di akhiri dengan tujuan pendidikan secara 

umum. 

         Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar  Nasional  Pendidikan  pasal 26 Ayat 1, dan 2 disebutkan pendidikan dasar bertujuan 

untuk meletakkan dasar, untuk  sementara pendidikan menengah umum bertujuan untuk 

meningkatkan, yaitu;  

1. Kecerdasan  
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71  Abdul Ahmad Wahid, Diskursus Pendidikan Berbasis Karakter,  (Jakarta, Risalah, n0.26 thn. 

IV/2011)  h.. 46 



 

 
 

2. Pengetahuan 

3. Kepribadian 

4. Akhlak mulia 

5. Keterampilan untuk hidup  

6. Mengikuti pendidikan lebih lanjut. 72  

            Terakhir dari PP itu yang akan dibahas adalah pasal yang sama Ayat 4 

tentang tujuan pendidikan Tinggi yang mengatakan untuk mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang ; 

1. Berakhlak mulia 

2. Memiliki pengetahuan 

3. Terampil 

4. Mandiri 

5. Mampu menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu, teknologi, serta 

seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Tujuan pendidikan tinggi ini sudah komprehensif, sebab sudah mencakup ranah 

afeksi, kognisi, dan psikomotor, serta dilengkapi dengan kemampuan mandiri dan 

menjadi ilmuwan. 73   

       Secara akademik,  pendidikan  karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai 

(value education), pendidikan watak, yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik agar peserta didik dapat memberikan keputusan baik-

buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam 

kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karena itu muatan pendidikan karakter 

                                                        
72 Made Pidarta, Landasan Kependidikan  Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia ,(Jakarta: 

Rineka Cipta, 2009) , h. 13 
73  Ibid, h. 14. 



 

 
 

secara psikologis diantaranya mencakup dimensi moral reasoning, moral feeling, 

dan moral behaviour. 74  

 

1.  Peran Guru dalam Pendidikan Karakter 

          Guru merupakan faktor penting yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

pendidikan karakter di sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta 

didik dalam mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian, karena guru 

merupakan figur utama, serta contoh dan teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, 

dalam pendidikan karakter guru harus mulai dari dirinya sendiri agar apa-apa yang 

dilakukannya dengan baik menjadi baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik. 75  

          Guru adalah panutan, yaitu orang yang diikuti tindak tanduknya dan menjadi 

tempat bertanya masyarakat dalam berbagai masalah hukum. Jika orang ‘alim tidak 

mampu memanfaatkan ilmu yang dimiliki, maka apalagi orang lain, tentu mereka tidak 

akan bisa memanfaatkan ilmunya. Jika ini terjadi, maka hal itu adalah kesalahan yang 

luar biasa bagi guru, karena mereka menimbulkan kerusakan pada orang-orang yang 

mengikutinya. 76 

       Guru disekolah adalah pendidik yang kedua, secara teoritis. Mereka menghadapi 

hal yang sama dengan yang dihadapi orang tua dirumah, yaitu masalah kekurangan 

waktu, juga masalah gempuran kebudayaan global. Sementara tanggung jawab sekolah 

sekarang lebih besar daripada zaman dahulu karena guru disekolah harus mengambil 

alih sebagian tugas mendidik yang tadinya dilakukan oleh orang tua dirumah. Pada 

tingkat ekstrem, tatkala rumah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai tempat 
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pendidikan, maka seluruh tugas rumah tangga itu harus diambil alih sekolah. Ini tidak 

boleh tidak, bila sekolah tetap berfungsi sebagai lembaga memanusiakan manusia.77  

        Guru sebagai pelaku otonomi kelas memiliki wewenang untuk melakukan 

reformasi kelas dalam rangka melakukan perubahan perilaku peserta didik dan 

sekaligus sebagai model panutan para peserta didik  dituntut memiliki kompetensi 

menurut Hanafiah 78 meliputi 4 kompetensi yaitu: kompetensi pedagogik, kepribadian, 

professional dan kompetensi sosial, seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2. Skema Kompetensi Guru 
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          Untuk memenuhi tuntutan guru yang dikatakan berhasil, diperlukan berbagai 

kemampuan berkaitan dengan pendidikan karakter di sekolah. Adapun sikap dan 

karakteristik guru yang sukses melaksanakan pendidikan karakter secara efektif dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut: 1) respek dan memahami dirinya, serta dapat 

mengontrol dirinya (emosinya stabil); 2)antusias dan bergairah terhadap pendidikan 

karakter, kelasnya, dan seluruh pembelajarannya; 3) berbicara dengan jelas dan 

komunikatif (dapat mengkomunikasikan idenya terhadap peserta didik); 4) 

memperhatikan perbedaan individual peserta didik; 5) memiliki banyak pengetahuan, 

insiatif, kreatif, dan banyak akal; 6) menghindari perlakuan kasar dan ejekan terhadap 

peserta didiknya; 7) tidak menonjolkan diri, dan 8) menjadi teladan bagi peserta 

didiknya. 79  

          Mendidik bukan hanya memberi informasi tapi juga menghasut anak-anak didik 

dengan pertanyaan-pertanyaan kritis. Itu sebabnya mendidik bukan saja harus 

melibatkan kerja siswa tapi juga percaya kalau siswa adalah kader-kader pemimpin 

masa depan. sumber pengajaran bukan hanya buku, tapi realitas sosial dimana anak 

tumbuh.  Itu  sebabnya  sekolah bukan tempat yang eksklusif dan tersembunyi, 

melainkan kawasan yang memberi kesempatan siswa untuk berinteraksi  dengan 

golongan masyarakat lain.  

          Tugas pendidikan adalah memerdekakan masyarakat, begitu kalimat Ki Hadjar 

Dewantara. Memerdekakan murid dari pikiran yang penuh prasangka. Memerdekakan 

murid dari sikap mental yang mirip seperti budak. Memerdekakan murid dari sikap 

yang pengecut dan tidak memiliki keberanian mengambil keputusan. Memerdekakan 

                                                        
               79  E. Mulyasa, Op. Cit, h. 66   



 

 
 

murid dari pola pikir yang asing dan mengajari mereka, bagaimana menghidupkan 

nilai-nilai ideal dalam kehidupan sehari-hari. 80 

 2. Strategi dan Metode Pembentukan Karakter 

a. Komunikasi yang Baik 

Salah satu hal yang sangat penting dalam mendidik anak adalah komunikasi. 

Komunikasi yang baik sangat menentukan pendidikan anak. Kesalahan dalam 

membangun komunikasi dapat berakibat pada terhalangnya anak dalam 

mengungkapkan perasaan dan masalahnya kepada orang tua. Hal tersebut dapat 

berakibat pada terganggunya  proses pendidikan dari orang tua kepada anak .81 

          Komunikasi dengan anak sangat penting dilakukan karena merupakan dasar dari 

hubungan orang tua dan anak. Pada saat berkomunikasi, orang tua dan guru harus 

berupaya memahami perasaan anak dengan memerhatikan nada bicara, bahasa tubuh, 

dan raut wajah anak. Upayakan memilih kata-kata positif agar anak memiliki konsep 

diri yang positif dan merasa dihargai. Contoh kalimat yang dapat membuat anak 

enggan untuk berbicara kepada orang tuanya dijabarkan pada tabel berikut; 

 

Kategori Contoh Perkataan 

menyalahkan “Kamu sih tidak mendengarkan omongan ayah!” 

menuduh “Pasti kamu yang bikin onar lagi” 

Memerintah 

 
“Pokoknya sekarang duduk” 
“jangan mengeluh, kerjakan saja!” 

meremehkan “Kamu kan belum berpengalaman, coba pikirkan   
saran ayah.” 

                                                        
               80 Eko Prasetyo, Guru: Mendidik itu Melawan, ( Yogyakarta, Resist Book, cet.II 2007), hal.15. 
       
                  81 Ridwan Abdulah Sani, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak 
yang Islami , (Jakarta,  PT Bumi Aksara, 2016), h. 128 
                         82   Ibid , h.129 



 

 
 

“Bapak rasa kamu tidak  bisa mengerjakannya” 

mengkritik “Dasar bandel, banyak tingkah tapi pemalas!” 82 

 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun komunikasi yang baik antara 

orang tua maupun guru dengan anak dijabarkan sebagai berikut. 

 

1. Membangun Komunikasi dengan kata-kata dan bahasa yang baik. 

Komunikasi yang baik dalam mendidik anak dicontohkan oleh Luqman yang 

diceritakan dalam Al-Qur’an. Perhatikan bahwa surah Luqman menunjukkan cara dan 

kurikulum dalam mendidik anak agar memiliki akhlak mulia. Luqman memanggil 

anaknya dengan lemah lembut dengan menggunakan panggilan kesayangan. 83 

2. Berkomunikasi dengan Lemah Lembut 

Anak merupakan makhluk Allah swt yang dititipkan kepada orang tua untuk duai 

dengan fitrahididik dan diberikan pengajaran yang baik. Perkataan yang lemah lembut 

sangat diperlukan dalam memberikan pengajaran kepada anak, terutama dalam 

mengajarkan ketauhidan, serta mengajarkan tentang Alquran dan hadist Rasulullah 

saw. Anak akan lebih mudah menerima perkataan lembut sesuai dengan fitrah setiap 

manusia yang lebih senang terhadap kelembutan dan kebaikan. 

 
          Rasulullah tidak pernah kasar kepada siapa pun. Beliau hanya berkata keras saat 

berkhutbah dan dalam keadaan memimpin pasukan muslim untuk berperang melawan 

pasukan kafir.  84 
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3. Jangan Memberi Cap atau Label Negatif kepada Anak 

          Anak memiliki fitrah sebagai makhluk yang senang dipuji dan diberikan 

penghargaan atas usahannya. Anak akan merasa tidak senang jika disepelekan, 

dianggap tidak mampu, atau dihina. Jika orang tua menggunakan label atau cap 

yang tidak baik kepada anak, pada umumnya otak mereka akan memberikan 

respons pada dirinya bahwa dia seperti yang dikatakan tersebut.Jadi orang tua atau 

pendidik harus menggunakan kata-kata positif dalam memberikan nasihat kepada 

anak. 

 

4. Memberikan Pujian Atas Usaha Anak  

           Orang tua atau guru hendaknya memberikan penghargaan dan pujian atas 

usaha yang sudah dilakukan anak dalam belajar. Karena  terkait dengan rasa 

syukur serta nikmat dari Allah swt. Pujian dan penghargaan atas usaha yang 

dilakukan akan membuat anak berusaha lebih baik lagi dalam mengejar target. Jadi 

pujian dan penghargaan perlu diberikan atas usaha dan prestasi secara berimbang 

untuk membuat anak lebih termotivasi dalam setiap hal yang dilakukannya.85  

  

5. Memberi Kesempatan Kepada Anak untuk Berbicara 

Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua atau guru adalah memotong 

pembicaraan tanpa memberi kesempatan kepada anak untuk berbicara sampai 

tuntas. Hal tersebut dapat menyebabkan anak enggan bicara atau melakukan 

pembangkangan. Hal tersebut dapat terjadi salah-satunya akibat buruknya 

komunikasi anak dengan orang tua. 86 

 

                                                        
85 Ibid, h. 135 . 
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6. Meluangkan Waktu untuk Berkomunikasi dengan Anak 

Banyak orang tua yang lupa bahwa kebutuhan anak bukan terbatas pada kebutuhan 

fisik saja. Ada aspekaspek lain yang harus dipenuhi oleh porang tua  seperti kasih 

sayang terhadap anak. Orang tua juga perlu memperhatikan aspek religius dan aspek 

psikologis sebagai sesuatu yang lebih penting bagi perkembangan kepribadian anak. 

Jika kebutuhan anak tidak terpenuhi dalam aspek religius dan aspek psikologisnya, 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara tidak seimbang. Pada kasus tersebut, anak 

mungkin tumbuh besar secara fisik, namun “kecil” dari  aspek religius dan 

psikologis. 87  

b. Menunjukkan  Keteladanan  

Menunjukkan keteladanan adalah metode yang wajib dilakukan dalam membentuk 

karakter anak. Pendidik baik orang tua maupun guru harus menunjukkan perilaku yang 

sesuai dengan nasehat atau atribut karakter yang ingin dibentuk dalam diri anak. 

Rasulullah saw adalah menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan ajaran Islam 

yang terdapat dalam Al-Qur’an. 88 

         

c. Mendidik Anak Dengan Kebiasaan 

Faktor yang paling uatama dalam membentuk kebiasaan bagi seorang anak adalah 

dengan mencontoh kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua, teman, dan anggota 

masyarakat yang dilihatnya, yaitu; 

1. Perilaku Orang Tua 
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Lingkungan pertama yang sangat mempengaruhi karakter anak adalah orang tuanya. 

Pengalaman anak ketika masih kecil akan direkam dan kemungkinan besar 

mempengaruhi kepribadiannya ketika dewasa. 

2. Teman Sebaya 

Teman sebaya sangat berarti bagi setiap anak. Setiap orang membutuhkan teman 

untuk dapat hidup bahagia. Hal tersebut dikarnakan manusia adalah makhluk sosial 

yang membutuhkan orang lain untuk berbagi kegembiraan maupun kesedihan. 

Kebahagiaan seorang anak terasa tidak lengkap jika tidak memiliki teman. 

Kecermatan memilih teman akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. 89 

 
d. Mengambil Hikmah Dari sebuah Cerita 

Dalam memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak, hal yang perlu 

diperhatikan adalah dengan memberikan contoh-contoh yang terjadi dari masa lalu. 90 

 
B. PANCASILA 

1.  Sejarah Lahirnya Pancasila 

 

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia sebelum disyahkan  pada tanggal 

18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia 

mendirikan negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai 

religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta  teramalkan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-

nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa 

Indonesia sebagai kausa matrialis Pancasila. 
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Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan 

utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan 

pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara 

yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu 

negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai 

pertanggung jawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia 

juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta perjanjian 

luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.91 

 

2. Sumber Formulasi Pancasila 

a. Zaman Kutai 

          Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan 

ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa  (tiang batu), berdasarkan prasasti itu 

dapat diketahui bahwa raja Mulawarman mengadakan kenduri dan memberikan 

sedekah kepada para Brahmana dan para Brahmana membangun yupa itu 

sebagai tanda 92 terimakasih raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang 

membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai 

sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah 

kepada para kepada para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali 

pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaankerajaan yang muncul 

kemudian di Jawa dan Sumatera yaitu kerajaan Sriwijaya yang berpusat di 

Sumatera dan Majapahit yang berpusat di Jawa. 

 

b. Zaman Sriwijaya 

                                                        
                  91 Damanhuri Fattah , Pola Sosialisasi Pancasila dan Piil  Pesenggikhi Pada Komunitas Masyarakat 
Adat Saibatin di Lampung , (Bandar Lampung : LP2M 2014), h. 53 

   92  Ibid , h. 53. 



 

 
 

          Menurut Mr. Muh. Yamin berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak 

dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek 

moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga 

tahap yaitu; pertama, zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendr (600-1400) 

bercirikan kesatuan. Kedua, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) 

yang bercirikan keprabuan. Ketiga,  kebangsaan modern yaitu negara Indonesia 

merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945) (Sekretariat Negara RI, 

1955:11). 

          Pada masa ini Agama dan Kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan 

suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. 

Banyak musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di 

Universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa sansekerta 

sebelum melanjutkan studinya ke India. Bahkan banyak guru-guru besar tamu 

dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya: Dharmakitri. Cita-cita tentang 

kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan 

Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi marvuat vanua Criwijaya siddhayatra 

subhiksa) suatu cita-cita negara yang adil  dan makmur.93  

c. Zaman Majapahit  

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman 

keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah 

Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk 

menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu 

membentang dari semenanjung melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat 

melalui Kalimantan Utara. 

                                                        
93 Ibid, h. 54. 



 

 
 

Pada waktu itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai 

dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis Negara Kertagama (1365) . Dalam 

kitab tersebut telah terdapat istilah “Pancasila”. Empu Tantular mengarang buku 

“Sutasoma” dan didalam buku itulah kita jumpai seloka persatuan nasional yaitu 

“Bhenika Tunggal Ika” yang dunia lengkapnya “Bhenika Tunggal Ika Tan hana 

Dharma Mangrua” artinya walaupun berbeda namun satu jua adanya sebab tidak 

ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda, hal ini menunjukkan adanya 

realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dn Budha, bahkan 

salah satu bawahan kekuasaannya yaitu Pasai justeru telah memeluk agama 

Islam. Toleransi positif dlam bidng agama dijunjung tinggi sejak mas bahari 

yang telah silam. 

 
d. Zaman Penjajahan 

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah 

agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang 

pula kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak dan mulailah berdatangan 

orang-orang Eropa di Nusantara, mereka itu antara lain orang Portugis, yang 

kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman 

rempah-rempah. 

Pada abad ke XVI bangsa  Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh 

jalan yang penuh kesulitan, untuk menghindarkan persaingan diantara mereka 

sendiri (Belanda)94 kemudian mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi 

nama VOC (verenigde Oost Inniche Compagnnie) yang dikalangan rakyat 

dikenal istilah ‘Komponi’. Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda 

berusaha keras untuk memperkuat dan mengintefskan kekuasaannya diseluruh 
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Indonesia, mereka ingin membulatkan hegemoninya sampai kepelosok-pelosok 

nusantara. 

 

       Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah 

perlawanan rakyat diberbagai wilayah nusantara antara lain: Patimura di Maluku 

(1817), Baharudin di Palembang (1819), Imam Bonjol di Minangkabau (1821-

1837), Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825-1830), Jlentik, Panglima 

Polim, Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860), anak Agung Made 

dalam Perang Lombok (1894-1895), Sisingamangaraja di tanah Batak (1900) 

dan masih banyak lagi perlawanan rakyat di berbagai daerah di nusantara. 

Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan  semangat untuk melawan 

penindasan dari bangsa Belanda, namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan 

dan persatuan, diantara mereka dalam perlawanan melawan penjajah, maka 

perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. 

e. Kebangkitan Nasional  

           

         Dengan suatu  kesadaran  akan kekuatannya sendiri bergolaklah 

kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan 

Budi utomonya,  gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk 

mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan 

kekuatannya sendiri. 

          Budi Utomo yang didirikan pada tanggal  20 Mei 1908 inilah yang 

merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah 

organisasi-organisasi pergerakan nasional antara lain: Sarekat Dagang Islam 

(SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi 



 

 
 

gerakan95 politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam (S1) tahun 

(1911) dibawah H.O.S Cokroaminoto. 

        

          Berikutnya muncullah indische Partij (1913) yang dipimpin oleh tiga 

serangkai yaitu : Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat 

(yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara). Sejak semula 

partai ini menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak dapat berumur panjang 

karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913). 

          Dalam situasi yang menggoncangkan itu muncullah Partai Nasional 

Indonesia (PNI) (1927), yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusumo, 

Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititik 

beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas yaitu Indonesia 

merdeka. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan 

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu bahasa, satu Bangsa, 

dan satu tanah air Indonesia, lagi Indonesia Raya pada saat ini pertama kali 

dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan  

kesadara berbangsa. 

 

       Kemudian PNI dibubarkan oleh para pengikutnya dan diganti dengan Partindo 

(1931) kemudian golongan Demokrat antara lain Moh. Hatta dan St. Syahrir  

mendirikan PNI  baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933) dengan semboyan 

kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.96 
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f. Pancasila dizaman Orde Lama (Orla) 

       Pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadilah perubahan-perubahan sebagaimana 

tuntutan pihak Kristen dan lainnya yang merasa keberatan dengan anak kalimat 

“dengan kewajiban menjalankan syari’at  bagi pemeluk-pemeluknya” 

sebagaimana yang tercantum dalam piagam Jakarta. 

       Selanjutnya sidang pada tanggal 19 Agustus sidang PPKI membicarakan 

persoalan yang harus dipecahkan mengenai pemerintahan daerah, pertahanan dan 

departemen-departemen yang dibentuk. Sedangkan masalah agama menjadi 

bagian dari Menteri Pendidikan, karena Departemen Agama (sekarang 

Kementrian Agama) baru baru berdiri pada tanggal 3 januari 1946. Pada tanggal 

29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan dan para anggotanya dilebur ke dalam 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan perwakilan rakyat 

sementara yang bertugas membantu pemerintah. 

       Menurut Herbert Feith, selama Soekarno menjadi Presiden, secara umum ada 

tiga masa periode yang terkait dengan pemaknaan Pancasila yang dalam 

sejarahnya disepakati sebagai formula hubungan antara agama dan negara di 

Indonesia, mengalami pasang surut perdebatan: 1) masa revolusi bersenjata pada 

Agustus 1945 sampai Desember 1949, 2) masa “liberal” yang berlangsung pada 

1950-1959, 3)  masa Demokrasi Terpimpin yaitu pada 1959-1965. 

 
1. Masa Revolusi (1945-1949) 

Walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi perlu 

dipahami bahwa “kabar gembira” tersebut belum sepenuhnya tersiar ke 



 

 
 

seluruh pelosok negeri 97 ini. Selain itu, Belanda ternyata masih tetap ingin 

menguasai Indonesia yang terkenal akan kesuburannya. 

       Dari percobaan Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia, 

setidaknya memberikan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat di tengah masih lemahnya pemerintahan baru Indonesia, akan tetapi  

semangat persatuan dalam kebhinekaan semakin terjalin dengan kokoh demi 

untuk melawan penjajah. 

       Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pada saat merumuskan 

dasar negara Indonesia telah terjadi tarik -98 menarik keinginan. Disatu pihak 

golongan nasionalis Islam ingin menjadikan Islam sebagai negara, sedang 

dipihak yang lain yaitu golongan nasionalis sekuler, mengharapkan agar 

Indonesia tidak didasari oleh agama tertentu tetapi oleh Pancasila. Dan dalam 

perjalanannya, dicapailah kesepakatan  bahwa dasar negara Indonesia adalah 

Pancasila. 

       Selama masa revolusi ini pertentangan antara kelompok nasionalis Islam 

dan nasionalis sekuler sedikit mereda, paling tidak untuk sementara waktu 

bersedia melupakan perbedaan-perbedaan ideologis diantara mereka. Pada 

masa itu, para pendiri  

republik merasa bahwa mereka harus menguras seluruh energi dan 

kemampuan untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru berdiri 

dan mencegah Belanda untuk kembali berkuasa. Boland menjelaskan masa ini 

sebagai suatu periode yang relatif memiliki persatuan dalam perjuangan. 99 

                                                        
97 Idrus Ruslan, Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara,  (Yogyakarta, SUKA-Press, UIN Sunan Kalijaga,2015), h. 77. 
98  Ibid, h. 78. 
99  Ibid, h. 79. 



 

 
 

       Pada masa revolusi ini kata  Pancasila jarang muncul bahkan nyaris 

tenggelam, sebab tidak banyak tokoh yang menyebut-nyebut Pancasila. Akan 

tetapi  yang sering muncul adalah kata “Kedaulatan Rakyat” bahkan lebih 

populer. Hilangnya pamor Pancasila pada masa revolusi tentu dapat 

dipahami, sebab pada saat itu para tokoh nasionalis dari beragam spektrum 

lebih memusatkan perhatian pada upaya memenangkan perjuangan dan 

mempertahankan kemerdekaan. 

       Kata Pancasila baru muncul kembali pada tahun 1947 seiring terbitnya 

buku  Lahirnya Pancasila  dengan kata pengantar dari Dr. Radjiman 

Wedyoningrat mantan ketua BPUPKI, yang  isi pokoknya menyatakan bahwa 

Soekarno adalah tokoh yang pertama kali menemukan dasar negara. Namun 

buku tersebut kalah populer dibanding riuh rendah perjuangan dalam 

menghadapi agresi Belanda atau debat mengenai bentuk negara, federal atau 

Republik.  100 

 
2. Masa Liberal (1950-1959) 

Setelah terbebas dari agresi militer Belanda, Indonesia akhirnya betul-betul 

merdeka, setidaknya dalam pengertian hukum Internasional, sehingga dapat 

menentukan prospek masa depannya sendiri. Pada tahun 1950, dikalangan 

para pemimpin Indonesia, ada suatu kesepakatan bahwa negara yang ingin 

diciptakan adalah negara  demokrasi. Maka pada tahun itu juga, para elite 

politik membentuk suatu parlementer yang berakibat  pada sistem demokrasi 

banyak partai di negeri Belanda. Cabinet bertanggung jawab kepada suatu 

parlemen atau majelis (Dewan Perwakilan Rakyat) yang anggotannya 

mencerminkan  apa yang dianggap sebagai kekuatan-kekuatan partai. Pada 
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masa ini, terkesan adanya percobaan demokrasi dimana sampai tahun 1957 

telah terjadi jatuh bangun kabinet sebanyak tujuh kali, sehingga hal itu 

menggganggu stabilitas nasional, terlebih lagi dengan banyaknya 

pertentangan di antara partai-partai yang diakibatkan oleh pengekpresian 

ideologi politik yang berbeda-beda. 

       Sebenarnya, salah satu agenda penting terpenting dari kabinet-kabinet 

tersebut pasca kemerdekaan adalah menyelenggarakan Pemilihan Umum 

untuk parlemen majelis  konstituante.101 

       Pada masa kabinet Burhanudin Harahap Pemilihan Umum pertama 

berhasil diselenggarakan yaitu pada 29 September 1955. Dalam pandangan 

banyak kalangan dan pengamat, Pemilu tersebut merupakan pemilu yang 

relative “paling bersih”. 

       Pemilu tersebut menghasilkan anggota Majelis Konstituante dengan 

perolehan suara 23,3 % bagi PNI, Masyumi 20,9 %, NU 18,4 %, dan PKI 

16,4 %. Meskipun hasil dari pemilu tersebut tidak satu pun partai yang 

memenangkan secara mutlak, akan tetapi dari segi perolehan suara PNI-lah 

sebagai pemenangnya, maka PNI menggantikan posisi Masyumi sebagai 

partai berkuasa di masa Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. 102 

       Dari dua masa diatas yaitu masa revolusi dan masa liberal menurut 

Fachry Ali, sepanjang sejarah politik Indonesia, tidak ada data yang 

memberikan kepuasan penjelasan tentang penerapan Pancasila dengan 

sungguh-sungguh. Sulit menyatakan bahwa periode 1945-1959 yang disebut 

sebagai masa politik parlementer adalah penerapan  Pancasila. Argumentasi 

tersebut menjelaskan bahwa Pancasila dalam periode tersebut belum 
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dijalankan  sebagaimana mestinya. Pancasila laksana hiasan yang diletakkan 

dalam sebuah etalase rumah tangga dan fungsinya hanya sebagai penyedap 

pandangan mata. 

 
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka secara otomatis UUD 1945 

diberlakukan kembali. Soekarno berasumsi bahwa konstitusi ini merupakan 

refleksi dari system pemerintahan orisinil bangsa Indonesia. Asumsi tersebut 

tentu dapat diperdebatkan. Namun Soekarno bergeming. Pancasila menurut 

Soekarno adalah orisinil Indonesia, sehingga dengan sendirinya Batang 

Tubuh UUD 1945 juga mengandung keasliannya. Begitu pula  sistem 

pemerintahan. Kendati tidak satu kata pun secara implisit  dalam UUD 1945. 

Soekarno mempersepsikan  sistem pemerintahan yang dikehendaki konstitusi 

adalah Demokrasi Terpimpin. 103 

       Soekarno juga menekankan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya alat 

pemersatu dan jawaban terhadap berbagai persoalan bangsa. Dalam 

pandangan As’ad Said Ali, hal tersebut jelas menunjukkan keinginan 

Soekarno untuk meletakkan Pancasila sebagai ideologi yang konklusif. 

Sosialisasi terhadap pemikiran seperti itu menjadi penting bagi upaya 

selanjutnya; Pancasila dijadikan “ideology Negara” yang tampil hegemonik. 

Hal ini dapat dilihat ketika Soekarno 104 menafsirkan Pancasila sebagai satu 

kesatuan paham dalam doktrin “Manipol/ USDEK”. 

       Gagasan Manipol/USDEK menurut Soekarno adalah tafsir resmi 

terhadap Pancasila, dan merupakan satu kesatuan. Doktrin Manipol/USDEK 

mengajarkan pentingnya menyatukan kekuatan-kekuatan “revolusi”, termasuk 
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aliran Nasionalis, agama dan Komunis (NASAKOM), dalam rangka 

memberantas  “musuh-musuh revolusi” khususnya kekuatan imperialisme-

kolonialisme untuk mewujudkan  UUD 1945, Sosialisme Indonesia, 

Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Nasional.  

       Upaya Soekarno menjadikan Manipol/USDEK sebagai tafsir resmi 

menandai perubahan penting Pancasila menjadi “ideologi negara” yang 

bersifat resmi dan tunggal. Pancasila didalam tafsir Manipol/USDEK  bersifat 

resmi, tunggal, dan hegemonik. Seluruh kekuatan masyarakat dikerahkan 

hanya untuk mengenal dan “mengamalkan” pengertian resmi itu sambil 

menolak segala  paham  yang tidak bersesuaian dengannya. 

       Kebijakan Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin tersebut 

menimbulkan reaksi keras dari banyak pemimpin 105 politik karena lebih 

banyak petunjuknya dari pada Demokrasi. Soekarno yang disebut sebagai 

Pimpinan Besar Revolusi,,  dan menjadi Panglima Tertinggi Angkatan 

Bersenjata,   misalnya,  penguasa otoriter yang bisa melakukan apa saja atas 

nama revolusi dan Nasakom. Muhammad Hatta, yang sudah terbiasa 

bekerjasama dengan Soekarno mengkritik Demokrasi Terpimpin dan 

Nasakom Soekarno yang telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi 

yang disebutkan dalam Pancasila, sebuah prinsip yang di formulasikan oleh 

Soekarno sendiri. Hatta bahkan sepakat dengan banyak kritik yang menuduh 

Soekarno telah “mengubur Pancasila yang telah di gali sendiri”. 

       Partai politik ketika itu pun ikut melakukan reaksi terhadap apa yang 

diformulasikan oleh Soekarno tersebut. Masyumi dan Partai Sosialis 

Indonesia (PSI) serta beberapa pemimpin politik yang lain menunjukkan 
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oposisi keras mereka. M. Natsir sebagai tokoh Masyumi dalam hal ini 

mengatakan “bahwa segala-galanya akan ada dalam Demokrasi Terpimpin 

itu, kecuali demopkrasi. Segala-galanya mungkin ada kecuali kebebasan 

jiwa...Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan suatu diktator 

sewenang-wenang”. 

       Itulah sebabnya, tokoh-tokoh Islam yang berada dalam partai Masyumi, 

bagi Soekarno, merupakan kelompok “berkepala batu” yang tidak layak hidup 

dalam era demokrasi 106  terpimpin dan dianggap sebagai musuh-musuh 

revolusi dan harus disingkirkan, atau dalam istilah Mohammad Roem, 

“adanya garis tegas antara kawan dan lawan” ini menemukan bentuknya 

setelah pembubaran parlemen tanggal 20 Maret 1960, dan digantikan Dewan 

Perwakilan Gotong Royong (DPR-GR). 

       Pertentangan ini bahkan membawa sejumlah pimpinan Masyumi dan PSI 

dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia 

(PRRI), sementara beberapa pimpinan yang lain ambil bagian dalam 

pendirian  Liga Demokrasi. Banyak diantara mereka yang terlibat, baik dalam 

pemberontakan maupun gerakan demokrasi, ditangkap dan dipenjara, seperti, 

seperti; M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Prawiro 

Mangkusasmito, Muhammad Roem, Hamka, Kasman Singodimejo, dan lain-

lain. Soekarno tidak hanya memenjarakan para pemimpin Masyumi, tetapi 

juga melarang partai ini pada tanggal 13 september 1960. 

       Berbeda dengan fenomena Tersebut, NU menata kembali orientasi 

politiknya dalam menghadapi kebijakan 107 Demookrasi Terpimpin, dan 

menerima Manipol/USDEK-nya Soekarno. Akibat akomodasi tersebut, NU 
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sering dipandang sebagai partai yang oportunistik. Meskipun demikian, para 

pemimpin NU menganggap bahwa sikap akomodatif tersebut adalah untuk 

mengimbangi posisi PKI yang semakin dominan. 

       Langkah NU ini berangkat dari kerangka pendekatan fiqih, yang dalam 

pandangan mereka Soekarno adalah penguasa yang sah. Jadi, adalah hak 

kepala negara untuk menetapkan kebijakan Demokrasi Terpimpin, karena 

konstituante yang dibentuk melalui Pemilihan Umum telah gagal berfungsi 

sebagaimana mestinya. Dalam fiqih ada prinsip  اسد مقد م علي جلب المس�ا قدارالم

 Maksudnya, ada prioritas .(darul-mafasid muqaddam ‘ala jalbil masalih)  ل�یح

untuk menghindari bahaya, yaitu bahaya vakum, bila mana konstituante lama 

dibubarkan. Lagi pula, menurut pendekatan fiqih, dalam keadaan darurat, 

pemegang kekuasaan dapat membubarkan lembaga perwakilan yang ada. 

Kondisi demikian dalam terminologi fiqh disebut sebagai    الحج�ھ تن�زل منزل�ھ

 الضروراه

(alhajjah tanzilu manzilah al-dharurah). Selain itu, NU juga meminta agar 

segera diadakan Pemilu baru. Prinsip  lain adalah kaidah; mala  yatimmul 

wajib illa bihi fa huwal wajib, yang berarti syarat untuk dapat melakukan 

kewajiban, menjadi wajib itu sendiri.prinsip-prinsip fiqih tersebut dapat 

menjelaskan mengapa NU menetapkan Presiden Soekarno sebagai kepala 

negara Indonesia yang sah. Karenanya Idham Chalid, Ketua NU, menyatakan 

9108 bahwa Dekrit Presiden Soekarno 5 Juli adalah sah. 

       Banyak pengamat yang memberikan komentar terhadap eksistensi 

Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, mereka menganggap Demokrasi 

Terpimpin sebagai sebuah sistem pemerintahan, suatu percobaan yang agak 
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mirip dengan melukiskan bentuk amuba. Komentar lain juga dikemukakan 

oleh Ahmad Syafi’i Ma’arif;  Butir-butir pidato Soekarno yang disampaikan 

pada tanggal 17 Agustus 1959, kedengarannya baik-baik saja; tetapi yang 

repot dengan Soekarno ialah bahwa ia mengatakan satu hal, sementara ia 

berbuat yang lain. 109 

       Akhirnya,  penerapan Demokrasi Terpimpin Soekarno atas dasar formula 

Nasakom sangat menguntungkan PKI, yang pada gilirannya pada tahun 1965 

PKI melancarkan kudeta berdarah, biadab dan sangat keji, dalam usahanya 

yang gagal untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Gerakan kudeta ini 

kemudian dikenal  dengan Gestapu atau G 30 S/PKI. Ambisi besar PKI 

tersebut ternyata menjadi bumerang bagi PKI dn terutama Soekarno. 

Menyusul kegagalan kudeta PKI ini, Soekarno pada gilirannya diturunkan 

dari kekuasaannya, dan merupakan momen strategis munculnya pemerintahan 

Orde Baru. 

       Berdsarkan uraian diatas, bahwa pemaknaan Pancasila pada masa Orde 

Lama, apalagi pada kurun waktu yang 110 disebut-sebut dengan “Demokrasi 

Terpimpin”, menandakan Pancasila diberikan tafsir secara sepihak oleh 

pemerintah. Atau mengutip Fachry Ali, bahwa fakta sejarah menunjukkan, 

Pancasila pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah penggalinya sendiri 

belum diterapkan dengan sungguh-sungguh, bukan saja jargon politik yang 

sering berubah-ubah, melainkan juga sifat pemerintahan yang cenderung 

otoriter. 

 

 
                                                        

             109 Ibid,  h. 96.  
            110 Ibid,  h. 98        
     



 

 
 

g. Pancasila dizaman Orde Baru (Orba) 

       Tonggak awal kelahiran Orde Baru adalah saat diserahkannya Surat Perintah 

11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letjen Suharto, Panglima 

Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu; suatu 

pelimpahan kekuasaan negara yang tidak terbatas, dan kekuasaan yang sangat 

strategis dalam menghadapi keadaan yang berlangsung. 

       Pada tanggal 9 Juni 1966, Supersemar ini kemudian dikukuhkan oleh MPRS 

dengan ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Ketetapan ini dijadikan landasan 

politik bagi beroperasinya pemerintahan Orde Baru dibawah kepemimpinan 

Suharto. Setelah posisi Supersemar kuat, baik secara politik maupun hukum, 

MPRS dalam sidang istimewanya pada tahun 1967 mencabut mandat terhadap 

Presiden 111 Soekarno, karena dipandang tidak mampu mempertanggung 

jawabkan “Tragedi Nasional Pemberontakan G30 S/PKI”, melalui  TAPMPRS 

No.XLIX/MPRS/1968, dan mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Presiden 

Republik Indonesia kedua menggantikan Soekarno. 

       Lahirnya Orde Baru menumbuhkan harapan-harapan akan perbaikan keadaan 

sosial, ekonomi dan politik. Dengan momentum ini tentunya sangat banyak 

kalangan berharap munculnya akselerasi pembangunan politik yang lebih, yakni 

menguatnya demokratisasi. 112 

 
       Seiring dengan itu, Orde Baru berusaha mengoreksi kesalahan Demokrasi 

Terpimpin. Orde ini berpendirian bahwa pangkal masalah selama kekacauan  

Demokrasi Terpimpin adalah “penyelewengan Pancasila dan UUD 1945”, 

sehingga pembangunan ekonomi terabaikan dan kehidupan politik ketatanegaraan 
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terbengkalai. Namun sejak awal Orde Baru dibayangi trauma yang sangat tinggi 

terhadap setiap individu atau kelompok yang dinilai hendak menyelewengkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

      Pemerintahan Suharto memprioritaskan serta menjaga Pancasila dan UUD 

1945 sedemikian rupa tanpa harus ditafsirkan. Lembaga-lembaga politik harus 

diisi orang-orang yang steril dan tidak pretensi menafsirkan Pancasila dan UUD 

1945 secara bebas. Mereka ditengarai hendak menyelewengkan Pancasila dan 

UUD 1945 adalah sisa-sisa Orde  113 Lama dan kekuatan “Islam Politik”. Zaman 

ini menurut As’ad Said Ali, ditandai dengan “screning ideologis” terhadap siapa 

pun yang akan menduduki jabatan publik. 

       Sehingga dalam kurun waktu 1978-1985 pemerintah telah menerapkan tiga 

kebijakan yang berkaitan dengan Pancasila; Pertama, disahkannya P-4 (Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kedua, menjadikan Pancasila sebagai 

satu-satunya asas bagi partai  politik dan Golkar. Ketiga, menetapkan Pancasila 

sebagai satu-satunya bagi organisasi kemasyarakatan. 

       Kebijakan pertama, ditetapkannya P-4 (Pedoman Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila) sebagai penjabaran terhadap ajaran pokok dan nilai-nilai 

dasar yang terkandung dalam Pancasila. Adapun dua dari lima latar belakang 

munculnya kebijakan ini antara lain;  

1) Adanya kecurigaan dari pihak pemerintah terhadap kelompok-kelompok yang 

masih ingin mengganti dengan ideologi lain, seperti yang dulu pernah oleh 

Darul Islam dan PKI. 114 

2)  P-4 diharapkan berfungsi menjadi filter terhadap perkembangan internasional 

yang radikal dan drastis, sehingga rakyat Indonesia dapat membedakan 
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pengaruh positif dan negatif dari nilai-nilai dan ideologi asing yang masuk, 

artinya dapat menerima yang positif dan menolak yang negatif. 

 

       Semua alasan tersebut disandarkan pada gagasan Presiden Suharto antara 

tahun 1976 sampai 1978, dalam berbagai pidato nasionalnya. Kemudian 

rancangan P-4 ini disarikan dan disahkan MPR dalam sidangnya tanggal 21 

Maret 1978 dan dikuatkan dengan ketetapan No. II/MPR/1978 dengan 

melalui voting. 115  

       Selain merealisasikan program P-4, pemerintah melalui Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) 

Daoed Joesoef juga memasukkan program Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP) dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA dengan tujuan menanamkan 

norma-norma dan nilai-nilai Pancasila dalam hati generasi muda (pelajar). 

Dalam pada itu, PPP dalam sidang DPR 1981 juga mengajukan keberatan 

terhadap isi buku PMP tersebut, karena; 

      Pertama, persoalan agama sebagaimana disebutkan dalam buku PMP 

dinyatakan bahwa “semua agama adalah suci, karena mengajarkan kebajikan 

berdasarkan perintah Tuhan". Pada dasarnya PPP setuju bahwa semua agama 

mengajarkan kebajikan, tetapi status Islam sebagai agama, menurut 

keyakinannya, berbeda dan tidak dapat dibandingkan dengan agama-agama 

lain karena Islam diakui Tuhan sebagai satu-satunya agama yang benar. 

       Kedua, persoalan menghadiri acara keagamaan terutama hari raya suci 

kelompok agama lain. Dalam buku PMP dijelaskan “kita harus mengikuti 

ibadah kelompok-kelompok agama lain”. Bagi umat Islam, hal ini bisa berarti 
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mengikuti dalam pelaksanaan ibadah umat lain, yang itu sangat bertentangan 

dalam ajaran agama Islam. 

       Ketiga, dalam buku PMP dijelaskan “kita tidak menjalin persahabatan 

atas dasar persamaan agama”. Karena itu harus ditambahkan kata “semata-

mata” setelah kata “agama”, 116 karena tanpa penambahan kata ini, kalimat 

tersebut dapat disalahpahami.  

       Keempat, permasalahan doa kepada seseorang dari kelompok agama lain 

yang meninggal dunia agar dimaafkan dan diterima oleh Tuhan. 

       Dalam menanggapi reaksi umat Islam terhadap Pancasila, Suharto 

mengeluarkan tiga pernyataan: 

1) Pancasila tidak akan dijadikan agama dan agama tidak akan disamakan 

dengan Pancasila; 

2) Pancasila bukanlah alternatif, saingan atau pengganti agama; 

3) Pancasila tidak akan mengatur atau mencampuri keimanan dan ajaran 

agama. 117  

 

       Hingga pada akhirnya P-4 tetap dijalankan, karena yang ada dalam 

pikiran dan perspektif penguasa Orde baru adalah untuk menyelamatkan 

Pancasila dari berbagai ancaman. Untuk melaksanakan program tersebut, 

maka dibentuklah Badan Pembinaan, Pendidikan Pelaksana Pedoman 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) yang bertujuan untuk 

mengooordinasi pelaksanaan program penataran P-4 yang dilaksanakan pada 

tingkat nasional dan regional. badan tersebut mensosialisasikan nilai-nilai 

Pancasila melalui penataran P-4 secara teratur, sehingga semua pegawai 

pemerintah, dan anggota Angkatan Bersenjata harus ambil bagian dalam 
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penataran ini. Hal lain dapat pula disaksikan  pada setiap awal tahun ajaran 

baru dimulai, semua pelajar dari sekolah Menengah Pertama hingga ke 

Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta wajib mengikuti penataran P-4.  

       Jika dilihat dari aspek makna yang terkandung dari penolakan banyak 

kalangan terhadap pelaksanaan penataran P-4 adalah cenderung monoton, 

monologis, hipokrit, dan indoktrinatif. Atau mengutip pendapat Amien Rais 

dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One, 2 Juni 118  2011, yang 

mengatakan bahwa “di zaman Orde baru semua orang harus ikut penataran 

Pancasila, tetapi setelah mereka keluar dari penataran, keadaan mereka sama 

seperti ketika mereka belum ikut penataran, ‘Hum Yakhrujuun Kama Hum 

Yadhuluun’. Hal itu disebabkan karena Pancasila dipaksakan”. 

       Kebijakan kedua,  menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi 

Partai Politik dan Golkar. Dalam mewujudkan keinginan  pemerintah untuk 

menjadikan Pancasila sebagai asas bagi Partai Politik dan Golkar, hal ini 

sejalan dengan upaya terus-menerus untuk melestarikan Pancasila sebagai 

ideologi nasional negara. Karena itu pemerintah merasa harus tidak ada 

ideologi lain yang menandingi Pancasila. 119 

       Kebijakan ketiga, yaitu menetapkan pancasila sebagai satu-satunya asas 

bagi semua organisasi kemasyarakatan (ormas). Setelah suskses menerapkan 

Pancasila sebagai asas tunggal  bagi semua partai politik, Orde Baru juga 

menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal  bagi semua partai politik, Orde 

Baru juga menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh Ormas. 

Untuk melaksanakan rencana ini, undang-undang tentang ormas dipersiapkan 

dan diajukan pada tahun 1984 oleh pemerintah kepada DPR. Atas dasar 
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persetujuan DPR, pemerintah pada tanggal 17 Juni 1985 mengeluarkan 

Undang-undang No. 8/1985 yang bberisi bahwa seluruh organisasi sosial atau 

massa   harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 120  

       Seirama dengan ide menerapkan Pancasila sebagai asas bagi partai 

politik, rencana ini pun mendapatkan respons dari berbagai kalangan. Majelis 

Agung Waligereja Indonesia (MAWI) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI), 

misalnya menolak undang-undang tersebut karena khawatir akan campur 

tangan pemerintah terhadap urusan internal mereka. Akhirnya baik MAWI 

maupun DGI menerima Pancasila sebagai asas tunggal pada tahun 1986. 

Setelah menerima Pancasila sebagai asas tunggal, DGI diubah menjadi 

Persekutuan Gereja-Geeja Indonesia (PGI), begitu juga dengan Majelis 

Ulama Indonesiha (MUI), Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI)  dan 

Perstuan Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Dengan ketidakberdayaannya, 

mereka semua menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi setelah 

undang-undang secara resmi diumumkan oleh pemerintah. 121  

       Hal lain juga dapat dilihat pada Himpunan Mahasiswa  Islam (HMI), 

Pelajar Islam Indonesia (PII), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII). HMI dan PMII, setelah melakukan sharing pemikiran intern pengurus 

mereka,akhirnya HMI dan PMII dapat menerima Pancasila sebagai asas 

tunggal bagi organisasi masyarakat, walaupun HMI dengan ketetapan untuk 

menerima Pancasila, terbagi menjadi dua kelompok yaitu HMI yang pro 

penetapan Pancasila dan HMI yang kontra dengan Pancasila atau yang 

sekarang dikenal sebutan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). 

Sedangkan PII, karena tetap mempertahankan Islam sebagai asas tunggalnya 
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dan dengan gigih menolak untuk menggantikannya dengan Pancasila, maka 

pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan No. 120 

dan 121 tanggal 10 desember 1987 melarang PII, karena tidak mengikuti 

prinsip-prinsip fundamental UU keormasan. 

       Dalam menanggapi gagasan pemerintah agar Pancasila menjadi asas 

Tunggal bagi seluruh Ormas, NU 122 memperlihatkan sikap yang kooperatif, 

bahkan dapat dikatakan bahwa NU  adalah  

 

organisasi pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal. 

Meskipun undang-undang tentang Ormas belum diumumkan pemerintah, NU 

telah menyatakan persetujuannya untuk menerima Pancasila sebagai asas 

tunggalnya. Persetujuan tersebut disahkan pada keputusan Muktamar NU ke-

27 yang dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 1984 di Pesantren Salafiah 

Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, Jawa Timur. 

       Sejalan dengan keputusan ini, NU memformulasikan kembali AD/ART-

nya  menjadi  (pasal 2) “NU berdasarkan Pancasila”. Sesuai dengan 

karakternya sebagai organisasi massa Islam, dalam pasal AD/ART-nya 

disebutkan bahwa NU” mengikuti doktrin Islam menurut paham Sunni 

(Ahlussunnah wa al-jama’ah) dan mengikuti salah satu madzhab empat; 

Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali”. Dengan penegasan posisinya yang 

demikian itu, NU tidak meninggalkan keasliannya sebagai gerakan sosial 

Islam, sementara dengan jelas mengakui Pancasila sebagai asas tunggalnya. 

       Jika dilihat dari aspek perjalanan keputusan yang menetapkan bahwa NU 

menerima Pancasila sebagai asas tunggal, sebenarnya satu tahun sebelum 

                                                        
      



 

 
 

dilaksanakan Muktamar 123 1984 tersebut, telah dilaksanakan pertemuan 

nasional yang membahas program kerja yang dihadiri sejumlah ulama NU 

terkemuka termasuk K.H. Ahmad Siddiq. Dalam pertemuan tersebut, 

dihasilkan: 

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah 

agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan 

untuk menggantikan kedudukan agama. 

2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia, 

menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, 

mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam. 

3. Bagi NU, Islam mengajarkan akidah dan syari’at, meliputi aspek 

hubungan dengan Allah dan hubungan antar manusia. 

4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya 

umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.  

5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan 

pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni 

dan konsekuen oleh semua pihak. 

 

       Penerimaan NU terhadap Pancasila, juga mempunyai keterkaitan dengan 

aspek historis, yaitu K.H. Wahid Hasjim seorang tokoh NU yang terlibat 

langsung dalam perumusan Pancasila dan UUD 1945 bersama-sama dengan 

pemimpin Nasional-Muslim lain. Karena itu formulasi tersebut dianggap 124  

oleh NU dapat diterima oleh umat Islam. Hal yang sama, dalam pandangan 
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NU, Pancasila sebagai asas negara tidak bertolak belakang dengan ajaran 

Islam, dan tidak harus dipertentangkan. 

       Sejumlah ulama NU memperkuat alasan mendukung Pancasila dengan 

merujuk Al-Qur’an surat Ali Imron; 64: 

       Katakanlah: “Hai ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada   suatu kalimat 
(ketetapan)  yang tidak ada perselisihan antara Kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan 
sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang 
lain sebagai Tuhan selain Allah”, jika mereka berpaling maka katakanlah 
kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa Kami adalah orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah)”. 

 

       K.H. Ahmad Siddiq, memandang Pancasila sebagai kalimatin sawain 

yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Pada tahun 1984, 

Siddiq juga membuat analogi (qiyas) bahwa Pancasila yang telah digunakan 

sebagai asas dan ideologi nasional negara selama empat puluh tahun, ibarat 

buah yang dimakan setiap hari oleh umat Islam. Mempertanyakan apakah 

buah tersebut sah atau tidak untuk dimakan umat Islam adalah aneh dan tidak 

logis. Ia mengatakan bahwa ormas Islam yang mempermasalahkan apakah 

Pancasila dapat diterima untuk digunakan sebagai asas tunggalnya bukan saja 

salah tetapi juga tidak relevan dan a-historis.  

        Dalam kaitan ini dia mengklaim bahwa penerimaan umat Islam 

terhadap Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan sosial politik 

merupakan kewajiban secara hukum. 125 Siddiq bahkan menegaskan bahwa 

bagi umat Islam, berdirinya negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

adalah tujuan final aspirasi politik mereka, dan bukan sekadar tujuan 

sementara. Hal ini berarti bahwa setiap gagasan tentang pendirian negara 

Islam tidak dapat dianggap sebagai bagian dari aspirasi politik umat Islam, 
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dan usaha apapun yang dilakukan oleh kelompok Muslim manapun untuk 

mendirikan negara Islam tidak akan mewakili aspirasi umat Islam secara 

keseluruhan. 126  

        Sedangkan Muhammadiyah, organisasi modernis terbesar di Indonesia, 

menanggapi gagasan pemerintah tentang Pancasila sebagai asas tunggal pada 

sidang Majelis Tanwir  pada bulan Mei 1983, yang menghasilkan tiga 

keputusan: 

       Pertama, Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam 

AD/ART-nya, tanpa mengubah kehadiran keberadaan asas Islam. 

       Kedua, karena persoalan Pancasila sebagai asas tunggal  merupakan 

masalah nasional bagi Muhammadiyah, maka harus dihadapi oleh Pengurus 

Pusat-nya dalam skala nasional; karenanya pengurus ditingkat regional dan 

dibawahnya tidak dibolehkan mengeluarkan berbagai pendapat atau 

menerima berbagai sikap yang terkait dengan masalah ini. 127 

      Ketiga, pembahasan mengenai masalah ini akan dilakukan dalam 

Muktamar ke-41 yang akan datang. Yang semula akan dilaksanakan pada 

bulan Februari 1984 di Surakarta Jawa Tengah. Baru pada tanggal 7-11 

Desember 1985 Muktamar ke-41 digelar pada tempat yang semula 

direncanakan. 

       Akhirnya pada muktamar tersebut, Muhammadiyah menerima Pancasila 

sebagai asas organisasi, sehingga pasal 2 AD/ART-nya diubah dengan 

Muhammadiyah berdasarkan 128 Pancasila. Namun, agar sesuai dengan 

karakternya sebagai ormas Islam, pada pasal 1 AD/ART menetapkan, bahwa 

Muhammadiyah adalah gerakan sosial keagamaan yang bertujuan amar 
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ma’ruf nahi munkar, melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan al-Qur’an dan 

Hadist. 

       Dalam masa selanjutnya, pemerintah Orde Baru dalam semangatnya  

untuk “mengamankan” Pancasila terus melakukan sosialisasi terhadap 

pentingnya berkehidupan secara Pancasila, maka istilah-istilah yang muncul 

kemudian seperti manusia Pancasila, Demokrasi Pancasila, Ekonomi 

Pancasila, Pembangunan Nasional Pancasila, dan lain-lain. Akibatnya, terjadi 

semacam tekanan terhadap masyarakat untuk terus hidup dalam lingkaran 

garis Pancasila.  129  

       Munculnya gerakan seperti komunisme akan dianggap sebagai “ekstrim 

kiri” atau mereka yang berusaha menegakkan negara agama akan dianggap 

“ekstrem kanan”. Bagi orang atau kelompok yang berprilaku tidak sesuai  

dengan Pancasila tersebut, akan mendapat “gelar” subversif atau 

menentang pemerintah, sehingga akan berhadapan dengan aparat 

keamanan. Pendek kata, dalam perspektif Orde Baru, Pancasila adalah 

ideologi yang komprehensif dan konklusif serta memonopoli kebenaran, 

karenanya tidak boleh ditafsirkan.  

       Model penjabaran yang menekankan represi dan ancaman seperti itu 

sebenarnya amalah melunturkan makna dasar-dasar Pncasila asasi 

Pancasila dan ke-Indonesiaan. Singkatnya Pancasila pada zaman Orde Baru 

bukan lagi sebagai sign of unity, melainkan sebagai sign of autority.130 

       Maka pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Presiden Suharto 

menyatakan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia Kedua. 
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      Berdasarkan uraian tersebut, ditemukan bahwa di zaman Orde Baru, 

Pancasila telah dijadikan sebagai ideologi tertutup, sehingga  yang berhak 

untuk menafsirkannya adalah pemerintah sendiri. Bagi individu atau 

kelompok yang berani mengintepretasikan Pancasila secara berlainan 

dengan “selera” pemerintah, maka harus berhadapan dengan kekuatan-

kekuatan pemerintah yang bersifat represif.  

 

         h. Pancasila di Zaman Era Reformasi. 

              Kebijakan kontroversi pemerintah Orde Baru dalam mengontrol 

sekaligus mengendalikan kekuatan-kekuatan politik masyarakat dengan 

pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal, ternyata hanya mampu bertahan 

sekitar tigas belas tahun. Menurut Muhatadi, karena hal itu hanya berlaku 

selama penggagasnya (Suharto) berkuasa, sebab memang rumusan 

kebijakan tersebut tidak didasarkan pada kebutuhan nasional sebagai 

perwujudan kehendak politik masyarakat. Eksistensi asas tunggal Pancasila 

kemudian digugat dalam ketetapan MPR RI, Nomor IX/MPR/1998 yang 

dilahirkan melalui Sidang Istimewa (SI) November 1998, asas tunggal 

memngalami rehabilitasi. Pancasila sebagai sastu-satunya asas ideologi 

organisasi sosial dan politik, mengalami pelurusan secara serius. Selain itu 

MPR juga telah mengeluarkan TAP MPR RI, Nomor XVIII/MPR/1998 yang 

131 mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tentang P4. 

 
       Hal yang menarik untuk diketengahkan bahwa semenjak era reformasi- 

istilah yang sangat populer semenjak kejatuhan Suharto-berjalan, muncul 

euphoria yang tak terkendali, sehingga banyak elemen masyarakat yang 
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bertindak secara kebablasan. Akibatnya mereka mengetepikan dimensi etika 

yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan. 

Pemaksaan kehendak, bertindak beringas tanpa kompromi dan sebagainya, 

merupakan implikasi negatif yang muncul di era reformasi. Lebih jauh lagi, 

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia menjadi sangat terpinggirkan, 

meminjam istilah Fuad Hassan, Pancasila ibarat mengalami hibernasi dan 

tidak ada pihak berusaha menggugahnya. Banyak masyarakat yang agak risih 

dengan istilah Pancasila. Dalam mind set  masyarakat Indonesia khususnya 

pada awal-awal reformasi; membicarakan Pancasila adalah identik dengan 

Orde Baru, bahkan jika ada yang menyinggung tentang Pancasila akan 

dianggap sebagai kroni atau antek Orde Baru bahkan dianggap tidak  pro 

reformasi. 132  

       Pada awal-awal reformasi dapat dikatakan banyak yang “benci” 

dengan Pancasila atau istilah-istilah lain yang digunakan Orde baru, seperti 

stabilitas, pembangunan dan lain-lain. Menurut seorang politisi sekaligus 

akademisi, Yuddy Chrisnandi, bahwa gelombang demokratisasi yang tidak 

dapat ditahan-tahan lagi  di tahun 90-an yang berujung jatuhnya rezim Orde 

Baru ditahun 1998, semua orang seakan-akan “alergi” terhadap Pancasila. 

Penolakan atau setidaknya pengabaian terhadap Pancasila pada era 

reformasi tersebut, menurut Bambang I. Sugiharto disebabkan: Pertama, 

karena  133 trauma saat Pancasila digunakan sebagai alat otoritarianisme di 

era Orde Baru. Kedua, karena bagi sebagian orang situasi  reformasi yang 

acak-acakan ini seperti menunjukkan bahwa Pancasila memang tak 

memadai untuk pegangan pengelolaan bangsa. Karenanya orang tergoda 
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untuk menggantikannya dengan ideologi lain. Ketiga, dihadapan kian 

kompleksnya persoalan Indonesia saat ini Pancasila terasa sebagai 

kerangka formal ideal kosong yang isinya tak jelas, bahkan bertoalak 

belakang. 

       Bahkan ditingkat Pendidikan, pada tahun 2003 muncul Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, terutama sebagaimana tercantum dalam tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia tentang Penjelasan atas UU tersebut 

menerangkan bahwa Pendidikan Pancasila diubah menjadi Pendidikan 

Kewarganegaraan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar 

hingga ke Perguruan Tinggi. 

       Akibat dari kebijakan ini banyak sekali masyarakat Indonesia terutama 

para pemuda yang tidak mengerti lagi tentang Pancasila. Hal ini dapat 

dilihat pada hasil survey yang dilakukan oleh harian Kompas, 

memperlihatkan pemahaman masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam 

yaitu 48,4 % responden berusia 17-29 tahun tidak bisa menyebutkan sila-sila 

Pancasila secara benar dan lengkap, 42,7 % responden berusia 30-45 tahun 

salah menyebutkan sila-sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun ke 

atas lebih parah lagi, yakni sebanyak 60,6 % salah menyebutkan kelima sila 

Pancasila. 134 

       Meskipun begitu, berdasarkan hasil jajak pendapat litbang Kompas 

menunjukkan, hampir seluruh responden (96,6 %) menyatakan bahwa 

Pancasila haruslah dipertahankan sebagai dasar negara. Tidak hanya itu, 

sebanyak 92,1 % menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan terbaik 
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untuk bangsa ini. Meski demikian, 55 % responden meragukan keseriusan 

pemerintah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. 135 

       Setelah 17 tahun hidup di alam reformasi, sepertinya rakyat Indonesia 

kehilangan pegangan hidup, sehingga banyak sekali perbuatan-perbuatan 

yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai ideal universal dari Pancasila. 

Korupsi masih merajalela, penegakan hukum belum berjalan secara 

maksimal, pembangunan belum merata, dan lain-lain. Baru pada tahun 2011 

ini, Pancasila kembali marak dibicarakan, mulai dari tokoh-tokoh nasional, 

politikus, di media televisi, surat kabar, di kampus-kampus, semua orang 

kembali teringat akan Pancasila setelah lama dilupakan. 136  

       Staf Ahli Kementerian Politik, Hukum dan HAM (Kempolhukam) 

Cristina M. Rantetana mengatakan banyak mahasiswa saat ini kesulitan 

memahami Pancasila. Kondisi ini menjadi ancaman besar bagi kemajemukan 

bangsa. Ia mencontohkan sejumlah mahasiswa yang berbeda fakultas atau 

kampus sering terlibat bentrokan atau tawuran hanya diakibatkan persoalan 

sepele. Selaian itu, lanjutnya, kondisi faktual ini juga membawa degradasi 

moral dan akhlak dengan dalih norma agama, menguatnya semangat 

kedaerahan, serta dampak negatif globalisasi. Hal ini terjadi karena pada saat 

reformasi 1998 meletus, segala nilai yang tertanam di era sebelumnya 

dianggap buruk sehingga semuanya ditinggalkan. Sementara itu, nilai-nilai 

baru sampai sekarang belum muncul. “Saat ini, nilai-nilai yang lalu 

semuanya dianggap jelek, sedangkan nilai-nilai yang baru belum juga 

ditemukan, akhirnya negara menjadi tak karu-karuan. 
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       Sementara itu, Wakil Ketua MPR Haryanto Y. Thohary menyatakan 

kekecewaannya dengan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional yang 

melebur pendidikan Pancasila menjadi pendidikan kewarganegaraan. 

Menurut Haryanto, selain sebuah distorsi, peleburan pendidikan Pancasila 

menjadi pendidikan kewarganegaraan dinilai sebagai bentuk simplikasi atau 

penyederhanaan pendidikan Pancasila itu sendiri. Pemerintah melalui 

Kementerian Pendidikan Nasional lanjut Haryanto harus mengembalikan 

pendidikan Pancasila. 

       Seharusnya, menurut Haryanto, Kemendiknas harus mampu menjadi 

ujung tombak dalam national and character building. Salah satunya melalui 

pendidikan Pancasila. 137 Karenanya Kemendiknas harus kembali 

menghidupkan pendidikan Pancasila, yang harus disajikan lebih aktual, tidak 

monoton, bukan hanya berbentuk monolog yang membosankan. Senada 

dengan hal tersebut Bambang I. Sugiharto menjelaskan bahwa Perguruan 

Tinggi tetap perlu memasukkan Pancasila sebagai matakuliah umum, namun 

pembahasan filosofis sekaligus bertolak dari aneka kasus konkret. 

Metodenya perlu lebih kreatif dan menyenangkan. 

       Pola pikir yang menganggap bahwa Pancasila adalah milik suatu rezim 

tertentu sebagaimana di atas, menurut Kaelan dianggap sebagai kekacauan 

epistemologis dalam menerima Pancasila. Dalam konteks ini yang dimaksud 

adalah menyamakan nilai-nilai Pancasila dengan suatu kepercayaan, rezim 

atau suatu orde. Hal ini dapat ditangkap dalam konteks politik setelah 

reformasi bahwa berbicara Pancasila seakan-akan sebagai label Orde Baru, 

identik dengan kekuasaan  Suharto dan seakan-akan ingin mengembalikan 
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kewibawaan Orde baru. Padahal menurut Gumilar Rusliwa Somantri, bahwa 

Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu, karena ia secara substansial 

dirumuskan sebagai Grundsnorm bagi konsensus untuk merekatkan aneka 

ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya,138  berbeda-

beda dan hidup dikawasan yang luas, untuk berdiri tegak di wilayah negara 

kesatuan bernama Indonesia. 

       Melihat fenomena tersebut, pemerintah melalui Pendidikan Nasional 

telah mencanangkan bahwa Pendidikan Pancasila harus dikembalikan dalam 

kurikulum pendidikan. Menteri Pendidikan Nasional ketika itu- M.Nuh- usai 

membuka acara System Assesment and Benchmarking for Educations Results 

(SABER) di Nusa Dua Bali tanggal 5 Juni 2011 yang lalu menyatakan, 

Pendidikan Pancasila akan dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan 

sekolah. 

       Karena mengingat pentingnya Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan 

untuk membangun karakter bangsa, maka pendidikan Pancasila akan 

disajikan kembali dalam kurikulum Pendidikan sekolah. M.Nuh 

menambahkan, perumusan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum penting 

untuk membentuk karakter siswa. Untuk membentuk dan menumbuhkan 

pendidikan  karakter terdapat tiga tahapan: Pertama, menumbuhkan 

kesadaran peserta didik bahwa semua manusia itu sama derajatnya sebagai 

ciptaan Tuhan. Kedua, menanamkan rasa cinta terhadap Tanah Air. Ketiga, 

menumbuhkan kecintaan itu dengan membangun sebagai kebanggaan 

generasi muda melalui prestasi yang membanggakan. 
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       Kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui dunia 

pendidikan ini merupakan hal yang sangat strtegis, karena pendidikan tidak 

hanya mencetak manusia-manusia yang cerdas, terampil namun juga 

mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai 

filosofis bangsa sebagai local genius sekaligus sebagai ciri khas dan  139 

identitas bangsa. 

       Oleh karena itu menarik apa yang disarankan As’ad Sid Ali, bahwa 

pertama, Pancasila hendaknya tidak diperlakukan sebagai ideologi 

komprehensif. Masih terlalu banyak yang tidak jelas dan membutuhkan 

elaborasi lebih lanjut. Kedua, sejalan dengan “Ideologi Terbuka”, tidak satu 

pun boleh melakukan hegemoni atau monopoli tafsir. 140 Pancasila adalah 

milik semua rakyat Indonesia, bukan milik golongan tertentu. Ketiga, 

Pancasila semestinya diletakkan sebagai ideologi bangsa dan Negara. 

Domaian utama Pancasila ditempatkan dalam ruang publik , sementara 

domain utama ideologi-ideologi lain yang tidak bertentangan dengan 

Pancasila  ditempatkan di ruangan privat yang bersifat individual ataupun 

kelompok. 

       Atau mengutip M. Sastrapratedja, Pancasila tidak menyediakan “cetak 

biru”, tetapi merupakan “orientasi”, yang membutuhkan interpretasi. Oleh 

karena itu terbuka pula untuk suatu diskursus. Mendekatkan idealisme 

Pancasila dengan kenyataan sosial, politik, ekonomi dan budaya merupakan 

proses yang panjan dan membutuhkan sosialisa disertai praksis yang terus-

menerus..  141  
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       Berdasarkan uraian diatas, akhir-akhir ini,  Pancasila dilirik kembali, 

bahkan diusulkan agar Pendidikan Pancasila dimasukkan kembali dalam 

kurikulum pendidikan agar supaya masyarakat Indonesia dapat mengerti dan 

paham dengan sebenarnya tentang Pancasila. Yang disebutkan terakhir ini 

merupakan suatu usulan yang sangat positif dan oleh karenanya harus  

direspons secara positif. 142 

 

3. Kedudukan dan Fungsi Pancasila 

Pancasila berasal dari kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia sejak 

jaman dahulu yang tercermin di dalam adat-istiadat, agama dan kepercayaan serta 

kebudayaan. Nilai-nilai itu diambil  lima intinya yang kemudian dirumuskan 

menjadi lima hal yang merupakan unsur-unsur Pancasila. Pancasila bagi bangsa 

dan negara Indonesia berkedudukan dan berfungsi  sebagai berikut,. 

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

Pandangan hidup bangsa tercermin di dalam Pancasila yang sejak tanggal 18 

Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan 

menurut Memorandum DPR-GR tanggal 9 Juni 1966 yang kemudian 

ditetapkan  oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan 

Ketetapan MPRS No: XX/MPRS/1966 yang isinya antara lain menyebutkan 

bahwa Pancasila adalah Pandangan Hidup Bangsa Indonesia yang telah di 

murnikan dan dipadatkan  menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.  143 

2. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia 

Jiwa Pancasila yang merupakan Jiwa bangsa Indonesia mempunyai sifat statis 

(tetap, tidak dapat diganti dan diubah) dan juga mempunyai sifat yang 
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dinamis (sebagai penggerak) sehingga menimbulkan keinginan cita-cita luhur 

bangsa Indonesia, yang dijiwai Pancasila, oleh bangsa Indonesia 

diperjuangkan untuk menjadi suatu kenyataan. Dengan demikian bangsa 

Indonesia bertekad untuk melaksanakan tujuan yang sudah tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

3. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa  

Yang dimaksud dengan kepribadian yaitu suatu sikap mental amal perbuatan 

dan tingkah laku. Pancasila sebagai kepribadian bangsa berarti bahwa 

Pancasila itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam 

sikap mental, amal perbuatan dan tingkah laku sehari-hari warga negara 

Indonesia sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang 

lain. 

4. Pancasila sebagai Sumber dari segala Sumber Hukum maupun Sumber Tertib 

Hukum Bangsa Indonesia. 

Ketetapan MPRS No; XX/MPRS/1966 yang kemudian ditegaskan pada 

ketetapan MPR No; V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 

yang menerima baik isi memorandum DPR-GR tanggal 9 Jini 1966 yang 

berisi tentang tertib hukum Indonesia dan tata urutan  peraturan perundangan 

Republik Indonesia. 144 

5. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia 

Ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada 

tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, dapat disimpulkan bahwa Pancasila 

merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa Indonesia. 
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6. Cita-cita Dan Tujuan Bangsa Indonesia 

Penuangan jiwa Proklamasi 1945 itu merupakan jiwa Pancasila, tujuan negara 

Indonesia, yaitu: 1. Tujuan Nasional: 

a. Melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

b. Memajukan kesejahteraan umum 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun   2. Tujuan Internasional; Yaitu 

ikut melaksanakan ketertiban dunia   yang berdasarkan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.  145  

7. Pancasila sebagai alat Pemersatu 

Sebagai alat pemersatu karena materi dari Pancasila itu diambil dari puncak-

puncak kebudayaan, agama, dan kepercayaan dan adat-istiadat yang ada di 

seluruh wilayah Indonesia. 

8. Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Indonesia. 

Dalam arti Pancasila sebagai dasar berpijak setiap warga negara Indonesia 

dalam segala aktivitasnya. Dan Pancasila merupakan tolak ukurbagi tindakan 

manusia Indonesia. 

9. Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia 

Karena merupakan dasar yang paling fundamental dariapada negara republik 

Indonesia, atau merupakan pokok kaidah negara yang fundamental.  146 

10. Pancasila sebagai Ideologi Negara  

Didalamnya ada tiga faktor yang cukup menonjol yaitu; adanya keyakinan 

dan tujuan hidup yang dicita-citakan, serta cara yang musti ditempuh guna 

                                                        
145  Ibid, h. 33 

                146 Ibid, h.  34. 



 

 
 

tercapainya tujuan hidup, maka secara eksplisit  telah memenuhi ketiga faktor 

tersebut.  147  

 

4. Nilai-Nilai Fundamental dalam Pancasila 

       Dalam konteks ini Masdar Farid mengemukakan, pada alenia keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prihal lima prinsip dasar bagi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak dibangun dan 

dicapai. Lima prinsip dasar itulah yang disebut   Pancasila. 148  Berikut  nilai-nilai 

fundamental dalam Pancasila; 

1. Sila Pertama yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa , selain menjiwai sila-sila yang 

lainnya dari Pancasila, menurut Hardono Hadi perlu dinyatakan dengan tegas 

bahwa bangsa Indonesia menemukan prinsip dasar yang mempersatukan 

segalanya, tersebut di dalam “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa “  sebagaimana 

dirumuskan dalam sila pertama dari pancasila. Sila pertama ini merupakan sikap 

yang paling mendalam dari bangsa Indonesia.  149 Artinya dalam sila pertama itu 

terkandung selain nilai ke-Tuhanan dan religius, juga terdapat nilai kesatuan dan 

persatuan, dimana nilai-nilai tersebut mengikat manusia dalam satu keyakinan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Hal tersebut secara reflektif 

merupakan cerminan atau implementasi dari paham ontologis monodualisme 

(manusia dan Tuhan tidak terpisahkan), yang sebenarnya telah diyakini oleh 

rakyat Indonesia. Dengan kata lain bahwa dengan dasar ke-Tuhanan Yang Maha 
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Esa rakyat Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan, 

Yang Maha Esa. 150 

2. Sila kedua; Kemanusiaan yang adil dan beradab Soejadi menegaskan kandungan 

nilai kemanusiaan tersebut meliputi ; 

a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan 

kewajiban asasinya. 

b. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam 

sekitar dan terhadap Tuhan. 

c.  Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki   daya cipta, 

rasa, dan keyakinan.  151  

3. Sila ketiga; Persatuan Indonesia, dalam pandangan Kohdi dan Soejahdi, nilai 

tersebut mengandung nilai sebagai berikut; 

a. Pengakuan terhadap kebhineka tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, 

adat istiadat dan kebudayaan. 

b. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib 

membela dan menjunjung tinggi (patriotisme). 

c. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme). 

Secara reflektif pengakuan terhadap keragaman etnis, adat, kebudayaan, 

agama dan sebagainya itulah sejatinya hakikat persatuan Indonesia. 152  

4. Sila keempat, yaitu; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan. Nilai kerakyatan tersifat pada negara Indonesia 

adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian ini, semua 

kebijakan dan keputusan penguasa atau pemerintahan negara harus sejalan 

dengan keinginan dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, kebijakan 
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dan berbagai keputusan harus dilahirkan melalui musyawarah dan mufakat 

bersama wakail-wakil rakyat. 153 

5. Sila kelima, yaitu ; “Mewujudkan suatu  keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. Menurut Notonegoro secara filosofis menunjukkan bahwa didalam 

sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai fundamental, antara lain adalah nilai ke-

Tuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,  nilai kerakyatan atau kebersamaan, 

dan nilai keadilan, dan  nilai-nilai ini benar-benar ada pada rakyat Indonesia. 

       Nilai keadilan sebagaimana telah dikemukakan di atas, tersusun secara 

hirarkhi mulai dari nilai kebersamaan,kesamaan, kerukunan, kekeluargaan dan 

kemudian keadilan. Term keadilan mengandung arti semua adalah sama, maka 

seluruh rakyat Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama dalam 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.154 

       Sebagaimana dikemukakan Soejadi, bahwa dalam sila keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, yang meliputi antara 

lain: 

1. Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan, terutama dibidang politik, 

ekonomi, dan sosial budaya. 

2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia. 

3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

4. Menghormati hak milik orang lain.  

5. Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

6. Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa.155  

 

5. Filsafat  Pancasila 
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          Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional 

tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan 

untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan memnyeluruh. 

Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan 

jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding fathers  Indonesia, yang 

dituangkan dalam suatu sistem. 

          Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berfikir atau pemikiran 

yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan 

diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, 

dan paling sesuai dengan kehidupan  dan kepribadian bangsa Indonesia. 

          Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Soekarno sejak 1955 sampai 

kekuasaannya berakhir pada 1965. Pada saat  itu Soekarno selalu 156 menyatakan 

bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan 

tradisi Indonesia serta merupakan akulturasi budaya India (Hindu-Buddha), Barat 

(Kristen), dan Arab (Islam). Filsafat Pancasila menurut Soeharto telah mmengalami 

Indonesianisasi. Semua  sila dalam Pancasila adalah asli diangkat dari budaya 

Indonesia dan selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci ke dalam butir-butir 

Pancasila.  

          Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis sehingga filsafat  

Pancasila tiodak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak 

hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila 

tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life atau 

weltanschaung) agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan 
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batin, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki dasar 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis, seperti diuraikan dibawah ini. 

 

a. Dimensi Ontologi 

Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-

benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas.  Melalui tinjauan 

filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan 

susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dengan kata lain, 

pengungkapan secara ontologis itu dapat memperjelas idntitas dan entitas Pancasila 

secara filosofis. 157 

Dasar ontologis Pancasila pada hakekatnya adalah manusia yang memiliki hakikat 

mutlak mono pluralis. 158 Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. 

Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis 

memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, 

jasmani dn rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta 

kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri dasar dalam setiap  sila Pancasila 

mencerminkan sifat-sifat dasar manusia yang bersifat dwi tunggal. Ada hubungan 

yang bersifat dependen  antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya, 

eksistensi, sifat, dan kualitas Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. 

Selain. 159  ditemukan adanya manusia Indonesia sebagai pendukung  pokok 

Pancasila, secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki 

Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat 

                                                        
157   Ibid , h. 131. 
158  Kaelan , Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Yogyakarta, Paradigma, 2002, h. 72 

159  Wahyu Widodo, Budi Anwari, Pendidikan Pancasila., ( Yogyakarta, P. Andi, 2015) ,  hal.  131    . 



 

 
 

jelas. Soekarno menggunakan istilah Pancasil untuk memberi lima dasar negara yang 

diajukan. Dua orang sebelumnya yaitu Soepomo dan Muhammad Yamin meskipun 

menyampaikan konsep  dasar negara masing-masing, tetapi tidak sampai 

memberikan nama. 

          Nama Pancasila yang menjadi identitas lima dasar negara Indonesia adalah 

bukan istilah yang diperkenalkan Soekarno tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang 

BPUPKI, bukan Pancasila yang ada dalam kitab Sutasoma, bukan yang ada dalam 

Piagam Jakarta, melainkan yang ada dalam  alenia keempat Pembukaan UUD RI 

Tahun 1945. 

       Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi 

syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada empat macam sebab (causa) yang menurut 

Notonegoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai Dasar Filsafat 

Negara, yaitu sebab berupa materi (causa material), sebab berupa bentuk (causa 

formalis), sebab berupa tujuan (causa finalis), dan sebab berupa asal mula karya 

(causa eficient). Lebih jauh, Notonegoro menjelaskan keempat causa itu seperti 

berikut. Pertama, bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan (causa materialis) 

terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agama; kedua, seorang 

anggota Badan Penyelidik  Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI), yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi 

Pembentuk 160  Negara, sebagai asal mula bentuk atau bangun (causa frmalis) dan 

asal mula tujuan (causa finalis) dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat Negara; 

ketiga, sejumlah sembilan orang, diantaranya kedua beliau tersebut ditambah dengan 

semua anggota  BPUPKI yang terdiri atas golongan-golongan kebangsaan dan 

agama, dengan menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat 
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terdapatnya Pancasila, dan juga BPUPKI yang menerima rencana tersebut dengan 

perubahan sebagai  asl mula sambungan, baik dalam arti asal mula bentuk maupun 

dalam arti asal mula tujuan  dari Pancasila sebagai calon Dasar Filsafat Negara; 

keempat, PPKI sebagai asal mula karya (causa eficient), yaitu menjadikan Pancasila 

sebagai Dasar Filsafat Negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon Dasar 

filsafat Negara. 

          Selanjutnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia, 

bersifat monodualis, sebagai mahkhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk 

sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri juga 

sekaligus sebagai makhluk Tuhan.  161 

Dalam dimensi ontologis, diakui adanya sesuatu hal yang merupakan sebab dari 

adanya sesuatu yang lain  dan merupakan tempat kembali dari sesuatu yang lain 

tersebut. Sila pertama sebagai landasan ontologis tidak langsung, artinya Tuhan 

menjadi penyebab tidak langsung  adanya Pancasila. Sedangkan sila kedua sebagai 

landasan ontologis langsung, karena manusia menjadi penyebab langsung bagi 

adanya Pancasila. Artinya, Pancasila itu ada karena adanya manusia Indonesia yang 

merenungkan, merumuskan dan menjadikan sila-sila Pancasila sebagai dasar 

negaranya.162  

 
       b.    Dimensi Epistemologis 

          Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. 

Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap 

realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang 
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heterogen,  multikultur,  dan multietnik 163 dengan cara menggali nilai-nilai yang 

memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat bangsa Indonesia. 

Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan 

pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman. Pancasila itu lahir sebagai 

respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa 

Indonesia dn sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila menjadi cara yang 

efektif  dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa 

Indonesia. 

          Pancasila memiliki kebenaran korespondensi dari aspek epistemologis sejauh 

sila-sila itu secara praktis didukung  oleh realita yang dialami dan dipraktekkan  oleh 

manusia Indonesia. Pengetahuan Pancasila bersumber pada manusia Indonesia dan 

lingkungannya. Pancasila dibangun dan berakar pada manusia Indonesia beserta 

seluruh suasana kebatinan yang dimiliki. Kaelan mengemukakan bahwa Pancasila 

merupakan  pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas 

alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta 

sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam 

hidup dan kehidupan.164  

          Dalam penelusuran sejarah mengenai kebudayaan yang berkaitan dengan 

lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah diuraikan di depan 

yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut; akar sila-sila Pancasila 

ada dan berpijak  pada nilai serta budaya masyarakat bangsa Indonesia. Nilai serta 

budaya masyarakat yang dapat diungkap  mulai awal sejarah pada abad IV Masehi 

di samping diambil dari nilai asli Indonesia, juga diperkaya dengan dimasukkannya 
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nilai dan budaya dari luar Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud berasal dari agama 

Hindu, Budha, Islam, serta nilai-nilai demokrasi yang dibawa dari Barat. 

Berdasarkan realitas yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa secara 

epistemologis pengetahuan Pancasila bersumber pada nilai dan budaya tradisional 

dan modern, budaya asli campuran. Selain itu, Pancasila mengakui kebenaran 

pengetahuan yang bersumber pada akal pikiran manusia serta kebenaran yang 

bersifat empiris berdasarkan pada pengalaman. Dengan sifatnya yang demikian, 

maka penhgetahuan Pancasila mencerminkan adanya pemikiran masyarakat 

tradisional dan modern. 165  

          Landasan epistemologis, berisi suatu cara, metode, strategi, norma, agar 

sesuatu yang lain dapat kembali kepada sebabnya. Sila ketiga persatuan, dan sila 

keempat yang memiliki substansi asas demokrasi, merupakan landasan epitemologis 

bangsa Indonesia. 166 

 

c. Dimensi Aksiologi 

          Aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, 

Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang,  

karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sedirinya (given volue ) melainkan 

nilai yang diciptakan (created value) oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam 

Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar 

belakangnya. Nilai berhubungan  dengan kajian mengenai apa secara intrinsik, yaitu 

bernilai dalam dirinya dan ekstrinsik atau disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh 

dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Pada aliran hedonisme yang menjadi nilai 

intrinsik adalah kesenangan, pada utilitarianisme adalah nilai manfaat bagi 

kebanyakan orang. 
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          Pancasila mengandung nilai, baik intrinsik maupun ekstrinsik atau 

instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara 167 

nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, 

baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad IV Masehi, masa 

imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendikiawan  Soekarno, 

Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan para pejuang Kemerdekaan lainnya yang 

mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda. 

          Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak 

pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan sosial sebagai satu kesatuan . kekhasan ini yang membedakan  Indonesia 

dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan memiliki sifat umum universal. Karena sifatnya yang universal, maka nilai-

nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. 

Pancasila sebagai nilai instrumental mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa 

dalam proses mewujudkan cita-cita negara bangsa, seharusnya menyesuaikan dengan 

sifat-sifat yang ada dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan 

keadilan sosial. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan 

identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara (mean) dalam 

mencapai tujuan, bahwa dalam mewujudkan cita-cita negara bangsa, Indonesia 

menggunakan cara-cara yang berketuhanan, berketuhanan yang adil dan beradab, 

berpersatuan, berkerakyatan yang menghargai musyawarah dalam mencapai mufakat, 

dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mencerminkan 

nilai realitas dan idealitas, nilai relitas karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai 
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yang sudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Disamping 

mengandung nilai idealitas yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. 

     Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai 

Pancasila (subcriber of values Pancasila). Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia 

itulah yang menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai 

itu akan tampak menggejala 168 dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa 

Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah menggejala 

dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa 

Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan manusia Indonesia . 169 

Pancasila merupakan pencerminan pandangan bangsa Indonesia dalam 

menghadapi realitas. Secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa 

Indonesia tentang, “Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil”. 

Pemahaman Pancasila secara filsafati akan menyadarkan kita bahwa Pancasila 

bukan sekedar konsensus moral yang bersifat imperatif. Artinya, Bangsa Indonesia 

terikat secara moral terhadap konsensus tersebut. Bangsa Indonesia dituntut untuk 

memahami dan setelah itu yang lebih penting adalah melaksanakan Pancasila dalam 

kehidupan pribadi maupun sosial- kebangsaannya. 170 

Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan 

dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada 

hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang 

nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-

masing dalam menentukan tentang pengertian nilai dan hierarkhinya. Misalnya 
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kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai 

material, kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai tertinggi adalah nilai 

kenikmatan. Namun 171 dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat kita 

kelompokkan 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 dirinya sendiri  memang bernilai, hal ini merupakan 

pandangan dari paham objektivisme. 

Pada hakekatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang 

ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak pandangan 

tentang nilai terutama dalam menggolong-golongkan nilai dan penggolongan tersebut 

amat beraneka ragam tergantung pada sudut pandangnya masing-masing. 

Notonegoro merinci nilai di samping bertingkat juga berdasarkan jenisnya ada 

yang bersifat material dan non material. Menurut Notonegoro bahwa nilai-nilai 

Pancasila termasuk nilai kerokhanian, tetapi nilai-nilai kerokhanian 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. 172 
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BAB III 

MENGENAL BUNG KARNO 

 

C. KELAHIRAN  

Dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia, Ir. Soekarno (6 Juni 1901- 21 Juni 

1970) tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namun, peranannya dalam 

perjuangan bangsa Indonesia sebenernya jauh lebih luas. Ir. Soekarno bersama Drs. 

Mohammad Hatta membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Oleh karena itu, Bung Karno juga menjadi salah satu Bapak Bangsa (Founding Fathers) yang 

banyak berperan dalam membangkitkan, memberikan jati diri bangsa, serta meletakkan dasar 

negara Republik Indonesia, yaitu Pancasilayang disampaikan pada 1 juni 1945.  

Soekarno lahir di Lawang Seketeng, Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901. 

Ejaan Soekarno tak pernah diubah olehnya. Dia tetap menggunakan nama Soekarno 

dalam tanda tangannya yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 

yang tidak boleh diubah.  

Di beberapa negara Barat, nama Soekarno kadang- kadang ditulis Ahmad 

Soekarno. Hal ini terjadi karena ketika dia pertama kali berkunjung ke Amerika 

Serikat (AS), sejumlah wartawan bertanya, “Siapa nama kecil Soekarno?” Pertanyaan 

itu muncul,173  karena mereka tidak mengerti kebiasaan sebagian masyarakat di 

Indonesia yang hanya menggunakan satu nama atau tidak memiliki nama keluarga. 

Entah bagaimana, seseorang lalu menambahkan nama Ahmad di depan nama 

Soekarno.  

Menurut ibunya, kelahiran Soekarno di waktu fajar memiliki makna khusus. 

Kata soekarno, ibunya pernah mengatakan; “Kelak engkau akan menjadi orang yang 

mulia, engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam 
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setengah enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa mempunyai 

suatu kepercayaan, bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya 

telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, 

nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar.”174 

Selain itu, penjelasan tentang pergantian nama Kusno menjadi Karno pun 

memberi satu mitos lagi dalam diri Soekarno kecil tentang dirinya sebagai calon 

pejuang dan pahlawan bangsanya. Kepercayaan akan pertanda- pertanda yang muncul 

dihari kelahirannya memberi semacam gambaran masa depan dalam benakSoekarno 

sejak masa kecilnya.  

Pada usia 14 tahun, seorang kawan bapaknya yang bernama Haji Oemar Said 

Tjokroaminoto mengajaknya tinggal di Surabaya dan disekolahkan ke Hoogere 

Burger School (HBS). Soekarno lahir pada awal abad ke-20, ketika kolonialis-

imperialisme Belanda memulai pembaruan politik etis di Hindia Belanda. Tak  heran 

jika dia bisa bersekolah dengan cukup baik. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu 

dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Tjokroaminoto saat 

itu. Dia kemudian bergabung dengan organisasi Jong Java (Pemuda Jawa). 

 Jong Java adalah organisasi pemuda yang semula bernama Tri Koro Darmo. 

Semasa sekolah di HBS pula Soekarno mulai menulis artikel politik melawan 

kolonialis Belanda di surat kabar pimpinan Tjokroaminoto yaitu Oetoesan Hindia. 

Karakter revolusioner Soekarno terbentuk dari rangkaian penderitaan hidup 

yang dialaminya. Soekarno muda tumbuh menjadi seorang yang penuh perasaan cinta 

kepada sesama, terutam kepada golongan yang tertindas dan terhisap. Pada saat yang 

sama, dia juga menjadi orang yang membenci penindasan  Riwayat hidup Soekarno 
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sendiri memperlihatkan 175 bagaimana gambaran dirinya untuk  mencapai 

kemerdekaan Indonesia. 

 

D. Latar Belakang Pendidikan. 

           Setamat HBS pada tahun 1920, Soekarno melanjutkan ke Technische Hoge School 

(sekarang ITB) di Bandung. Dan tamat pada tahun 1925. Pada saat itu Soekarno sering 

berinteraksi dengan Tjipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan 

pemimpin Organisasi National Indische Partij. 

Setamatnya dari Technische Hoge School, Soekarno menolak menjadi 

pegawai pemerintah kolonial. Pada 4 Juli 1927,  Dia bersama Mr. Sartono, Ir. Anwari, 

Mr. Sunario justru mendirikan PNI ( Partai Nasional Indonesia), sebuah partai politik 

yang memiliki program untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada tahun itu pula, 

dia mempelopori pembentukan PPPKI (Permufakatan Partai- partai Politik 

Kebangsaan Indonesia) sebagai gabungan dari organisasi- organisasi dan partai politik 

yang berjunag untuk kemerdekaan Indonesia, diantaranya PNI, PSII ( Partai Sarekat 

Islam Indonesia), Budi Utomo, Pasundan, Sumatranen Bond, dan Kaum Betawi.  

Karena Intensitas kegiatan politiknya, pada tahun 1930 Soekarno ditahan oleh 

pemerintah kolonial Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman selama 4 tahun di 

penjara Sukamiskin, Bandung, pada 29 Desember 1929. Delapan bulan kemudian, 

kasusnya disidangkan. Dalam pembelaannyadi Landrad, Bandung, yang berjudul 

Indonesia Menggugat, Soekarno menegaskan perlawanannya terhadap kolonialisme 

Belanda. pembelaannya itu  membuat Belanda semakin marah sehingga pada bulan 

Juli 1930, PNI dibubarkan. Pidato pembelaannya menggegerkan dunia internasional. 
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Akibatnya, pemerintah kolonial pada tanggal 31 Desember 1931 terpaksa 

membebaskan Soekarno sebelum masa hukumannya selesai. 

Setelah bebas dari penjara Sukamiskin pada 31 Desember 1931, Soekarno 

masuk ke Partindo (Partaio Indonesia), dan memimpin majalah partai yang 176 radikal 

yaitu Fikiran Ra’jat. Akibatnya aktivitasnya itu, dia kembali ditangkap Belanda dan 

dibuang ke Ende, Flores, pada tahun 1933. Pada tahun 1938, dia dipindahkan ke 

Bengkulu.   

Dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang 

dasar negara yang disebutnya “Pancasila”. Lalu pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan 

Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Hasilnya dalam 

sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 18 Agustus 1945, 

Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. 

Pada masa pemerintahannya, dia turut mengusahakan persatuan Nusantara. 

Bahkan Soekarno berusaha menghimpun bangsa- bangsa di Asia, Afrika dan Amerka 

Latin dengan mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang 

kemudian berkembang menjadi Gerakan Non Blok. 

Setelah peristiwa G 30 S pada tahun 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan 

surat perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang kemudian dianggap kontroversial. 

Jabatan presiden berganti dari Soekarno kepada Soeharto, seorang Jenderal Angkatan 

Darat yang banyak berperan dalam penumpasan PKI (Partai Komunis Indoneisa). 

Soekarno Meninggal dunia pada 21 Juni 1970.                                                                                                           

 

2 .  Masa Perjuangan Bung Karno    

                                                        
176,Ibid , h. 16 



 

 
 

2.1  Masa Pergerakan Nasional  

Soekarno sudah mengenal politik sejak usia belasan tahun, tepatnya ketika dia 

bersekolah HBS di Surabaya.  Pada waktu itu, dia tinggal 177 di rumah tokoh 

pergerakan nasional, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto. Sejak lama, dia juga mengagumi 

gaya pidato K.H. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, yang saat itu kerap 

berkunjung ke sana. Kata Soekarno: “Dari Pak Tjokro, aku belajar Islam dan 

Sosialisme. Aku menghirup lebih banyak lagi persoalan politik dan nasionalisme dari 

kawannya yang datang ke rumah itu.” 

Pada waktu itu, tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Douwes Dekker, 

Tjipto Mangunkusumo, Sneevliet, dan Husni Thamrin, sering bertandang di rumah 

Tjokroaminoto di jalan Paneleh. Mereka mendiskusikan berbagai persoalan 

kebangsaan, di rumah itu pula, Soekarno bergaul dengan Alimin, Muso, dan 

Kartosuwiryo. Mereka adalah para pemuda yang kemudian menjadi pelaku-pelaku 

penting sejarah Indonesia. 

Soekarno mengaku memperdalam masalah nasionalisme China yang 

menerbitkan buku San Min Chu-I, Dia juga membaca Karl Marx dan Thomas 

Jefferson. Mungkin hal itulah, kata dia, yang menyebabkan dirinya menjadi sasaran 

dari berbagai salah pengertian. 

Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. 

Organisasi ini menjadi cikal bakal Partai Nasional 178 Indonesia (PNI)  yang didirikan 

setahun kemudian. Pada tahun 1926 pula, terbit artikelnya yang terkenal yaitu 

“Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” yang dimuat dalam Suluh Indonesia Muda.  

PNI sendiri merupakan partai politik tertua di Indonesia, Partai ini didirikan 

pada 4 juli 1927 dengan namaPerserikatan Nasional Indonesia dengan ketuanya saat 
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itu adalah Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, dan 

Mr. Sunario.  

Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi 

Partai Nasional Indonesia. Setahun kemudian , Pemerintah kolonial Belanda menilai 

PNI sebagai organisasi yang menbahayakan, karena menyebarkan ajaran- ajaran 

pergerakan kemerdekaan. Pemerintah kolonial lantas mengeluarkan. perintah 

penangkapan pada 24 Desember 1929. Penangkapan baru dilakukan 179 pada 29 

Desember 1929 terhadap tokoh- tokoh PNI di Yogyakarta seperti Soekarno, Gatot 

Mangkupraja, Soepriadinata dan Maskun Sumadiredja.  

Sebelumnya, Soekarno berpidato di depan peserta rapat Permufakatan 

Perhimpunan  Politik Kebangsaan Indonesia di Solo. Di atas mimbar, Soekarno muda 

mengepalkan tangannya. Suaranya menggelegar, mengobarkan semangat: “Imperilis, 

perhatikanlah! Dalam waktu itu tidak lama lagi, Perang Pasifik menggeledek  

menyambar-nyambar membelah angkasa. Apabila Samudra Pasifik merah oleh darah, 

dan bumi disekelilingnya menggelegar oleh ledakan bom dan dinamit. Disaat itulah 

rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. 

Ramalan Soekarno kemudian terbukti benar. Proklamasi kemerdekaan 

Indonesia berkumandang 16 tahun kemudian setelah didahului Perang  Pasifik yang 

amat dahsyat, yang membuat Belanda terdepak dari tanah Nusantara dan disusul  

dengan kekalahan Jepang oleh sekutu. Perkiraan itu, kata Soekarno bukan ucapan 

tukang tenung. Bukan pula pantulan di harapan berdasarkan keinginan belaka. Dimata 

Soekarno, ramalan itu adalah hasil perhitungan berdasarkan situasi revolusioner yang 

akan datang. Kata dia, “Aku melihat, Jepang pada waktu itu terlalu agresif.” 
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Pemerintah kolonial Belanda menilai Soekarno menyebarkan kabar bohong 

lewat pidatonya. Dia dituding menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. 

Tak heran jika Soekarno lantas ditangkap di Yogyakarta, beberapa jam seusai 

berpidato di Solo tersebut. Esoknya dengan kereta api, dia dibawa ke Bandung dan 

dijebloskan ke Penjara. 

Soekarno kemudian diadili di Landraad, Bandung, bersama tiga tokoh PNI 

lainnya. Sidang pengadilan terhadap para tokoh  yang ditangkap ini dilakukan pada 18 

Agustus 1930. Dalam masa pengadilan inilah Soekarno menulis pidato Indonesia 180 

menggugat dan membacakannya di depan pengadilan sebagai pledoi. 

Lewat pledoinya, Soekarno menohok praktik kebobrokan kapitalisme dan 

imperialisme. Menurutnya, kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul 

dari cara produksi yang memisahkan kaum buruh dengan alat- alat produksinya. 

Kapitalisme telah menyeret rakyat pada kemiskinan. Oleh karena itulah, dia menolak 

sistem kapitalisme yang dianggap sebagai eksploitasi manusia terhadap manusia. 

Soekarno jelas mengecam imperialisme yang identik dengan kolonialisme: 

“Imperialisme adalah suatu paham. Ia bukan ambtenar, bukan pula badan apa pun. Ia 

adalah 181 nafsu , suatu sistem menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain. 

Nafsu imperialisme telah mengubah tanah-tanah Indonesia  yang subur  menjadi 

perkebunan-perkebunan yang dikuasai Belanda.” 

Meski anti- kapitalis, Soekarno tak sampai menjadi komunis. Soekarno adalah 

nasionalis. Nasionalisme tanpa keadilan sosial menjadi nihilisme. Soekarno 

menyatakan bahwa dirinya bisa menarik persamaan sosialismenya dengan 

Declaration of Independence-nya AS. Dia juga menarik persamaan spiritual dari 

Islam dan Kristen, dan persamaan ilmiah dari Karl Marx. Kemudian dia memercikan 
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unsur gotong royang sebagai jiwa ideologinya. Percampuran semua  itulah yang 

menurutnya akan menghasilkan Sosialisme Indonesia. 

Pledoi Soekarno itu tetap saja membuatnya masuk penjara, Setelah diadili di 

pengadilan Belanda, dia dan para tokoh PNI lainnya dimasukkan ke dalam penjara 

Sukamiskin, Bandung.  

Pada tahun 1931, kepemimpinan PNI berubah dari Ir. Soekarno kepada 

Mr.Sartono yang kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada 25 

April 1931. Moh. Hatta yang tidak menyetujui pembentukan Partindo akhirnya 

membentuk PNI baru. Soekarno sendiri memilih bergabung dengan Partindo. 

 

2.2  Masa Penjajahan Jepang 

Ketika Jepang menyerang Indonesia, pemerintah Kolonial Belanda sedang 

bermaksud membawa Soekarno ke Australia. Tetapi, ternyata rencana itu gagal 

sehingga Soekarno jatuh dalam kekuasaan tentara 182  Jepang. Menyadari besarnya 

pengaruh Sang Putra Fajar dikalangan rakyat Indonesia, Jepang akhirnya 

membawanya ke Jakarta. 

Dalam berbagai organisasi seperti Hokokai dan Pusat Tenaga Rakyat (Putera), 

para tokoh seperti Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantara, K.H. Mas Mansyur, dan 

lain-lain terlihat aktif. Mereka seperti kerjasama dengan pemerintah pendudukan 

Jepang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan di antara para 

pemimpin pergerakan, Soekarno dan Hatta berjuang di tengah tentara pendudukan, 

sementara Sutan Sjahrir bergerak di bawah tanah. Namun keterlibatannya dalam 

badan-badan organisasi bentukan Jepang membuat Soekarno dituduh oleh Belanda 

bekerja sama dengan Jepang, antara lain dalam kasus romusha. 
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Dalam acara The Imperial Diet ke-85 di Tokyo tanggal 7 September 1944, PM 

Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan 

kemerdekaan kepada 183 Indonesia. Pemerintah Jepang pun kemudian membentuk 

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu 

Zyunbi Tyoosakai. Pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI diumumkan pada 

29 April 1945. 

BPUPKI  terdiri dari sekitar 66 tokoh penting Indonesia dari berbagai lapisan 

masyarakat. Di antaranya terdapat nama-nama Dr. Radjiman wediodiningrat, Ki 

Hadjar Dewantara, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. wahid Hasyim, dan K.H. 

Masjkoer. Mereka berperan penting dalam mematangkan perumusan  Pancasila dan 

rancangan pembukaan UUD (Undang-Undang Dasar). 

Pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno 

menyampaikan pidato. Salah satu isi pidatonya adalah pengajuan lima asas negara 

yang dia sebut “Pancasila” dengan rincian sila: 

1. Kebangsaan Indonesia 

2. Internasionalisme 

3. Perikemanusiaan, Mufakat, atau Demokrasi 

4. Kesejahteraan Sosial 

5. Ketuhanan  

Usulan Soekarno mengenai dasar negara itu mendapat sambutan hangat dari 

para anggota BPUPKI. Setelah Soekarno berpidato Ki. Hajar Dewantara tampil 

berbicara kepada seluruh peserta sidang untuk menerima seluruh usulan yang 

disampaikan Soekarno.184 
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Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, para peserta sidang kemudian 

membentuk panitia kecil berjumlah sembilan orang untuk menggelar sidang lanjutan. 

Disini terjadi perdebatan sengit antara kelompok nasionalis dan kelompok muslim 

seputar rumusan asas negara.  

Meskipun rapat berlangsung dalam perdebatan sengit, namun mereka akhirnya 

berhasil mencapai mufakat dengan disahkannya dokumen Pembukaan Rancangan 

UUD Indonesia pada 22 Juni 1945. Muhammad Yamin menamai dokumen ini sebagai 

Piagam jakarta (The Jakarta Charter). Kemudian BPUPKI menerima Piagam Jakarta 

sebagai mukadimah UUD pada 11 Juli 1945. Didalamnya tercantum lima asas negara 

(Pancasila) walau agak berbeda dengan versi Soekarno, yaitu : 

1.  Ketuhanan  

2.  Kemanusiaan 

3.  Persatuan 

4.  Demokrasi 

5. Keadilan Sosial. 

Seiring dengan kian dekatnya kekalahan Jepang di medan Perang Pasifik, 

Jepang lantas berinsiatif membentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Linkai. Sidang 

pertama PPKI berlangsung pada 7 Agustus 1945. Dengan terbentuknya PPKI, 

BPUPKI otomatis bubar. Sidang kedua PPKI direncanakan akan 185 diadakan pada 16 

Agustus 1945. 

Namun, terjadi perkembangan drastis pada tanggal tersebut, yaitu terjadinya 

Peristiwa Rengasdengklok. Soekarno dan Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk  

menyingkir ke asrama pasukan PETA di Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang 
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membujuk Soekarno dan Hatta antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul 

Saleh. 

Mereka menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan 

kemerdekaan, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan akibat menyerahnya 

Jepang kepada sekutu. 

Proklamasi kemerdekaan kemudian dilakukan pada 17 Agustus 1945. 

Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman 

rumah Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sehari kemudian, dalam 

sidang PPKI, Soekarno secara aklamasi dipilih menjadi presiden pertama Republik 

Indonesia. 

Beberapa detik setelah Proklamasi, negara Indonesia lahir dengan Piagam 

Jakarta sebagai Mukadimah UUD-nya. Didalam piagam ini, tepatnya pada bagian 

dasar negara (Pancasila), tertulis demikian:”...Negara Republik Indonesia yang 

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban 

menjalankan syari’at 186 Islam bagi pemeluk-pemeluknya..”.  

Pada 18 Agustus 1945, Soekarno dan Moh. Hatta diangkat oleh PPKI menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari yang sama terjadi 

perubahan signifikan terhadap piagam Jakarta. Perdebatan seputar asas negara pun 

kembali terjadi. Antara kalangan nasionalis dan kalangan Muslim. 

Kali ini pihak Muslim mengalah kepada kelompok nasioalis karena Soekarno 

berjanji: “Bahwa ini adalah UUD sementara, UUD darurat, Undang-Undang kilat. 

Nanti enam bulan lagi MPR terbentuk. Apa yang tuan-tuan dari golongan Islam 

inginkan, silahkan perjuangkan disitu. Tetapi, setelah enam bulan berlalu, MPR yang 

dijanjikan Soekarno tidak pernah terbentuk. 
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Pada 29 Agustus 1945, pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden 

dikukuhkan oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Pada 19 September 1945, 

kewibawaaan Soekarno dapat menyelesaikan peristiwa Lapangan Ikada dengan tanpa 

pertumpahan darah, di mana 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan 

Jepang yang masih bersenjata lengkap. 

Pasukan Sekutu  secara yang dipimpin oleh letnan Jendral Sir Phillip 

Christison mengakui kedaulatan Indonesia de facto setelah dia mengadakan 

pertemuan dengan Presiden Soekarno. Presiden juga berusaha menyelesaikan krisis di 

Surabaya, namun akibat provokasi yang dilakukan oleh pasukan NICA (Belanda) 

yang membonceng Sekutu, maka terjadilah Peristiwa 10 November 1945 yang antara 

lain menewaskan Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby.187  

Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno 

akhirnya memindahkan  ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Dan 

selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semi-

presidensial (double executive). Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan 

Syahrir sebagai Perdana Menteri/ Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena 

Maklumat Wakil Presiden No.X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 

tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap sebagai 

negara yang lebih demokratis. 

Meski  sistem pemerintahan berubah, pada masa revolusi kemerdekaan, 

kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi 

Peristiwa Madiun 1948 serta Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan presiden, 

wakil presiden, dan sejumlah pejabat tinggi negara di tahan Belanda. setelah 
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Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda mengakui kedaulatan Republik 

Indonesia. Soekarno dan seluruh jajaran pemerintahan RI pun kembali ke Jakarta. 

 

2.3 Masa Kemerdekaan 

Pengakuan kedaulatan RI disebut oleh pemerintah Belanda sebagai 

“penyerahan kedaulatan”, dan Presiden Soekarno diangkat sebagai 188  Presiden 

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Mohammad Hatta dinagkat sebagai Perdana 

Mentri RIS. Jabatan Presiden RI diserahkan kepada Mr. Assar, yang kemudian 

dikenal sebagai “RI Jawa –Yogja”. 

Fase pertama pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1959) memang 

diwarnai semangat revolusioner, serta dipenuhi kemelut politik dan keamanan. Belum 

genap setahun menganut sistem presidensial, sebagaimana diamanatkanUUD 1945, 

Pemerintahan  Soekarno tergelincir ke dalam sistem semiparlementer. Pemerintahan 

parlementer pertama dan kedua dipimpin oleh Perdana Menteri Sutan Sjahrir. 

Pemerintahan sjahrir dilanjutkan oleh PM Mohammad Hatta yang merangkap Wakil 

Presiden. 

Karena tututan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke bentuk 

negara kesatuan, maka pada 17 Agustus 1950, RIS berubah menjadi Republik 

Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr. Assat sebagai 

pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. 

Kepemimpinan Soekarno terus menerus berada di bawah tekanan militer 

Belanda yang ingin mengembalikan penjajahannya, juga di rongrong oleh pember 

ontakan-pemberontakan bersenjata dan persaingan di antara partai-partai politik. 
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Sementara pemerintahan parlementer jatuh-bangun. Perekonomian terbengkalai 

lantaran berlarut-larutnya kemelut politik.189 

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia 

internasional. Dia juga sangat memedulikan masalah ketimpangan dan konflik 

sebagai ekses  dari penjajahan negara-negara Barat, kekhawatiran akan munculnya 

perang nuklir, juga soal ketidakadilan  badan-badan dunia internasional dalam 

pemecahan konflik internasional. Keprihatinannya terhadap nasib-nasib bangsa di 

Asia dan Afrika  yang masih dijajah  dan belum bisa menentukan nasibnya  sendiri 

telah mendorong Soekarno, bersama Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdul 

Nasser (Messir), Mohammad Ali Jinnah (pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal 

Nehru (India), untuk mengadakan Konferensi  Asia Afrika di Bandung pada tahun 

1955. 

Konferensi ini menghasilkan Dasa Sila Bandung serta mendorong lahirnya 

Gerakan Non Blok. Setelah konferensi tersebut, banyak negara di Asia dan Afrika 

yang selalu mengingat  jasa Soekarno dan Indonesia. 

Sementara dalam rangka menjalankan politik luar negeri yang bebas- aktif di 

dunia internasional, Presiden Soekarno juga mengunjungi berbagai negara dan 

bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain seperti Nikittra Khruschev (Uni 

Soviet), John F. Kennedy (AS), Fidel Castro (Kuba), dan Mao Tse Tung (RRT).190 

Demi kebutuhan membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru 

menggantikan UUD 1945, Soekarno menyetujui penyelenggaraan Pemilu pada tahun 

1955, pemilu pertama dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Soekarno. Pemilu 

tersebut menghasilkan empat besar partai pemenang, yakni PNI, Masyumi, NU, dan 

PKI. Usai pemilu, Badan Konstituante yang disusun  berdasarkan hasil Pemilu, mulai 
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bersidang untuk menyusun UUD baru. Namun, sidang-sidang secara maraton selama 

lima tahun gagal mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru. 

Menyadari bahwa negara berada diambang perpecahan, Soekarno dengan 

dukungan Angkatan Darat, mengumumkan Dekrit 5 Juli 1959. Isinya anatara lain 

membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Antara 1959 sampai 

tahun 1966, Soekarno memerintah dengan dekrit, menafikan pemilu, dan mengangkat 

dirinya sebagai presiden seumur hidup.  Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena 

menandai berakhirnya eksperimen bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang 

liberal, tetapi juga tindakan Soekarno tersebut memberikan landasan wal bagi sistem 

politik yang justru kemudian dibangun dan dikembangkan pada masa Orde Baru.191 

Pada fase kedua kepemimpinannya, yaitu antara tahun 1959-1967, Soekarno 

menerapkan Demokrasi terpimpin. Salah satu kekuatan pendukung utama uapaya 

Soekarno untuk memberlakukan Demokrasi Terpimpin adalah Angkatan Darat. 

Alasannya, ada persamaan nasib antara Soekarno dan tentara didalam sistem 

demokrasi liberal yang mementingkan peranan partai dan parlemen, yakni keduanya 

tidak mempunyai akses yang langsung terhadap jalannya roda pemerintahan. Dengan 

kata lain , diluaar jatuh-bangunnya kabinet dalam sistem liberal tahun 1950-an serta 

pemberontakan-pemberontakan di daerah, baik Soekarno dan Angkatan Darat 

mempunyai kepentingan nyata untuk membangun suatu sistem politik baru  yang 

memberikan mereka kekuasaan yang lebih langsung. 

Soekarno tidak puas sebagai Presiden yang hanya bersifat figure head, 

sedangkan Angkatan Darat telah berkembang menjadi kekuatan yang juga tidak puas 

dalam peranan hanya sebagai penjaga pertahanan dan keamanan belaka. Jendral Abdul 

Haris Nasution, telah tampil sebagai pimpinan yang mampu meredam tantangan yang 
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diajukan oleh komandan-komandan lokal yang memberontak karena tidak senang 

dengan dominasi Jakarta/ jawa.192 

Semua anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program 

pemerintahannya yang lebih fokus pada politik. Soekarno  juga berusaha keras 

menggiring partai-partai politik ke dalam ideologisasi Nasakom (Nasional, Agama, dan 

Komunis). Tiga pilar utama partai politik yang mewakili Nasakom adalah PNI, NU, dan 

PKI. Soekarno menggelorakan Manifesto Politik Usdek. Dia menggalang dukungan dari 

semua kekuatan Nasakom. Namun ditengah tingginya persaingan politik Nasakom itu, 

pada tahun 1963, Indonesia berhasil membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. 

Saat itu yang menjadi Panglima Komando Mandala (pembebasan Irian Jaya) adalah 

Mayjen Soeharto. 

Antara tahun 1964-1965, Soekarno kembali menggelorakan semangat 

revolusioner bangsanya ke dalam peperangan (konfrontasi) melawan Federasi Malaysia 

yang didukung  Inggris. Sementara  dalam kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya 

Presiden Soekarno. Situasi semakin kacau ketika terjadi peristiwa G 30 S. Tragedi 

pembunuhan atas tujuh jenderal  Angkatan Darat tersebut menimbulkan kesemrawutan di 

seluruh negeri. Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali. Menyadari kondisi 

tersebut, presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11  maret 1966 kepada Mayor 

Jenderal Soeharto. Dia mengangkat Mayjend Soeharto selaku Panglima Komando 

Keamanan dan Ketertiban. 

Setelah tragedi G 30 S, Presiden Soekarno dimintai pertanggung jawaban di 

dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. Namun pidato pertanggung jawaban tersebut 

ditolak. Kemudian Mayjen 193 Soeharto diangkat selaku Pejabat Presiden dan akhirnya 

dikukuhkan oleh MPRS menjadi Presiden RI yang kedua pada Maret 1968. Semasa 
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pemerintahan Soekarno banyak pembangunan, diantaranya membangun Gedung 

MPR/DPR, Tugu Monas, dan masjid Agung istiqlal yang kemudian dirampungkan dalam 

era pemerintahan Presiden Soeharto. 

 

3.  Istri – istri  Bung Karno 

          Soekarno memiliki sembilan istri, yaitu Siti Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, 

Hartini, Dewi Soekarno, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldy Djafa. berikut ini adalah istri-

istri Soekarno; 

a. Siti Oetari 

          Adalah putri sulung H.O.S Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam, yang menjadi 

istri pertama Soekarno. Soekarno menikahinya pada tahun 1921 di Surabaya ketika 

Oetari baru berusia 16 tahun.194  

b. Inggit Garnasih 

          Inggit Garnasih awalnya adalah ibu kos Soekarno. Ketika itu Soekarno baru 

saja datang dari Surabaya. Dia datang ke Bandung pada 1920 untuk kuliah.  

Jika Soekarno adalah api, maka inggit menjadi kayu bakarnya. Inggit menghapus 

keringat ketika Soekarno kelelahan dan menghiburnya ketika kesepian.195  

 

c. Fatmawati  

          Yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal 

dunia di Jakarta pada tahun 1980 serta dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Ia 

adalah istri ketiga Soekarno. Ia juga dikenal berjasa menjahit bendera Merah Putih 

yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta 

pada 17 Agustus 1945. 
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d. Hartini. 

          Hartini dilahirkan di Ponorogo, Jawa Timur, pada 20 september 1924 anak 

kedua dari lima bersaudara. Menikah dengan Soekarno di Istana Cipanas Bogor, pada 

7 Juli 1953.  

         Rahasia kecantikan Hartini ternyata juga sederhana. Setiap bangun pagi, ia 

segera minum segelas air putih dan olahraga ringan. Juga minum jamu yang terbuat 

dari kunyit, daum asem, temulawak, daun beluntas, dan gula merah yang direbusnya. 

Ia minum jamu buatan sendiri itu dua kali sehari, dan berpantang memakan yang amis 

seperti ikan dan telur. Bahkan belakangan, sebelum ajalnya menjemput, Hartini pun 

senam pagi.196  

 

e. Ratna Sari Dewi Soekarno 

          Ratna Sari Dewi Soekarno atau Naoko Nemoto lahir di Tokyo, Jepang, pad 6 

Februari 1940. Naoko berkenalan  dengan Soekarno lewat seorang relasi ketika 

Soekarno berada di Jepang. Perkenalan ini semula karena adanya latar politik bisnis. 

Pertemuan terjadi pada Juni 1959 ketika Soekarno mengunjungi klub malam 

Copacabana di klab malam tersebut.197      

f. Yurike Sanger 

          Yurike Sanger atau Yuri adalah isteri terakhir dan termuda Soekarno. Ketika 

dinikahi, usianya baru 17 tahun, dan masih kelas II SMA. Anggota Barisan Bhinneka 

Tunggal Ika itu pada dasarnya seorang yang minder dan pemalu. Ia justru menjadi 

percaya diri setelah diajak ngobrol oleh Soekarno.198 

g. Kartini Manoppo 
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          Pasangan Soekarno dan Kartini Manoppo mempunyai anak bernama Totok 

Suryawan yang lahir pada tahun 1967. 

h. Haryati  

          Pernikahan Soekarno dengan Haryati tidak banyak terekspos. Ia tidak begitu 

menonjol dibandingkan istri-istri Soekarno lainnya. Pada tahun 1980-an namanya 

mencuat saat berperkara soal tanah hadiah dari Soekarno di jalan Comal, Surabaya. 

Atau, saat ia kehilangan kancing-kancing baju peninggalan Soekarno. 

i. Heldy Djafar 

Nama istri Soekarno ini tidak banyak dikenal publik. 

 

4.  Putra-Putri  Soekarno 

           a. Guntur Soekarnoputera 

    Guntur Soekarnoputera adalah putra sulung Soekarno dari Fatmawati. Guntur itu, 

kata Soekarno seperti Napoleon Bonaparte. Soekarno menyambut kelahiran Muhammad 

Guntur Soekarnoputera pada 3 November 1944, pukul 05.00, di Jakarta.199 

 

b. Megawati Soekarnoputeri 

    Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputeri lahir di Yogyakarta pada 23 

Januari 1947. Ia adalah puteri Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Indonesia dari 

23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan 

Sidang Istimewa pada tahun 2001.200  

 

c. Rachmawati Soekarnoputeri 
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Rachmawati Soekarnoputeri adalah puteri kedua Soekarno dari Fatmawati. Dari 

semua saudaranya, tampaknya ia adalah sosok yang paling artikulatif dalam 

membicarakan ajaran marhaenisme. Bahkan didepan publik, Rachmawati sering kali 

meremehkan kakaknya sendiri, mantan Presiden Megawati, yang juga ketua Umum 

PDIP.  201 

 

d. Sukmawati Soekarnoputeri 

Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputeri adalah puteri ketiga Soekarno dari 

Fatmawati yang lahir di Jakarta pada 26 Oktober 1951. Sukmawati bersuamikan 

Muhammad Hilmy dan mereka dikaruniai tiga orang anak yang sudah beranjak 

dewasa.202 

 

e. Guruh Soekarnoputera 

Muhammad Guruh Irianto Soekarnoputera lahir di Jakarta, pada 13 Januari 

1953. Dia adalah anak bungsu dari pasangan Soekarno dengan Fatmawati. Guruh 

pernah menikah dengan Gusyenova Sabina Padmavati yang berasal Uzbekistan. Guruh 

dikenal sebagai seniman dan politisi. Dia kini bergabung dengan PDI Perjuangan. 

Sebelumnya, dia mendirikan kelompok kesenian bernama GSP Production (Gencar 

Semarak Perkasa), metamorfosis dari Swara  Mahardika. Selain itu, ia juga pernah 

mendirikan grup musik Guruh Gypsy dan Gank Pengangsaan bersama Keenam 

Nasution, Abadi Soesman, dan Chrisye. Hingga sekarang, Guruh tercatat  sebagai 

anggota DPR dari PDI Perjuangan. 
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 f. Muhammad Taufan Soekarnoputera 

Muhammad Taufan Soekarnoputera adalah anak Soekarno dari Hartini. Namun, 

dia meninggal dalam usia 30 tahun pada tahun 1986 karena sakit kanker usus. Taufan 

menghembuskan nafas terakhir di kediaman ibunya, di jalan Proklamasi 62. 203 

 

f. Bayu Soekarnoputera 

 Bayu Taufan Soekarnoputera adalah anak kedua Soekarno dari Hartini. Bayu 

tidak aktif dalam dunia politik, dan terakhir terdengar sebagai pegawai negeri. Bayu 

memang bebas dari getah politik. Dia menjadi pegawai Sekretariat Negara. Meski 

pernah kuliah di FISIP Universitas Indonesia, namun dia tak punya niat menyusul 

saudara-saudaranya dalam bidang politik. 

g. Karina Kartika Sari Dewi Soekarno 

Karina kartika Sari dewi Soekarno lahir di Tokyo, Jepang 11 Maret 1967, dari 

pasangan Soekarno dan Ratna Sari Dewi. Kartika dibesarkan di Paris. Ia lalu bekerja 

sebagai wartawan televisi di Tokyo dan kjemudian dibiro periklanan di New York. Ia 

kemudian mendirikan sebuah Yayasan di AS, Juga mendirikan KSF ( Kartika Sari 

Foundation) yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan anak- anak di Indonesia, 

Ia menikah dengan Presiden Citibank Eropa, Frits Fredewrik Soegers, lelaki dari 

belanda, pada 2 Desember 2005. 204 

 

E.  Pokok-Pokok Pemikiran  

          Soekarno mencurahkan seluruh daya upaya untuk membangun kekuatan nasional 

dan internasional dalam rangka memutus garis hidup kolonialisme, neo-kolonialisme, 

dan neo-imperialisme yang berusaha mempertahankan cengkramannya dalam kehidupan 
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bangsa-bangsa. Perjuangan soekarno bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh 

umat manusia. Untuk itu, dia menjalankan strategi global guna melakukan perubahan 

dunia menuju keadilan sosial, kemerdekaan bangsa, dan tata dunia baru sehingga dia 

menjadikan dirinya sebagai anak zaman dan ikut mengarahkan jalannya sejarah 

kemanusiaan. 205 

          Selama mengabdi pada republik, soekarno sudah memformulasikan pikiran-pikiran 

yang cerdas. Pikiran-pikiran itu lalu menjadi kesaksian sejarah perjalan kemanusiaan. 

Pikiran soekarno yang meluncur melalui tulisan, ucapan, dan tindakan itulah yang 

kemudian dalam pidato 17 Agustus 1965 disebutnya sebagai ajaran Soekarno. Soekarno 

membakukan pidato itu dengan formulasi  Panca Azimat Revolusi. Kelima formulasi itu 

adalah ; 

1. Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis). Soekarno sudah meyakini konvergensi 

ketiga pemikiran tersebut dalam Nasionalisme, Islam, dan Marxisme (1926).  

2. Pancasila (1945) 206 

3. Manipol /USDEK (1959) 

4. Trisakti (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan 

berkepribadian dibidang kebudayaan) tahun 1964. 

5. Berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri (1965) 

Itulah yang menyebabkan Soekarno dengan seluruh ajarannya yang tersimpul dalam 

Panca Azimat Revolusi tidak pernah basi. Berikut ini adalahsejumlah pemikiran 

Soekarno tentang beberapa hal fundamental yang sangat penting untuk kemandirian  

manusia. 

 

a. Spiritualitas 
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Sebagai sosok yang memiliki prinsip tegas. Soekarno kerap dianggap sebagai tokoh 

kontroversial. Dia dianggap mewakili mewakili sosok politisi abangan yang “kurang 

Islami”. Mereka bahkan menggolongkannya sebagai pemimpin kelompok “nasionalis 

sekuler”.207 

Lalu seberapa religiuskah Soekarno? Bukankah dia juga yang merumuskan sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konsepsi Pancasila? 

Sila pertama dalam Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa 

yang religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan mengakui lima 

agama. Bagaimana mungkin merangkum visi lima agama itu dalam satu kalimat yang 

mendasar kalau si pembuat kalimat tidak memahami konteks kehidupan beragama di 

Indonesia secara benar? 

Menurut Clifford Geertz, gaya religius Soekarno adalah gaya soekarno sendiri. 

Kepada Louise Fischer, Soekarno pernah mengaku bahwa ia sekaligus Muslim, Kristen, 

dan Hindu. Di mata pengamat, seperti Geertz, pengakuan semacam itu dianggap 

sebagai “bergaya ekspansif seolah-olah hendak merangkul seluruh dunia”. Sebaliknya, 

ungkapan semacam itu, kata B.J. boland, hanya merupakan perwujudan dari perasaan 

keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa. Bagi penghayatan 

spiritual Timur, ucapan itu justru “merupakan keberanian untuk menyuarakan berbagai 

pemikiran yang mungkin bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bid’ah”.208 

Latar belakang Kejawen, Hindu dan Buddhisme sangat kuat mendasari spiritualitas 

Soekarno, sehingga dia jauh dari sifat  “ortodoks –dogmatis” dalam pemikiran 

keagamaannya, dan tidak bercorak formal santri dalam keislamannya. Soekarno 

menyenangi bentuk sufisme yang bebas, agama yang diperlukan sebagai “bahasa kasih 

sayang”, bahkan agama yang penuh passion. Posisi keagamaan Soekarno berbeda 
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misalnya dengan Haji agus Salim, A. Hassan, dan Mohammad Natsir, yang dikenal 

sebagai pemikir-pemikir Islam yang bercorak ortodoks (rasional dan doktriner). Dalam 

bayangan Bernard Dahm, Soekarno total menjadi seorang tokoh dalam sebuah epos. 

Bagi Soekarno, nasionalisme, agama, dan Marxisme seolah-olah merupakan doktrin 

trinitas dalam agama Kristen yang tak bakal ditinggalkan sampai kapan pun dunia akan 

berakhir. 

Soekarno adalah seorang Muslim, dan bahkan di Timur Tengah diakui sebagai 

seorang  pemimpin Muslim. Sayangnya, di Indonesia, Soekarno lebih sering dipandang  

sebagai seorang pemimpin nasionalis daripada seorang pemimpin Muslim.209 

Soekarno tidak memilah-milah antara dunia dan akhirat. Baginya, sesuatu yang 

bersifat duniawi dapat digunakan sebagai jembatan untuk mencapai cita-cita ukhrawi. 

Soekarno sendiri dengan tegas mengatakan bahwa tidak  ada agama yang lebih rasional 

dan simplistis daripada Islam. 

Pandangan Soekarno tentang Islam ini menunjukkan bahwa dia mendukung paham 

rasional. Dan hal ini pada gilirannya membawa dirinya bergabung dengan 

Muhammadiyah, sebuah organisasi 210 sosial keagamaan berhaluan Islam modernis, yang 

kala itu lebih dikenal dekat dengan pola pemikiran yang rasional. Soekarno sangat 

berharap bahwa di Muhammadiyah ia dapat menemukan kawan-kawan yang sehaluan 

dengan pemikiran-pemikiran keislamannya yang progresif. Berbagai pengalaman 

Soekarno tentang Islam dan sekaligus pengalamannya dalam organisasi Muhammadiyah, 

juga makin mempertajam daya kepekaannya terhadap masalah pendidikan, termasuk 

dalam hal ini adalah pendidikan Islam. Bagi Soekarno, pendidikan merupakan arena 

untuk mengasah akal, dan mengembangkan intelektualitas. Dia menyebutnya sebagai 

renaissance-paedagogik, yaitu bagaimana mendidik anak untuk bangkit. 
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Secara tegas  mengorientasikan pada peran akal dalam setiap langkah kehidupan 

umat manusia. Baginya, hanya dengan cara tersebut kemajuan dibidang ilmu dan 

teknologi dapat diraih, yang pada gilirannya akan membawa  pada kebangkitan Islam. 

Tidak berlebihan jikau beliau menyebut bahwa “motor hakiki dari semua rethinking of 

Islam adalah kembalinya penghargaan atau akal”. 

          Dalam pandangan Soekarno, untuk membangkitkan kembali dunia Islam yang 

sedang tertidur lelap ini, maka tidak ada cara lain, kecuali membangun kembali peran 

akal, serta memfungsikan kembali akal dan rasio secara perlahan-lahan tapi pasti. Umat 

Islam harus berani melepaskan diri dari kungkungan masa lalu, mengeluarkan diri dari 

“penjara taqlid”, dan memberanikan diri untuk menatap masa depan yang sarat dengan 

kompetisi dan kompleksitas kultur dan ilmu pengetahuan. 211 

          Soekarno meyakini Al-Qur’an adalah wahyu Ilahi, kitab keramat, penuh teka- teki 

sakral, dan karena itu harus dijunjung tinggi oleh umat Islam, Al-Quran telah 

memberikn konstribusi bagi perubahan kehidupan yang revolusioner, bukan saja ditanah 

Arab, melainkan diseluruh dunia. Menurutnya, 

“Satu revolusi yang bukan lagi sebagai kita punya revolusi pancamuka, 
lima macam, tetapi mungkin ini revolusi yang diadakan oleh Tuhan via 
Quran itu adalah revolusi dasamuka. Sebagaimana revolusi yang 10 
macam sekaligus.” 

 

          Dalam hal ini, Soekarno tampak sebagai pemimpin nasional yang berhaluan 

nasionalis, dengan memadukan unsur Jawa serta Islam. Kesadaran revolusioner yang 

dia dapatkan dari tradisi keilmuan Marxian diserap dan dipadukan secara luwen khas. 

Pada masa itu, hal tersebut sangat menarik perhatian banyak orang. Secara politk, 

pandangan tersebut bisa diterima oleh tiga golongan besar rakyat Indonesia, yakni 

kaum nasionalis, komunis, dan Islam. Dalam konteks yang lain, Al-Quran bagi Soekarno 
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adlah salah satu pilar ideologis yang dimiliki . Al-Quran, menurutnya, mendatangkan 

revolusi batin, revolusi ekonomi, dan revolusi moral. 

          Satu pengalaman pribadi yang ia rasakan berhubungan dengan Al-Qur’an adalah 

ketika dia dalam kondisi terdesak, ditangkap oleh Belanda pada 22 Desember 1948 di 

Yogyakarta. Penangkapan itu bagi Soekarno adalah klimaks, suatu keadaan dimana 

dirinya tak punya harapan lagi untuk hidup, karna sebelumnya beredar informasi dia 

bakal dibunuh oleh Belanda jika tertangkap. Dalam situasi terjepit dibalik jeruji 

penjara, Soekarno memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Qur’an dan rajin 

beribadah. Totalitas penyerahan hidupnya kepada Tuhan dalam doanya ia yakini dapat 

mengubah garis nasib kehidupannya. Tidak diduga,212  suatu pagi, Soekarno dibebaskan 

oleh Belanda. 

          Pengalaman religius ini pada akhirnya disadari oleh Soekarno sebagai tonggak 

kokohnya keimanan dirinya pada ajaran Islam, Al-Qur’an, dan Tuhan. Sekalipun 

Soekarno sejak kecil adalah seorang teis, namun bukan berarti pemahaman teologinya 

konvensional, Dia sadar bahwa Tuhan adalah sesuatu yang besar bagi dirinya, patut 

disembah , dan diyakini sebagai tempat perlindungan yang tepat. Namun keyakinan 

tersebut bukan datang  secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pencarian yang 

teramat panjang dan berliku. Dalam teks pidatonya yang berjudul Mencari dan 

menemukan Tuhan (1963), Soekarno mengisahkan bahwa sepanjang perjalanan 

hidupnya dirinya selalu mencari Tuhan. 

          Dengan latar belakang pemikiran filsafat Marxian yang kuat, pemikiran Soekarno 

menjadi lebih rasional didengar ketimbang perspektif teologi para ulama yang irasional. 

Sekalipun Soekarno menjunjung tinggi rasionalitas Barat, namun dalam soal teologi ia 

lebih memilih tidak banyak mempersoalkan eksistensi Tuhan. Bagi Soekarno, ilmu 
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pengetahuan hanya bisa menjelaskan hal yang riil. Sementara untuk menjelaskan 

eksistensi Tuhan, ia lebih memilih melalui pendekatan agama Al-Qur’an. Kesadaran 

seperti ini diyakini tepat saat dirinya berusia 28 tahun. 

   Sebelumnya, Soekarno sering berusaha menyibak hakikat  Tuhan melalui ilmu 

pengetahuan (positivisme), namun selalu kandas, bahkan mengarahkan dirinya ke 

jurang nihilisme. Setelah memperdalam Al-Qur’an, dia baru merasa puas bahwa Tuhan 

itu ada, dan keberadaannya bisa dijelaskan melalui Al-Qur’an secara rasional.  

 

b.    Nasionalisme dan Demokrasi 

           Imajinasi Soekarno tentang nasionalisme dan paham kebangsaan bukan sekedar 

olah intuisi dan imajinas tanpa pijakan resalitas.213 Proklamasi 17 Agustus 1945 

merupakan titik pusat dari keberhasilan menggalang nasionalisme sejak dia masih 

menjadi mahasiswa. Nasionalisme untuk  kepribadian nasional.  

           Soekarno sudah mengingatkan ancaman imperialisme dan kolonialisme ekonomi 

dalam tulisan yang dibuat pada Tahun 1932 yang kemudian dibukukan dalam buku 

Dibawah Bendera Revolusi. Soekarno mengatakan bahwa demokrasi politik saja belum 

menyelamatkan rakyat. Bahkan donegeri-negeri seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan 

AS yang sudah menjalankan demokrasi, kapitalisme tetap saja merajalela dan 

menyengsarakan rakyat miskin. 214 

c. Berdikari (Berdiri di Atas Kaki Sendiri) 

          Hal menonjol lain dari pribadi Soekarno adalah sikap politik yang mandiri 

melalui ajaran Trisakti, yaitu : 

1. Berdaulat dalam politik 

2. Berdiri diatas kaki sendiri (berdikari) dalam ekonomi 
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3. Berkepribadian di bidang budaya. 

Soekarno memang menganut ideologi pembangunan berdikari (berdiri diatas kaki 

sendiri). Dia pernah dengan gagah mengejek AS dan negara-negara kapitalis lainnya; 

“Go to hell with your aid.”.215 

d. Anti kolonialisme 

          Salah satu tulisan pokok yang menunjukkan sikap dan pemikiran Soekarno muda 

dalam menentang kolonialisme adalah Nasionalis,Islam, Marxisme. Menurut Soekarno, 

yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kaum kolonialis Eropa 

datang ke Asia bukanlah untukenjalankan suatiu kewajiban luhur tertentu. Mereka 

datang terutama “untuk mengisi perutnya yang keroncong”. Artinya, motivasi pokok 

dari kolonialisme itu adalah ekonomi. 216 

e. Anti –Elitisme 

          Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial politik 

yang lebih tinggi daripada orang-oarang lain, terutama rakyat kebanyakan. 

          Menurut Soekarno, elitisme ini juga berbahaya, karena bisa diperaktikkan oleh 

tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri melalui sistem feodal. Jika 

dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah belah masyarakat terjajah, tetapi juga 

memungkinkan lestarinyasistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang 

mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap 

demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi Indonesia Merdeka.217 

f. Persatuan Nasioonal 

          Persatuan Indonesia adalah cita- cita paling mendasar yang diperjuangkan oleh 

Soekarno. Ketika Pancasila masih dalam tahap draf, persatuan Indonesia dijadkan sila 

pertama. Tanpa persatuan, kata Soekarno, suatu bangsa mustahil bisa maju membangun 
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dirinya. Dia kerap menyitir ucapan  Arnold Toynbee bahwa “A great civilization never 

goes down unless it destroy itself from within, atau ucapan Abraham Lincoln yang 

tersohor itu, A nation divided against itself, cannot stand.”  

          Bagi Soekarno, sistem politik yang paling cocok dengan “kepribadian” dan 

“budaya” khas bangsa Indonesia adalah sistem yang mementingkan kerja sama, gotong- 

royong, dan keselarasan. Dia mengecam, “individualisme” yang menurutnya lahir dari 

liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini terutama dicerminkan 

oleh petarungan antar- partai. 

          Bagi Soekarno, gerakan Islam, nasionalis, dan Marxis mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu melawan kapitalisme dan imperialisme. 218 

g. Marhaenisme 

          Marhaenisme merupakan sebuah pemikiran ideologi yang membela kaum marhaen 

atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem. Konsep ini mungkin terlihat sama dengan 

konsep marxisme yang memperjuangkan kepentingan kaum proletar. Tapi, marhaenisme 

memperjuangkan semua lapisan masyarakat Indonesia yang tertindas oleh sistem 

penguasa. Marhaenisne juga bukan suatu asas pemberontakan, tetapi merupakan cara 

berfikir rakyat dalam berkehidupan di Indonesia. 219 

h. Pancasila  

          Soekarno memaparkan lima sila yang disodorkan sebagai dasar negara Indonesiadi 

hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). Kebangsaan Indonesia yang berintikan tebntang persatuan ia tempatkan di 

urutan pertama di Pancasila. “Saya ingin menunjukan bahwa Indonesiaadalah satu 

kesatuan yang meliputi semua orang yang tinggal dari Sabang sampai Merauke, “ujarnya 

lantang. 
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          Dengan jiwa kebangsaan yang bermutu tinggi, aneka perbedaan itu mereka 

satukan pada sintesisyang cerdas yang disebut “Pancasila”. Soekarno berhasil 

merumuskan berbagai tesis dan antitesis atas ideologi- ideologi kapitalisme, sosialisme, 

ajaran agama- agama, serta kristalisasi perlawanan atas konglomerat imperialisme- 

kolonialisme, kepada satu dasar negara Pancasila. 220 

          Soekarno menandaskan bahwa kelima sila merupakan kesatuan tak terpisahkan. 

Perisai Pancasila yang tergantung dileher lambang negara burung Garuda yang 

menggenggam erat semboyan “Bhineka Tunggal Ika” adalah simbol kesatuan itu. Ruh 

Pancasila terangkum menggerakkan bangsa ke cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945 

yang tergambar pada jumlah bulu- bulu pada sayap, leher, dan kaki burung Garuda. 

Kesatuan sila- sila dalam perlambangan burung Garuda itu ia jelaskan dalam kursus- 

kursus tentang Pancasila. Dia yakin jika lambang negara itu diubah, niscaya sebagian 

besar rakyat akan menantangnya, karena cinta rakyat akan lambang negara ini telah 

terpaku sedalam- dalamnya di kalbu bangsa. 

          Pada penjelasannya mengenai sila pertama, dia memakai pendekatan sosiologis- 

antropologis untuk menjelaskan kerinduan manusia akan Tuhan. Bangsa Indonesiapun 

sudah mengimani adanya Hyang Ilahi, lama waktu sebelum kedatangan agama- agama di 

Nusantara. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” mendorong rakyat mengetahui dari dalam 

dirinya sendiri, suatu kehendak agar negara sebagai organisasi membantu rakyat 

menggali kerinduan akan yang ilahi, yakni suatu hidup yang sejati sebagai cita- cita 

bersama. Soekarno memahami Pancasila sebagai dasar yang statis sekaligus sebagai 

bintang pedoman. 221 
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Pancasila menekankan paham kebangsaan. Nasionalisme adalah dasar adanya 

negara. Ada perbedaan yang tegas antara “keperluan negara sebagai dasar “ dan “urusan 

agama, serta urusan lain- lain”. Faktanya, ada bangsa- bangsa. Soekarno berkata, 

mengutip Ernest Renan, bahwa bangsa adalah satu jiwa, satu bangsa adalah satu 

solidaritas yang besar. Bagi Soekarno, bangsa akan makin lebih hebat rasa 

kebangsaannya jika bahasanya satu.  

Bahasa Indonesia menjadi kebangsaan bangsa Indonesia. Tapi lebih dari itu, 

pengikat segala suku bangsa se- Nusantara menjadi  satu jiwa adalah kehendak untuk 

hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Karakter kebangsaan Indonesia berciri khas 

Indonesia. Soekarno mencontohkan dengan cara orang Indonesia menyapa sesamanya, 

dibanding cara bangsa- bangsa lainb menyapa. Orang Indoneisa menyapa dengan , “Apa 

kaba, bung?” Bangsa kita menanyakan kabar. Lain halnya bangsa Tiongkok yang selalu  

kelaparan sehingga bertanya, “Ni hao?” (Engkau bagaimana?), atau bangsa Perancis, 

“Comnent vous portez vouz?” (Bagaimana pakaianmu?), atau bangsa Inggris yang haus 

kekuasaan sehingga menulis “saya” dengan I kapital, dan bertanya dengan nada 

individualistik, “How are you?” Bangsa Belanda suka berlayar, maka bertanya, “Hoe 

vaart u?” 

Karakter khas bangsa Indonesia adalah bertanya mengenai kabar saudaraaanya. 

Charaktergemeinschft atau persamaan watak adalah pemersatu bangsa Indonesia. Bila 

agama tidak memerlukan teritori karena hanya membutuhkan manusia, maka negara 

terbentuk dalam teritori. Negara Indonesia adalah teritori bagi bangsa Indonesia dengan 

karakternya yang khas, dan teritori yang 222 jelas dan khas pula. Natie adalah 

segerombolan manusia dengan jiwa le desir d’etre ensemble, dengan jiwa corak dan sifat 

yang sama, serta hidup di wilayah yang satu unit kesatuan. Karena itu, Republik 
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Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara nasional yang meliputi seluruh 

badan natie Indoneisa.223 

Meskipun telah menjadi dasar negara dan filsafat bangsa, dalam sidang-sidang 

konstituante yang berlangsung antara tahun 1957 sampai dengan  1959, pancasila 

mendapat ujian yang cukup berat. Berkat kuatnya dukungan sebagian besar rakyat 

Indonesia, maka melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pancasila tetap tegak sebagai dasar 

negara dan falsafah bangsa bangsa Indonesia. Namun, pihak neo-kolonialis dan kalangan 

yang anti-Pancasila tidak tinggal diam. Setelah peristiwa G 30 S pada tahun 1965, tidak 

hanya Soekarno yang harus “diselesaikan”, bukan hanya Republik hasil Proklamasi yang 

harus diberi warna dan diperlemah, tetapi juga ruh bangsa  yang bernama Pancasila juga 

harus secara halus dan pelan-pelan ditiadakan dari bumi Indonesia. 224 

 

B.2. Momentum Peristiwa Penting, Kemerdekaan dan Kebangsaan 

a. Peristiwa Rengasdengklok 

Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa “Penculikan” yang dilakukan oleh sejumlah 

pemuda dari kelompok Menteng 31 terhadap Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. 

Beberapa orang pemuda yang terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok antara lain 

Soekarni, Jusuf Kunto, Chairul Saleh, dan Shodancho Singgih ( Perwira PETA dari 

Daidan 1 Jakarta sebagai pimpinan rombongan penculikan).225 

          Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan 

harinya,tepatnya tanggal 17Agustus 226 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan 

dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik 
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menggunakan mesin ketik yang “dipinjam” (tepatnya diambil) dari Kantor Kepala 

Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Kandeler. 

 

 

b. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 

          Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan 

singkat sebelum membacakan teks proklamasi. 

“Saudara- saudara sekalian! Saya telah meminta saudara hadir disini, 
untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. 
Berpuluh- puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk 
kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus- ratus tahun. 
Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada 
naiknya ada turunnya. Tetapi, jiwa kita tetap menuju kearah cita-cita. 
Juga didalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan 
nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita 
menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita 
menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. 
Sekarang tibalah saatnya kita benar- benar mengambil nasib bangsa dan 
nasib tanah air kita didalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang 
berani mengambil nasib dalam tangan sendiri yang akan dapat berdiri 
dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah 
dengan pemuka- pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia, 
Permusyawaratan itu seia- sekata berpendapat, bahwa sekaranglah 
datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara- saudara! 
Dengan ini menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah Proklamasi 
kami: 

 
“Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan 
kemerdekaan Indonesia. Hal- hal yang mengenai pemindahan kekuasaan 
dan lain- lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo 
yang sesingkat- singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa 
Indonesia Soekarno/ Hatta.” 

 
“Demikianlah saudara- saudara! Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada 
satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat 
ini, kita menyusun negara kita! Negara merdeka. Negara Republik 
Indonesia merdeka, kekal, dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati 
kemerdekaan kita itu.”    

 
Acara  dilanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih.227 
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Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa  

Indonesia itu berlangsung hanya satu jam, namun khidmat. Sekalipun sangat sederhana, 

namun peristiwa itu telah membawa perubahan yang luar biasa dalam perjalanan 

sejarah bangsa Indonesia. Gema kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok  Nusantara 

dan menyebar  ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai 

bangsa Indonesia pada jawatan-jawatan perhubungan yang penting giat bekerja 

menyiarkan isi proklamasi itu keseluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang 

bekerja pada kantor berita Jepang, Domei, sekalipun telah disegel  oleh pemerintah 

Jepang, mereka berusaha menyebarluaskan  gema proklamasi itu keseluruh dunia.228 

c. Konfrensi Meja Bundar (KMB) 

Usaha  Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di Indonesia dengan cara-

cara kekerasan mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda pun 

terpaksa maju ke meja perundingan  untuk menyelesaikan konfik dengan pihak 

Indonesia. Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, 

dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949, merupakan salah satu perundingan 

yang menjadi tonggak diakuinya kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. 229 

d. Konfrensi Asia Afrika  (1955) 

          Gagasan untuk mempersatukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebenarnya 

tidaklah baru timbul ketika KAA Bandung diadakan. Jauh sebelum pelaksanaan KAA 

1955, Soekarno pada tahun 1927-an dalam sebuah pidato di Bandung antara lain 

mengatakan,”Kalau Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerja sama  dengan Lembu 

Nandi dari India, dengan Sphinx dari Mesir, dengan Gajah putih dari Muangthai, dan 

dengan Banteng dari Indonesia, itulah yang sebetulnya yang membuat Asia-Afrika. 
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          Pidato itu ternyata telah mendorong dan menjadi sumber inspirasi bagi 

penyelenggaaraan Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 18-24 April 1955. 

Persiapan  penyelenggaraannya dibahas oleh lima perdana menteri dari India, Pakistan, 

Ceylon, Birma, dan Indonesia di Kolombo, Ceylon/sri Langka, 28 April-2 Mei 1954. 

Kemudian dimatangkan di Istana Bogor pada 28-29 Desember 1954. 230 

          KAA 1955 memiliki nilai sejarah tinggi. Deklarasi Bandung pada masa itu disebut 

mampu meredam polarisasi permusuhan antara Blok Barat (North Atlantic Treaty 

Organization/NATO) yang dimotori AS dan blok Timur  (Pakta Warsawa) yang 

disponsori Uni Soviet. Di era itu masing-masing blok berusaha menarik negara-negara 

yang masih netral untuk bergabung. Permusuhan yang dilandasi perbedaan ideology, 

kapitalisme versus sosialisme,231 menimbulkan Perang Dingin yang menegangkan. 

Ketika itu, suasana tegang makin panas karena perlombaan senjata nuklir dan ancaman 

pecahnya Perang Dunia III. Namun, Negara-Negara di Asia Afrika berani bersikap kritis 

dan mandiri. 

          KAA merupakan konfrensi pertama bangsa-bangsa yang berbeda warna kulit. 

Mereka berbeda budaya, politik, dan ekonomi mampu menyatukan visi bersama dalam 

deklarasi Dasa Sila Bandung. Secara tidak langsung, semangat Bandung menjadi 

inspirasi dan pendorong lahirnya Negara baru di asia dan Afrika, terbentuknya Gerakan 

Nnon Blok, bahkan mengilhami lahirnya ASEAN. Lahirnya KAA menumbuhkan rasa 

senasib sepenanggungan bagi Negara-negara terjajah.232 

e. Peristiwa G 30 S 

          Pada tahun 1960-an terdapat segitiga kekuatan politik nasioanal yakni PKI, 

Angkatan Darat (beserta partai-partai politik yang berlawanan dengan PKI), dan 

Soekarno sebagai pihak yang senantiasa mencoba menjaga keseimbangan diantara dua 
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kekuatan politik tersebut. Dalam posisinya sebagai penyeimbang itulah, alih-alih 

melakukan pembangunan institusi, dia justru melakukan akumulasi kekuasaan dengan 

banyak melanggar, prinsip-prinsip demokrasi. Pembubaran Konstituante dan 

pembentukan Demokrasi Terpimpin, yang notabene didukung-jika bukan diusulkan- oleh 

Angkatan Darat, adalah momen krusial yang mengantarkan soekarno sebagai seorang 

pemimpin otoriter.  233 

           Pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan menculik dan membunuh 

menteri/panglima TNI AD Letjen Ahmad Yani, Deputty II Men/Pangad Mayjen 

Soeprapto, Deputy III Men/Pangad Mayjen MT. Haryono, Asisten I Men/Pangad Mayjen 

S. Parman, Asisten IV Men/Pangad Brigjen D.I. Panjaitan, Inspektur Kehakiman/Oditur 

Jenderal AD Brigjen Soetoyo Siswomihardjo. Menko Hankam dan Kasab Jenderal 

Nasution, yang menurut rencana juga diculik dan kemudian dibunuh. Di Jawa Tengah, G 

30 S, juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD. Korban itu 

adalah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiyono, Komandan dan Kepala Staf resort Militer 

072/Pamungkas. 234  

B.3.Lebih Dekat dengan Bung Karno 

          Soekarno adalah sosok yang luar biasa. Tidak heran jika para pengamat 

mengatakan bahwa selama 100 tahun belum tentu di Indonesia lahir seorang tokoh 

seperti Soekarno. Dia adalah pemimpin besar, orator hebat, juga diplomat yang ulung. 

Dia telah memberikan asas, metode, dan tujuan perjuangan kebangsaan selama kurun 

waktu tahun 1928 - 1929. 

          Soekarno melalukan tahap-tahap perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka, 

yaitu;  pertama, agitasi massa untuk menggugah semangat nasional (nastional geest). 

Kedua, menggembleng semangat nasional  menjadi tekad nasional (nationale .will). 
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Ketiga, tekad nasional yang diwujudkan dalam aksi massa atau tindakan nasional yang 

nyata (national daad). Pendek kata, menggalang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan 

tersebut (machtsvormin en machtsaan wending).235   

a. Sosok Idealis 

Seorang tokoh besar seperti soekarno memang menjadi bahan kajian yang tidak pernah 

habis dan membosankan. Selalu ada unsur dan polemik baru yang lahir dari tokoh ini di 

sepanjang karier 236 politiknya. 

          Masa pendidikan politik Soekarno  dibentuk di dua kota berbeda yang 

mengenalkannya pada dua ideoligi modern, yaitu sosialisme dan nasionalisme. Di 

Surabaya, Soekarno mengaku pertama kali mengenal Marxisme melalui Alimin ketika 

dia tinggal di asrama. Di asrama ini, dia juga mengenal Muso, Semaun, dan Darsono. 

Mereka adalah orang- orang kiri yang kelak mendirikan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Dari orang- orang sosialis radikal ini, Soekarno juga mulai mendengarkan berbago 

propaganda sosialis yang dilakukan oleh orang- orang Eropa seperti Baars, Reeser, dan 

Hartogh. Pengaruh kaum sosialis ini sangat kuat pada analisis Soekarno tentang 

imperialism, kapitalisme, dan kolonialisme, sehingga kalaupun dia nanti menjadi seorang 

nasionalis, maka dia menjadi seorang nasionalis yang cenderung anti- kapitalisme. 

          Namun, dalam perkembangannya, Soekarno tidak memilih sosialisme radikal. Ada 

dua orang yng mempengaruhi perubahan sosialisme Soekarno. Pengaruh pertama dating 

dari tokoh karismatis Sarekat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto, yang mempunyai basis kuat 

di Surabaya dan seorang penganjur “kapitalisme yang bermoral” serta dasar religious 

bagi sosialisme. Tjokroaminoto secara berangsur- angsur memberikan tugas- tugas dan 

tanggung jawab politik kepada Soekarno yang dengan senang hati dilaksanakannya.237 
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a. Pecinta Seni 

Selama masa kepresidenannya, tercatat hamper 3.000 karya seni rupa yang 

meliputi lukisan, patung, porselin dan kriya, yang menjadi koleksinya. Ribuan koleksi 

tersebut dibukukan dalam tiga jilid buku susunan Dullah, pelukis Istana Presiden 

(1950 – 1960), dan lima jilid buku susunan Lee Man Fong, pelukis Islam Presiden 

(1961 – 1966). Ribuan koleksi yng bernilai historis itu keberadaannya tersebar di 

Istana Merdeka, Istana Negara, Istana Bogor, Istana Batu Tulis, Gedung Agung 

Yogyakarta, dan Istana Tampak Siring, Bali. 238 

          Ribuan koleksi lukisan dan patung tersebut diperoleh dari berbagai upaya 

Soekarno, karena dilandasi minat dan apresiasinya yang tinggi pada karya seni. 

Pengoleksian karya seni itu dilakukan dengan cara membeli langsung ke seniman 

pembuatnya, barter, atau merupakan hadiah dari sejumlah seniman maupun sahabat- 

sahabatnya dari luar negeri. Sebagian besar koleksi lukisannya cenderung berkaitan 

dengan perasaan romantisnya pada alam, kecantikan perempuan, kebudayaan, dan 

kisah perjuangan bangsa Indonesia. Sedangkan koleksi patungnya paling banyak 

berupa perempuan telanjang. Pada dasarnya, Soekarno memang pengagum visi 

keindahan Mooi Indie (Hindia Belanda Jelita), yaitu suatu paham keindahan atau seni 

yang cenderung mengeksploitasi eksotika panorama alam dan kehidupan manusia di 

Hindia Belanda.239 

b. Sikap Otoriter 

Dalam berpolitik, Soekarno mementingkan politik mobilisasi massa. Dia 

bersimpati pada gerakan- gerakan anti- imperialisme, dan mungkin sebagai salah satu 

konsekuensinya. Ia menerima Partai Komunis Indonesia sebagai actor politik yang 

sah, pendukung konsepsi Demokrasi Terpimpin. Dia mencanagkan system politik 
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yang berwatak anti- liberal dan curiga pada pluralisme politik. Soekarno memang 

mementingkan “persatuan” demi “revolusi”.  240 

c. Laki-laki penuh Gaya 

Soekarno memang sosok yang sadar busana. Tak heran jika dia menjadi trensetter 

terkemuka dalam gayabusana di Indonesia, baik dalam masa pemerintahannya, masa- 

masa perjuangan politik di zaman penjajahan, maupun masa reformasi sekarang ini 

ketika pengaruh itu masih terasa.241 

          Kopiah adalah perangkat busana yang dipopulerkan oleh Soekarno sebagai 

identitas nasional. Kopiah, asal katanya adalah kaffiyeh (penutup kepala), pada 

pertengahan dasawarsa 1920-an dikenalkan oleh rakyat jelata di jawa Barat, Jakarta 

serta pesisir utara Pulau Jawa, Keika Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia 

pada 4 Juli 1927, dalam suatu rapat pimpinan partai, dia mengusulkan agar setiap 

warga PNI mengenakan kopiah sebagai identitas nasional. Usul ini segera diterima 

secara bulat, meski ada beberapa di antara pimpinan partai, antara lain Ali 

Sastroamidjojo, yang menolak. Segera setalah keputusan itu, kopiah menjadi penutup 

kepala yang popular di kalangan kaum pergerakan.242 

d. Orator Ulung 

Salah satu daya tarik sekaligus kekuatan Soekarno terletak pada kemampuannya 

berpidato. Pada zamannya, orang rela berdesakan demi mendengarkan pidato 

Soekarno yng disiarkan radio. Ribuan rakyat selalu antusias menghadiri rapat raksasa 

yang menampilkan orasi Bung Karno. Ketika komunikasi lisan lebih popular, pidato 

Bapak Proklamator itu mendapat tempat untuk didengarkan, juga dipatuh. Namun, 
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menjelang kejatuhannya, pidato Bung Karno bagai seruan di padang gurun. Suaranya 

tak lagi didengar. Perintahnya tak lagi dipatuhi. 243 

           Kehadiran Soekarno diyakini akan menyelamatkan bangsanya dari cengkraman 

penjajah. Mitos Ratu Adil ini sempat dipersoalkan oleh hakim colonial Belanda yang 

mengadili Soekarno di Landraad, Bandung, pada tahun 1930. Dalam kesempatan itu, 

Soekarno memaparkan bahwa soal mitos Ratu Adil itu bukanlah bikinannya. Bukan 

pula ciptaan kaum pergerakan, namun karena hati rakyat menangis mengharap 

pertolongan. 

 Presiden Soekarno memang dikenal sebagai orator ulung yang dapat berpidato 

secara berapi- api tentang revolusi nasional, neokolonialisme, dan imperialisme. Dia 

juga sangat percaya pada kekuatan masa- rakyat. Hal tersebut diungkapkannya seperti 

tampak dalam karyanya yaitu Menggali Api Pancasila: “Aku ini bukan apa- apa kalau 

tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat.”  

 Layaknya seorang guru yang cakap, Soekarno mampu menyampaikan 

gagasan- gagasan penting dengan lancar, penuh imajinasi, dan komunikatif. Di 

tangannya, topik- topik bahasan yang sebenarnya berat menjadi gampang dicerna dan 

mudah dipahami masyarakat luas.244  

e. Arsitek Andal 

Soekarno dianggap telah memelopori dan berhasil menangani berbagai proyek besar, 

antara lain Kompleks Asian Games, Hotel Indonesia (HI), Jakarta- Baypass, Masjid 

Istiqlal, dan Tugu Monument Nasional (Monas). 

 Peranan Soekarno dalam dunia arsitektur ternyata besar sekali. Ketika tahun 

1970-an dunia Barat mulai mendengungkan berakhirnya mazhab arsitektur modern 

dengan international style-nya, Soekarno justru mengilhami berdirinya rangkaian 
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resor hotel dalam paduan arsitektur modern dan budaya Jawa kuno. Ini member 

inspirasi kelahiran form fellow culture lewat rangkaian rancangan pembangunan Hotel 

Indonesia, Samudra Beach, Hotel Ambarukmo, Bali Beach, disusul Hotel Banteng 

yang sekarang berubah menjadi Hotel Borobudur. 

 Semangat dan jiwa arsitek Soekarno tercermin dalam waktu cukup panjan, 

yaitu antara tahun 1926 sampai 1965. Peran ganda Soekarno sebagai arsitek lulusan 

THS Bandung tahun 1926, berikut keterampilan politik berdasarkegiatannya di 

masyarakat, dipadukan sebagai kekuatan untuk mewujudkan nation building dan 

national pride melalui karya arsitektur. 255   

f. Pencinta Perempuan   

Soekarno adalah presiden yang menghias ruangan istananya dengan patung- patung 

dan lukisan perempuan cantik tanpa busana. Menurutnya, menghadapi persoalan 

Negara itu indah. Tapi, perempuan juga tidak kalah indah. Dia tidak perlu sembunyi- 

sembunyi soal keondahan perempuan. Oetari, Inggit, Fatmatmawati, Hartini, Ratna 

Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manopo, dan Heldy Djafar adalah 

perempuan – perempuan yang sepengetahuan seluruh rakyat waktu itu hidup bersama 

Soekarno.256 

          Soekarno melihat perempuan dari aspek humaniora dan keindahan. Perempuan 

itu seni. Bagi Soekarno, memimpin Negara adalah senimemimpin. Dipenjara, 

dibuang, dan hidup bertahun- tahundi tempat pengasingan di Pulau Buru adalah seni 

hidup. Berganti- ganti perempuan adalah seni bercinta. Bercinta dengan perempuan 

yang baru dikenalnya, mungkin, keindahan cinta yang lainnya lagi dan seterusnya. 

Presiden kita yang lain merasa dicakar aib ketika ketahuan matanya melirik 

perempuan lain. 
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 “Aku menyukai gadis-gadis yang menarik di sekelilingku, karena gadis-gadis 

ini bagiku tak ubahnya seperti kembang yang sedang mekar dan aku senang  

memandang kembang. “ Itulah Salah satu pengakuan jujur Bung Karno tentang 

perempuan kepada Cindy Adams, wartawati Amerika yang akhirnya disetujui 

Soekarno untuk menulis biografinya yang berjudul Soekarno Penjambung Lidah 

Rakjat Indoneisa (1966). 257 

F. Karya-Karya Bung Karno 

           Bung Karno menerima gelar Doctor Honoris Causa dri 26 (dua puluh enam) 

universitas termasuk 19 (sembilan belas) universitas luar negeri. 

          Dari Bung Karno, sebuah bibliografi yang disusun Yayasan Idayu tercatat karya 

tulis, amanat dan pidato Bung Karno sejumlah 1190 (seribu seratus sembilan puluh) 

buah.  

Buku  karangannya itu antara lain: 

1. Di bawah Bendera Revolusi, jilid I dan II 

2. Indonesia Accuses; Soekarno’s Defence Oration in the Political Trial of 1930. 

3. Imperialisme dan Kapitalisme serta Kejahatan Imperialisme di Indonesia. 

4. Indonesia Menggugat.  

5. Lahirnya Pancasila. 258  

6. Sarinah 

7. Mencapai Indonesia Merdeka 

8. Pancasila Dasar Filsafat Negara Indonesia 

9. Guided Democracy 

10. Manifesto Politik Republik Indonesia 19 Agustus 1959. 

11. Pancasila dan Perdamaian Dunia. 
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12. Ilmu dan Perjuangan 

13. Amanat Proklamasi (Kumpulan Pidato pada Peringatan Hari Proklamasi) 

Terdapat buku-buku mengenai Soekarno koleksi Yayasan Idayu sebanyak 86 

(delapan puluh enam) buah, antara lain: 

1. Bung Karno, Putera Fajar (Solichin Salam) 

2. Bung Karno Bertegak Gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Sejarah oleh 

Universitas Pajajaran Bandung (Dr. Ruslan Abdulgani). 

3. My friend the Dictator (Cindy Adams) 

4. Bung Karno: Bapakku;Kawanku-Guruku (Guntur Soekarno) 

5. Dari Napoleon sampai Bung Karno (Suripto) 

6. Riwayat Ringkas Penghidupan dan Perjuangan Ir. Soekarno (M. Yunan 

Nasution) 

7. Mengenang Dwitunggal Soekarno – Hatta (Yayasan Idayu) 

8. Ideologi in Indonesia: Soekarno’s Indonesian Revolution (Yale University) 

9. Tragedi Bung Karno: Perjalanan Terakhir Seorang Proklamatot (Syamsu 

Hadi).  

10. Soekarno’s Duizend Einlander (Carl Weiss).259 
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BAB IV 

PENDIDIKAN KARAKTER, SERTA KONSEP PEMIKIRAN BUNG KARNO DALAM 

PERSPEKTIF FILSAFAT PANCASILA. 

 

A. Pendidikan Karakter Menurut Bung Karno 

          Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya telah 

ada sejak Islam diturunkan di dunia; seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad  

SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Ajaran 

Islam sendiri sistematika ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, 

ibadah dan mua’amalah, tetapi juga akhlak. Pengamalan ajaran Islam secara utuh 

(kaffah) merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan 

dengan model karakter Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, 

Amanah, Fathonah (STAF). 260  

          Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik yang meliputi komponen; kesadaran, pemahaman,kepedulian, 

dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan , maupun masyarakat 

dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan 

kodratnya.261  

1. Perubahan Kurikulum dan Muatan Pendidikan Karakter  

          Bagaimanapun juga, bangsa yang besar Indonesia ini, telah berusaha sekuat 

tenaga untuk membangun karakter bangsa melalui berbagai wahana, antara lain 

adalah melalui pendidikan  sebagai bagian tak terpisahkan dengan pembangunan 

bangsa itu sendiri. Bung Karno, sebagai salah seorang dari pendiri bangsa dan negara 
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( the founding fathers) dan sekaligus sebagai presiden pertama 262 Republik Indonesia 

telah menyatakan tentang pentingnya nation and character building. Namun dalam 

pelaksanaannya, gagasan besar ini mungkin saja kurang dipedomani oleh panduan 

operasional dalam segala bidang .  

           Gagasan besar Nation and Character Building yang didengungkan oleh Bung 

Karno dan Bung Hatta tidak sepenuhnya dapat dijabarkan ke dalam program dan 

kegiatan operasional dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini 

terjadi karena pada saat itu negara yang baru merdeka ini telah dihadapkan pada 

masalah-masalah besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri telah 

terjadi beberapa pergolakan bersenjata untuk keluar dari NKRI. Dari luar negeri, 

mantan penjajah telah berhasil membangun proyek disintegrasi di bekas jajahannya, 

Indonesia. Dengan demikian pelaksanaan konsep nation building menjadi lebih 

menonjol dengan program dan kegiatan yang bernuansa kemiliteran dan keamanan 

dibandingkan dengan 263 program dan kegiatan Nation and Character Building yang 

dilaksanakan melalui program pendidikan. 

          Sebagaimana kita ketahui, sejak bangsa dan negara kita berhasil dapat mencapai 

kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di Indonesia telah 

memiliki kurikulum untuk satuan pendidikan sekolah dan mengembangkan kurikulum 

itu untuk penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum yang  pertama di Indonesia  

dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Hal ini merupakan satu upaya dan keberhasilan 

yang sangat besar, karena pada saat-saat genting mempertahankan kemerdekaan, para 

pegiat  pendidikan telah berhasil menyusun Rencana Pelajaran 1947 itu. Pada saat ini 

istilah kurikulum itu dinamakan  Rencana Pelajaran 1947. 
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          Salah satu mata pelajaran dalam kurikulum itu adalah Pendidikan Moral (Moral 

Education) dengan 1 jam pelajaran di kelas I, II, dan III, serta 2 jam pelajaran dikelas 

IV. Disamping itu diajarkan pula mata pelajaran Pendidikan Agama (Religion 

Education) dengan 2 jam pelajaran dikelas IV saja.264  

         Selanjutnya untuk Sekolah Menengah Pertama dalam Kurikulum sebelum 1962, 

mata pelajaran Pendidikan Moral tidak disediakan jam pelajaran khusus, karena 

diintegrasikan dalam semua mata pelajaran dan dalam kegiatan- kegiatan khusus yang 

dilaksanakan oleh sekolah. Untuk ini, mata pelajaran Pendidikan Moral secara khusus 

diberikan 2 jam pelajaran untuk kelas I, II, dan II SMP. 

          Cukup lama kurikulum pertama ini digunakan di sekolah. Tujuh belasan tahunan 

Rencana Pelajaran 1947 telah menjadi komponen utama dalam sistem pendidikan 

nasional kita. Kurikulum yang dikenaldengan Rencana Pelajaran 1947 kemudian 

dikembangkan dan disempurnakan Rencana Pelajaran 1964. Lagi- lagi kita masih 

menggunakan istilah Rencana Pelajaran, dan belum menggunakan istilah kurikulum. 

Dalam Rencana Pelajaran 1964, kedudukan mata pelajaran Pendidikan Moral dan 265 

Pendidikan Agama diklasifikasikan kedalam kelompok mata pelajaran pertama, yang 

disebut Pengembangan Moral (Development of Moral). Satu posisi yang penting dalam 

struktur kurikulum untuk satuan pendidikan sekolah. 

 Dalam periode berikutnya, tahun 1968, ada beberapa perkembangan kurikulum yang 

dapat dijelaskan dalam buku ini. 

 Pertama, istilah kurikulum mulai digunakan, dan tidak lagi menggunakan istilah 

Rencana Pelajaran. 

 Kedua, telah terjadi proses integrasi atau fusi mata pelajaran. Beberapa mata 

pelajaran sejenis yang terpisah- pisah (separated curriculum) mengalami integrasi atau 
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fusi menjadi kurikulum terintegrasi (integrated curriculum). Sebagai contoh, mata 

pelajaran biologi, zoologi, fisika, dan sebagainya akan menjadi satu mata 266   pelajaran 

yang terintegrasi, yakni Sciences atau Natural Sciences atau Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA). Demikian juga dengan mata pelajaran sejarah, geografi, antropologi, dan yang 

sejenis, akan mengalami integrasi pula menjadi mata pelajaran social studies atau Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). 

          Kelahiran Kurikulum 1968 telah mengakhiri penggunaan Rencana Pelajaran 

1968, dan tidak lagi menggunakan kurikulum terpisah- pisah (separated curriculum), 

dan mulai menggunakan kurikulum terintegrasi (integrated curriculum). Dengan 

menggunakan kurikulum terintegrasi atau kurikulum terpadu ini, salah satu akibatnya 

jumlah mata pelajaran dalam Rencana  Kurikulum 1968 menjadi lebih sedikit 

dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran dalam Rencana Pelajaran 1947 dan 

Rencana Pelajaran 1964.267 

          Dalam Kurikulum 1968 tersebut, pendidikan karakter lebih diserahkan kepada 

satu mata pelajaran Pendidikan Agama (Religion Education). Bukan Pendidikan Moral 

(Moral Education), seperti dalam struktur kurikulum dalam Rencana Pelajaran 1947 dan 

Rencana Pelajaran 1964. Dengan demikian, dalam kurikulum 1968, Moral Education 

sudah tidak tampak lagi.  

           Selaras dengan Kurikulum Sekolah Dasar 1968 tersebut Kurikulum SMP 1968 

juga tidak lagi mencantumkan mata pelajaran Pendidikan Moral (Moral Education) yang 

biasanya berdampingan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama (Religion 

Education). Yang tercantum dalam Kurikulum SMP 1968 adalah mata pelajaran 

Citizenship Education dan Religion Education, Bahasa Indonesia Education, local 
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languange, dan Sport Education, sebagai  bagian dari kelompok mata pelajaran 

Development of Pancasila Spirit 

           Dalam Kurikulum 1975, kurikulum di Indoesia mulai memasukkan mata 

pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kedalam struktur kurikulum di Sekolah 

Dasar sampai  

dengan di Perguruian Tinggi. Kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama 1975 sebagai penyempurnaan Kurikulum 1968.268  

          Dibandingkan dengan Kurikulum SD, maka mata pelajaran dalam Kurikulum 

SMP dibagi dalam tiga klasifikasi mata pelajaran, yaitu: (1) General Education, (2) 

Academic Education, dan (3) Skills Education. Baik dalam Kurikulum SD maupun 

Kurikulum SMP, kedua-duanya terdapat Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Bahkan 

mata pelajaran ini diberikan juga sampai pada jenjang Pendidikan Menengah sampai 

dengan Pendidikan Tinggi. 

          Perkembangan selanjutnya kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah 

adalah lahirnya Kurikulum 1984 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Dalam 

Kurikulum 1984, selain ada mata pelajaran sejarah dalam pelajaran IPS, ada mata 

pelajaran baru yang dikenal dengan Pendidikan  Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). 

Selain itu, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) masih diberikan berdampingan dengan 

mata pelajaran Pendidikan Agama. 

          Perkembangan selanjutnya, kurikulum 1984 diganti lagi menjadi Kurikulum 1994  

yang menggabungkan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dengan mata 

pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ke dalam satu mata pelajaran PSPB 

(Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), dengan pertimbangan karena sudah menjadi 

bagian dari mata pelajaran IPS. Kurikulum 1994 pun kemudian berkembang lagi 
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menjadi kurikulum 1999 yang kemudian lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). 

          Memasuki era teknologi informasi, kebijakan baru tentang kurikulum adalah 

menyerahkan sepenuhnya penyusunan  penyusunan kurikulum kepada pemangku 

kepentingan  pada satuan pendidikan, berdasarkan azas desentralisasi dan otonomi 

pendidikan. Hal ini selaras dengan penerapan konsep Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS). Oleh karena itu, maka lahirlah kebijakan pengembangan kurikulum yang 

terkenal dengan nama Kurikulum Tingkat Satuan 269 Pendidikan (KTSP). Meskipun 

setiap satuan pendidikan telah memiliki kemandirian untuk menentukan kurikulumnya 

sendiri, pemerintah tetap memiliki kewajiban dalam menetapkan standar nasional 

pendidikan, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Pasal 2 PP tersebut telah menetapkan tentang lingkup Standar 

Nasional Pendidikan, yang meliputi; 

 

1. Standar isi; 

2. Standar proses; 

3. Standar kompetensi lulusan; 

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan; 

5. Standar saranan dan prasarana; 

6. Standar pengelolaan; 

7. Standar pembiayaan; dan 

8. Standar penilaian pendidikan. 
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Adapun lingkup materi dalam kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, 

dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:  

1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 270  

3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

4. Kelompok estetika; 

5. Kelompok mata pelajaran jasmani; olah raga, dan kesehatan. 

Dalam ketentuan dalam PP tersebut; jelas bahwa  pendidikan karakter terutama 

terdapat dalam (1) kelompok mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, dan (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

Berdasarkan uraian singkat tentang sejarah perkembangan kurikulum dalam sistem 

pendidikan nasional, pendidikan karakter di Indonesia memang telah mengalami pasang 

surut, dengan aneka ragam variasinya. 

Pada awalnya pada tahun 1947, dikenal mata pelajaran yang berdiri-sendiri dengan 

nama Pendidikan Moral. Struktur kurikulum ini, Pendidikan Moral  dan Pendidikan 

Agama merupakan mata pelajaran yang berdiri-sendiri. Namun diletakkan pada urutan 

nomor yang paling bawah, yaitu nomor 14 dan 15.  

Dalam struktur  Kurikulum 1964, mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pendidikan 

Agama masih menjadi mata pelajaran yang  berdiri-sendiri, dan bahkan Pendidikan 

Agama diletakkan pada urutan nomor satu dan Pendidikan Moral diletakkan pada 

urutan nomor dua. Kedua mata pelajaran ini menjadi satu kelompok mata pelajaran 

Moral Development. 

Dalam Kurikulum 1968, masuklah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

Dalam kurikulum ini mata pelajaran Pendidikan Moral tidak ada lagi. Kurikulum ini 
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termasuk terintegrasi (integrated curuculum), yang berusaha mengintegrasikan 

beberapa mata pelajaran sejenis menjadi satu mata pelajaran, seperti lahirnya mata 

pelajaran IPA dan IPS. 

Dalam Kurikulum 1975, lahirlah mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila 

sebagai pengganti mata pelajaran Pendidikan 271 Kewarganegaraan. Dalam kurikulum 

ini, mata pelajaran moral juga tidak ada lagi. 

Kurikulum 1984 dapat dikatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. 

Mata pelajaran Pendidikan Moral sebagai mata pelajaran yang berdiri-sendiri sudah 

barang tentu masih tidak ada. Mata pelajaran Pendidikan Agama, sebagai garda 

terdepan dalam mengawal karakter dan moral di negeri ini. Dalam kurikulum ini telah 

lahir mata pelajaran PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa) sebagai suatu mata 

pelajaran yang berdiri-sendiri disamping ada mata pelajaran IPS, yang termasuk di 

dalamnya adalah materi mata pelajaran sejarah Indonesia. 

Dalam Kurikulum 1994, mata pelajaran PMP dan Pendidikan Kewarganegaraan 

digabung menjadi suatu mata pelajaran tersendiri menjadi mata pelajaran PMP dan 

Kewarganegaraan. Sedang mata pelajaran PSPB sudah tidak ada lagi. 

Dalam Kurikulum Berbasasis Kompetensi, struktur mata pelajarannya masih tidak 

banyak berubah dari Kurikulum 1994. Sampai dengan lahirnya Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang lahir berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional  Pendidikan, nasib mata pelajaran Pendidikan Moral belum diketahui 

rimbanya. Materi Pendidikan Moral lebih banyak masuk ke dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama, PMP dan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun, dalam PP tersebut 

tertuang tentang pengelompokan mata pelajaran, yang dua kelompok mata pelajaran itu 

tertuang materi pendidikan karakter atau moral, yaitu (1) kelompok mata pelajaran 
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agama dan akhlak mulia, dan (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 

kepribadian. 

Apa pun kurikulumnya, pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah memang harus 

melalui KTSP yang telah diwarnai dengan 272 pendidikan karakter. Inilah proses 

perencanaan yang matang untuk melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. 273 

2. Pilar – Pilar Pendidikan Karakter 

          Istilah karakter diartikan sama dengan budi pekerti. Adapun budi pekerti itu 

sendiri memiliki arti perbuatan (bahasa jawa : pekerti) yang dilandasi atau dilahirkan 

dari pikiran yang jernih dan baik (bahasa jawa : budi). Pembentukan karakter atau budi 

pekerti ini melibatkan banyak faktor dan banyak pihak.  Dari sisi substansi, berbagai 

nilai kemuliaan atau keluhuran yang berasal dari agama, falsafah negara, sistem 

perundang- undangan, budaya masyarakat maupun berbagai teori pendidikan, 

merupakan ‘bahan baku’ terbentuknya budi pekerti. Sedangkan dari sisi pelaku, 

pembentukan budi pekerti melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, 

maupun pemerintah. 274 

          Selanjutnya, dijelaskan oleh Prof. Dr.H. Suyatno, M.Pd dari universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta bahwa strategi mikro Pembentukan karakter 

atau budi pekerti di tingkat sekolah meliputi KBM (Kegiatan Belajar mengajar) di 

kelas, budaya sekolah (kegiatan/aktivitas keseharian di sekolah), kegiiatan 

ekstrakurikuler, maupun kegiatan/ aktivitas keseharian di rumah dan masyarakat, harus 

berjalan secara simultan dan sinergis.  275 
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        Terkait dengan upaya untuk mengembangkan materi kurikulum tentang 

pendidikan karakter,  pusat kurikulum, Balitbang Diknas, telah merumuskan 18 

(delapan belas) pilar nilai karakter yang harus dikembangkan untuk anak didik 

Indonesia. Kedelapan belas nilai beserta diskripsi untuk masing- masing nilai dapat 

dijelaskan dalam tabel berikut : 

No Pilar Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 
agama yang dianutnya,, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 
agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2 Jujur Perilku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 
tindakan dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 
suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang 
berbeda dari dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan peraturan. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh- sungguh dalam 
mengatasi berbagai hambatan belajar dann tugas, serta 
menyelesaikan tugas dan sebaik- baiknya. 

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri Sikap dan Perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 
lain dalam menyelesaikan tugas- tugas. 

8 Demokratis 
 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yng menilai sama hak 
dan kewajiban dirinya dann orang lain. 276 

 

9 Rasa Ingin 
Tahu 

Sikap dan Tindakan yang selalu berupay untuk mengetahui 
lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 
dilihat dan didengar. 

10 Semangat 
Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 
menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas 
kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah 
Air 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 
kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 
bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 
politik bangsa. 

                                                        
276 Ibid,  h. 66 



 

 
 

12 Menghargai 
Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 
menghasilkan sesuai yang berguna bagi masyarakat, dan 
mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/ 
Komunikatif 

Tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, 
bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain 
merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar 
Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk  membaca berbagai 
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16 Peduli 
Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 
kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan 
mengembangkan upaya- upaya untuk memperbaiki 
kerusakan alam yang sudah terjadi 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18 Tanggung 
Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri. 
.277 
 

3. Semangat  “Nasionalisme”,  Sebagai elemen Pendidikan Karakter  

          Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaiakan pidato yang di kenal dengan hari pancasila, 

yang menerangkan perbedaan Negara Indonesia dengan negara yang lain, yang terletek hanya lah dalam 

perjuangannya dan bagaimana mendirikan negara yang di bangun berdasarkan Nation and character 

building. Soekarno mengatakan:  

          Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia  

 
Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadi koesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkan saya memakai 
perkataan “Kebangsaan”ini!saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah 
saudara salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia adalah dasar kebangsaan. 
Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit,tetapi saya menghendaki satu national staat, 
seperti saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh seberapa hari yang lalu. Satu national staat 
Indonesia bukan berarti staat yang sempit. Sebagai Ki Bagoes Hadikoesoemo katakana kemarin, maka 
tuan adalah orang bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas 
satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, 
kita dasarkan negara Indonesia. Satu national staat! Hal ini perlu diterangkan lebih dahulu, meski saya di 
dalam rapat besar di Taman Reden Saleh sedikit-sedikit 
sudah menerangkannya, marilah saya terangkan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: apakah 
yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurur Ernest Renan syarat bangsa ialah”le desir 
d‟entre ensemble”, yaitu Kehendak akan bersatu”.  
Kalau kita lihat difinisi orang lain, yaitu Otto bauer, di dalam bukunya “Die  Nationalitatenfrage”disitu 
ditanyakan:“Was ist eine Nation?”dan jawabanya ialah: “Eine Nation ist eine Schiksalgemeinschaft 
erwachsence Charactergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu Natie. (Bangsa adalah satu 
persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib). Orang yang tempat tidak dapat dipisahkan! 
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Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya 
melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaft”-nya dan perasaan orangnya, “I ame et le 
desir”. Mereka hanya mengigat bumi yang di diami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu 
tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT. Membuat peta dunia, kita dapat menunjukan 

di mana “Kesatuan-kesatuan” di situ. 278 
 

          Soekarno di dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi mengatakan 

Nasinalisme kita ialah suatu nasionalisme, yang menerima rasa hidupnya ;   

Nasionalisme kita  ialah nasionalisme ke-Timuran, dan sekali-kali bukanlah nasionalisme ke-Barat-an, 
jang menurut perkataan C.R. Das adalah suatu nasionalisme jang serang-menjerang, suatu nasionalisme 
jang mengedjar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan jang menghitung-hitung untung atau 
rugi”...Nasionalisme kita adalah nasionalisme  jang membuat kita mendjadi “perkataan Tuhan”, dan 
membuat kita mendjadi  “hidup didalam Roch”.279 
 
          Pada 17 Mei 1956, Presiden Soekarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidatonya di 

depan Kongres Amerika Serikat. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama Newyork Times pada 

hari berikutnya, dalam pidatonya Soekarno dengan gigih menyerang kolonialisme. Berikut petikan pidato 

Soekarno dalam forum tersebut: 

.......Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu 
kolonialisme telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad....perjuangan itu belum 
selesai. Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika 
masih berada dibawah dominasi kolonial, belum bisa menikmati kemerdekaan.... 
 
Menariknya, pidato Soekarno yang keras terhadap-negara Barat dalam petikan kutipan diatas justru 

mendapat sambutan luar biasa di Amerika Serikat. 

          Demikianlah, Soekarno adalah seorang yang konsisten menyuarakan sikapnya yang menentang 

kolonialisme dan neokolonialisme serta imperialisme. Soekarno mencurahkan seluruh daya dan upaya 

untuk membangun kekuatan nasional dan internasional dalam rangka memutus mata rantai kolonialisme 

dan neokolonialisme serta imperialisme internasional.. 280  17 Agustus 1963 di Jakarta, Presiden 

Soekarno mengatakan: 

.......kesatuan dan persatuan yang saya maksudkan itu adalah satu tuntutan daripada Nationbuilding dan  
Characterbuilding, dapatkah Nation  terbentuk jikalau di kalangan Nation itu sengaja dipupuk phobi-
phobian  antara kita dengan kita? Saya telah membentuk LPKB-Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa-, 
untuk mempercepat Nationbuilding dan Characterbuilding itu, dan pimpinannya sehari-hari saya 
serahkan kepada Wampa Roeslan Abdulgani. Salah satu pesanan saya kepada Saudara Roeslan ialah, 
untuk memberi pengertian tentang salahnya Phobi-phobian. 281 
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           Untuk  memperluas ajaran Pancasila, pada tahun 1979 didirikanlah sebuah tim untuk advis dan 

instruksi, yang disingkat menjadi BP7. Roeslan Abdulgani yang diakui sebagai pemikir ide-ide 

Soekarno, yang sesudah Soekarno wafat berbalik ke Orde Baru, diserahi pimpinaannya. Tahun 1983, 

Pancasila resmi dinyatakan sebagai doktrin negara.282  

           Bagaiamana pun konsep kebangsaan ini dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-

pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lain saling berinteraksi dan saling 

mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorvosa dalam campuran budaya dan 

sintesannya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian 

terkristalisasi dalam kebangsaan. 

          Soekarno mampu membuktikan fahamnya untuk menyatukan seluruh element bangsa Indonesia. 

Tentu element-elemnet masyarakat tersebut berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, agama yang 

berbeda-beda Mengenai pemikiran Soekarno tentang politik nasional ataupun   mengenai pendidikan. 

Walaupun pendidikan selalu berganti kebijakan, pada intinya tujuan pendidikan di masa kepemimpinan 

Presiden Soekarno mengarah pada penanaman jiwa Nation and Character Building. Hal ini dapat dilihat 

pada salah satu isi penentapan Presiden RI nomor 19 tahun 1965 berbunyi : 

“Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation and Character Building) yang membina suatu 
bangsa yang mampu atas tanggung jawab sendiri menyelesaikan revolusinya, tahap demi tahap, dengan 
pengertian bahwa agama adalah unsur mutlak dalam rangka Nation and Character Building sesuai 
dengan ketetapan MPRS tahun 1960.” 283 
 
 
Kemudian di tegaskan juga melalui resolusi MPRS No.III/Res/MPRS/1966 di tetapkan dalam pasal-

pasalnya mengenai pembinaan kesatuan bangsa, dimana pendidikan harus mengintensifkan pendidikan 

agama sebagai unsur mutlak National dan Character Building di semua sekolah dan lembaga pendidikan 

dengan memberikan kesempatan yang seimbang.284 

          Melihat realitas sosial budaya bangsa Indonesia Ir. Soekarno berfikiran pada format bangsa yang 

ideal menurut beliau, Dari konsep Nation and Charakter Building yang dimaksud pada prinsipnya 

membentuk tatanan masyarakat yang berkebudayaan berlandaskan budi hati nurani dan ber-Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Dengan tujuan membentuk masyarakat yang adil, makmur berkesejahteraan, yang 

didalamnya masyarakat saling gotong-royong bekerja untuk mencapai tujuan nasional tersebut.  
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          Menurut Soekarno, sejarah memiliki makna penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk memahami identitas diri dan jiwa bangsa soekarno menyebutnya dengan istilah nation and 

character buliding hal ini ia pertegas dalam pidato jas merah sesungguhnya toh bahwa membangun suatu 

bangsa, membangun ekonomi, membangun pertahanan, membangun pendidikan adalah pertaman-tama 

adalah membangun jiwa bangsa.285  

          Ide Nation and Character Building Indonesia yang diharapkan mampu menjadi landasan nasional 

dalam membangun bangsa ini. Adapun dalam mewujudkan ide tersebut Ir. Soekarno telah 

memformulasikan ajarannya pada konsep Panca Azimat Revolusi yang berisikan pada Nasakom, 

Pancasila, Manipol/USDEK, Trisakti, Berdikari. Secara implicit ajaran tersebut berisikan pada : 

pertama,rasa persatuan dan kesatuan didalam masyarakat Indonesia, agama, suku, ras, dan kebudayaan 

Kedua, kepribadian bangsa diejawentahkan dalam dasar negara, 

ketiga, kebijakan pemerintah tentang pembangunan manusia seutuhnya 

 keempat, ekonomi sebagai bentuk kekuatan yang paling mendasar dari bangunan bangsa, perilaku 

politik negara dan karakter bangsa sebagai identitas, 

kelima, kerjasama diantara negara-negara yang seide, senasib dan berkeinginan untuk membangun 

bangsa yang tidak tergantung terhadap bangsa kapitalis. Dari semua konsep tersebut Ir. Soekarno 

mendasarkan ide Nation and Character Building Indonesia yang harus dilakukan antara pemimpinan 

bangsa bekerjasama dengan seluruh rakyat Indonesia. 

          Awal abad XXI merupakan tonggak sejarah mengkristalnya aliran-aliran dalam politik nasional 

sebelum kemerdekaan. Aliran-aliran ini merasuk dalam sikap, perilaku dan tujuan masing-masing 

golongan untuk mewujudkan cita-citanya. Di- dalam realitas ini Ir. Soekarno ada tiga aliran yang sangat 

dominan yaitu: Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Ketiga-tiganya saling menunjukkan eksistensi 

dan platform gerakan, disamping membentuk karakter masyarakat pengikutnya. Soekarno dalam menulis 

sebuah artikel panjang di Indonesia Muda 

dengan judul “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme” pokok-pokok pemikiran yang di tuangkan dalam 

tulisan itu adalah bahwa gerakan Marxis dan nasionalis di Indonesia berasal dari satu dasar yang sama, 

yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kapitalisme dan imperialisme Barat. Dalam artikel tersebut ia 

berpendapat bahwa ketiga aliran tersebut dapat bersatu dalam perjuangan melawan musuh utama 286 
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          Ir. Soekarno melihat tiga aliran tersebut mempunyai potensi konflik tinggi apabila tidak bersatu, 

sedangkan persatuan tonggak utama dalam mencapai kemerdekaan. Dalam hal ini Ir. Soekarno 

menegaskan persatuan ketiga aliran tersebut, hal ini terungkap dalam Nasakom. Ir. Soekarno 

berpendapat:  

 
 “Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu 
negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain, membuktikan pula bahwa ketiga golongan ini bisa 
bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang maha besar, dan maha kuat satu ombak taufan yang tak 
dapat ditahan terjangnya, itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya.287 
 
          Dilihat dari tujuan penulisan artikel itu, maka ide persatuan itu mungkin lebih tepat di maksukkan 

dalam katagori asas perjuangan namun tulisan itu merupakan cikal bakal dari ide nasionalisme yang akan 

dirumuskan Soekarno. Walaupun Sekarno tidak mengiginkan seorang nasionalis berubah menjadi Islam 

dan Marxsis, atau seorang Marxsis berbalik menjadi nasionalis atau Islamis-karena persatuan yang 

dimaksudkannya adalah kerukunan, persatuan antara ketiga golongan. Di mana ketiga aliran tersebut 

bersepakat dalam hal kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, sama-sama bersifat sosialistis dan 

sama-sama anti imperialis dan kapitalis. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan ketiga aliran tersebut, 

menurut Soekarno dapat bersatu di samping adanya persamaan nasib, sama-sama terjajah, tidak merdeka, 

tertindas dan lain sebagainya.288 

 

B. Pendidikan Karakter Bung Karno Dalam Perspektif Filsafat Pancasila. 

1. Membangun Karakter Bangsa dengan Visi Global Yang Berkearifan Lokal  

Dewasa ini dalam dunia pendidikan Indonesia baik dalam teori maupun dalam praktik pendidikan, lebih 

banyak mengacu pada pandangan tokoh-tokoh Barat, dibandingkan dengan mengacu pada pandangan 

tokoh-tokoh nasional bangsa Indonesia sendiri. Padahal pandangan tokoh-tokoh asing itu tidak dapat 

lepas dari pengaruh pandangan tentang filosofi, ideologi, politik, sosio-budaya dan ekonomi yang 

diyakininya. Dengan perkataan lain kita lebih cenderung gandrung untuk menjadi orang lain dari pada 

menjadi diri kita sendiri. Di samping itu pendidikan lebih cenderung mengedepankan hal-hal yang 

bersifat ekonomis-teknis dan kurang hirau dengan hal-hal lebih bersifat fondasional yang memperkokoh 

gerak langkah pendidikan nasional yang prospektif –antisipatif. Kita memang gandrung untuk 

membangun pendidikan, untuk tumbuh dan berubah secara progresif, namun bukan dengan harga 

setinggi penghancuran eksistensi dan esensi jati diri bangsa sendiri. Kita ingin turut mengenyam dan 
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menyumbang kemajuan ilmu dan teknologi yang spektakuler, namun bukan kemajuan semu yang secara 

”built-in” mengandung kekalahan total dipandang dari segi nilai-nilai filosofi, nilai-nilai ideologi dan 

nilai-nilai budaya kita sendiri. Untuk itu, dipandang penting mengkaji pandangan Bung Karno tentang  

Filsafat Pancasila dan pendidikan karakter, selain Bung Karno sebagai penggali Pancasila, juga sangat 

menekankan urgensi membangun jiwa. 289   

           Sesungguhnya pengertian Pancasila dapat dibedakan menjadi dua , yaitu pertama, Pancasila 

formal yang berupa pengertian yang kemudian dituangkan dalam rumusan tertulis dalam dokumen-

dokumen penting; dan kedua, Pancasila material yang hidup dan berkembang dalam sejarah , peradaban, 

agama, hidup bersifat gotong royong. Kemudian setelah proses Pancasila formal terbentuk maka 

muncullah Konsep Pancasila operasional, yang nilai-nilai di dalamnya diaktualisasikan dan direalisasikan 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Untuk lebih jelasnya lihat skema;   290 

 

   Pancasila Formal 

 

 

 

 

                 Pancasila Material   Pancasila Operasional 

 

        Dari skema diatas sesungguhnya dapat ditunjukkan bahwa perumusan Pancasila 

menjadi ideologi bangsa dan dasar falsafah negara melalui pengangkatan nilai-nilai yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sebagai Causa Materialis-nya. Hal 

ini menunjukkan betapa perumusan Pancasila sebagai sebuah ideologi melalui pemahaman 

dealektis antara kenyataan riil dengan harapan-harapan yang dicoba dikembangkan. 291 
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         Walaupun reformasi telah berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Baru yang represif 

dan otoriter, namun realitasnya belum juga berhasil  melakukan pembangunan yang 

mantap di dalam memperbaiki nasib masyarakat, terutama di daerah. Tanpa disadari, 

reformasi justru memicu munculnya gerakan demi   gerakan yang bersumber pada 

fanatisme golongan, kelompok, etnis, serta agama sebagai kekuatan sosial dan politik baru 

yang dominan. Dimana gerakan tersebut langsung tak langsung telah memicu terjadinya  

konflik diberbagai wilayah tanah air , seperti tragedi Aceh, Sampit, Kalimantan barat, 

Papua, Ambon, Lombok, dan lain-lain. Padahal dalam kehidupan sosialnya, semua orang 

senantiasa memerlukan bantuan dan kerjasama. 292 

         Pada hakekatnya, pembangunan masyarakat membutuhkan modal sosial, ketahanan 

lokal, dan penyesuaian unsur-unsur budaya lokal dan kemungkinan penerapannya dalam 

kebudayaan nasional dan global. Hal itu sekaligus merupakan upaya kongkret terhadap 

pelestarian nilai etika sosial dalam masyarakat lokal, dan juga dapat menguntungkan 

budaya lokal lain yang menerimanya. Lebih jauh, penetrasi nilai budaya asing dapat 

diseleksi sekiranya ada yang tidak sesuai dengan nilai dan norma adat masyarakat lokal, 

dan perlu diantisipasi agar kekuatan dan keunggulan daerah (lokal wisdom) tetap eksis dan 

berdaya guna bagi pembangunan masyarakat. 293 

          Yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional maupun daerah, yang jika 

potensinya digali, dikembangkan, diperkuat dan ditingkatkan secara terprogram dan 

berkelanjutan, sehingga dapat berguna bagi kualitas hidup, memperkokoh jati diri berdasar 

filsafat Pancasila, solidaritas sosial dan persatuan untuk membangun karakter bangsa.  294 

          Jatidiri terwujud dalam budaya lokal dapat dipahami sebagai kegiatan manusia secara 

fisik-material, kondisi moral, mental dan spiritual, mulai dari proses usaha akan penertiban 

diri sebagai pribadi dan kebersamaan dalam kelompok masyarakat, sehingga membudaya 
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dalam totalitas kehidupan. Jelasnya budaya lokal merupakan pengertian, pendapat atau 

paham, pandangan hidup, rancangan cita-cita yang telah ada dipikirkan masyarakatnya. 

Budaya lokal dimaksudkan  sebagai budaya yang bukan saja berasal dari penduduk asli, 

tetapi juga budaya yang dibawa para pendatang dimana terjadi akulturasi secara dinamis di 

daerah tertentu. Sebagao contoh dalam budaya Lampung terdapat filsafat hidup Piil 

Pesenggiri  dan Budaya Muakhi  yang didalamnya terkandung esensi atau hakiki budaya 

yang bersifat abstrak karena didasarkan atas pandangan dan pengalaman hidup manusia 

yang berbeda satu sama lainnya. Meski terdapat budaya Lampung yang bersifat plural dan 

dinamis, tetapi akulturasi yang terjadi dapat bersinergi dan berguna bagi pembangunan 

daerah. 

          Dinamika sosial yang terjadi mengindikasikan, sudah terlampau banyak korban nyawa 

atau cacat warga bangsa yang tidak berdosa, harta benda, kehilangan sumber 

penghidupan, hancurnya infrastruktur, ekonomi sosial pendidikan dan lainnya, akibat 

tindakan dan gerakan yang mengatasnamakan ideologi kebebasan. 295 

         Dalam konteks pergeseran, ini bukan hanya imaginasi tentang budaya yang 

mengalami suatu keberlanjutan, atas asumsi adanya pewarisan kebudayaan, mengalami 

gugatan dan tidak berlaku, tetapi juga disintegrasi dan konflik justru menjadi bagian 

penting dalam keseluruhan tatanan sosial. Kalau sebe;lumnya diyakini bahwa sifat-sifat 

baik dan buruk orang tua diturunkan dan berlanjut pada anak-anak, maka kita kemudian 

tidak perlu dan kecewa jika karakter itu terjadi dalam bentuk lain yang juga tidak pernah 

disebut “devian”. Pembentuk dan dan penentu nilai tidak lagi hanya terletak pada orang 

tua, tetapi sudah pada institusi-institusi  lain diluar keluarga. 

          Sebuah keluarga baik-baik dan terhormat dapat saja, dan tidak perlu heran, 

melahirkan seorang anak yang bengal dan tidak diharapkan, karena determinan dalam 
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pembentukan anak bukan hanya orang tua, tetapi juga media, teman sebaya, pendidikan, 

dan bahkan pasar. 296 

          Kebudayaan modern dewasa ini ditandai dengan meningkatnya industrialisasi. Bahwa 

pada era industri sekarang ini kebudayaan telah menjadi sistem jaringan kehidupan yang 

menguasai manusia dan membuat manusia tidak berdaya menghadapi dilema kebudayaan 

yang kompleks.297  

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila  adalah merupakan Kristalisasi  nilai-nilai  luhur 

bangsa Indonesia, dan kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak kebudayaan daerah, dan 

salah satu puncak kebudayaan daerah adalah Piil Pesenggikhi. Piil Pesenggikhi merupakan aturan , 

standar atau ukuran. Dengan demikian Piil Pesenggikhi adalah sesuatu yang sudah pasti yang dapat 

dijadikan aturan, standar atau ukuran bagi kehidupan sosial. Piil Pesenggikhi yang terdiri-dari:  

a. Nemui Nyimah (hormat/santun/produktif) 

b. Nengah Nyapur (berdaya saing) 

c. Sakai Sambayan (Kerjasama) 

d. Juluk Adek (Giat bekerja/prestasi/prestise). 298 

 

          Keempat hal diatas merupakan aturan, standar, atau ukuran, lebih lanjut Piil Pesenggikhi itu 

adalah kepastian, karena itu sikap dan prilaku pendukung Piil Pesenggikhi  sebagai acuan norma 

moralitas manusia harus diuji dengan tiga masalah pokok yaitu; 

a. Perbuatan Manusia 

b. Tujuan Manusia 

c. Hakikat Manusia 

pada umumnya setiap aktivitas mempunyai tujuan, dikatakan juga sebagai tujuan akhir. 

Perbuatan manusia itu adalah merupakan proses untuk mencapai tujuan akhir, segala sesuatunya akan 

dianggap baik manakala dapat menyegarkan tercapainya tujuan. Dari penjelasan diatas kita bisa 

menyimpulkan bahwa tujuan akhir dari unsur-unsur Piil Pesenggikhi adalah perubahan atau 

pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan ini mengarah kepada prestasi yang terbaik, yang 
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memberikan kebahagiaan . kebahagiaan hakiki adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepada 

Tuhan, kalau Piil Pesenggikhi diartikan sebagai prinsip hidup, sikap dan harga diri, maka unsur-unsur 

dari Piil Pesenggikhi, adalah ; 

a. Produksi yang didorongoleh rasa hormat dan santun 

b. Daya saing dalam upaya mencapai tujuan 

c. Kerjasama dalam mencapai tujuan 

d. Pembaharuan-pembaharuan.  299 

  Kebudayaan Pancasila adalah kebudayaan yang  dikembangkan dari nilai-nilai dasar 

Pancasila  yang core nilainya ialah Ketuhanan YME. Kebudayaan Barat dikembangkan dari 

apa? Kebudayaan Barat dikembangkan dari paham filsafat Humanisme yang telah 

dikembangkan orang Yunani tahun 600-an Sebelum Masehi. Paham ini selama 1500 tahun 

diredam  oleh agama nasrani pada abad tengah. Tahun 1600-an Masehi paham ini 

dikembangkan kembali oleh Descartes. Humanisme adalah paham filsafat yang 

mengatakan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam.  300  

          Kebudayaan Barat adalah kebudyaan yang dibuat berdasarkan akal. Sedangkan 

kebudayaan Pancasila adalah kebudayaan yang dibuat berdasarkan agama, sebab 

keimanan kepada Tuhan YME pada hakekatnya adalah agama. Singkatnya: kebudayaan 

Barat adalah kebudayaan buatan (akal) manusia sedangkan kebudayaan Pancasila adalah 

kebudayaan buatan Tuhan YME.  301 

          Nurkholis Madjid membedakan antara rasionalitas dan rasionalisme. Rasionalitas adalah 

penggunaan rasio, ini dianjurkan dalam Islam, sedngkan Rasionalisme adalah paham yang 

menyingkirkan agama dalam pemikiran, ini ditolak oleh Islam. Menurut Nurkholish Madjid apa yang 

terjadi di Barat ialah perkawinan antara Humanisme-Rasionalisme-Sekularisme telah menjadi suatu 

agama baru yang paling dominan. Artinya di Barat rasio adalah yang paling dominan. 302 
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          Paham sekularisme itulah pada akhirnya, yang menyebabkan  manusia menyerahkan 

nasibnya pada alat yang dibuatnya sendiri dan kondisi inilah yang menghasilkan 

keterasingan, ketidakbermaknaan, ketidakstabilan hidup dan bermacam-macam 

penderitaan itu. 303 

          Terkait kondisi ini, sangat diperlukan adanya kajian filsafat sosial yang tercakup di 

dalamnya filsafat hidup bagi masyarakat adat Lampung yang disebut “Piil Pesenggiri”,  yang 

terdiri dari julek adek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan. Filsafat 

hidup itu bersumber dari kitab uanda-undang  adat masyarakat Lampung, yaitu kitab 

Kuntara Rajaniti, Cempalo, dan Keterem. Salah satu nilai etis yang terkenal dalam budaya 

lokal di Lampung adalah muakhi, yang telah melandasi tata hubungan keluarga dan 

kekerabatan cukup lama. 304 

          Menurut Koentjaraningrat, “kekerabatan adalah unit sosial yang anggotanya mempunyai 

hubungan darah. Sebenarnya muakhi dalam arti persaudaraan, sejati dapat di bangun berdasar fondasi 

iman yang kokoh sehingga membuahkan ketulusan dan kejujuran. Ketulusan merupakan sifat dasar 

yang menyatu dengan watak manusia beriman dan berakhlak. Ketulusan saudara kandung adalah 

kejujuran sebagai buah dari iman yang tulus. 305 

          Diperlukan usaha revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila, agar bangsa Indonesia mampu 

menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal. Kita memperdalam 

pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan atas keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap 

sila Pancasila, serta  keterkaitan antarsila secara integral, untuk kemudian mengamalkannya secara 

konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan publik.  306 

 

2. Mengolah Pendidikan Karakter   

          Karakter dapat diolah melalui berbagai aktivitas yang didasari dengan sikap moral yang benar. 

Pertama, melatih untuk disiplin. Disiplin diri diri adalah kunci pertama untuk mengatur mekanisme 
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pribadi. Untuk membentuk manajemen diri sehingga siswa mampu, mislanya menghargai waktu. 

Kedua, melatih kejujuran. Kejujuran sering diucapkan tetapi sulit dilakukan. Kejujuran tidak muncul 

dan tumbuh secara alamiah mengingat salah-satu sifat manusia adalah egois. Hal ini memberikan 

keuntungan ganda, yaitu; pembentukn pribadi yang jujur dan melatih siswa melakukan kontrol sosial. 

          Ketiga, memberikan ruang ekspresi yang cukup. Siswa harus diberikan kesempatan sebanyak 

mungkin untuk mengekspresikan dirinya. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak 

hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengamalan nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehar-hari di masyarakat. 

          Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa 

disebut para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan 

anak dalam mengembangkan potensinya. Usia dini merupakan masa kritis  bagi pembentukan  karakter 

seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini, akan 

membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. 

          Pembentukan karakter merupakan salah-satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas 

tahun 2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan 307 nasional adalah mengembangkan  potensi 

peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Sehingga nantinya akan lahir 

generasi bangsa yang tumbuh dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. 

 Disamping itu, iklim sekolah yang kondusif dan keterlibatan kepala sekolah serta para guru 

adalah faktor penentu dari ukuran keberhasilan intervensi pendidikan karakter disekolah. Dukungan 

sarana dan prasarana sekolah, hubungan antar murid, serta tingkat kesadaran kepala sekolah dan guru 

juga turut menyumbang bagi keberhasilan pendidikan karakter ini, disamping kemampuan kepala 

sekolah dan guru – melalui motivasi, kreatifitas dan kepemimpinannya yang mampu menyampaikan 

konsep karakter pada anak didiknya dengan baik. 

 Pendidik dalam konteks ini guru harus benar- benar memiliki sikap yang jelas dalam 

menjalani kesehariannya karena itulah hakikat karakter. Sikap dan perilaku tegas dan jelas yang 

didasarkan pada kebenaran moral, tentu menjadi acuan siswa dalam berfikir. Guru harus mampu 

menjadi inspirator setiap siswa dalam belajar. 

Dalam sebuah proses belajar, sadar atau tidak, perilaku seorang guru akan menjadi komunikasi 

(penyampaian pesan) paling efektif dan pengaruhnya sangat besar (90%) pada peserta didik. Perilaku 
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inilah yang akan menjadi ‘teladan’ bagi kehidupan sosial peserta didik. Secara psikologis pengaruh 

perilaku tersebut adalah pengaruh bawah sadar peserta didik, yang akan muncul kembali saat ia 

melakukan aktivitas dalam bersikap, bertindak atau menilai sesuatu pada dirinya maupun orang lain. 308  

3. Nama “Bung”, Karno sebagai Dekonstruksi Perjuangan  Strata Terhadap Kolonialisme 

                     Nama “Sukarno” atau Bung Karno telah menjadi legenda tak lekang zaman. Nama besar 

ini telah bergaung di seantero dunia. Tidak hanya oleh para pemimpin-pemimpin dunia, Sukarno seolah 

menjadi tokoh yang tidak asing bagi jutaan umat manusia. Mereka menganggap  Sukarno sebagai 

pahlawan Asia-Afrika. Bahkan, Sukarno telah menjadi pahlawan dunia karena visinya “To Build the 

World Anew” yang memperjuangkan nilai-nilai universal, seperti hakekat kemerdekaan, dunia tanpa 

kolonialisme, persamaan hak dan kesmaan derajat bagi seluruh umat manusia, dan tatanan dunia baru 

yang lebih aman, adil, dan sejahtera. Seorang filsuf terkenal Inggris, Bertrand Russel menyebut Bung 

Karno sebagai, “One of the gretest thinkers of the twentieth century.” Sanjungan serupa juga diberikan 

oleh Emilio P. Cortez, seorang tokoh ternama Filipina yang berkata, “Sukarno is the greatest leader of 

Asia!” 

          Sukarno adalah tokoh besar, pemimpin yang berprinsip, negosiator, orator, dan  konseptor ulung. 

Ia juga seorang praktisi diplomasi indonesia  yang paling cerdas dalam sejarah Indonesia. Sukarno 

menunjukkan keahliannya dalam mende monstrasikan 309 diplomasi yang menakjubkan. Ia bergerak 

cepat dan gesit menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh dunia, dari negara-negara besar atau kecil, 

menawarkan pemikiran-pemikiran baru dalam mewujudkan  tata hubungan internasional yang lebih 

adil, damai, dan sejahtera. 

          Sukarno juga seorang manusia yang mengagung-agungkan arti persahabatan. Ia menyukai 

pertemanan tulus apa adanya tanpa mengorbankan kepentingan bangsanya. Hasrat menjalin 

persahabatan inilah yang menjadi senjata pamungkas untuk membina hubungan baik dengan tokoh-

tokoh penting dunia. Tidak hanya dengan pemimpin-pemimpin negara ketiga, ia mampu dan bahkan 

menarik perhatian para pemimpin negara besar, seperti D. Eisenhower, Nikita Krushchev, Mao 

Zedong, Chou Enlai, Charles de Gaullle, dan lain-lain. 

          Dengan para pemimpin negara ketiga, Sukarno juga memiliki hubungan yang lebih dari hanya 

sekedar pertemanan biasa. Sejarah mencatat Sukarno menjalin pertemanan dengan pemimpin negara-
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negara dari belahan dunia Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, seperti Jawaharlal Nehru, Josep Bros 

Tito, Norodom Sihanouk, Muhammad V, Gamal Abdul Naser, Kim Il-Sung, Macapagal, Ho Chi Minh, 

Fidel Castro, Che Guevara, dan lain-lain. 

          Sukarno menyebut 2/3 negara-negara di dunia pernah dikunjunginya. Jarak dan waktu tidak 

menjadi kendala  baginya untuk melanglang buana, “Itu karena aku pada dasarnya ingin berkawan,” 

kata sukarno. Sukarno juga mengaku gemar melawat di berbagai negara, yamg salah satu tujuannya 

yaitu memperkenalkan bangsa Indonesia. Ia juga akan mengajarkan 310 kepada rakyatnya, bahwa 

bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan dapat bersanding sejajar dengan bangsa- bangsa dunia 

lainnya. “Ada satu alasan mengapa aku melakukan perlawatan. Aku ingin agar Indonesia dikenal 

orang. Aku ingin dunia tahu, bagaimana rupa orang Indonesia, dan melihat bahwa kami bukan lagi 

“bangsa yang tolol” seperti orang Belanda berulang- ulang menyebut kami, “kata Sukarno. 

 Persahabatan menurut Sukarno tidak harus diisyaratkan dengan persamaan ideologi, agama, 

budaya dan pengelompokkan lainnya. Untuk itu, Sukarno melanglang buana tanpa batas  dalam 

menjalin persahabatan dan pertemanan dengan negara- negara di Timur dan Barat.....” kata Sukarno. 

Persahabatan Sukarno dengan pemimpin- -pemimpin dunia bersifat lintas ideologi, budaya dan agama. 

Dari pemimpin negara yang dipilih secara demokratis hingga totaliter tetap ia rangkul. Dari pemimpin 

negara yang berideologi sosialis hingga kapitalis tetap ia jalin. 

          Sukarno bukan hanya milik Indonesia. Namun, ia telah menjadi milik dunia. Ketokohannya dan 

pemikiran-pemikirannya telah mengubah dunia, memberikan sumbangsih bagi peradaban manusia. 

Pemikirn-pemikiran besar sang Fajar, seperti “nasionalisme, anti kolonialisme, dan persamaan hak 

derajat manusia telah mengilhami beberpa negara untuk terus berjuang meraih kemerdekaan. Maka, tidak 

mengherankan kalau bukti-bukti penghargaan terhadap jasa dan kontribusinya hingga kini masih tergores 

dan dapat dilihat di berbagai negara sebagai warisan kemanusiaan. 311 

          Hingga hari ini, kita masih mengenang Soekarno sebagai founding fathers yang konsisten 

membangun kekuatan nasional dan internasional dalam rangka memutus garis hidup kolonialisme dan 

imperilaisme internasional. Dia tumbuh bersama perkembangan organisasi- organisasi pergerakan 

modern di Indonesia. Soekarno adalah promotor sekaligus penerus gerakan kebangkitan nasional. 

Soekarno adalah pemimpin besar yang konsisten memperjuangkan kebangkitan bangsa. Gagasan- 

gagasan besarnya tentang kebangkitan bangsa ini dituangkannya dalam berbagai gagasan, tulisan, pidato 
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dan aksi nyata. Dalam perjalan hidupnya, kebangkitan bangsa adalah cita- cita Soekarno untuk menuju 

persatuan dan kesatuan, serta kerukunan bangsa demi memperjuangkan terciptanya masyarakat adil, 

makmur dan sejahtera. 

          Selama menjadi abdi negara ini, Soekarno telah memformulasikan pikiran- pikirannya yang 

gemilang, sebagai guru bangsa. Pikiran Soekarno meluncur dalam tulisan, ucapan, dan tindakan, yang 

kemudian melalui pidatonya pada 17 Agustus 1945 disebutkannya sebagai “Ajaran Soekarno”. Seperti 

dijelaskan, Soekarno membakukan pidato tersebut dengan formulasi Panca Azimat Revolusi, antara lain : 

1. Nasakom ( Nasionalisme, Agama, dan Komunis). Soekarno sudah mengutarakan niatnya melakukan 

konversi ketiga paham pemikiran tersebut dalam Nasionalisme, Islam dan Marxisme (1926) ; 

2.  Pancasila (1945) ; 

3. Manipol/ USDEK (1959); 

4. Trisakti, yaitu berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkpribadian di bidang 

kebudayaan; 

5. Berdiri diatas kaki sendiri atau Berdikari (1965) . 312 

                    

                   Sebagai seorang guru bangsa, Soekarno bukan saja sebagai pencetus melainkan juga seorang 

komunikator. Pemikiran Soekarno yang gemilang menjadi sumbangan tak ternilai bagi bangsa dan 

negara. Selayaknya seorang guru yang cakap, Soekarno piawai menyampaikan gagasan-gagasan 

besarnya dengan lancar, imajinatif serta komunikatif, melalui penyampaiannya, topik atau bahasan yang 

berat menjadi mudah dicerna oleh masyarakat dalam level apapun. 

Contohnya, ketika secara berkala pada tahun 1958-1959 Soekarno memberikan rangkaian kuliah guna 

menjelaskan ulang sila demi sila dari Pancasila sebagai Dasar negara. Masing-masing satu sila ia 

jelaskan dengan antusias di setiap kali pertemuan. Pancasila dijelaskan Soekarno tidak hanya sebagai 

pandangan hidup, tapi juga alat pemersatu bangsa. Kuliah-kuliah Soekarno juga kerap diberikan 

langsung di istana negara. Sedikit berbeda dengan cara berpidatonya yang berapi-api didepan masa, 

perkuliahannya berjalan dengan rileks dan komunikatif. 313 

                                                        
312 Syamsul Kurniawan, Gagasan Pendiddikan Kebangsaan Soekarno Ide Progresif atas Pendidikan 

Islam Indonesia,  (Malang, Jatim, Madani, 2017), h. 28 
313Ibid ,  h. 29. 



 

 
 

          Dalam memperkaya teori pergerakannya, Soekarno adalah tipe pembelajar. Soekarno selalu 

belajar dari bangsa lain dalam menghadapi perjuangan melawan imperialisme, tak urung diapun belajar 

dari sejarah India yang menggunakan perjuangan non kooperatif swadesi. 

Untuk merebut kemerdekaan Indonesia, Soekarno hendak menerapkan Swadesi. Namun swadesi yang 

ingin ia terapkan tidaklah sama dengan gerakan Swadesi di India, mengingat imperialisme Inggris di 

India tidaklah sama modelnya dengan imperialisme Belanda di Indonesia. 

          Soekarno menyebut model imperialisme Inggris atas India sebagai imperialisme modern, 

sementara imperialisme Belanda atas Indonesia adalah model imperialisme gaya lama yang menjadikan 

rakyat Indonesia seperti budak di rumahnya sendiri.  314 

          Akan tetapi, Soekarno dan strateginya demikian  sering dibicarakan sehingga kadang-kadang kita 

melupakan apa sebenarnya yang menjadi dasar pemikirannya, yaitu kapitalisme dan imperialisme. 

Kapitalisme menurut Sukarno adalah suatu pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi yang 

memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi....kapitalisme mengarah ke pemiskinan. Dalam 

pidatonya-pidatonya Soekarno menyatakan penolakannya terhadap sistem masyarakat di mana manusia 

dapat mengeksploitasi antar sesama. Bahasa Soekarno yang imajinatif  menunjukkan kebenciannya 

terhadap imperialisme yang baginya identik dengan kolonialisme. 315   

          Tahukah pembatja bagaimana mekarnja imperialisme itu?  Bagaimana ia dari imperialisme ketjil 
mendjadi imperialisme  raksasa, dari imperialisme zaman dulu mendjadi imperialisme zaman sekarang, 
dari imperialisme tua mendjadi imperialisme modern? Bagaimana imperialisme tua itu berganti bulu 
sama sekali mendjadi imperialisme modern, ja’ni bukan sahadja berganti besarnya, tetapi djuga 
berganti wudjudnya, berganti sifatnja, berganti tjaranja, berganti sepak terdjangnja, berganti wataknja, 
berganti stelselnja, berganti sistemnja, berganti segala-galanja, dan hanja satu jang tidak berganti 
padanja, jakni kehausannja mentjahari rezeki?  316  
 
          Semangat antikolonialisme setelah lepas dari kolonialisme, yaitu Belanda dan Jepang, 

diejawantahkan dengan semangat membangun sosialisme, termasuk dalam hal pendidikan. 

Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang  untuk belajar di perguruan tinggi 

atau sekolah. Diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialis (seperti dilakukan kolonial 

Belanda). 

          Menurut willy aditya, Orde lama merupakan satu fase yang mirip dengan fase 

pascarevolusi demokratik di Prancis pada 1789. Saat itu, dimana-mana muncul semangat 
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egalitarianisme yang mengejawantah dalam masyarakat. Panggilan-panggilan 317 terhadap, 

orang, yang sudah berumur maupun belum, disamarkan dengan sebutan “bung”.”bung” 

merupakan pengganti sebutan orang yang tidak mengenal strata kelas, status, dan umur. 

Semangat ini merupakan refleksi masyarakat terhadap kolonialisme yang membuat 

masyarakat berkasta-kasta berdasarkan warna kulit, agama,dan asal daerah.inilah orde 

ketika semua oarang merasa sejajar, tanpa dibedakan warna kulit, keturunan, agama, dan 

sebagainya. Begitu juga dalam dunia pendidikan. 

          Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas 

demokrarsi, kesamaan hak dan kewajiban antar sesama warga negara, termasuk dalam 

bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita 

pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 318 

4. Menguatkan  “Literasi”,  Sebagai  Kesinambungan Tradisi Karakter Bangsa. 

          Sebagai sebuah budaya, literasi bermula dari kemampuan yang terdapat pada 

tiap individu dalam suatu komunitas, seperti seorang siswa dalam suatu sekolah. 

Siswa yang literat akan memiliki kesenangan atau kegemaran terhadap aktivitas baca-tulis, sehingga 

dalam pertumbuhan dan perkembangan melalui pembiasaan, pengembangan, ataupun pembelajaran, 

kemampuan tersebut akan menjadi kebiasaan yang memola (membentuk suatu pola). 

          Kemampuan literat antara satu individu dan individu lain berkembang, sehingga bukan lagi 

sekadar kemampuan tunggal, melainkan kemampuan masyarakat, komunitas, atau warga sekolah. Oleh 

karena itu, budaya literat adalah sesuatu yang lebih luas dan yang lebih penting daripada sekadar 

keterampilan teknis membaca dan menulis yang bersifat individual. Budaya literat mencakupi 

kemampuan, minat, kegemaran, kebiasaan, kebutuhan seluruh individu dalam berliterasi yang memola 

dan yang mengakar kuat dalam komunitas sekolah tersebut.  319 

          Literasi, di awal, dimaknai ‘keberaksaraan’ dan selanjutnya dimaknai ‘melek’ atau 

‘keterpahaman’. Pada langkah awal, ‘melek baca’ dan ‘tulis’ ditekankan karena kedua keterampilan 
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berbahasa ini merupakan dasar bagi pengembangan melek dalam berbagai hal atau disebut 

“multiliterasi”. Dalam konteks GLS, literasi merupakan kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan sesuatu secara 

cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/berbicara. 320   

          Sebagai signifikansinya adalah firman Allah SWT yang diterima kali pertama oleh Nabi 

Muhammad Saw, yaitu Qs al-“Alaq (96) ayat 1-5 

 

خلق االنسا ن من علق          اقراء با سم ربّك الذي خلق  

                              اقراء وربّك االكرم      الّذي علم با لقلم     علّم االنسان ما لم یعلم   

                                                                                      
 
Artinya : 1.Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan. 
                2.Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.  
                3. Bacalah , dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
                4.Yang mengajar (Manusia) dengan perantaraan kalam.  
                5. Dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. 
                (Qs. Al-Alaq: 96; 1-5). 321 
 
 
           Firman Allah SWT di atas dimulai dengan perintah Allah, “bacalah” atau iqro’, yang juga dapat 

kita artikan dengan “mengkaji”. Dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa Allah SWT mengajarkan 

apa yang belum diketahui manusia dengan pena, al-qolam. Ayat ini menunjukkan arti penting 

membaca sebagai suatu aktifitas intelektual  

 dan menulis yang dilambangkan dengan al-qolam, dalam proses pembelajaran dalam arti luas. 

Membaca, mengajar (satu akar kata, dengan pengetahuan) dan pena, yang mengimplementasikan 

belajar, menulis, riset, buku, ilmu pengethuan, penyebarluasan ilmu pengetahuan, pemahaman spiritual 

serta gambaran sifat universal dari semuanya itu. 

          Apa yang menarik dari seruan Allah SWT di dalam Al-Qur’an tersebut adalah “membaca” 

mengambil peranan penting dan merupakan aktivitas yang konstruktif bagi umat manusia dalam rangka 

memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan membaca, seseorang akan memperoleh wawasan baru, 

cakrawala dan pengetahuan baru yang selama ini tidak diketahuinya.  322 
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         Sejak pertama Qur’an diwahyukan, ia sudah melakukan dekonstruksi  radikal terhadap 

epistemologi serta-syair-syair jahiliyah waktu itu. Ayat pertama diturunkan berbunyi “Bacalah! 

Bacalah atas nama Tuhanmu apa-apa yang telah dia ciptakan“  (Q.S. 96:1). 

          Jadi sejak awal umat Islam sudang ditantang untuk membaca teks berupa alam raya. Alam raya 

sendiri merupakan “tanda” yang menunjuk pada realitas diluarnya. Kemudian Qur’an memperkenalkan 

“Ada”, (Being) yang mendasari “semua yang ada”  (Beings) dengan berbagai cara yang dialogis dan 

relasional, bukan tafsir definitif positivistik. 323    

          Soekarno sendiri merasakan betul manfaat dari membaca. Ketika Soekarno berada di Ende, 

tempat dimana ia diasingkan, ia mengaku banyak memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang Islam dari 

membaca. Buku-buku tentang keislaman yang dikirim oleh A. Hassan  membuat Soekarno 

membuatnya semakin tahu segala sesuatu tentang Islam, yang sebelumnya ia tidak ketahui. Karena 

demikian giatnya  Soekarno membaca buku, sampai-sampai stok buku yang ia punya saat itu telah 

habis semua ia baca, sehingga ia merasa kehabisan stok baru.  324   

 
          Kemudian masa-masa penjara dan pengasingan adalah tahun-tahun pendidikan. Ia terus 

membaca dan membaca. Tetapi, ia paling mengiginkan buku-buku sosialisme, revolusi dan buku-buku 

agama Islam,buku yang akan memberi pandangan tentang kehidupan. Dalam buku “Di Bawah Bendera 

Revolusi” dalam “surat-surat dari endeh” tertanggal surat bulan Juli 1935 Soekarno mempunyai 

keinginan yang kuat untuk mengembangkan dunia atau minat membaca umat Islam, apalagi yang 

berkenaan dengan masalah-masalah hukum dan perkembangan masyarakat /sosial. Dalam keadaan 

bagaimanapun membaca itu diperlukan, bahkan sampai dalam penjara sekalipun. Hal ini sesuai dengan 

pernyataanya: 

“Saja masih terus studi Islam, tetapi saja kekurangan perpustakaan, semua buku-buku sudah saja 
“termakan” pada saja. Maklum,pekerdjaan saja sehari-hari, sesudah djabut-djabut rumput 
dikebun, dan disampingja “mengobrol” dengan anak binik buat mengembirakan mereka, ialah 
membadja sahadja. berganti-ganti membadja buku-buku ilmu pengetahuan sosial dengan buku-
buku jang mengenai Islam, jang belakang ini dari tanganja orang Islam 
sendiri di Indonesia atau diluar Indonesia dan dari tanganja kaum ilmu pengetahuan jang bukan 
Islam”.  325 
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Sejak belia, bung karno lari kedunia pemikiran dan dunia sejarah orang-orang besar melalui cerita yang 

diperoleh dari ceramah pak cokro  dan dari membaca buku, inilah yang menyebabkan dirinya percaya 

diri dan meniru orang-orang besar. kelak, pada 1966, menjelang keruntuhannya dari kekuasaan 

kepresidenan, bung karno mengakui tentang kondisi masa kecilnya bahwa: 

tatkala masih muda, masih amat muda sekali, bahwa saya miskin dan oleh karena saya miskin, 
maka demikianlah saya ucapkan: “saya tinggalkan This material word. Dunia jasmani sekarang 
ini tidak memberi hiburan dan kepuasan kepada saya, oleh karena saya miskin.” .....saya 
meningalkan dunia yang material ini, saya masuk di dalam World of the mind. Dunianya alam 
cipta, dunia khayal, dunia pikiran. Dan telah sering saya katakan, bahwa didalam World of the 
mind itu, disitu saya berjumpa dengan orang-orang besar dari segala bangsa dan segala negara. 
Di dalam World of the mind saya berjumpa dengan nabi-nabi besar, di dalam World of the mind 
itu saya 
berjumpa dengan ahli falsafah, ahli falsafah besar. Di dalam World 
of the mind saya berjumpa dengan pemimpin-pemimpin besar bangsa yang besar, dan di dalam 
World of the mind itu saya berjumpa dengan pejuang-pejuang kemerdekaan yang berkaliber 
besar.  326 
 
 

        Karennya, Soekarno sering menyampaikan kekagumannya terhadap ilmu pengetahuan yang 

sukses dicapai dunia non muslim yakni dunia Barat. Dalam hal ini Soekarno mengajak untuk 

merenungkan apa yang saat ini dicapai oleh Barat., Soekarno mengatakan, “ Semua buku ada 

faidahnya, makin banyak baca buku, makin baik.” 327 

5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Filsafat Pancasila 

          Kattsoff  menginterpretasikan bahwa makna atau hakikat nilai antara lain adalah nilai guna atau 

nilai keinginan yang berkaitan dengan kesenangan, kenikmatan dan sebaliknya, nilai kebenaran yang 

berkaitan dengan nilai spiritual, nilai keindahan yang berkaitan dengan nilai-nilai estetika dan nilai baik 

dan buruk yang berkaitan  

dengan nilai etika atau moral. Nilai merupakan objek sejati bagi tindakan, karena tidakan berkaitan erat 

dengan  nilai. 328  

         Pendidikan karakter adalah pendidikan budi  pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek teori 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas Licckona, tanpa 

ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun, harus 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan . dengan pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi 
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cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal penting, dalam mempersiapkan anak menyongsong 

masa depan.  329  

          Masa sekarang kini yang berada ditengah-tengah ancaman disintegrasi bangsa dengan 

longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai satu bangsa, meruncingnya perbedaan faham dimana simbol-

simbol keagamaan saling berhadapan dan para generasi saling bertengkar, tak ujarnya dengan 

munculnya tragedi tawuran antar pelajar, sangatlah tragis sekali dunia pendidikan yang seharusnya 

menjadi barometer ahklak kemudian menjadi preman tawuran. Disinilah sebenarnya kita sadari 

perlunya mempunyai jiwa yang membangun, jiwa yang selalu merasa memiliki bangsa ini demi 

terwujudnya kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. 

          Dengan problem di atas itulah kenapa kemudian Soekarno menggagas nation and character 

building, Soekarno mampu membuktikan fahamnya untuk menyatukan seluruh element bangsa 

Indonesia. Tentu element-elemnet masyarakat tersebut berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, 

agama yang berbeda-beda Mengenai pemikiran Soekarno tentang politik nasional ataupun mengenai 

pendidikan.               

          Walaupun pendidikan selalu berganti kebijakan, pada intinya tujuan pendidikan di masa 

kepemimpinan Presiden Soekarno mengarah pada penanaman jiwa Nation and Character Building. Hal 

ini dapat dilihat pada salah satu isi penentapan Presiden RI nomor 19 tahun 1965 berbunyi : 

“Pendidikan Nasional ialah Pendidikan Bangsa (Nation and Character Building) yang membina 
suatu bangsa yang mampu atas tanggung jawab sendiri menyelesaikan revolusinya, tahap demi 
tahap, dengan pengertian bahwa agama adalah unsur mutlak dalam dalam rangka Nation and 
Character Building sesuai dengan ketetapan MPRS tahun 1960.” 330    
 
 

         Menurut Soekarno, sejarah memiliki makna penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

untuk memahami identitas diri dan jiwa bangsa, soekarno menyebutnya dengan istilah nation and 

character buliding hal ini ia pertegas dalam pidato jas merah, sesungguhnya toh bahwa membangun 

suatu bangsa, membangun ekonomi, membangun pertahanan, membangun pendidikan adalah 

pertaman-tama adalah membangun jiwa bangsa. Bahwasannya apa yang telah di kata Soekarno diatas, 

searah dengan tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan 

nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu 

Pancasila, meliputi:  

                                                        
329 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Kirisis Multidimensional, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011),  h. 29. 
330  Syaifudin , Pengantar  Tan Malaka (Merajut Masyarakat dan Pendidikan Indonesia yang Realistis 

, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Media, 2012)  h. 313. 



 

 
 

a. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik,  berpikiran baik, dan 

berperilaku baik; 

b.  Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila;  

c.. Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri, bangga  pada bangsa dan 

negaranya serta mencintai umat manusia.  

 

Pendidikan karakter di Indonesia selain mengambil dari nilai-nilai universal agama pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa, 

budaya, dan nilai- nilai dalam tujuan pendidikan nasional. Kemudian adapun yang melatarbelakangi 

munculnya nation and chracter building.  

          Pertama, Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), Soekarno dalam menulis sebuah artikel 

panjang di Indonesia Muda dengan judul “Nasionalisme, Islam, dan Marxisme” pokok-pokok 

pemikiran yang di tuangkan dalam tulisan itu adalah bahwa gerakan Marxis dan nasionalis di Indonesia 

berasal dari satu dasar yang sama, yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan kapitalisme dan 

imperialisme Barat. Dalam artikel tersebut ia berpendapat bahwa ketiga aliran tersebut dapat bersatu 

dalam perjuangan melawan musuh utama.  

         Kedua, Pancasila, Pada intinya pandangan hidup/landasan dasar kehidupan bangsa Indonesia 

berakar dari jati diri bangsa sendiri, yang tidak mengadopsi dan tidak menjalankan landasan dasar 

bangsa lain. Way of life bangsa Indonesia itu sudah termaktub didalam dasar negara kita yaitu 

Pancasila, dalam esensinya merupakan intisari dari pola kehidupan bangsa Indonesia yang sengaja 

digali dan diformulasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Indonesia. Tata tantrem, kerta raharja, 

gemah ripah, lohjinawi (artinya negaranya adalah teratur, tentram, orangnya bekerja aman, orangnya 

ramah-ramah, berjiwa kekeluargaan dan tanahnya subur). 331  

          Pancasila  dalam sila-silanya pada hakekatnya tidak saja merupakan kesatuan yang bersifat 

formal logis tetapi juga berdasarkan  pada ontologis, epistemologis, dan aksiologis (etika).332 Pancasila 

sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang mempunyai dasar, epistemologis, ontologis, dan aksiologis, 

sangat berbeda dengan sistem filsafat Barat yang lain, seperti: idealisme, materialisme, utilitarianisme, 

liberalisme, pragmatisme, dan berbagai sistem filsafat lainnya. 

                                                        
331Badri Yatim,  Op. Cit ,  h. 100. 
332 Damanhuri Fattah,  Pola Sosialisasi .Pancasila dan Piil Pesenggikhi Pada Komunitas masyarakat 

Adat Saibatin di Lampung, (Bandar Lampung, LP2M IAIN Raden Intan  Lampung,  2014) h. 57 



 

 
 

          Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang hakiki mutlak monopluralis, yang juga sering 

disebut sebagai dasar antropologis. Subyek  pendukung sila-sila Pancasila adalah manusia. Dasar 

epistemologis Pancasila, menurut Kaelan adalah tidak terlepas dari dasar ontologis Pancasila yaitu 

manusia. Maka dengan demikian bangunan ontologis Pancasila mempunyai implikasi terhadap 

bagunan epistemologi Pancasila, yaitu epistemologi yang ditempatkan dalam  sistem filsafat manusia. 

Sedangkan dasar aksiologis Pancasila adalah nilai-nilai dasar luhur yang terkandung dalam masyarakat 

Indonesia. 

          Disadari bahwa dengan dirumuskannya Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka secara implisit 

maupun eksplisit  mengandung suatu konsekuensi  logis bagi keseluruhan organ-organ dan masyarakat 

yang hidup tumbuh berkembang dalam Negara Indonesia merdeka, untuk mensandarkan kehidupan 

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat  atas dasar (orientasi) Pancasila. Ideologi Pancasila 

memberikan sandaran bagi ‘arus lalu lintas’ kehidupan umat manusia di Indonesia. Artinya ia 

seharusnya dipahami sebagai frame dan koridor bagaimana kehidupan bernegara, berbangsa dan 

bermasyarakat dijalankan. 

          Mengapa kehidupan masyarakat (dalam konteks ke-Indonesiaan) harus diorientasikan pada 

sebuah ideologi ? hal ini karena dalam setiap proses pergaulan, apalagi dalam terminologi bangsa yang 

plural dan heterogen sebagaimana halnya Indonesia haruslah dibutuhkan sebuah ‘aturan  main’ yang 

tentunya disepakati bersama  untuk memberikan arahan  agar setiap bentuk konflik yang berdasarkan 

pluralitas dan heterogenitas bisa diminimalisir. 333 

          Kita kembali ke Soekarno:  Indonesia adalah komunitas karakter yang berkembang dari 

komunitas pengalaman bersama. Yang mempersatukan Indonesia adalah  pengalaman ketertindasan, 

pengalaman ketidakadilan yang diderita bersama, pengalaman pelbagai kekejaman, pengalaman 

penghinaan bahwa orang asing menjadi tuan-tuan dan menghisap tenaga kerja rakyat. Dalam 

pengalaman ketertindasan bersama, rakyat Indonesia mulai menyadari harkat kemanusiaan bersama, 

harkat manusia Indonesia. Sejak permulaan abad ke 20 generasi muda Indonesia yang sempat 

menikmati pendidikan tinggi mulai mengenal dan menghargai etika pasca-Revolusi Prancis Barat; hak 

untuk menentukan nasibnya sendiri, nasionalisme dan sosialisme. 334 

                                                        
333 Ibid , h. 58 
334Yudi Latif,  Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila t, (Jakarta, PT 

Gramedia, 2012)  h. 24  



 

 
 

          Wawasan Nusantara merupakan pandangan hidup yang telah dirumuskan menjadi sebuah cara 

pandang yang bersumber dari orang-orang yang hidup di antara pulau-pulau yang dihubungkan dengan 

laut dengan sebutan Indonesia. 

          Filsafat Pancasila unsur-unsurnya merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-

pisahkan, bersifat monopluralis, monodualis, banyak tetapi satu didukung oleh manusia Indonesia yang 

juga memiliki sifat-sifat kodrat monopluralis monodualis. Manusia adalah pendukung dari filsafatnya. 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara memiliki pengertian yang umum abstrak universal.  335 

                   “Apa sih budaya bangsa itu?” yang dimaksud budaya bangsa Indonesia ialah budaya yang 

dikembangkan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Pernyataan ini benar sekurang-kurangnya secara teoritis. 

Apa saja nilai dasar dalam Pancasila itu? 

          Ada lima nilai dasar dalam Pancasila. Pertama, orang Indonesia harus beriman kepada Tuhan 

YME menurut agamanya masingh-masing. Makna penting dalam nilai ini ialah dalam kebudayaan kita 

tidak boleh berkembang sekularisme apalagi atheisme. 

          Nilai ini menjiwai empat nilai lainnya. Dengan demikian, nilai kedua ialah kemanusiaan yang 

adil dan beradab berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, nilai ketiga, ialah persatuan Indonesia 

yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME,  keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME, dan 

kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan YME.   

336 

         Nilai pertama mempunyai fungsi ganda, pertama merupakan salah satu nilai dari lima nilai dasar, 

kedua menempati inti (core) yang menjiwai, mewarnai atau mendasari,  serta  mengarahkan empat nilai 

lainnya. Sebagai inti yang menjiwai empat nilai lainnya hal itu tergambar pada lambang yang terdapat 

pada dada burung garuda itu; disitu gambar bintang mengambil sebagian daerah empat lambang 

lainnya. Jika digambarkan maka kelima nilai dasar dalam Pancasila itu akan diperoleh gambar sebagai 

berikut. 

                                                        
335  Fauzie Nurdin,  Pengantar Filsafat, (jogjakarta; Panta Rhei Book , 2014) h . 204  
336Ahmad Tafsir ,   Filsafat Pendidikan Islam , (Bandung:  Penerbit PT Remaja Roesdakarya, 2008), h. 
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          Kelima nilai itu adalah nilai dasar. Dalam mata pelajaran civic (kewarganegaraan) dapat kita lihat 

bahwa nilai-nilai itu memang nilai dasar, artinya masing-masing nilai itu dapat dijabarkan lebih rinci 

dan bila dijabarkan kita akan menemukan nilai-nilai (bukan lagi nilai dasar) yang begitu banyak dan 

amat mencukupi untuk dijadikan  sumber dalam mengembangkan budaya bangsa kita. Tanpa 

mengajukan argumen yang memadai saya berani meyimpulkan bahwa seluas apapun kebudayaan 

bangsa kita itu adalah kebudyaan yang dijiwai, diwarnai, dituntun, diarahkan, oleh keimanan kepada 

Tuhan YME, bila pengembangan kebudayaan itu benar-benar bersumber Pancasila.  338 

 

          Tidak ada kegiatan bangsa yang lepas dari peran pendidikan. Bahkan, dalam banyak hal peran 

pendidikan  sangat menentukan untuk dapat melakukan kegiatan yang bermutu. Sebab itu setiap bangsa 

menjadikan pendidikan kegiatan utama dalam  mengusahakan kemajuannya. Dengan mengusahakan 

kemajuan sekaligus dibangun kekuatan bangsa itu.   339 (Api PS: 223) 

Apalagi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagaimana dikatakan Bung Karno 

(Weltanschaung), mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup dalam pluralisme yang digambarkan oleh 

arahan Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. 

Karakter pribadi diwujudkan oleh budi pekerti dan sopan santun sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan masyarakat. Manusia perlu berbudi pekerti  baik, seperti sifat jujur, tidak 

                                                        
337  Ibid,  h. 54. 
338   Ibid , h. 55.  
339 Sayidiman Suryohadiprojo, Mengobarkan Kembali Api Pancasila, (Jakarta, Kompas, 2014), h. 223 



 

 
 

mengambil hak milik orang lain, rajin, suka menolong, hemat, gemar belajar, berpendirian kuat, berani 

mengusahakan yang benar dan bermanfaat bagi orang banyak, mengejar keunggulan (exellence), ulet 

dalam mengejar sasaran, tidak munafik serta tidak ada perbedaan dalam kata dan perbuatan dan masih 

banyak lainnya. 

          Karakter pribadi juga memerlukan bahwa manusia hidup dengan sopan santun, terutama dalam 

masyarakat Indonesia. Seperti sikap menghormati orang lain khususnya orang yang lebih tua, bertutur 

kata yang baik, menghargai pendaupakanpat orang lain, sikap toleran terhadap orang lain terutama 

kalau nberbeda pendapat, mengikuti tata cara yang telah  disetujui, dan lainnya. 

          Budi pekerti dan sopan santun ini merupakan karakter pribadi yang dibawa manusia untuk 

membangun karakter bangsa. Dapat dikatakan bahwa dengan berkarakter pribadi yang baik seorang 

membuat dirinya mampu mengendalikan diri dengan efektif sehingga mewujudkan kemampuan  yang 

penting bagi terbentuknya karakter bangsa.  340 

          Al-Syaibani juga mengatakan bahwa pendidikan  harus mengembangkan jasmani, akal, dan 

rukhani manmusia secara seimbang dan terintegrasi. Yang terpenting dari Al-Syaibani ialah bahwa 

hakikat manusia ialah jasmani, akal, ruhani. Pemikiran tersebut dapat digambarkan, sebagai berikut: 
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Berdasarkan pendapat itu pendidikan haruslah terarah membina tiga unsur itu secara proporsional. 

341 Mungkin perkembangan yang proporsional itu ialah bila ketiga unsur itu sudah terintegrasi. Ciri 

terintegrasi dalam hal ini ialah bila setiap tindakan telah melalui pertimbangan ketiga unsur itu; setiap 

tindakan di- “iya”-kan oleh ketiga unsur itu.kesulitan lain ialah kita tidak tahu unsur yang mana dari 

ketiganya itu yang berfungsi sebagai pengintegrasi ketiganya, apakah jasmani, akal, atau ruhani atau ada 

unsur atau instansi lain dalam manusia yang bertugas mengintegrasikan ketiga unsur tersebut? 

                                                        
340 Ibid, h. 195 
341 Ahmad Tafsir,   Op. Cit , h. 26. 
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Orang Yunani lebih kurang 600 tahun SM telah mengingatkan bahwa tugas pendidikan ialah  

membantu manusia menjadi manusia. Nah, tatkala kita mendidik seseorang, seringkali yang kita didik 

adalah otak (akal)-nya, belum tentu kita mendidik manusia-nya, seringkali kita mendidik tangannya 

(keterampilan fisik), belum tentu kita mendidik manusia-nya. Karena pendidikan yang kita lakukan itu 

tidak menghasilkan manusia yang cerdas, pendidikan yang kita lakukan hanya menghasilkan keterampilan 

manusia yang belum tentu berupa manusia yang terampil. 342 

Kapasitas inner power manusia sedahsyat dengan keistimewaan dirinya. Manusia paripurna, 

energinya mampu melejit melapaui kemampuan malaikat, seperti dibuktikan ketika Rasulullah mampu 

menembus Sidratul Muntaha, wilayah sekitar Tuhan. Sementara Jibril tersandung dengan keterbatasan 

energinya, sehingga tidak sanggup mengawal Rasulullah dalam peristiwa Isra’ Mi’roj.  343 

IQ ialah kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas akal yang berpusat  di otak, EQ ialah 

kecerdasan yang diperoleh melalui kreativitas emosional yang berpusat di dalam jiwa, SQ ialah kecerdasan 

yang diperoleh melalui kreativitas rohani yang mengambil lokus disekitar wilayah roh. 344 

SQ sulit sekali diperoleh tanpa kehadiran EQ, dan EQ tidak dapat diperoleh tanpa  IQ, sinergi 

ketiga kecerdasan ini biasanya disebut multiple intelligene yang bertujuan untuk melahirkan pribadi 

sempurna (al-insan al-kamilah). Untuk penyiapan SDM di masa depan, internalisasi ketiga bentuk 

kecerdasan ini tidak dapat ditawar lagi.  345 

Perlu dikaji lebih mendalam beberapa kata kunci yang berhubungan dengan ketiga pusat 

kecerdasan yang dihubungkan dengan ketiga substansi manusia. Yaitu unsur jasad yang membutuhkan IQ, 

unsur nafsani yang membutuhkan EQ, dan unsur roh yang membutuhkan SQ.  346 

 

  

  

                                                        
342 Ibid , h. 27. 
343 Nasaruddin Umar, Islam Fungsional Revitalisasi dan Reaktualisasi Nilai-Nilai Keislaman, (Jakarta, 

PT. Alex Media Komputindo,2014), h. 31. 
344 Ibid,  h. 34. 
345 Ibid ,  h. 35 .  

     346 Ibid,  h. 36.  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

          Dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan, yaitu dengan dimulai dari pembahasan tentang 

pendidikan karakter, meliputi dasar dan tujuan pendidikan karakter serta pandangan filsafat pancasila, 

Pancasila sebagai ideologi, dipandang  oleh Bung Karno, lebih memenuhi kebutuhan manusia, dan  

lebih menyelamatkan  manusia daripada Declaration of Independence-nya Amirika Serikat atau 

Manifesto  Komunis. Declaration of Independence  tidak mengandung Keadilan Sosial, adapun 

Manifesto Komunis tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa, Oleh karena itu, Bung Karno 

menyebut Pancasila sebagai hogere optrekking (peningkatan) dari pada ideologi-ideologi lainnya. 

Maka berdasarkan analisis sosio-historis filosofis dapat di rumuskan kesimpulan  berikut ini : 

1. Pemikiran Bung Karno tentang Pendidikan Karakter  adalah “Nation  and Character building”. 

Beliau sebagai The Founding Fathers, membangun pendidikan karakter  dimasa  perjuangan dan 

kemerdekaan, ditulis berulang kali dan menegaskan, bahwa “ Agama adalah unsur mutlak dalam  

Nation  and Character building”.  

2. Pendidikan Karakter (Nation character building) Bung Karno, senantiasa aktual untuk 

diejawantahkan  dlm kehidupan sehari-hari,  walaupun zaman senantiasa berubah, pemerintahan 

dan kurikulum selalu berganti, dimulai dari  era Soeharto dengan P4, era SBY dengan Pendidikan 

Karakter, era Jokowi dengan Revolusi mental, Pancasila tetap menjadi inspirasi, pandangan hidup, 

serta filsafat bangsa Indonesia, karena  senantiasa dilandasi oleh  nilai-nilai fundamental Pancasila. 

 

C. Saran-Saran 

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan, penulis rasa demi perkembangan ilmu pengetahuan 

sudah selayaknya memberikan saran sebagai berikut: 

 

1. Bahwa penelitian ini belum bersifat final atau jauh dari kesempurnaan, masih diharapkan munculnya 

penelitian-penelitian baru yang lebih komprehensif dengan didukung temuan-temuan baru yang bisa 

menambah khazanah ilmu pengetahuan. Maka dari itulah tak ada kata akhir dalam berjuang mencari 

kebenaran. 

2. Sang Proklamator Ir. Soekarno dalam mengapresiasi tokoh pendidikan Indonesia Ki. Hajar Dewantoro, 

mengatakan, Alangkah hebatnya jika setiap guru ada “ Rasul Kebangunan! Karena hanya guru yang 



 

 
 

dadanya penuh dengan jiwa kebangunan ke dalam jiwa sang anak. Berpijak dari pesan Bung Karno  

tersebut agar setiap pendidik, membimbing anak-anak bangsa, dengan  pendidikan yang mampu 

menghidupkan dan  membangun potensi relasi, kognisi, afeksi dan psikomotorik.    

3. Nasionalisme, integritas kebangsaan, adalah prioritas utama dalam menjaga Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

      4. Mengimplementasikan amanat Revolusi yang telah diajarkan Soekarno untuk mengatasi arus globalisasi, 

yang berdampak pada krisis multi dimensi yang sedang menimpa bangsa ini. Dimana konsep pemikiran 

Bung Karno tersebut, realitasnya  sangat urgen dan tetap relevan untuk masa kini dan masa yang akan 

datang,  sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya peradaban 

bangsa yang lebih unggul. 
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