2
187
1
BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia semenjak kemerdekaannya hingga dewasa ini selalu mengalami pasang surut dalam hal penafsiran, pemaknaan dan pengetrapan nilai-nilai dasar negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasang surutnya penafsiran itu senantiasa menimbulkan kegalauan dan kerancuan dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan menimbulkan ketidak jelasan arah dan tujuan pembangunan bangsa yang seharusnya. Kegalauan dan kerancuan dimaksud terlihat secara jelas misalnya dalam sistem hukum, politik, ekonomi,  moralitas dan sosial kemasyarakatan lainnya. Tampilan sistem hukum dan politik yang positivistik, tentunya sangat kontradiktif dengan nilai-nilai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang sejatinya Himyari Yusuf, Dimensi Aksiologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Pengembangan Kebudayaan, (Program Pascasarjana Universitas Gadjahmada, Yogyakarta), 2010, 271-273.  Lebih rinci dan mendasar dapat dilihat dalam A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, (Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta), 1985, pada Bagian Pertama dan kedua dalam buku ini menguraikan secara jelas tentang inventarisasi dan priodesasi pemikiran Pancasila yang dimulai dari 1945 sampai dengan 1959, kemudian perkembangan pemikiran dan tinjauan analisis yang komprehensip dan mendalam.. 
Sistem hukum dan politik yang kurang berpihak kepada manusia dan kemanusiaan atau kemasyarakatan, niscaya akan melahirkan ketidak nyamanan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan tidak jarang menimbulkan mimpi dari beberapa daerah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Pada dekade akhir-akhir ini semua mengetahui bahwa daerah Aceh, Ambon, Papua dan lainnya ada gerakan yang ingin berpisah dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan tersebut seharusnya dijadikan sebagai dasar untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang menyebabkan keinginan-keinginan semacam itu muncul kepermukaan, bukankah negara ini sudah memiliki dasar dan nilai pemersatu yang cukup mendasar. Pertanyaan semacam ini harus dijawab dengan memperhatikan dan menkonkretisasikan kembali nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan di dalamnya terdapat Pancasila. (selanjutnya akan disebut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila).
Bermula dari keinginan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, seperti tersebut di atas, maka bukan tidak rasional jika itu mendorong Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) mereaktualisasikan dan mengukuhkan serta mensosialisasikan kembali kometmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengukuhan dan sosialisasi tersebut dikatakan meliputi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu; (1). Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang kedudukannya berada di atas tiga pilar lainnya. (2). Negara kesatuan Republik Indonesia (3). Bhinneka Tunggal Ika dan (4). Undang-undang Dasar 1945 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta), 2012, hal. 6-7.. 
Ketua MPR-RI yang pada saat itu adalah Taufiq Kemas, dalam kata sambutannya mengemukakan bahwa empat pilar tersebut adalah kumpulan dari nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat bangsa dan sekaligus harus menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan guna terewujudnya bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat Taufiq Kiemas, Sambutan Pimpinan MPR RI Periode 2009-2014, dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta), 2012, hal. xx.  , dan tentunya adil dan makmur, sejahtera yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan ketua MPR-RI di atas, secara filosofis bukanlah merupakan pandangan yang baru, karena sejatinya nilai-nilai luhur yang memformulasi empat pilar itu memang sudah mengada semenjak bangsa Indonesia merdeka, bahkan sebagaimana telah disinggung sebelumnya, jika dirunut dari aspek historisitas maka jauh sebelum bangsa Indonesia diproklamirkan sebagai bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, nilai-nilai tersebut sudah dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Nusantara dan sudah menjadi pedoman dalam menata kehidupan baik individual maupun sosial. Sebut saja misalnya filsafat hidup masyarakat Lampung yang disebut piil pesenggiri jauh sebelum Indonesia merdeka sudah digunakan sebagai pedoman hidup dan secara filosofis kandungan nilai-nilainya kohern dengan nilai-nilai dalam empat pilar tersebutBaca kembali Himyari Yusuf, Dimensi Aksiologis Filsafat Hidup Piil Pesenggiri dan Relevansinya Bagi Pengembangan Kebudayaan, (Program Pascasarjana Universitas Gadjahmada, Yogyakarta), 2010. Di dalam hasil penelitian ini dikemukakan bahwa ada koherensi antara Filsafat Hidup Masyarakat Lampung dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.. Kemudian nilai-nilai seperti itu oleh para pendiri bangsa dipadatkan menjadi nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
Uaraian di atas, dipertegas oleh Hardono Hadi bahwa Pancasila yang termuat dalam alinea keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakui sebagai nilai-nilai yang digali dari kebudayaan anak-anak Nusantara, dan oleh karena itu Pancasila diyakini sebagai hasil penggalian dan perumusan dari nilai-nilai yang telah ada sebelumnya, sehingga pemikiran tentang Pancasila tidak terjadi exnihilo tetapi merupakan bagian dari sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan Indonesia Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, (Kanisius, Yogyakarta), 1994, hal. 70.. Pandangan Hardono Hadi ini menunjukkan bahwa secara epistemologis Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bersumber dari nilai-nilai kebudayaan asli masyarakat Nusantara, yang mana nilai-nilai tersebut sudah menjadi pedoman hidup masyarakat Nusantara, baik untuk kehidupan individual maupun untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.  
Berdasarkan filosofi tersebut di atas, maka konsep empat pilar yang direaktualisasikan dan dikukuhkan serta disosialisasikan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) secara politis urgen dan terbilang kurang efektif, karena seharusnya hal yang paling penting untuk dilakukan oleh semua komponen anak bangsa terutama oleh para pemegang kekuasaan negara adalah menetapkan suatu kebijakan yang fokus pada upaya konkretisasi nilai-nilai luhur falsafah dan dasar negara tersebut. Semua pemegang kekuasaan dan juga masyarakat bangsa harus kembali membangun kometmen yang kuat untuk memahami dan melaksanakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan perkataan lain, upaya yang bulat untuk konkretisasi nilai-nilai Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila dalam seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti sistem politik, hukum dan sosial kemasyarakatan lainnya jauh lebih efektif ketimbang hanya mengukuhkan dan mensosialisasikan pilar-pilar dimaksud. Semua komponen bangsa harus menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pembuakaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah nilai-nilai sejati dan hakiki serta asli milik masyarakat Indonesia. 
Yudi Latif menegaskan semenjak disahkan secara konstitusinal pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila dikatakan sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup, ideologi nasional dan pemersatu dalam prikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila adalah dasar yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya, maka Pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Gramedia, Jakarta), 2012, hal. 41. .  Relevan dengan itu Hardono Hadi mengemukakan bahwa Indonesia berstatus sebagai negara merdeka secara resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian sehari setelah proklamasi 17 Agustus 1945 disahkannya Pembukaan Undang-Undang dan Undang-undang Dasar 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) Hardono Hadi, Op. Cit, 67.. Artinya dapat dipahami bahwa PPKI menerima dan menyetujui bahan-bahan yang telah dibahas, dan disiapkan oleh Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Fakta sejarah menunjukkan dalam sidang PPKI tersebut ditetapkan secara definitif Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pandangan kedua pakar ini mengisyaratkan bahwa Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar perekat atau pemersatu seluruh anak bangsa dan sekaligus menjadi pedoman, penuntun yang dinamis untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, baik pada tataran moralitas masyarakat, maupun pada tataran keselamatan bangsa. Artinya seluruh aktivitas berkehidupan di dalam bangsa dan negara Republik Indonesia ini, apakah itu politik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya haruslah bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, maka sesungguhnya tidak dapat disangkal bahwa di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila itulah tersimpan berbagai mutiara yang menjadi prinsip-prinsip fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Naskah pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang mengadung prinsip-prinsip fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang sah adalah sebagai berikut; 
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dankerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”Saafroudin dkk, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretriat Negara Republik Indonesia, Jakarta), 1995, hal. 420. .
Mencermati uraian tentang Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dan Pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang disahkan secara permanen pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai pemicu bangkitnya semangat bangsa dalam upaya pembangunan disegala bidang, misalnya politik, hukum, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan, keamaan dan agama Sambutan Pimpinan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI, dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Sekretariat  Jenderal MPR RI, Jakarta), 2012, hal. Iii.. Darji Darmodiharjo dan Shidarta menegaskan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia setelah selama berabad-abad dengan didorong oleh amanat penderitaan rakyat. Kemudian sebagai wujud kemerdekaan itu, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh dan seluruh penjelasannya Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2002, hal. 217.. Dengan demikian Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yakni Pancasila. 
Menurut penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan itu mengandung berbagai pokok pikiran yaitu sebagai berikut :
	Menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-3 Pancasila). Pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara persatuan dan atau kekeluargaan.

Menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5 Pancasila). 
Menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (sila ke-4 Pencasila). Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
	Menyatakan bahwa negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur (sila ke-1 dan 2 Pancasila)Ibid., hal. 219-220. .

Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas secara filosofis niscaya mengandung nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental dan universal. Filosofi di dalamnya menunjukkan bahwa seluruh dimensi kebutuhan hidup manusia Indonesia harus diwujudkan dengan berdasarkan ke-Tuhanan dan kemanusiaan, sehingga persatuan dan kesatuan, kesamaan dan kekeluargaan serta keadilan sosial dapat diwujudkan secara konkret bagi seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia. Dengan kata lain dasar ke-Tuhanan dan kemanusiaan harus terkonkretisasi dalam seluruh kebijakan guna mempertahankan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Memahami kandungan filosofis tersebut, maka yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah empat pokok pemikiran di atas. Empat pokok pemikiran tersebut akan digali dan dikaji nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya.
Persoalan yang sangat mendasar adalah kesatuan bangsa dan negara pada dekade akhir-akhir ini terusik karena rakyat merasa kurang diperhatikan dan tidak diperlakukan secara adil. Pandangan semacam ini merupakan implikasi logis atas hilangnya dasar ke-Tuhanan dan kemanusiaan dari ranah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hilangnya dasar ke-Tuhanan dan kemanusiaan tersebut, pada akhirnya mengakibatkan lahirnya prilaku kufur kebangsaan, seperti krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa karena menganggap banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Secara tegas dapat dikatakan bahwa pada dewasa ini telah terjadi kerisis rasa kebersamaan, kesamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fakta paling akurat sekarang  ini, sebut saja misalnya dalam dunia pilitik dan hukum. Politik di negeri ini menampilkan politik demokrasi libralistik, 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 dan dianggap lawan politiknya. Hukum menjadi mandul, karena kentalnya paham materialistik, sehingga tidak jarang hukum diperjual belikan, akibatnya keadilan menjadi mati dari seluruh jagat negeri ini. Hukum tidak lagi menjadi alat untuk melindungi rakyat dan negara, tetapi sudah menjadi lumbung materi dan barang mewah yang menyengsarakan. Kehidupan sosialitas menjadi berantakan karena diterjang oleh arus dan badai individualitas. 
Paradigma kehidupan masyarakat bangsa di atas, secara kausalitas merupakan akibat atau implikasi dari tercerabutnya hakikat dan fungsi prinsip-prinsip dasar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana telah dikemukakan di atas. Prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah ditetapkan secara konsensus sebagai falsafah hidup, dasar dan ideologi bangsa Indonesia hanya dipandang sebagai fatamorgana, menara gading dan citraan yang kosong tanpa makna. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah cerminan atau penjelmaan dari hati nurani rakyat serta menjadi cita-cita luhur bangsa Indonesia secara faktual hanya panjangan dan tempat berlindungnya para petinggi bangsa yang korup untuk menutupi kelemahannya. Tidak jarang jatidiri masyarakat bangsa tersebut dijadikan tameng untuk menguatkan kekuasaan, untuk melegalkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang secara filosofis perilaku semacam itu adalah penghianat bangsa.  
Berawal dari kenyataan itulah penelitian ini dipandang sangat aktual dan penting. Aktual karena fakta kegalauan yang sedang melanda bangsa ini harus segera diakhiri, dan penting karena nilai-nilai fundamental seluruh anak bangsa seperti tersebut di atas, demi keutuhan masyarakat bangsa harus segera dijadikan sumber kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain penelitian ini merupakan salah satu upaya penyelamatan masyarakat bangsa dari keterpurukan dan kehancuran yang lebih dahsyad yang sangat membahayakan eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Pengkajian dan penggalian serta konkretisasi nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila menurut peneliti merupakan keniscayaan, hal ini dimaksudkan agar hakikat dan fungsi prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa prablem yang sangat mendasar dari penelitian ini adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan Pancasila (idealita) dalam seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ada koherensi antara realita dengan idealita atau nilai-nilai tersebut digunakan secara konsekuen dan konsisten.  
Berdasarkan prablem tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa objek material penelitian ini adalah pokok-pokok pikiran yang terdapat pada Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (empat pokok pikiran) sebagaimana telah  dikemukakan di atas, dan objek formal-nya adalah filsafat politik Islam. Filsafat politik Islam diposisikan sebagai pisau analisa atau pendekatan terhadap nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Secara reflektif dan kontemplatif sistem politik Islam tentu sangat berbeda dengan politik Barat yang bersifat sekular. Secara esensial historis politik Islam sudah ada semenjak Islam ada di seantero bumi, walaupun pengkajiannya secara otonom terbilang masih belum lama jika dibanding dengan politik Barat. Muhammad Azhar mengemukakan bahwa sarjana Islam yang pertama kali menuangkan teori politiknya dalam suatu karya otonom adalah  Syihab al-Din Ahmad Ibn Rabi’ yang hidup di Baghdad semasa pemerintahan Mu’tasim, khalifah Abbasiyah kedelapan Muhammad Azhar, Filsafat Politik Perbandingan Islam dan Barat, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 1996, h. 75. Pernyataan ini pernah dikutif oleh peneliti untuk tulisan pada Jurnal TAPIS (Teropong Aspirasi Politik Islam) Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2012, dengan Judul Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer, Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global. . Singkatnya dapat dikemukakan bahwa eksistensi politik Islam secara esensial identik dengan kehadiran Islam di bumi, dan secara implisit-ekspilisit sudah tercermin dalam perjuangan Nabi Muhammad saat menyebar luaskan ajaran Islam. 
Berdasarkan uraian di atas, maka mengkaji politik Islam dapat dirunut semenjak masa Nabi Muhammad, mulai priode Makkah sampai dengan periode Madinah. Seperti dikemukakan oleh Ridwan bahwa bagi umat Islam, semua aspek kehidupan Nabi Muhammad yang berupa ucapan, perbuatan, baik kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul, pribadi, kepala rumah tangga, tokoh masyarakat, maupun sebagai imam atau pemimpin umat (kepala pemerintahan), merupakan sumber rujukan dalam segala bidang, termasuk bidang politik dan ketatanegaraan setelah merujuk al-Qur’an Ridwan HR, Fiqih Politik, (UII Press, Yogyakarta), 2007, h. 111-112. .  Hal ini dipertegas pula oleh Hans Daiber dalam Ensiklopedi Tematik Filsafat Islam, bahwa sebagai pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad menyatukan kepentingan agama dengan tuntutan politik yang secara harfiah berarti pemerintahan. Dalam Piagam Madinah secara jelas umat Islam menyatakan solidaritas untuk melawan musuh bersama dan menerima Muhammad sebagai Nabi dan juru damai umat Seyyed Hossein Naser, (Ed), (Mizan, Bandung), tt., h. 1163. . Pandangan tersebut secara reflektif menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah refrensi atau rujukan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik setelah al-Quran.  
	Tampilan politik Nabi Muhammad tersebut di atas, secara esensial tidak memutuskan agama dengan sistem sosial politik, tetapi Nabi Muhammad hanya memutus fondasi yang keliru dan tidak sejalan dengan hakikat dan fitrah manusia karena hal semacam itu dapat menimbulkan petaka bagi kehidupan manusia sendiriIbid, h. 112.. Dengan demikian dapat dipahami bahwa karakteristik politik Nabi Muhammad secara filosofis adalah untuk meluruskan dasar-dasar fundamental perpolitikan agar kohern dan relevan dengan hakikat dan fitrah kemanusiaan. Refleksi filosofis tersebut juga menunjukkan bahwa politik Islam memiliki dasar ontologis dan aksiologis dari dan untuk manusia dan kemanusiaan secara totalitas lahir dan batin. Misalnya membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, ber-Tuhan pada benda atau materi, sifat keserakahan, ketidak adilan, kecurangan, kesewenang-wenangan dan moralitas yang destruktif.
Relevan dengan uraian di atas, Inu Kencana mengemukakan bahwa pada kenyataannya selain sebagai Rasul Allah, Nabi Muhammad juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nabi Muhammad mendirikan negara bersama masyarakat Anshar dan masyarakat Muhajirin. Kemudian menciptakan konstitusi, memberi perlindungan kepada seluruh umat, baik muslim maupun non-muslim, membuat ikrar kebulatan tekat Aqabah, meletakkan dasar-dasar peraturan negara, dan semata-mata hanya menjalankan hukum keadilan Inu kencana, Op. Cit., h. 233. . Selain itu Nabi juga mengkhotbahkan persamaan antara seluruh umat manusia serta kewajiban untuk saling tolong-menolong dan persaudaraan universal umat manusia. Tampaknya Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat, mengambil berbagai strategi politik demi kelangsungan kehidupan masyarakatIbid., h. 234.. Artinya dapat diinterpretasikan bahwa politik Islam menempatkan kekuasaan tertinggi ada ditangan Tuhan, dalam arti nilai-nilai ke-Tuhanan menempati posisi sentral sebagai sumber dalam setiap bentuk dan manifestasi pemikiran dan sistem politik. Oleh karena itu menurut Inu Kencana politik Islam sepenuhnya tercurahkan untuk kepentingan kemanusiaan universal. Nilai-nilai keagamaan (ke-Tuhanan) dan kemanusiaan dijadikan sebagai dasar fundamental dalam perpolitikan, baik untuk menata kehidupan sosial masyarakat maupun untuk kebijakan pemerintahan Ibid. . Secara tegas dapat dikemukakan bahwa dalam perspektif filsafat politik Islam, atmosfer kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, bahkan nilai-nilai tersebut menjadi tujuan paling utama.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, diketahui bahwa Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang ditempatkan sebagai prinsip-prinsip fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada empat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung nilai-nilai fundamental yang sangat luhur dan relevan dengan karakteristik serta cita-cita masyarakat bangsa Indonesia, namun fakta menunjukkan bahwa hakikat tersebut masih terlalu jauh dari harapan dan kenyataan sebagaimana yang dicita-citakan seluruh anak bangsa. Tercerabutnya nilai-nilai luhur itu telah menimbulkan kegamangan dan kegalauan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini. Pada sisi lain secara filosofis politik Islam menempatkan nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan sebagai sentral utama dalam politik. Atas dasar itulah maka pokok permasalahan dalam penelitian ini secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :
1.	Apakah nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945; khususnya pada empat pokok pikiran yang terdapat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut.
2.	Bagaimana nilai-nilai fundamental tersebut dalam perspektif Filsafat Politik Islam.  
Tujuan Penelitian
	Berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :
	Mengungkap dan mendeskripsikan secara objektif, menyeluruh, mendasar dan radikal tentang nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, khususnya nilai-nilai fundamental dari keempat pokok pikiran yang ada di dalamnya, sehingga dapat dipahami secara benar serta dapat difungsikan sebagaimana mestinya untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
	Mengkaji nilai-nilai fundamental keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Filsafat Politik Islam, sehingga dapat diketahui bahwa nilai-nilai tersebut mempunyai relevansi dan koherensi dengan politik Islam atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Tinjauan Pustaka

Data-data kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian ini sudah cukup banyak, terutama data kepustakaan mengenai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antara data kepustakaan dimaksud antara lain adalah ‘Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)’ yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta tahun 1995. Buku ini menguraikan tentang sejarah persiapan kemerdekaan dan rumusan-rumusan dasar dan falsafah negara. Berbagai pemikiran atau pandangan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang tergabung dalam BPUPKI dan PPKI secara faktual sangat beragam, sesuai dengan latar belakang pikiran masing-masing. Namun demikian secara esensial memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan dasar-dasar dan falsafat negara Indonesia merdeka, sehingga secara epistemologis berbagai pandangan tersebut saling mengandaikan dan menguatkan satu dengan yang lain Lihat kembali Saafroedin Bahar, dkk, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta), 1995. . 
A.W.M. Pranarka menulis ‘Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila’ isi buku ini memnguraikan tentang beberapa pandangan dan perkembangan pemikiran terhadap Pancasila serta analisa kritis terkait persoalan-persoalan implementasi Pancasila dalam bermasyarakat dan bernegara Lihat A.W.M. Pranarka, Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila, (CSIS, Jakarta), 1985. Tulisan ini mengupas tuntas tentang pemikiran-pemikiran Pancasila dan perkembangan pemikiran tentang Pancasila serta analisis terhadap perkembangan pemikiran tersebut serta mengungkap jalur-jalur pemecahannya. . Pada intinya karangan ini menjelaskan beragam pandangan mengenai kedudukan dan hakikat Pancasila yang dilihat dari sudut pandang sejarah. 
Kemudian Notonagoro menulis tentang ‘Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara’ isi buku ini menguraikan secara garis besar Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai pokok fundamentil negara dan pemikiran ilmiah tentang jalan keluar dari kesulitan-kesulitan Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia Secara jelas dan rinci Lihat Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafat Negara, (Bina Aksara, Jakarta), 1984. . Pada intinya isi buku menguraikan tentang Pancasila sebagai hasil perenungan jiwa yang sangat mendalam, dan hal isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bagian-bagiannya, kemudian kesimpulan dan mengenai dasar dan rangka kehidupan bangsa, negara dan tertib hukum bangsa Indonesia.
Notonagoro juga menulis tentang ‘Pancasila Secara Ilmiah dan Populer’. Buku ini menguraikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Pancasila sebagai falsafah bangsa, asal mula Pancasila sebagai filsafat Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan Pancasila sebagai filsafat negara, dan penjelasan dasar-dasar dari setiap sila-sila Pancasila. 
Hardono Hadi menulis ‘Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila’. Isi buku ini mengupas mengenai hakikat Pancasila sebagai pernyataan jatidiri masyarakat Indonesia dan tinjauan-tinjauan filsafat terhadap muatan Pancasila Lihat Dalam Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, (Kanisius, Yogyakarta), 1994 . Karya ini secara rinci mengulas tentang muatan nilai-nilai dalam Pancasila. Bahwa nilai-nilai dalam Pancasila setelah ditetapkan atau dipadatkan menjadi Pancasila, selanjutnya belum digali lebih dalam apa seharusnya nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu harus ada upaya yang serius untuk menggali dan memahami nilai-nilai Pancasia sebagai jatidiri bangsa.   
Sunoto menulis ‘Mengenal Filsafat Pancasila’ (dua jilid). Kajian dalam buku ini terkait dengan hakikat atau dasar ontologis dari Pancasila Lihat Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, (Hanindita, Yogyakarta), 2000. . Bahwa ontologi Pancasila berkaitan dengan paham tentang manusia Indonesia. Manusia Indonesia secara ontologis menganut paham monodualisme atau dwitunggal, yaitu suatu paham bahwa hakikat manusia adalah perpaduan dari unsur material jasadiah dan unsur immaterial ruhaniah. Keduanya tidak terpisahkan, melainkan saling menguatkan.
Slamet Sutrisno ‘Filsafat dan Ideologi Pancasila’. Dalam buku ini menyajikan secara menyeluruh mengenai sejarah dan perkembangan ideologi Pancasila dan kaitannya dengan orientasi pengembangan ilmu pengetahuan Lihat Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, (Andi, Yogyakarta), 2006. . Bahwa Pancasila seharusnya dijadikan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.  
Yudi Latif menulis buku ‘Negara ParipurnaLihat Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, (Gramedia, Jakarta), 2012. . Buku ini membahas tentang historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila, mulai dari fase awal pembentukan Pancasila hingga esensi dan kedudukan Pancasila di tengah realitas kehidupan manusia Indonesia. Selain itu dibahas pula mengenai historisitas, rasionalitas dan aktualitas dari seluruh sila-sila yang ada pada Pancasila, sehingga dapat dipahami tentang kedudukan dan hakikat dari sila-sila yang dalam Pancasila.
Masdar Farid Mas’udi menulis buku “Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam”. Isi buku ini mengkaji tentang pembukaan dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 secara satu persatu yang dilihat dari pandangan Islam Lihat Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, (Pustaka Alvabet, Jakarta), 2010. Pada intinya hakikat Pembukaan dan Pancasila tidak bertyentangan dengan ajaran Islam.
Kaelan menulis ‘Filsafat Pabcasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia’. pada intinya isi buku ini tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, fungsi dan kedudukan Pancasila, Pancasila sebagai sistem etika dan dasar-dasar ontologis Pancasila sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia Indonesia. 
Soejadi menulis ‘Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia’. Hasil penelitian ini membahas tuntas mengenai nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental dan kaitannya dengan sistem hukum di Indonesia.
Darji Darmodiharjo dan Shidarta menulis ‘Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia’. Pembahasan dalam buku ini menitik beratkan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar tertinggi bagi sistem hukum Indonesia, dan hubungan antara Pancasila dengan  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu Pembukuaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak dapat diamandemen atau dirubah, sebab merubah keduanya sama dengan membubarkan bangsa Indonesia.   
Selain data-data kepustakaan tersebut di atas, tentunya masih banyak yang lainnya yang tidak dapat dimuat dalam tinjauan kepustakaan ini, namun pada umumnya data-data kepustakaan yang ada belum ditemukan yang menggunakan tinjauan filsafat politik Islam, dan data-data kepustakaan di atas tentunya sekaligus akan dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini, disamping buku-buku yang berkaitan dengan filsafat dan politik Islam.
 
Landasan Teori
Filsafat politik dapat didefinisikan sebagai refleksi filosofis tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatur kehidupan bersama, antara lembaga-lembaga politik dan kehidupan sosial manusia, seperti sistem ekonomi, dan pola kehidupan yang adil bagi seluruh masyarakat Idzam Fautanu, Filsafat Politik, ( Gaung Persada Press Group, Jakarta), 2013, h. 27. . Selain itu filsafat politik menyadarkan manusia untuk dapat mengetahui apa yang membedakan pemerintahan yang baik dan tidak, serta bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik yang dapat mengayomi masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam penelitian ini yang dianggap lebih tepat adalah katagori yang terakhir, yaitu filsafat politik bertujuan untuk menyadarkan manusia akan pemerintahan yang baik, dan memberikan kontribusi pemikiran untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang mengayomi masyarakat secara keseluruhan. 
Demikian halnya filsafat politik Islam. Filsafat politik Islam adalah sebagai refleksi filosofis tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatur kehidupan bersama umat manusia agar sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Politik Islam semacam itu telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. pada waktu Nabi memimpin negara Madinah. Dengan kata lain filsafat politik Islam secara istilah adalah mengkaji politik secara falsafati atau politik Islam dikaji secara filsafat (filsafat sebagai pendekatan). Artinya politik Islam yang dilihat secara menyeluruh, mendasar atau radikal dan rasional sehingga politik Islam dipahami sampai pada hakikat yang paling mendasar dan fundamental.
Secara historis politik Islam sudah lama mengada baik secara esensial maupun secara faktual. Dalam perjalanan sejarah yang sangat panjang tersebut, tentunya terjadi pasang surut dan terdapat beragam karakteristik, satu kurun waktu atau periode yang satu dengan periode yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya periode Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin (khususnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khaththab) karakteristik politiknya berbeda dengan politik periode lainnya sepanjang sejarah politik Islam Lihat kembali Himyari Yusuf, Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam, dalam Jurnal TAPIS., Vol. 10 No. 1 Januari-Juni, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung,  2014. . Perbedaan karakteristik tersebut tentunya terkait dengan teori yang digunakan pada masing-masing periode.  
	Secara esensial sistem politik Islam yang dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya (khususnya Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khaththab), menunjukkan suatu kesamaan, dimana yang menjadi dasar fundamental sistem politik adalah keyakinan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada siapapun akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, dan sekaligus akan dipertanggungjawabkan terhadap sesama manusia. Dasar fundamental tersebut terlihat secara jelas dalam pidato-pidato para Sahabat, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khatthab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi ThalibSelengkapnya baca kembali Inu Kencana Syafei, Ilmu Politik, (Rineka Cipta, Jakarta), 2010 tentang kutipan pidato-pidato para Sahabat pada saat pelaantikan maupun pada kebijakan politik pemerintahan.. Pertanggungjawaban yang bersifat vertikal dan horizontal itu merupakan dua hal yang mutlak dan seimbang dalam setiap kebijakan politik. 
Berbagai tampilan sistem politik Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para Sahabatnya, secara reflektif menunjukkan bahwa politik tidak boleh lepas dari asas keadilan, ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Bahkan asas-asas tersebut menjadi fundamen atau dasar paling utama. Politik penyatuan umat (persatuan dan kesatuan) yang nampak pada kesamaan dan persamaan  bagi seluruh umat, pelayanan prima terhadap kebutuhan publik, politik keterbukaan, dan mendorong untuk saling tolong menolong, politik yang santun dengan tidak menyakiti rakyat, tidak pula mengintimidasi, semua itu menjadi kewajiban bagi penguasa dan jajarannya. Nilai-nilai filosofis semacam itu menunjukkan bahwa politik Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan dan sekaligus pelaksanaannya sebagai implementasi dari perintah Tuhan semesta alam. Singkatnya dapat dikemukakan bahwa orientasi politik Islam yang sejatinya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual-rohaniah maupun yang bersifat material jasadiah yang terbentuk secara seimbang dalam formulasi bangunan Tauhidi. Beragam teori politik Islam yang pernah mengemuka dalam sejarah, teori politik periode awal Islam yaitu periode Nabi Mauhammad dan periode Sahabat nampaknya paling relevan dan sangat tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisa terhadap nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam model penelitian masalah aktual di lapangan dan sifatnya adalah kepustakaan. Oleh karena itu maka bahan-bahan atau sumber penelitian adalah buku-buku kepustakaan yang terkait dengan objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan jenis  penelitian yaitu penelitian filsafat, maka metode yang digunakan adalah metode khas filsafat. 
Pengumpulan Data
Mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek material dan objek formal penelitian. Kemudian bahan-bahan yang sudah terkumpul dilakukan klarifikasi dan selanjutnya dianalisa.
Hasil klarifikasi dan analisa kemudian dituangkan dalam tulisan secara objektif, sistematis, dan komprehensif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Analisa Data Penelitian
Metode yang digunakan dalam analisa data ini adalah metode khas filsafat dengan unsur-unsur metodis sebagai berikut :
	Deskriptif : Unsur ini digunakan untuk menggambarkan dan sekaligus memahami hakikat dan fungsi prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dan melihat manifestasinya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Interpretasi : Data-data yang sudah dideskripsikan dan diklarifikasi kemudian diinterpretasi serta dianalisis untuk menunjukkan hakikat dan nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara objektif, runtut dan mendasar. 
	Heuristika : Unsur metode ini digunakan agar ada pengembangan atau arah penemuan baru (context of discovery) yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelesaian masalah kemanusiaan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada Indonesia masa sekarang dan akan datang. 
	Induktif dan deduktif. Unsur metodis ini akan digunakan untuk mengambil kesimpulan dari pembahasan penelitian. Pemaduan induktif dan deduktif (lingkaran hermeneutika) agar akurasi kesimpulan lebih objektif filosofis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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BAB II
HAKIKAT DAN STRUKTUR 
FILSAFAT POLITIK ISLAM


Pengertian dan Hakikat Filsafat Politik Islam
Filsafat politik Islam adalah salah satu cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji tentang politik Islam. Istilah filsafat politik Islam terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan politik Islam. Oleh karena itu ada baiknya jika persoalan klasik yang mempertanyakan ‘apa itu filsafat’ terlebih dahulu dijelaskan, agar pemahaman tentang politik Islam secara filosofis dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami sebagaimana mestinya. Menurut Sonny Keraf dan Mikhael Dua, pertanyaan ‘apa itu filsafat’ tidak mudah untuk dijawab sebagaimana pertanyaan mengenai sosiologi, antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang jauh lebih mudah ditemukan jawabannya. Filsafat pertama-tama adalah sikap; sikap mempertanyakan, sikap bertanya, yaitu mempertanyakan dan bertanya tentang sesuatu. Filsafat sesungguhnya adalah metode, yaitu cara, kecenderungan, sikap bertanya tentang segala sesuatu A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 13-14. . Lebih lanjut dikatakan bahwa filsafat adalah sebuah sistem berpikir, atau cara berpikir yang terbuka, terbuka untuk dipertanyakan dan dipersoalkan kembali. Filsafat adalah sebuah tanda tanya dan bukan sebuah tanda seru. Filsafat adalah pertanyaan dan buka pernyataan Ibid, hal. 14. . 
Musa Asy’arie menjelaskan bahwa dalam khasanah ilmu pengetahuan, filsafat diartikan sebagai berpikir bebas, radikal dan berada dalam dataran makna (hakikat). Bebas artinya tidak ada yang menghalangi pikiran bekerja, oleh karena itu pikiran bekerja tidak dapat dihalangi oleh raja, penguasa negara manapun, sepanjang orang yang berpikir itu sehat dan bermanfaat bagi manusia dan makhluk alam lainnya Musa Asy’arie, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir, LESFI, Yogyakarta, 1999, hal. 1. . Berfilsafat adalah berpikir radikal, radix artinya akar, sehingga berpikir radikal artinya sampai ke akar suatu masalah, mendalam sampai ke akar-akarnya, bahkan melewati batas-batas fisik yang ada dan yang disebut metafisika. Pengembaraan filsafat melewati batas-batas pengindraan manusia. Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia mencari hakikat makna dari sesuatu Ibid, hal. 3..
Pandangan Musa Asy’arie tersebut di atas, dapat dipahami bahwa berpikir filsafat bersifat bebas dan terbuka yang tidak boleh disekat-sekat oleh suatu kepentingan kelompok atau golongan, bahkan oleh penguasa sekalipun. Bebas artinya berpikir terbuka sampai kepada seluruh aspek kepentingan kehidupan manusia yang paling hakiki. Dengan kata lain dapat dikatakan berpikir filsafat harus bersifat holistik dan menyeluruh. Selain bersifat menyeluruh, berpikir filsafat atau berfilsafat harus radikal atau mendasar, artinya tidak ada titik henti sepanjang masih bisa dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Berpikir radikal atau mendasar harus sampai pada dataran makna yang paling mendalam. Mendalam artinya harus melampaui batas-batas fisik material bendawi yang hanya bersifat inderawi. Ringkasnya secara reflektif filsafat adalah berpikir secara menyeluruh, mendasar (radikal) dan mendalam sepanjang masih terjangkau kemampuan berpikir menusia sampai pada hakikat yang paling hakiki dari apa yang dipikirkan. 
	Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari berbagai bahasa, yaitu antara lain dari bahasa Inggris dan Yunani. Filsafat yang berasal dari bahasa Inggris adalah philosophy sedangkan dari bahasa Yunani filsafat merupakan gabungan dua kata yaitu philein yang berarti cinta atau philos yang berarti mencintai, menghormati, menikmati, dan  sophia atau sofein yang berarti kehikmatan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan, atau kejernihan. Oleh karena itu filsafat atau berfilsafat adalah mencintai, menikmati kebijaksanaan atau kebenaran. Filosof adalah orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran Sutardjo A. Wiramihardja, Pengantar Filsafat, Sistematika Filsafat, Sejarah Filsafat, Logika dan Filsafat Ilmu (Epistemologi), Metafisika dan Filsafat Manusia, Aksiologi, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 9. . Wiramihardja mengutif beberapa pemikiran filosof, antara lain Plato menyatakan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran murni. Aristoteles menjelaskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan meliputi kebenaran, seperti metafisika, logika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Descartes mendefenisikan filsafat sebagai kumpulan segala ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkalnya meliputi metafisika, etika, agama dan apa yang dinamakan manusia (antropologi) Ibid, hal. 11. .
	Relevan dengan penjelasan di atas, Mulyadi Kartanegara mengemukakan bahwa filsafat secara harpiah berarti cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat berarti upaya untuk melukiskan hakikat realitas terakhir yang paling fundamental dan riil. Filosof adalah pencari atau pencinta kebijaksanaan atau kebenaran Mulyadi Kartanegara (et.al), Pengantar Studi Islam, Ushul Press, Jakarta, 2011, hal. 255. . Ditambahkan pula bahwa dalam tradisi ilmiah Islam, filsafat juga sering diartikan dengan hikmah. Oleh karena itu filsafat tidak hanya dipandang sebagai produk manusia, tetapi juga dipandang sebagai berasal dari Allah, karena selain itu, kitab Allah juga memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Dengan demikian filsafat dalam Islam tidak akan pernah bertentangan atau menentang Tuhan apalagi meniadakan-Nya seperti yang terjadi pada filsafat lainnya, khususnya filsafat Barat modern Ibid. .  
	Berbagai pandangan tentang defenisi filsafat tersebut di atas, dapat ditarik suatu benang merah bahwa filsafat adalah berpikir yang tidak terhenti pada hal-hal empirik faktual, melainkan melampauinya, hingga sampai kepada hal-hal metafika atau hakikat yang paling hakiki dari segala sesuatu. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa filsafat adalah berpikir secara menyeluruh, mendasar atau radikal dan rasional. Berpikir filsafat tidak hanya melihat realita yang tampak di depan kehidupan manusia, melainkan sampai kepada yang mendasarinya. Asmoro Ahmadi yang dikutif Himyari Yusuf, menegaskan bahwa yang termasuk dalam kategori pemikiran filsafat itu memiliki ciri khas :

	Sangat umum dan universal; maksudnya adalah pemikiran filsafat cenderung bersifat umum yang sangat tinggi (the question tend to be very general problem of the highest degree of generality). Karena pemikiran filsafat cenderung bersifat umum, maka akan terkait dengan hal-hal yang umum, misalnya mengenai keadilan, tentang manusia, tentang kebebasan dan sebagainya.

Tidak faktual; maksudnya  filsafat membuat dugaan-dugaan  (spekulatif) atau rasional dan masuk akal mengenai sesuatu dengan tidak harus menyertakan bukti atau menunjukkan sesuatu yang melampaui tapal batas fakta-fakta sebagaimana pengetahuan ilmiah, atau filsafat tidak masuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus.
Bersangkutan dengan nilai; maksudnya filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut penilaian yang di dalamnya terkandung penilaian tentang baik dan buruk, susila dan a susila dan akhirnya filsafat merupakan suatu usaha untuk mempertahankan nilai, sehingga lahirlah apa yang disebut nilai sosial, nilai keagamaan (religius), nilai budaya, nilai kebersamaan dan lain sebagainya Himyari Yusuf, Filsafat Ilmu, Pusikamla, Bandar Lampung, 2009, hal. 5-6.  .

Relevan dengan berbagai pemikiran filsafat tersebut di atas, Wiramihardja juga menjelaskan bahwa berbagai defenisi filsafat yang telah dikemukakan itu dapat dijelaskan lebih lanjut, sebaigai berikut : 
	Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki ciri kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, tanpa verifikasi uji empiris.

Segala hal atau sarwa sekalian alam. Artinya apa yang dibicarakan yang merupakan materi filsafat adalah segala yang menyangkut keseluruhan (menyeluruh), sehingga disebut perbincangan universal. Tidak ada yang tidak dibicarakan oleh filsafat, hal ini yang membedakan filsafat dengan ilmu pengetahuan.
Sistematis  Sutardjo A. Wiramihardja, Op. Cit, hal. 10-11..

Selain katagori dan defenisi filsafat tersebut di atas, Rizal dan Misnal yang dikutif Himyari Yusuf mengemukakan tentang karakteristik berpikir filsafat. Menurutnya berpikir kefilsafatan memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Beberapa ciri khas tersebut adalah sebagai berikut :
Radikal; artinya berpikir sampai keakar-akarnya, hingga sampai pada hakikat atau substansi objek yang dipikirkan.
Universal; artinya berpikir filsafat menyangkut pengalaman umum manusia.
Konseptual; artinya merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengetahuan manusia.
Kohern dan Konsisten; artinya berpikir filsafat sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, tidak mengandung kontradiksi.
Sistematik; artinya pendapat yang merupakan uraian kefilsafatan harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud dan tujuan yang jelas.
Komprehensif; artinya mencakupi secara menyeluruh. Berpikir kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan alam semesta secara keseluruhan.
Bertanggungjawab; artinya seseorang yang berpikir filsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggungjawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap suara hati nuraninya sendiri Himyari Yusuf, Filsafat Ilmu, Op., Cit., hal. 5. . 

Kemudian penting juga untuk dijelaskan bahwa metode berpikir filsafat secara prinsifil sangat berbeda dibandingkan dengan metode ilmu pengetahuan. Inti dari metode filsafat adalah refleksif, sehingga berfilsafat adalah berefleksi dan berkontemplasi. Artinya orang yang berfilsafat tidak memikirkan mengenai apa yang secara konkret ada di hadapannya secara langsung, tetapi juga memikirkan apa yang mendasarinya  Sutardjo A. Wiramihardja, Op. Cit., hal. 14.. Oleh karena itu, jika filsafat dijumbuhkan dengan politik Islam, maka akan dipahami dan diketahui bahwa secara sederhana filsafat politik Islam berarti memikirkan secara reflektif dan kontemplatif tentang politik atau strategi untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan Islam, dan tentunya tidak hanya memikirkan yang konkret ada di hadapan kehidupan manusia saja, tetapi juga memikikirkan esensi terdalam yang menjadi dasar fundamental dari politik Islam itu sendiri.
Pada dasarnya filsafat terdiri dari tiga katagori, yaitu filsafat sebagai ilmu, filsafat sebagai metode atau pendekatan, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Khususnya filsafat sebagai metode atau pendekatan, ruang lingkupnya adalah mengkaji sesuatu dengan menggunakan pendekatan filsafat atau filsafat sebagai metode/pendekatan. Mengkaji sesuatu dengan menggunakan filsafat sebagai pendekatan atau metode, maka berarti sesuatu itu dikaji dengan menggunakan kaidah-kaidah berpikir filsafat, yaitu menyeluruh, mendasar (radikal), dan rasional. Berpikir secara menyeluruh, mendasar (radikal), dan rasional yang intinya adalah dengan reflektif dan kontemplatif sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa filsafat politik Islam dalam konteks penelitian ini, adalah politik Islam yang dilihat secara reflektif dan kontemplatif, sehingga dapat diketahui hakikatnya yang paling mendasar atau hakiki.
Agar menjadi lebih jelas apa sesungguhnya filsafat politik Islam itu, berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan pakar politik Islam. Antara lain E. Herman Khairon mengemukakan bahwa Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang kehidupan bernegara (politik). Dalam kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman dengan amat global, seperti diajarkan prinsip-prinsipnya saja, guna memberikan kesempatan bagi interpretasi (filsafat) sesuai dengan kebutuhan hidup manusia yang senantiasa berkembang. Dengan demikian pemikiran-pemikiran dalam bidang kehidupan politik memperoleh ruang gerak yang sangat luas E. Herman Khaeron, Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam, Nuansai a Cendikia, Bandung, 2013, hal. 259. . Menurut para filosof, ilmu politik termasuk ke dalam ilmu praktis, yang tujuannya adalah memberikan bimbingan kepada warga atau masyarakat tentang bagaimana menjadi warga masyarakat atau negara yang baik, mulai dari warga biasa sampai dengan pemimpinnya. Al-Farabi misalnya mengemukakan ilmu politik mengajarkan manusia bagaimana mencapai kebahagiaan sesuai bakat dan tabiatnya Mulyadi Kartanegara (et.al.), Op. Cit., hal. 429. .
Kemudian lebih lanjut dikatakan ilmu politik terbagi dalam dua bagian; yaitu teoretis dan praktis. Bagian teoretisnya mengejawantahkan kebenaran-kebenaran yang terbukti dengan sendirinya kepada semua bangsa disegala masa. Bagian praktisnya akan berarti kemampuannya untuk menerjemahkan teori tersebut ke dalam peraturan dan norma-norma yang relevan dengan negara-negara atau kota-kota tertentu, karena dunia politik akan meliputi bangsa-bangsa, kota-kota dan unit terkecilnya adalah rumah tangga Iis bid, hal. 430. . (ilmu politik teoretis dikonkretisasi oleh ilmu politik praktis). 
Berdasarkan beberapa pandangan di atas, secara kontemplatif politik Islam pada tataran teoretis filosofis mengungguli ilmu politik praktis, karena politik teoretis atau yang juga disebut filsafat politik berkaitan dengan dasar-dasar fundamental yang masih abstrak, namun ilmu politik praktis berfungsi sebagai konkretisasi dari politik teoretis. Dengan demikian kedua jenis ilmu politik tersebut secara interpretatif berkoherensi satu dengan lainnya dalam mengaktualisasikan politik. Keduanya secara epistemologis bersifat saling menguatkan dan saling mengandaikan. Selain itu politik Islam secara reflektif membimbing seluruh warga masyarakat untuk menjadi yang terbaik, baik itu bagi warga masyarakat maupun bagi pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan  Islam sebagai agama universal yang di dalamnya memberikan pedoman pada seluruh aspek kehidupan manusia agar menjadi yang terbaik sesuai dengan hakikat dan tujuan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Ringkasnya dapat dikemukakan, bahwa politik Islam pada tataran filosofis (filsafat politik Islam) adalah berpikir secara menyeluruh, mendalam, radikal, dan rasional tentang hakikat dan tujuan kehidupan manusia yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Islam.    
Pandangan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa filsafat politik Islam dapat diartikan sebagai siyasyah atau strategi untuk mencapai tujuan kehidupan manusia yang lebih baik dan sempurna sesuai ajaran Islam. Seperti dikemukakan Inu Kencana yang dikutif Himyari Yusuf bahwa istilah politik dalam bahasa Arab disebut siyasyah dan politik dalam perbincangan sehari-hari diartikan sebagai suatu cara atau strategi untuk mewujudkan suatu tujuan. Kata politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota, sehingga dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang dalam hubungan tersebut timbullah aturan, kewenangan, prilaku pejabat, dan legalisasi kekuasaan Himyari Yusuf, Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer, Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global, dalam Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam (TAPIS), Vol 8 Nomor 2 Juli-Desember 2012, hal. 101. . 
Selain pengertian filsafat politik Islam tersebut di atas, juga dapat dipahami bahwa secara esensial filsafat politik Islam adalah strategi untuk memanusiakan manusia, atau untuk menkonkretisasi hakikat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh kedalam segala aspek kehidupan praktis manusia. Hakikat kemanusiaan yang sejatinya secara reflektif merupakan penjelmaan dari dimensi material dan spiritual (kemanusiaan dan ke-Tuhanan), oleh karena itu pada hakikatnya filsafat politik Islam tidak akan pernah bertentangan atau menentang Tuhan apalagi meniadakan-Nya seperti yang terjadi pada politik lainnya (politik Barat sekuler dan libralis). Filsafat politik Islam niscaya mengkaji tentang strategi penegakan kebenaran dan pencegahan kemungkaran yang sejalan dengan kesejatian manusia dalam ajaran Islam. Dengan demikian secara ontologis filsafat politik Islam identik dengan hakikat manusia seutuhnya, yaitu manusia yang meliputi dimensi material (jasadiyah) dan spiritual (ruhaniyah). Kedua dimensi tersebut dipandang sebagai yang integratif, bersinergik, saling mengandaikan dan saling menguatkan, serta tidak terpisahkan. Pandangan semacam ini dalam aliran ontologi termasuk dalam katagori ontologi monodualisme atau paham kedua tunggalan Lihat Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta, 2000, pada halaman 63 s/d 66 dalam buku ini dijelaskan secara mendasar mengenai beberapa aliran ontologi, yang salah satunya adalah monodualistik atau dwitunggal. Inti dari paham tersebut meletakkan hakikat manusia dan termasuk hakikat segala sesuatu sebagai yang terdiri dari material dan spiritual dan keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia yang disebut sebagai makhluk yang seutuhnya, holistik dan menyeluruh adalah yang meliputi seluruh dimensi dan potensi yang pada diri manusia, seperti jasad dan ruh, indrawi, akal dan hati atau intuisi. Semuanya adalah potensi dasar yang diberikan Tuhan agar manusia berkemampuan untuk mengemban tugas dan amanatnya sebagai Khalifah (wakil Tuhan) di bumi atau di dalam kesemestaan secara keseluruhan. Melestarikan, memakmurkan dan mendamaikan makhluk kesemestaan.   .
Relevan dengan berbagai penjelasan di atas, Idzam Fautanu menjelaskan bahwa filsafat politik dapat didefinisikan sebagai refleksi filosofis tentang bagaimana cara terbaik untuk mengatur kehidupan bersama, antara lembaga-lembaga politik dan kehidupan sosial manusia, seperti sistem ekonomi, dan pola kehidupan keluarga. Filsuf politik berusaha untuk membangun dasar dan prinsip-prinsip kebenaran tentang bentuk dan tujuan negara, hak-hak individu dan sebagainya Idzam Fautanu, Filsafat Politik, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2013, hal. 27.. Ditambahkan bahwa filsafat politik adalah sebuah gambaran yang dapat menjelaskan suatu pemerintahan yang ideal dan tercermin pada negara yang baik dan yang buruk, sebagaimana yang terjadi pada manusia. Pemerintahan yang baik senantiasa dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang mewakili kebajikan, keberanian, keadilan, kemurahan hati, perdamaian, kemakmuran dan kebijaksanaan, sedangkan pemerintahan yang buruk adalah sebaliknya, tidak adil, tinggi hati, tidak ingin melihat kemakmuran, dan kurang bijaksana Ibid, hal. 28. . Oleh karena itu filsafat politik menyadarkan manusia untuk dapat mengetahui apa yang membedakan pemerintahan yang baik dari yang buruk, sehingga menurut Idzam kita dapat melacak efek dari bentuk pemerintahan yang berbeda tersebut, sekaligus dapat belajar untuk bagaimana membuat kualitas pemerintahan yang baik Ibid, hal. 29. .   Penjelasan Idzam Fautanu ini semakin meyakinkan bahwa filsafat politik Islam mengkaji tentang bagaimana menegakkan kebenaran, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial lainnya yang sejalan dengan hakikat kemanusiaan dan sesuai dengan ajaran Islam, atau secara abstraksi sesuai dengan kemanusiaan dan ke-Tuhanan. 

Ruang Lingkup dan Sumber Filsafat Politik Islam

Secara implisit ruang lingkup filsafat politik Islam telah terpetakan pada pembahasan di muka. Bahwa secara  esensial filsafat politik Islam adalah sebagai strategi untuk memanusiakan manusia, atau untuk menkonkretisasi hakikat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh kedalam segala aspek kehidupan praktis manusia. Artinya filsafat politik Islam tergolong dalam filsafat khusus. Dikatakan filsafat khusus karena filsafat politik Islam khusus mengkaji strategi atau cara-cara memanusiakan manusia secara sempurna yang berdasarkan ajaran Islam, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ke-Tuhanan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kajian filsafat politik Islam adalah mengkaji strategi untuk menyelamatkan manusia dari pola pikir dan prilaku yang dapat menyesatkan, baik yang terkait dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun yang terkait dengan sistem pemerintahan, termasuk dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat politik Islam mengkaji tentang harmonisasi dan dinamisasi kehidupan manusia secara keseluruhan, seperti hubungan penguasa negara, pemerintahan negara dengan rakyat sebagai warganegara, dan lain sebagainya yang seluruhnya dalam rangka untuk mewujudkan kebersamaan, kesamaan, keadilan dan kesejahteraan bersama.  
Jika landasan ontologis filsafat politik Islam adalah monodualisme sebagaimana dikemukakan di atas, maka landasan epistemologis filsafat politik Islam tergolong dalam korelasionisme yaitu suatu epistemologi yang menempatkan potensi dasar manusia sebagai sumber yang permanen bagi struktur filsafat politik Islam Lihat Himyari Yusuf,  Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam; Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer, dalam Jurnal Tapis, Volume 10. No. 1 Januari – Juni, 2014, hal.113. Pada dasarnya Tulisan ini mengungkap secara ekspilisit mengenai sumber-sumber Filsafat Politik Islam. . Dengan mengutif beberapa ayat al-Quran, Herman Khaeron menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban amanat. Antara lain amanat tersebut adalah agar manusia memakmurkan kehidupan di bumi, oleh karena itu manusia diberi kedudukan sebagai khalifatullah atau wakil Allah di bumi Herman Khaeron, Op. Cit., hal. 260. . Ditambahkan pula bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada al-Quran. Al-Quranlah yang harus menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas kewajiban dan hak, baik bagi pemerintahan terhadap rakyatnya maupun antara sesama warga negara. Di dalam al-Quran menyebutkan bahwa pemerintahan harus berdasarkan musyawarah, karena sifat orang-orang mukmin suka bermusyawarah dalam memecahkan urusan bersama (Q.S. 42:38) Ibid, hal. 263-264.  Al-Quran surat 42 ayat 38 dikutif dalam buku ini sebagai dasar penguatan bahwa sumber filsafat politik Islam adalah al-Quran sebagai wahyu Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran sebagai wahyu Allah mengandung makna yang sangat luas, karena ayat-ayat dalam al-Quran meliputi ayat-ayat Qauliyah, ayat-ayat Kauniyah dan ayat-ayat Nafsiyahal. Tentunya semua ayat-ayat tersebut menjadi sumber filsafat politik Islam termasuk Sunnah Rasul-Nya.. Pandangan Herman Khaeron ini menunjukkan bahwa struktur epistemologi  filsafat politik Islam bukan hanya potensi dasar manusia saja, tetapi juga al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Artinya sumber filsafat politik Islam meliputi potensi dasar yang ada pada diri manusia, seperti indera, akal dan intuisi (hati), al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Seluruhnya bersifat integratif dan holistik.
Dasar musyawarah dalam Islam sebagaimana tersebut di atas, dilakukan untuk dua persoalan; yang pertama untuk mencari jalan keluar bagi penyelesaian masalah yang belum diatur secara jelas oleh al-Quran dan Sunnah, kedua untuk hal yang sudah diatur dalam kedua sumber tersebut, namun musyawarah dilakukan untuk menentukan pelaksanaan teknis yang sebaik-baiknya. Dengan demikian musyawarah tidak boleh menghasilkan hal-hal yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah. Selain itu musyawarah dilakukan untuk mengangkat kepala/pimpinan negara Ibid, hal. 264-265. . Oleh karena itu pelaksana ajaran-ajaran al-Quran dan Sunnah Rasul, kepala negara harus bertanggungjawab kepada Allah dan sebagai pelaksana kehendak rakyat harus bertanggungjawab kepada rakyat. Pertanggungjawaban kepada rakyat tentu karena pengangkatannya atas dasar musyawarah yang memberi kepercayaan kepadanya untuk memimpin negara Ibid, hal. 265.. Tegasnya dapat dikemukakan bahwa kedudukan pimpinan atau kepala negara mengemban amanah Tuhan dan selain bertanggungjawab kepada Tuhan juga bertanggungjawab kepada masyarakatnya. Kedua arah pertanggungjawaban tersebut secara reflektif merupakan pancaran dari hubungan (ibadah) vertikal dan hubungan (ibadah) horizontal.
Farid Abdul Khaliq mempertegas bahwa mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan ‘musyawarah’ sebagai kewajiban ke-Islaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Quran dan hadis-hadis nabawi, oleh karena itu musyawarah itu tidak ada alasan bagi seseorangpun untuk meninggalkannya Farid Abdul Khaliq, Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamiy Mabadi Dusturriyah Asy-Syura Al-‘Adl Al-Musawah (Terjemahan, Faturrahman A.Hamid ), Fikih Politik Islam, (Amzah, Jakarta), 2005, hal. 35. . Selanjutnya dikatakan bahwa al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara (politik) Islam. Oleh sebab itu terwujudnya dasar permusyawaratan sangat pantas membuahkan apa yang disebut oleh al-Quran dari buah musyawarah dalam kehidupan manusia, yakni Allah membimbing ratu yang adil yang menekuni musyawarah, juga membimbing rakyatnya untuk meninggalkan kemusyrikan dan tunduk kepada kebenaran Ibid, hal. 36-37. .     
Berdasarkan uraian di atas, secara kontemplatif dapat dipahami bahwa secara substansial al-Quran dan Sunnah Rasul mengajarkan manusia telah diberikan amanah dan kedudukan sebagai khalifah (wakil Tuhan) dibumi, dan berkewajiban untuk mengharmonisasi, memakmurkan dan mensejahterakan manusia bahkan untuk semua makhluk Allah yang ada di bumi. Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, selain merujuk kepada pesan-pesan al-Quran dan Sunnah Rasul, juga sesungguhnya manusia telah diberi oleh Allah potensi dasar yaitu inderawi, akal dan hati (intuisi). Potensi dasar tersebut tentunya berfungsi sebagai alat untuk mengkonkretisasi pesan-pesan yang ada dalam falsafah Ilahi yang terkandung dalam al-Quran. Artinya penglihatan, pendengaran, pikiran dan hati nurani bekerja sama secara seimbang dan sinergis, tidak boleh bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Dengan kata lain harus ada suatu harmonisasi yang mendasar antara potensi dasar yang diberikan Allah kepada manusia dengan wahyu (al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya (Sunnah Rasul). Dalam konteks ini tentunya al-Quran harus dipahami sebagai satu kesatuan antara ayat-ayat Qauliyah, Kauniyah dan Nafsiyah (tidak dipahami secara parsial dan sempit).
Relevan dengan pandangan di atas, pandangan beberapa filosof muslim yang dikemukakan oleh Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 166. ., antara lain Muhammad Asad menjelaskan beberapa prinsip tentang pemerintahan Islam yang menjadi titik tolak filsafat politik Islam adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Hal ini berarti bahwa negara harus dijalankan di bawah persyaratan yang ditentukan oleh syara’. Kepercayaan kepada kemaha-Esaan dan kedaulatan Tuhan merupakan dasar bagi sistem sosial dan moral. Hampir semua filosof muslim berpandangan sama, bahwa sumber politik kekuasaan tertinggi adalah Tuhan pencipta alam semesta. Artinya seluruh strategi dan kebijakan harus mengalir dari sumber tertinggi, sehingga akan bermuara pada pembumian nilai-nilai spiritualitas, religiusitas dan moralitas.
Pandangan yang menempatkan kedaulatan Tuhan merupakan dasar bagi sistem sosial dan moral tersebut, tentunya tidak boleh dipahami apa adanya, melainkan harus dikaji lebih lanjut mengenai filosofi yang terkandung di dalamnya. Secara reflektif istilah kedaulatan Tuhan dapat dimaknai menjadi nilai-nilai ke-Tuhanan. Oleh karena itu nilai-nilai tersebut harus menjadi dasar fundamental dan harus mengalir dalam berbagai kegiatan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemaknaan seperti itu peneliti meminjam teori filsafat hukum alam yang mengatakan bahwa hukum terdiri dari empat tingkatan, yaitu hukum abadi (lex aeterna), hukum Tuhan (lex Devina), hukum alam (lex naturalis), dan hukum manusia (lex humana)  Lihat Himyari Yusuf, Adat Lampung Pepadun Dalam Tinjauan Filsafat Hukum Alam, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004, hal. 36-37. . Hukum abadi terkait dengan rencana Tuhan, kemudian hukum Tuhan adalah yang ditetapkan Tuhan dalam kitab suci, hukum alam adalah yang ditetapkan Tuhan dalam alam, dan hukum manusia adalah yang ditetapkan manusia yang bersumber dari ketiga hukum sebelumnya. Artinya secara esensial keempat tingkatan hukum tersebut terdapat benang biru yang menghubungkannya dari tingkat hukum abadi sampai dengan hukum yang ditetapkan manusia.  Ringkasnya dapat ditambahkan bahwa hukum alam adalah hukum yang ditetapkan Tuhan pada diri manusia (mikrokosmos) dan pada alam (makrokosmos). Kemudian hukum yang ditetapkan manusia (hukum positif) harus bersumber kepada hukun yang ada pada diri manusia dan alam (hukum alam), dan pada akhirnya tingkatan hukum tersebut dapat dikatagorikan menjadi hukum Tuhan dan hukum manusia (hukum yang mengandung nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusoiaan), dan keduanya secara epistemologis saling mengandaikan dan menguatkan serta tidak dapat pisahkan. 
Demikian pula halnya istilah kedaulatan Tuhan dalam perspektif filsafat politik Islam. Istilah tersebut hendaknya dimaknai sebagaimana teori filsafat hukum di atas. Term kedaulatan Tuhan mengandung makna filosofis bahwa keberadaan politik Islam yang didesain manusia hendaknya bersumber pada kedaulatan Tuhan dalam pengertian nilai-nilai ke-Tuhanan, karena tidak mungkin manusia bisa kontak langsung secara fisik dengan Tuhan. Oleh karena itu yang dimaksud kedaulatan Tuhan harus dimaknai sebagai nilai-nilai ke-Tuhanan. Dengan kata lain paradigma politik Islam harus merupakan konkretisasi dari nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, sehingga pada akhirnya eksistensi politik Islam secara filosofis dapat dikatagorikan sebagai politik yang diciptakan atau didesain oleh manusia dan diturunkan atau bersumber dari nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan. Artinya keduanya tidak boleh bertentangan dan juga satu dengan lainnya tidak boleh direduksi apalagi dipisahkan.  
 
Karakteristik Filsafat Politik Islam 
	Henry J. yang dikutif Himyari Yusuf mengatakan, dalam perspektif filsafat politik, bahwa politik tidak hanya mencakup pengelolaan masalah publik saja, tetapi politik juga mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai manusia dan berkaitan dengan teori dan praktek, keterampilan filosofis dan teknis Himyari Yusuf,  Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam; Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer, Op. Cit. hal. 111, dalam Jurnal Tapis, Volume 10. No. 1 Januari – Juni.. Jika demikian ranah politik, maka dapat diinterpretasikan bahwa politik itu bersifat integratif antara pengelolaan masalah publik dengan tujuan dan keyakinan serta nilai-nilai manusia atau kemanusiaan. Dengan perkataan yang lebih tegas politik secara filosofis berkarakteristik kemanusiaan, karena politik harus bergerak menuju kepada singgasana tujuan hidup manusia, keyakinan yang ada dalam hidup manusia dan aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan.  Eksistensi politik tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan dari kungkungan birahi yang menggelapkan atau yang menjadi hijab atmosfer kemanusiaan yang sejati.
	Fakta historis menunjukkan bahwa politik Islam telah mengalami pasang  surut dalam hal pandangan dan penerapannya, dan setiap pandangan dan penerapan tersebut niscaya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Namun demikian menurut Toha Hossein yang dikutip oleh Imam Wahyuddin menjelaskan untuk memahami politik Islam harus kembali ke praktek Nabi Muhammad saw. atau selain pada masa Nabi juga harus mengambil pelajaran dari dua khalifah Islam pertama, yaitu Abu Bakar dan Umar Bin Khatthab, karena pada kedua sahabat itu belum terjadi perpecahan Imam Wahyuddin, Filsafat Politik Islam, https//philosophyangkringan. Wordpress.com, diakses tanggal 10 September 2015.. Menurut Toha Hossein inti dari praktek Nabi dan kedua Sahabat tersebut sangat sederhana, bahwa Nabi menjalankan apa yang disebut sebagai prinsip keadilan. Menerapkan keadilan tanpa pandang bulu, atau dalam arti meletakkan keadilan se-adil-adilnya di tengah masyarakat. Ini adalah misi al-Quran selain misi Tauhid, Nabi mengajak pada persamaan, bahwa tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain kecuali taqwanya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, kuat dan lemah, semua harkat dan martabat manusia dihadapan Allah adalah sama Ibid. . Dengan demikian secara reflektif esensi manusia sama dan oleh sebab itu manusia harus hidup dalam kerukunan, kebersamaan dan kekeluargaan.  
	Secara historis pernyataan  Toha Hossein di atas memang ada benarnya, karena fakta sejarah menunjukkan bahwa paradigma politik Islam yang sejatinya adalah pada zaman Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. Di mana tampilan politik pada saat itu belum terkontaminasi oleh kepentingan materialisme dan individualisme. Keadilan sosial merupakan fokus utama dan harga mati, persamaan dan kesamaan serta kebersamaan merupakan ruhnya politik pada masa itu. Himyari Yusuf menjelaskan bahwa dalam perjalanan sejarah politik Islam telah mengalami pasang surut, dan pada setiap era menunjukkan karakteristiknya masing-masing. Politik pada zaman Nabi Muhammad dan masa Khulafa al-Rasyidin misalnya masih konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah melalui wahyu-Nya Himyari Yusuf, Jurnal TAPIS, Vol. 10 No. 1 Januari-Juni, (Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung), 2014, hal. 103-104.  . Muhammad Iqbal dan Amin Husein yang dikutip Himayari yusuf, membagi sejarah Islam dalam tiga periode, yaitu periode klasik hingga tahun 1250 M, periode pertengahan tahun 1250 s/d 1800 M dan periode modern tahun 1800 M sampai sekarang. Setiap periode tersebut memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya politik Islam pada periode klasik dan pertengahan ditandai oleh paham atau pandangan yang bersifat khalifah sentris Ibid. . Secara filosofis pandangan ini menganggap khalifah atau pimpinan negara adalah segala-galanya, masyarakat harus tunduk kepada pimpinan secara total. Keistimewaan kepala negara atas rakyatnya diklaim ada pada al-Quran dan Sunnah Rasul. Penekanan yang semacam ini dilakukan dengan alasan untuk stabilitas politik sehingga agar keadaan negara benar-benar aman. Karakteristik politik Islam seperti ini diperkirakan berjalan cukup lama atau paling tidak selama berlakunya sistem kerajaan atau Daulah Mu’awiyah dan Abbasyiyah Ibid, hal. 104-105. . 
	Tampilan karakteristik politik Islam pada periode klasik dan periode pertengahan secara reflektif sangat berpeluang untuk terjadinya diktatorian, feodalisme, dan otoritarian seorang khalifah atau penguasa negara. Pemimpin menjadi kebal hukum dan tidak boleh dikritik oleh siapapun, sehingga apapun yang diinginkan pemimpin pantang untuk ditolak atau tidak boleh diberikan masukan walaupun yang lebih baik. Oleh karena itu karakteristik politik semacam ini sangat bertentangan dengan hakikat dan kodrat manusia, dan sekaligus paradigma politik tersebut sangat bertentangan atau tidak sejalan dengan filosofi dan karakteristik politik Nabi dan Khulafa al-Rasyidin awal.
	Selain karakteristik politik Islam pada periode klasik dan periode pertengahan tersebut di atas, berikutnya adalah periode modern. Secara filsafati politik Islam pada periode modern juga menunjukkan sosok buram wajah politik Islam. Pada periode ini hampir seluruh wilayah Islam berada dalam genggaman penjajahan Barat, dan Barat tidak hanya menguasai negara-negara Islam, tetapi juga menerapkan sistem sosial politik, ekonomi dan hukum Barat yang sekuler di dunia Islam Ibid, hal. 108-109. . Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa karakteristik politik Islam pada periode klasik, periode pertengahan dan periode modern telah mengenyampingkan manusia universal dan terlalu memfokuskan pada manusia individual dan berorientasi material. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa karakteristik politik semacam itu dalam perspektif filsafat tidak kohern dengan hakikat kemanusiaan yang seutuhnya. 
	Merunut kembali politik zaman Nabi Muhammad. Pada zaman ini Nabi Muhammad bukan hanya sebagai Rasulullah, tetapi juga sekaligus sebagai kepala negara. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad menjalin hubungan dengan berbagai kelompok, terutama kaum Yahudi yang sudah tinggal lebih dahulu di Yasrib atau Madinah. Nabi memperkenalkan Mitsaq al-Madinah semacam konstitusi bagi para penduduk Madinah untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota itu dari bahaya, baik dari dalam maupun dari dari luar Mulyadi Kartanegara, Op. Cit., hal. 9. . Lebih lanjut dikatakan bahwa umat Islam, Yahudi dan umat lainnya memiliki hak dan kewajiban yang setara. Namun kemudian sebagian orang Yahudi tidak mau mematuhinya, dalam kondisi ini Nabi berusaha untuk melarai konflik, dan akhirnya sebagian orang Yahudi tetap patuh, sebagian lainnya masuk Islam. Secara politik Nabi Muhammad berusaha menjadi pemimpin bagi semua suku dan secara teologis Nabi Muhammad berusaha mencari “common flatforn” untuk tidak menyekutukan Allah Ibid, hal. 9-10. . 
	Berbagai tampilan politik Nabi Muhammad tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa strategi menjalin hubungan untuk menyatukan berbagai kelompok dalam rangka keamanan dan kedamaian bersama adalah sesuatu yang fundamental. Selain upaya menyatukan berbagai kelompok masyarakat, Nabi juga memandang penting adanya konstitusi sebagai pedoman atau rambu-rambu yang harus ditaati oleh semua pihak, tidak hanya bagi orang-orang Islam, tetapi juga bagi orang-orang Yahudi dan lainnya. Hal mana terlihat bahwa Islam, Yahudi dan komunitas lainnya diberikan hak dan kewajiban yang setara. Oleh karena itu dikatakan, bahwa secara politik Nabi berupaya untuk menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh umat, dan secara teologis tidak ingin menyekutukan Allah. Inilah sesungguhnya secara filosofis karakteristik politik Nabi Muhammad, tidak ada keterpisahan antara politik dan teologis. Politik dan teologis merupakan keterpaduan yang tidak terpisahkan. (Politik humanis-teosentris).
	Pasca Nabi Muhammad, kedudukannya sebagai kepala negara harus digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu dikenallah istilah Khalifah atau kepala negara sebagai pengganti Nabi Muhammad. Secara historis yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar yang terpilih menjadi Khalifah pertama berdasarkan hasil musyawarah dikalangan para pemuka Anshar dan Muhajirin di Madinah. Setelah menjadi Khalifah selama 2 tahun Abu Bakar meninggal dunia, dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khaththab. Selama pemerintahan Umar kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat Ibid, hal. 10-11. . Lebih lanjut dikatakan Umar banyak melakukan reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Umar yang berkuasa selama sepuluh tahun itu, strategi politiknya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Jika Abu Bakar banyak terkonsentrasi pada urusan dalam negari seperti perang melawan kemurtadan, dan setelah itu baru ada perintah untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, serta memerintahkan untuk mengumpulkan serpihan-serpihan al-Quran karena dihawatirkan akan banyak hilang. Lalu kemudian Umar selain mereformasi administrasi juga banyak melakukan perang dalam rangka memperluas dan membumikan Islam diberbagai negara yang ditaklukkan Ibid, hal. 11. . 
	Uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat kesamaan pandang strategi politik pada zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Dikatan terdapat kesamaan pandang, karena ada ciri khas atau karakteristik yang dominan yaitu antara lain; politik yang dijalankan berdasarkan iman yang kuat kepada Allah, seperti dilakukan oleh Abu Bakar yang menyatakan perang terhadap kemurtadan. Hal ini secara esensial menunjukkan ketangguhan dan  kemurnian iman merupakan harga mati yang pantang untuk tawar menawar. Kemudian selain itu pembumian dan penyebaran (dakwah) Islam merupakan suatu keharusan dalam politik Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Islam sebagai agama rahmatan lil’alamin harus menjadi kendaraan dan tujuan politik, maka terjadilah upaya keras untuk memperluas kekuasaan Islam. 
Farid Abdul Khaliq menegaskan bahwa hikmah Allah dalam keistinewaan mereka (Khalifah ar-Rasyidin) sangat jelas, dimana mereka memiliki semua keutamaan ilmu dan agama, fikih (pemahaman) dan kebijaksanaan, pengokohan kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem politik kekhalifahan, dalam hal itu semua berpedoman dengan petunjuk al-Quran dan Sunnah Farid Abdul Khaliq, Op. Cit., hal. 5. . Lebih lanjut Farid Abdul Khaliq mengutip isi pidato Abu Bakar mengenai garis-garis konstitusi sesaat setelah penobatannya menjadi Khalifah. Setelah mengucapkan hamdalah lalu Abu Bakar berkata :
	Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah yang terbaik dari kalian.

Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, (berlaku baik) maka bantulah aku, maka jika kalian melihat aku berada di atas kebatilan, maka luruskan aku (tegakkan hukum atasku).
Kejujuran adalah amanah dan kebohongan adalah khianat.
Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memerintah kalian, namun jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian.
Ketahuilah yang terkuat diantara kalian disisiku lemah, hingga aku mengambil hak darinya, dan yang terlemah diantara kalian disisiku kuat, hingga aku mengambil hak untuknya.
Tidak meninggalkan jihad oleh suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka suatu kehinaan.
Tidak tersebar kekejian dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan bala secara menyeluruh. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah untukku dan untuk kalian Ibid, hal. 6. .

Farid Abdul Khaliq menjelaskan makna yang terkandung dalam isi pidato tersebut di atas. Menurutnya point pertama dari pidato tersebut mengandung penetapan prinsip kekuasaan rakyat yang tersimpul pada hak dalam memilih penguasa dan menyerahkan kewenangan kepada penguasa terpilih lewat jalan musyawarah. Tentunya point pertema ini mengadung prinsip persamaan hak antar individu rakyat, baik sebagai pejabat maupun sebagai rakyat dalam ketundukannya terhadap syariat Islam. Manusia di hadapan Allah adalah sama siapapun orangnya Ibid, hal. 7. . Pada point kedua, mengandung pengakuan atas hak partisipasi rakyat dalam urusan hukum dan pemerintahan. Hal ini adalah hak yang ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang shahih sebagai kewajiban ke-Islaman atas para penguasa dan rakyat Ibid, hal. 8. . Sedangkan dalam point ketiga mengandung prinsip keharusan pengawasan masyarakat terhadap para aparat  khalifah dan itu adalah kewajiban ke-Islaman. Dan point keempat mengandung isyarat bahwa penetapan asas konstitusi Islam, yaitu penguasa (pemerintah) wajib jujur dan bersikap amanah terhadap rakyat, tanpa sikap tersebut tidak mungkin akan tercipta makna musyawarah, saling tolong menolong dan partisipasi politik rakyat Ibid, hal. 9-11. .
Selain penjelasan Farid Abdul Khaliq di atas, ketujuh point garis-garis konstitusi tersebut, secara reflektif mengandung makna filosofis yang sangat luas dan mendasar. Pertama bahwa politik Islam yang dikembangkan pada masa Nabi dan juga masa Khulafa ar-Rasyidin niscaya berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah. Artinya al-Quran dan Sunnah merupakan sumber dari segala sumber perpolitikan, baik yang terkait dengan kekuasaan maupun terkait pemerintahan. Kedua dalam sistem perpolitikan Islam, asas musyawarah adalah sesuatu yang niscaya, hampir tidak ada kebijakan yang tanpa musyawarah (musyawarah adalah wajib). Ketiga keberadaan politik Islam adalah alat untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. Oleh sebab itu pelaksanaan politik merupakan amanah dan harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Kebohongan publik adalah khianat terhadap amanat. Keempat pemimpin dalam politik Islam harus ditaati sepanjang kepemimpinannya merupakan implementasi dari ketaatannya kepada Allah, dan sebaliknya jika pemimpin melakukan kemaksiatan, maka tidak ada kata taat, bahkan harus dikritik dan diberikan peringatan oleh masyarakat yang dipimpin. Kelima politik Islam harus mengutamakan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan, maka tidak ada yang kuat sementara ada yang lemah, yang kuat dan yang lemah harus berjalan sama dan seimbang. Prinsip kebersamaan dan kesamaan harus diwujudkan secara nyata dalam masyarakat agar keadilan dirasakan secara menyeluruh dan merata. Keenam politik Islam mengandung prinsip jihad, yaitu menjaga kebenaran yang hak dari segala gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian sebaliknya, jika politik terlepas dari prinsip jihad, maka akan mendapatkan kehinaan dan keterpurukan yang menghancurkan harkat dan martabat masyarakat di suatu bangsa dan negara. Di samping itu dalam politik Islam tidak boleh saling memfitnah, menebar keburukan orang lain, sebab secara kausalitas menebar fitnah dan menebar keburukan orang lain akan menimbulkan kegalauan masyarakat, dan secara esensial sama halnya memfitnah dan memperburuk diri sendiri.
Demikian ciri khas atau karakteristik politik Islam dalam perspektif filsafat, bahwa pelaksanaan perpolitikan niscaya bersumber dari al-Quran dan Sunnah, yang berati politik dan pelaksanaan politik tidak pernah bebas dari nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai religiusitas. Di dalam sistem politik Islam hanya satu oriensi yaitu untuk menegakkan kebenaran, dan dalam rangka membumikan Islam secara luas, serta untuk keadilan, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Musyawarah sebagai cerminan kebersamaan, kesamaan dan kerukunan serta kekeluargaan selain merupakan perintah al-Quran dan Sunnah, juga sesuai dengan kodrat, martabat dan hakikat manusia sebagai makhluk individual dan sosial.

D. Kedudukan dan Fungsi Filsafat Politik Islam
	    
Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa   dalam perspektif filsafat politik Islam, politik tidak hanya mengenai pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintahan saja, tetapi mencakup seluruh aspek kebutuhan hidup manusia, baik yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun sosial keagamaan, bahkan keduanya harus berjalan seiring dan seimbang. Sebagimana dijelaskan oleh Hanry bahwa secara filsafati politik tidak hanya mengenai pengelolaan masalah publik, struktur dan organisasi pemerintahan saja, tetapi politik itu mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai manusia, berkaitan dengan teori dan praktek, keterampilan filosofis dan teknis Lihat Henry J. Schnandt, A History of Political Philosophy, Terjemahan Ahmad Baidhowi Filsafat Politik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta), 2002, hal. V. .
Akhmad Rowi yang mengutip ibnu Qoyyim bahwa ibnu Aqil mengatakan kedudukan dan fungsi politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan. Pandangan politik menurut syara’, realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat, baik oleh negara maupun oleh rakyatA khmad Rowi, akhmadrowi. Blogsport.com, diakses pada tanggal 10 September 2015, hal. 2.. Selanjutnya ditambahkan bahwa menurut para ulama dan cendikiawan muslim, politik Islam setidaknya mencakup tiga isu utama, yaitu 1. Paradigma dan konsep politik dalam Islam yang secara garis besar mencakup kewajiban mewujudkan kepemimpinan Islami, dan kewajiban menjalankan syariat Islam. 2. Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik yang masuk dalam pembahasan hukum politik. 3. Partisipasi aktif setiap muslim dalam aktivitas politik, baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan Ibid, hal. 3. . 
Pandangan di atas menunjukkan demikian urgensinya kedudukan dan fungsi filsafat politik Islam, yaitu mengkaji dan menggali secara menyeluruh, mendalam dan radikal tentang segala hal yang berkaitan dengan kemajuan dan kemaslahatan umat manusia, baik persoalan kekuasaan, kebangsaan dan kenegaraan, maupun persoalan-persoalan kehidupan religius keagamaan, termasuk persoalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kebersamaan dan kesamaan, kerukunan dan kekeluargaan yang merupakan hakikat dan kodrat kemanusiaan. 
Akhmad Rowi menambahkan, memang harus diakui dan sekaligus disesalkan bahwa tabi’at umum pada khalifah pasca al-Khulafa al-Rasyidin justru lebih diwarnai oleh kefasikan. Hal ini kemudian berakibat kepada ulama yang wara’ lebih memilih menjauhi jabatan (politik) apapun  yang akan mengkaitkan mereka dengan khalifah. Alasannya cukup jelas, mereka tidak ingin menyetujui dan melegitimasi berbagai kezoliman  Ibid, hal. 1.. Hal ini menunjukkan kedudukan dan fungsi politik Islam tergeser dari kedudukan dan fungsinya pada masa Nabi dan al-Khulafa al-Rasyidin. Karena secara faktual para khalifah yang berkuasa pada masa ini tidak lagi mengunggulkan kemurnian iman sebagai fondasi yang paling mendasar bagi sistem politik yang dilakukan. Dengan kata lain politik sudah digunakan untuk kekuasaan pribadi dan golongan tertentu, dan tidak lagi untuk kebersamaan dan kesamaan serta keadilan.
Kedudukan dan fungsi filsafat politik Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa kedudukan filsafat politik Islam adalah sebagai filsafat khusus yang mengkaji tentang politik Islam secara menyeluruh, mendasar (radikal) dan rasional, baik mengenai hakikat (ontologis), maupun mengenai sumber-sumber (epistemologis) dari politik Islam tersebut. Dimensi ontologis politik Islam tergolong dalam kategori monodualisme atau dwitunggal (paham kedua tunggalan), sedangkan dimensi epistemologinya adalah korelasionalisme atau juga disebut integralistik. Bahwa sumber politik Islam bukan hanya sekedar empiristik, dan rasionalistik, tetapi selain keduanya juga meliputi intuitif, al-Quran (wahyu) dan Sunnah Rasul-Nya. Seluruhnya kohern dan berintegrasi satu dengan lainnya, walaupun sifatnya hirarkhi, misalnya indera dan akal hanyalah alat atau sarana yang diperlukan dalam struktur politik Islam.
Sedangkan fungsi filsafat politik Islam adalah untuk mengawal jalannya politik Islam agar tidak terjebak dalam atmosfer yang hanya bersifat empirik, faktual tanpa menyentuh esensi. Pengawalan semacam ini menjadi lebih penting ketika masyarakat menginginkan politik tidak hanya patamorgana, citraan kosong dan kamoflase. Disinilah fungsi filsafat politik Islam yang sangat urgen, agar politik Islam menjadi dan menampilkan nuansa ketauhidan, suatu politik yang seimbang antara fisik material dan mental spiritual, antara kebutuhan jasmani dan rohani.    

Sekilas Paradigma Dan Karakteristik Politik Islam di Indonesia

Mengkaji politik Islam di Indonesia haruslah dimulai dari semenjak masuknya Islam ke Nusantara, jauh sebelum Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Menurut Syarifuddin Jurdi, peranan politik Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia menjadi bangsa merdeka. Para kiai dan ulama pada dekade awal 1900-an menyerukan pencerahan dan pencedasan anak bangsa (masyarakat pribumi). Misalnya kelahiran Sarekat Dagang Islam (SDI) 1905, kemudian disusul dengan lahirnya Sarikat Islam (SI) 1912, adalah merupakan bentuk kebangkitan bangsa terhadap kekuasaan kolonialis Belanda Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pettautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 152. . 
Antara Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarikat Islam (SI) secara esensial pergerakan keduanya merupakan rangkaian gerakan Islam, dan pada 1930 SI menjadi Partai Sarikat Islam (PSI) hingga menjadi kekuatan politik tersendiri pasca Indonesia merdeka dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Ibid, hal. 153.  Partai Islam selanjutnya berkembang menjadi beberapa Partai , seperti Partai Masyumi, Partai PPP dan sederetan Partai Islam lainnya hingga  yang paling akhir adalah PBB dan PKS.. Pandangan SI atau PSII mengenai politik sangat jelas, bahwa agama, politik dan peri-kehidupan adalah serangkai. Oleh karena itu konstruksi hukum dalam negara harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam sudah ada dasar perjuangan yang kekal, bahwa segala kebajikan yang ada dalam suatu isme, juga ada dalam islamisme Ibid, hal. 154. .
Sarekat Islam merupakan organisasi politik Islam pertama dalam sejajarah
perpolitikan di Indonesia. Sarekat Islam menyerukan beberapa seruan yang keras kepada rakyat Indonesia antara lain :
Pertama; kemerdekaan yang berazaskan ke-Islaman yang sesungguhnya melepaskan rakyat dari segala penghambaan apapun selain Allah.
Kedua; menekankan perlunya persatuan dari para petani dan pekerja yang diharapkan akan berjuang untuk menghapuskan segala kejahatan dari perbudakan politik ekonomi.
Ketiga; menurut Islam pemerintahan itu haruslah pemerintahan rakyat yang berhak mengawasi dan memecat punggawanya untuk keperluan bersama Ibid, hal. 157. .

Dalam pandangan Islam, penindasan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa Indonesia sangat bertentangan dengan misi besar Islam dan misi kemanusiaan. Kemerdekaan yang hakiki adalah terbebasnya manusia dari segala penghambaan atau ketergantungan kepada selain Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan Ibid, hal. 155. . Pandangan ini relevan dengan susbstansi perjuangan dan politik Nabi Muhammad, bahwa kemurnian tauhid atau terbebasnya manusia dari menuhankan berhala atau benda menjadi tujuan yang sangat fundamental. Arah politik Nabi tersebut secara filosofis tentunya mengandung makna yang  luas dan mendasar. Antara lain dapat dikemukakan bahwa kemurnian tauhid atau kemantapan iman kepada Allah merupakan fondasi awal dalam merealisasikan berbagai kebajikan di muka bumi ini, seperti kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada kebajikan dan kesalehan tanpa didasari oleh kemurnian tauhid atau kemantapan iman. Inilah yang dijelaskan oleh Moh. Natsir, kita diberi titel oleh Tuhan sebagai ‘Khairu Ummat’ kamu adalah sebaik-baiknya umat untuk manusia, sebab kamu menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar, dan kamu percaya (beriman) kepada Allah. Keberanian kita menyuruh berbuat ma’ruf sesungguhnya lebih besar dari pada kemerdekaan iradah, dan iman kepada Allah menjadi puncak dari semua kemerdekaan. Itulah kemerdekaan jiwa, sebab tidak ada tempat takut selain Allah AM. Saefuddin, Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim, (Gema Insani Press, Jakarta), 1996, hal. 170. . 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami dengan jelas, bahwa politik Islam di Indonesia secara substantif ada relevansi bahkan ada kohernsi dengan politik Nabi Muhammadi dan Khulafa al-Rasyidin khususnya Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Terutama dalam meletakkan tauhid atau kekuatan iman pada posisi paling utama atau di atas hal-hal lainnya, karena memandang kekuatan iman dapat mempengaruhi peningkatan kualitas kesalehan spiritual dan kesalehan sosial bagi kehidupan umat manusia. Ali dan Effendi yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dan Amin Husein menjelaaskan bahwa tiga faktor utama yang mempercepat Islamisasi Nusantara. Pertama prinsip tauhid da;lam Islam yang mengimplikasikan pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan selain Allah. Kedua daya lentur ajaran Islam yang dapat mengakomodasi nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ketiga sifat Islam yang anti penjajahan kelak menajdi kekuatan politik tersendiri dalam menghadapi ekspansi bangsa-bangsa Barat di Nusantara  Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Kencana, Jakarta), 2010, hal. 242..
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa politik Islam di Indonesia harus dikaji semenjak masuknya Islam di Nusantara. Mengenai masuknya Islam ke Nusantara terdapat perbedaan pendapat sesuai dengan teori yang digunakan. Ada teori yang mengatakan Islam masuk di Nusantara pada abad ke-12 M, sementara ada teori yang mengatakan pada abad ke-11 M. Bahkan ada yang berpendapat Islam masuk di Nusantara melalui para pedagang Arab pada abad ke-7 dan ke-8 M, atau awal abad pertama Hijriah Lihat kembali Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Kencana, Jakarta), 2010. Pada salah satu Bab dalam Buku ini berjudul Dinamika Politik Islam Indonesia: Pemikiran dan Prakteknya. Pada bagian ini dikupas tuntas tentang masuknya Islam di Nusantara, dan paradigma politik Islam di Indonesia. Semenjak masa kerajaan Nusantara, melewati masa Penjajahan kolonialis Belanda, kemudian penjajahan Jepan, dilanjutkan masa kemerdekaan: Orde Lama, Orde Baru dan terakhir adalah Orde reformasi keberadaan Politik Islam mengalami Pasang Surut. Keberadaan Politik Islam selalu dihadapi dengan muka dua oleh para penguasa. Pada satu muka politik Islam dijadikan alat untuk stabilitas negara, namun dimuka yang kedua politik Islam dibuat hidup segan mati tak mau. Akibat dari kondisi kebijakan dua muka tersebut, pada akhirnya tidak jarang terjadi pergeseran makna dan tujuan dari politik Islam, terutama oleh pemain politik yang ambisi kekuasaan dan rakus materi. Orang-orang seperti ini pada akhirnya tidak kosisten dan membuang kometmennya atas hakikat dan tujuan politik Islam yang sejatinya, yaitu politik yang menegakkan kebenaran dan mencegah segala bentuk kedzoliman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernagsa dan bernegara.  . Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, yang pasti keberadaan politik Islam sudah cukup lama atau sekitar 15 abad yang lampau sudah eksis. Artinya diakui atau tidak dan memang tidak boleh dipungkiri bahwa politik Islam sudah banyak berperan dalam melawan penjajahan dan melenyapkan penindasan dari negeri tercinta ini, walaupun di sana sini mendapat tekanan-tekanan yang sangat berat. Namun karena penjajahan dan penindasan, exploitation of man by man tidak dibenarkan oleh Islam, maka itu harus dihapuskan dari muka bumi.
    Merunut sejarah perkembangan politik Islam di Indonesia, walaupun mengalami pasang surut seperti telah dijelaskan di atas, namun dapat dipahami bahwa secara reflektik hakikat politik Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia memilki benang merah yang menghubungkan dengan politik Islam yang ada pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin, yaitu politik yang memiliki karakteristik untuk menegakkan kebenaran dan menghapus kemunkaran. Mempersatukan manusia dalam suatu kebersamaan dan kesamaan, keadilan dan kesejahteraan, tolong menolong untuk sesama, menghapus segala bentuk penjajahan dan penindasan. Kemudian kebijakan politik senantiasa berpihak kepada rakyat dan berpedoman kepada al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, serta menempatkan Allah pada posisi tertinggi. Inilah sejatinya karakteristik politik Islam Indonesia, walaupun dalam sejarah perjalannya terkadang menampilkan paradigma yang kurang menggembirakan.   
   






BAB III
STRUKTUR PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PANCASILA


Sumber dan Formulasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Pembukaan Undang-undang Dasar dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara politik dan hukum disahkan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, namun secara historis jauh sebelum disahkan, perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut sudah dikaji dan dibahas melalui perenungan yang sangat menyeluruh dan mendasar, sehingga kajian dan perenungan itu terjadi dalam perdebatan yang cukup matang. Seperti telah banyak diketahui bahwa kajian dan perenungan untuk perumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam fakta sejarah berawal dan dilakukan melalui Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).  Bahkan muatan Pembukaan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara esensial sudah ada pada masyarakat Nusantara jauh sebelum Indonesia memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka.
Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam melaksanakan tugasnya mengadakan sidang dua kali yang resmi dan satu kali yang tidak resmi dan semuanya berlangsung di Jakarta. Sidang yang resmi untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan, serta rancangan Undang-Undang Dasar negara. Sidang pertama pada tanggal 28 Mei s/d 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua antara tanggal 10-17 Juli 1945 membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran Safroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, Nannie Hudawati, Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995), hal. Xvii. .
Sedangkan sidang yang tidak resmi hanya dihadiri 38 orang dari anggota BPUPKI berlangsung dalam masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua, yang secara khusus membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sidang ini dipimpin oleh Ir. Sukarno Ibid. . Selanjutnya hasil rumusan panitia kecil (perancang Batang Tubuh Undang-Undang Dasar) yang dipimpin oleh Soepomo kemudian disatukan dengan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dilaksanakan oleh panitia sembilan, dan setelah mendapat perbaikan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) maka pada tanggal 18 Agustus 1945 kedua rancangan tersebut disahkan Ibid, hal. Xviii. . Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

PEMBUKAAN
(Preambule)
	Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-keadilan.
	Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,  adil dan makmur.
	Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
	Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ibid, hal. 419-420.  Baca juga Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, (alvabet bekerjasama dengan LaKIP, 2010), hal. 1-2. Naskah Pebukaan yang tertulis dalam buku tersebut adalah mengacu kepada naskah yang diterbitkan Sekretariat Jenderal MPR-RI yang diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1959, meliputi Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Dengan demikian naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutif dalam penelitian ini, juga mengacu pada naskah yang diterbitkan oleh sekretariat MPR-RI. sebagaimana yang ada dalam buku Masdar Farid Mas’udi tersebut. . 

	Memperhatikan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila di atas, dapat dipahami dengan jelas, khususnya pada alinea ke IV yang memuat bahwa dasar ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kemudian isi alinea keempat ini disebut Pancasila. Dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling menguatkan. Oleh sebab itu secara struktural Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila. Dengan perkataan lain seluruh konsepsi yang terdapat pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila harus dipahami dari pandangan filsafat yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila Op. Cit, hal. xix. . 
Berdasarkan fakta empirik di atas, terdapat hal fundamental yang dapat dan harus menjadi perhatian oleh semua pihak, bahwa Batang Tubuh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia adalah merupakan penjelmaan atau konkretisasi dari filosofi atau nilai-nilai yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka dari itu Batang Tubuh Undang-Undang Dasar yang sudah mengalami amandemen atau perubahan, apapun argumentasinya secara filosofis tidak boleh bertentangan dengan jiwa atau ruh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahkan pandangan yang bertentangan apalagi mengenyampingkan nilai-nilai yang ada dalam pokok-pokok pikiran fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu berarti sama halnya dengan penghianatan terhadap masyarakat bangsa dan negara Indonesia.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila menurut Notonagoro susunannya terdiri atas empat bagian, yang pertama merupakan pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan, bagian kedua mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, bagian ketiga adalah pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia, dan bagian keempat mengikrarkan pernyataan pembentukan Pemerintah Negara dengan dasar kerohanian negara yang lazim disebut Pancasila Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, (Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 40.  . Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagian pertama, kedua dan ketiga menunjukkan mengenai keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia, sedangkan bagian yang keempat merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah Indonesia merdeka. Susunan yang demikian menjadi penting diperhatikan untuk penentuan hakikat dan kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara mendasar dan holistik Ibid, hal. 41. .
Pancasila yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus merupakan kerohanian bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai fundamental yang komprehensip dan mendasar. Sebagaimana dikemukakan oleh Notonagoro dalam bukunya “Pancasila Secara Ilmiah dan Populer” bahwa hukum dasar negara yang tertinggi ialah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, penjelmaan daripada Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Disinilah terdapat ketentuan tentang tujuan negara baik yang bersifat nasional maupun internasional; yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Pantjuran Tadjuk, Jakarta, 1980), hal. 29. , dan seluruh rangkaian yang terkait dengan tujuan negara tersebut, baik pada skala nasional maupun internasional.
Lebih lanjut Notonagoro mengemukakan bahwa tujuan negara tersebut ditinjau secara ilmiah dan dari sudut kebatinan, adalah suatu buah kudus keajaiban pikir dan jiwa bangsa Indonesia, sehingga paling tepat dijadikan sebagai pribadi bangsa Indonesia Ibid, hal. 28. . Oleh karena itu tambah Notonagoro, cita-cita dasar kemanusiaan yang telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tersimpul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila, sesungguhnya sudah ada jauh sebelum keduanya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Seperti sila-sila Pancasila misalnya, bukanlah hasil ciptaan belaka tetapi diketemukan pada bangsa Indonesia. Unsur-unsur Pancasila telah terdapat sebelumnya dalam adat kebiasaan, kebudayaan dan agama-agama bangsa Indonesia Ibid, hal. 31. .
Pada dasarnya masyarakat bangsa dan negara Indonesia secara umum sudah mengetahui bahwa formulasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pacasila sebagai dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia adalah bersumber dari nilai-nilai kebudayaan seluruh anak bangsa, dimana nilai-nilai kebudayaan tersebut merupakan kristalisasi dari nilai-nilai adat dan adat istiadat, spiritual keagamaan dan sistem sosial kemasyarakatan yang kemudian ketika para pendiri bangsa merumuskan dasar, dan tujuan negara, maka nilai-nilai dimaksud dipadatkan serta dijadikan sebagai ruhnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila, sekaligus ditetapkan sebagai dasar atau hakikat hukum tertinggi dan dasar falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Lihat dan perhatikan Himyari Yusuf, dalam Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, Menggali Nilai-nilai Filsafat Hidup Masyarakat Lampung Sebagai Kekayaan Khazanah Kebudayaan Nasional, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung, 2013). Pada salah satu bagian isi buku ini membahas secara mendasar tentang kristalisasi nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai tersebut dipadatkan menjadi nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan dan nilai kehidupan, dan nilai-nilai kebudayaan anak bangsa inilah yang menjadi ruhnya falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran lokal maupun nasional.. Ringkasnya dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur fundamental yang memformulasi dan secara epistemologis menjadi sumber Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila adalah penjelmaan dari jiwa dan cita-cita luhur seluruh anak bangsa, maka Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila sangat relevan untuk dijadikan sebagai cerminan kepribadian dan karakteristik  bangsa Indonesia. 
Sebagai suatu buah kudus keajaiban pikir dan jiwa bangsa Indonesia sebagaimana pandangan Notonagoro di atas, secara reflektif menunjukkan bahwa di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila mengandung dimensi spiritual dan religiusitas, selain dimensi kemanusiaan, sosial dan moral. Oleh karena itu semua peraturan dan perundang-undangan yang diturunkan daripadanya harus bernuansa spiritual dan religius, juga seharusnya tidak ada tempat bagi tumbuh dan berkembangnya pandangan yang skularistik, hedonistik, kapitalistik dan liberalistik, karena paham-paham yang terakhir ini merupakan paham-paham yang bebas dari nilai spitual, religiusitas, sosial dan moral, dan sekaligus tidak sesuai dengan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia.  
Selain uraian tersebut di atas, dalam rangka memahami sumber dan formulasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila yang lebih mendasar dan komprehensif, harus diperhatikan pula dimensi historisitas Nusantara. Seperti dikemukakan oleh Tim kerja MPR-RI bahwa penduduk yang hidup di wilayah Nusantara menempati ribuan pulau, dan nenek moyang masyarakat Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti kerajaan Kutai pada abad ke V di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Cirebon pada abad ke II. Kemudian setelah itu berdirilah kerajaan Sriwijaya pada abad ke VII, Majapahid pada abad ke XIII dan kerajaan Mataram pada abad ke XVII Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta), 2012, hal. 149-150. . Beberapa kerajaan inilah yang merupakan cikal bakal terbentuknya Indonesia merdeka, khususnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Seperti yang disampaikan Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila; “kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit. National staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama” Ibid, hal. 150. . Pada masa Majapahit khususnya pada pemerintahan Maha patih Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” sumpah yang menyatakan tidak akan berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu Ibid, hal. 149-150. . Sumpah Palapa inilah kemudian mengilhami para founding fathers untuk menggali kembali, menggunakan dan memelihara visi Nusantara,  bersatu dalam wawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi sejatinya satu yang berada dalam satu wadah, satu kehendak dan satu cita-cita dan satu jiwa Ibid, hal. 151. . Selain menggali karakteristik masyarakat Nusantara melalui tata kehidupan dan sumpah palapa tersebut, juga terdapat beberapa gerakan, seperti Boedi Oetomo yang didirikan oleh Soetomo dan kawan-kawan pada tanggal 20 Mei 1908. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Serikat Dagang Islam pada 1909 yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam pada tahun 1911 di bawah pimpinan HOS. Tjokroaminoto  Ibid, hal. 153-154. . Kemudian selanjutnya pada tahun 1912 berdirilah organisasi Islam Muhammadiyah di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan, dan pada tahun 1926 berdiri pula Nahdhatul Ulama di bawah pimpinan K.H. Hasyim Asy,ari. Di kalangan pemuda tahun 1928 lahirlah sumpah pemuda yaitu golongan pemuda yang menghendaki persatuan, dan betujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan Ibid,  .  
Pada hakikatnya berbagai realita historis dan pergerakan di atas, menunjukkan ruh dan jiwa yang sama, yaitu ingin menyatukan visi seluruh anak bangsa yang tersebar di berbagai pulau Nusantara. Seperti disebutkan di atas, bahwa secara esensial masyarakat bangsa memiliki kesamaan pandang, spesifik mengenai persatuan dan kesatuan, tolong menolong, kekeluargaan dan sebagainya. Pandangan semacam itu yang disebut oleh Notonagoro sebagai suatu buah kudus, keajaiban pikir dan jiwa bangsa. Inilah yang secara filosofis merupakan cita-cita dasar kemanusiaan yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia kemudian tersimpul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila, dan sesungguhnya pandangan hidup seperti itu sudah ada semenjak masyarakat mengada di bumi Nusantara. Oleh sebab itu sangat rasional ketika Bernard Arief Sidharta menegaskan bahwa dalam konteks kesejarahan, Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan negara Republik Indonesia adalah dua titik puncak dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sumpah pemuda 1928 adalah kristalisasi pergerakan nasional yang dimulai dengan terbentuknya Perhimpunan Indonesia dan Budi Utomo 1908 Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Mandar Maju, Bandung), 2000, halaman 206. . 
Lebih lanjut dikatakan Proklamasi kemerdekaan adalah realisasi Sumpah Pemuda tersebut, dengan membentuk negara merdeka yang berwawasan kebangsaan (nation-state) yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu menurut Bernard Arief Sidharta pemahaman naskah Proklamasi Kemerdekaan, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dengan penjelasannya harus ditafsirkan berdasarkan pikiran-pikiran yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 1928 dalam kaitannya dengan pikiran-pikiran para pimpinan pergerakan nasional yang mendahuluinya, menyertai dan sesudahnya, serta yang terungkap dalam sidang-sidang Badan Penyidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)  dan rapat-rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Ibid. . Ringkasnya dapat dikatakan bahwa yang memformulasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila terdiri dari nilai-nilai yang terdapat pada adat dan adat istiadat masyarakat nusantara dan dalam seluruh rangkaian perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.   
Lebih tegas lagi Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa negara kesatuan adalah takdir dari Allah SWT. Hal-hal penting dalam pidato Bung Karno itu antara lain sebagai berikut : 
“Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan dimana kesatuan-kesatuan di situ. Seorang anak kecilpun jikalau melihat peta dunia itu ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Indonesia yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita Indonesia Pimpinan MPR, Op. Cit, hal. 158-159. . Pendek kata bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuan semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian. Kesinilah kita semua menuju dan saya yakin semua kita sepakat Ibid, hal. 160. .      
Penggalan pidato Bung Karno tersebut di atas, secara interpretasi mencerminkan beberapa hal penting : 
	Bahwa bangsa Indonesia harus dibangun dengan dasar persatuan dan kesatuan sebagai hal atau sifat yang sudah lama dimiliki oleh masyarakat Nusantara.

 Menunjukkan sungguh tidak ada tempat bagi pandangan hidup yang parsialistik atau individualistik. 
Dasar persatuan dan kesatuan secara kausalitas akan berakibat pada dijunjung tingginya prinsip hidup sosialitas, sehingga tataran kehidupan sosial dapat bermuara pada hadirnya keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Namun yang perlu mendapat perhatian bahwa dasar dan prinsip tersebut dapat terkonkretisasi secara konkret, apabila didasari oleh keyakinan bahwa ada campur tangan Allah SWT dalam seluruh rangkaian kesatuan dan persatuan anak bangsa dimaksud. Artinya kesatuan dan persatuan, sosialitas dan solidaritas adalah merupakan kodrat yang telah ditetapkan Allah SWT. untuk seluruh umat manusia. 
Hal semacam ini terdapat dalam Firman Allah; 
“Wahai manusia sesungguhnya telah Kami ciptakan kalian dari dzakar yang satu, dan Kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di hadapan Allah adalah yang paling tinggi ketaqwaannya”. ( al-Quran, Surat al-Hujurat).
Ayat tersebut di atas, menunjukkan bahwa perbedaan geografis, etnis atau suku bangsa, termasuk warna kulit memang merupakan ketetapan Allah, yang disebut oleh Bung Karno sebagai takdir Allah, namun demikian perbedaan itu bukanlah menjadi penghalang untuk saling menghormati, saling menghargai, dan untuk bersatu, karena perbedaan tersebut juga merupakan sarana yang ditetapkan Allah SWT untuk saling kenal mengenal dan mempersatuan visi kemanusiaan yang berdasarkan ke-Tuhanan, sehingga kenal mengenal untuk membangun persatuan dan kesatuan juga merupakan yang kodrati bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu dapat ditegaskan kembali bahwa suasana kebatinan dari sejarah bangsa Indonesia dan berbagai pergerakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memiliki arti yang sangat penting dan mendasar bagi para pendiri bangsa, karena secara esensial suasana kebatinan yang menjelma dalam pikiran dan berbagai aktivitas sejatinya adalah identitas kepribadian seluruh anak bangsa yang ada di seantero Nusantara dan telah dijadikan sebagai ruh atau jiwa yang memformulasi dan menjadi sumber Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila. Kita harus bersatu dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, demi memupuk rasa persatuan dan kesatuan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Secara implisit hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila telah disinggung pada bagian atas, bahwa secara struktural keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh, dan bersifat holistik. Relevan dengan penjelasan tersebut, Darmodiharjo seorang pakar filsafat hukum Indonesia menjelaskan bahwa PPKI paling tidak memiliki tiga hal yang sangat mendasar, satu diantaranya adalah badan seperti itu menurut teori hukum niscaya mempunyai wewenang menetapkan dasar negara yang paling fundamental, yang disebut dasar falsafah negara. Dasar negara yang disebut Pancasila telah disahkan oleh suatu badan yang memang berwenang untuk itu. Dasar negara yang disebut Pancasila itu dinyatakan secara tegas dalam pokok-pokok pikiran dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, ( Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2002, hal. 213. . Oleh karena itu tidak boleh diragukan bahwa secara filosofis Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan itulah yang menjadi sumber dari seluruh rangkaian aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan mernegara dalam negara Indonesia.
Lebih lanjut Darmodiharjo menegaskan bahwa dalam rangka menjernihkan pandangan yang keliru mengenai hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan Pancasila. Seperti yang terjadi dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 yang lebih menitik beratkan pada rumusan sila-sila yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila saja adalah kurang tepat. Karena hakikat Pancasila itu terkandung pada pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang berarti cerminan dari seluruh alinea, walaupun perumusannya secara faktual memang diekspilisitkan dalam alinea terakhir (alinea ke IV) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Ibid, hal. 215. . 
Berdasarkan pandangan di atas, secara reflektif menunjukkan seluruh alinea yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah merupakan satu kesatuan dan secara struktural menunjukkan sesuatu yang holitik, berjenjang satu dengan lainnya, yang dalam epistemologi disebut saling mengandaikan dan saling menguatkan. Sunoto lebih menegaskan, jika alinea pertama dihubungkan dengan alinea kedua dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka jelas bahwa alinea kedua adalah follow up dari alinea pertama. Kemerdekaan adalah kontradiktif dengan penjajahan, oleh karena itu sangat logis jika alinea kedua berisi perjuangan untuk menghapus penjajahan dengan harapan yang ada hanya kemerdekaan. Alinea kedua merupakan konsekuensi logis dari alinea pertama, kedua alinea ini mempunyai hubungan yang urut dan runtut dalam suatu sistem Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Metafisika, Logika dan Etika, Hanindita, Yogyakarta), 2000, hal. 89. . Kemudian alinea ketiga merupakan kelanjutan dari alinea kedua. Di dalam alinea ketiga disebutkan tentang pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan tersebut adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia yang telah disebutkan pada alinea kedua dan sekaligus sebagai konsekuensi logis dari alinea pertama yaitu penjajahan harus dihancurkan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dengan hancurnya penjajahan berarti tinggallah kemerdekaan Ibid, hal. 90. . Dengan demikian dapat dipahami bahwa penjajahan dalam bentuk apapun adalah kontradiktif dengan kemerdekaan, maka antara lain substansi dari alinea pertama dan alinea kedua adalah penjajahan harus dihapuskan dan kemerdekaan harus diwujudkan. 
Sedangkan alinea keempat adalah konsekuensi logis dari alinea ketiga. Setelah kemerdekaan berhasil diperoleh dan apakah langkah berikutnya, hal ini dijawab dalam alinea keempat, seperti disusunnya kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar. Disusunnya Negara republik Indonesia yang berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat. Dibentuknya pemerintahan yang bertugas; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Ibid. , sehingga dalam bukunya yang lain, Sunoto menyimpulkan bahwa alinea pertama sebagai titik tolak dilanjutkan oleh alinea kedua sebagai konsekuensi alinea pertama, kemudian dilanjutkan oleh alinea ketiga sebagai konsekuensi alinea kedua dan akhirnya konsekuensi alinea ketiga terdapat dalam alinea keempat Sunoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial Politik Pancasila, ( Andi Offset, Jakarta ), 1989, hal. 101. . 
Pandangan Sunoto tersebut di atas, secara struktural sungguh sangat rasional, karena masing-masing alinea memiliki konsekuensi satu sama lainnya. Alinea pertama misalnya menimbulkan konsekuensi bagi alinea kedua dan setrusnya sampai ke alinea keempat. Artinya mulai alinea pertama saling sambung menyambung, kait mengkait, saling menguatkan secara timbal balik dengan semua alinea yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hal tersebut juga semakin memperkokoh bahwa filosofi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang terdiri dari empat alinea secara kausalitas satu dengan lainnya saling mengakibatkan. Dengan perkataan lain beberapa alinea tersebut secara esensial tidak terpisahkan, oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan, alinea keempat yang di dalamnya terdapat dasar dan falsafah negara yang disebut Pancasila adalah suatu persenyawaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Ketidak terpisahan dimaksud menunjukkan bahwa kandungan isi keduanya merupakan perpaduan dan kristalisasi dari pokok-pokok pikiran mengenai dasar, bentuk dan tujuan negara Republik Indonesia yang merdeka, berkedaulatan rakyat dan anti penjajahan, serta seluruh pandangan tersebut sejatinya digali dari dan menjadi karakteristik masyarakat asli Indonesia. 
Dalam rangka memperkaya pemahaman mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, maka berikut ini perlu dikemukakan pandangan Masdar Farid Mas’udi. Menurutnya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila terdiri dari beberapa alinea dengan tema masing-masing. Alinea pertama perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggungjawab kekhalifahan Allah di bumi Masdar Farid Mas’di, Op. Cit., hal. 3. . Alinea kedua perihal tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan spiritual, moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Alinea keempat perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun Ibid. . Kemudian menurut Masdar, prinsip-prinsip dasar yang dikenal dengan Pancasila itu meliputi; ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual-moralnya; Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan etikanya; Persatuan Indonesia sebagai acuan sosialnya; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai landasan politiknya, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan dan goal-nya Ibid, hal. 3-4. . 
Rangkaian isi, arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, secara hakiki melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya negara Republik Indonesia melalui kemerdekaan kebangsaan Indonesia http;//ojockbull.blogspot.com, diakses tanggal 21 Agustus 2015 . Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah sebagai berikut :
	Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II dan III).

Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV).
Berdasarkan pandangan beberapa pakar di atas, secara kontemplatif semakin memperjelas bahwa empat alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan suatu yang padu.  Secara filosofis kandungan makna dari seluruh alinea menunjukkan kemerdekaan adalah mutlak bagi manusia, karena manusia berstatus sebagai wakil Tuhan di bumi yang memiliki tanggungjawab besar untuk menata dan mengharmonisasi seluruh kehidupan makhluk kesemestaan. Tangggungjawab tersebut dikonkretisasikan pada alinea kedua tentang tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Oleh karenanya semangat keimanan  kepada Allah Yang Maha Kuasa harus dijadikan landasan spiritual dan moral bagi seluruh gerak perjuangan dalam membangun negara Republik Indonesia yang merdeka termuat pada alinea ketiga. Kemudian berbagai kandungan filosofis tersebut bermuara kepada lima prinsip dasar yang ada pada alinea keempat, yaitu yang disebut dengan Pancasila. ( ............. dengan berdasarkan kapada ke-Tuahanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Pada dasarnya berbagai makna filosofis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dijelaskan itu, setelah dilihar secara reflektif  ternyata bukan hanya menunjukkan kebersatuan atau kesatuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dengan Pancasila semata, malainkan jauh lebih mendasar dari itu, bahwa tebaran makna filosofis tersebut seluruhnya merupakan sesuatu yang kodrati bagi manusia. Dengan kata lain semua makna filosofis dimaksud adalah potensi dasar yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Ringkasnya dapat dikatakan, muatan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila adalah jatidiri manusia asli Indonesia seutuhnya, mulai dari mengadanya di bumi nusantara sampai dengan merdekanya negara Indonesia.  Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa baik secara formal, dan material, maupun dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 semuanya merupakan satu spesies atau satu persenyawaan yang tidak mungkin dipisahkan.  

Makna Filosofis Dalam Pokok-Pokok Pemikiran Mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila.

Pembukaan atau mukaddimah dalam setiap dokumen Konstitusi selalu berisikan pernyataan yang singkat tapi sungguh padat. Di dalamnya selalu tertuang visi, misi, dan nilai-nilai dasar sebuah konstitusi atau organisasi sebagai wadah kebersamaan yang hendak dibangun dan dijalankan bersama Masdar Farid Mas’udi, Loc. Cit. .  Demikian pula halnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bagi negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi tentunya mengandung visi, misi dan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental. Negara Republik Indonesia sebagai wadah persatuan dan kebersamaan juga mempunyai tujuan yang akan dijalankan secara bersama-sama.  Pengkajian tentang nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bukanlah perkara yang mudah, karena selain nilai bersifat abstrak, juga mengandung kerumitan tersendiri jika dibandingkan dengan berbagai kajian lainnya. Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, menggali nilai-nilai dasar yang bersifat fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila akan didahului dengan penggalian makna filosofis dalam pokok-pokok pikiran mengenai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pokok-pokok pikiran dimaksud sebagaimana telah dipetakan oleh beberapa pakar dan telah dipadatkan oleh para pendiri bangsa seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya. Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara reflektif niscaya mengandung makna filosofis yang sangat mendasar, rasional dan komprehensif, kemudian di balik makna filosofis tersebut juga niscaya mengandung nilai-nilai fundamental dan universal.
Yudi Latif dalam karya monumentalnya “Negara Paripurna” menjelaskan bahwa berdasarkan pada Piagam Jakarta, panitia sembilan telah merumuskan lima pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasial, ( Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012, hal. 29-30. yaitu :

	Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyar Indonesia (bentuk penolakan terhadap terhadap negara yang berdasarkan induvidualisme, klasse-staat).

Negara yang berdasar atas hidup kekeluargaan, dan akan melaksanakan dasar itu bukan hanya ke dalam, tetapi juga keluar, (akan membentuk negara berdasarkan kekeluargaan untuk di dalam negeri dan di luar negeri).  
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan).
Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat yang baik).
Negara Indonesia memperhatikan keistimewaan bagi penduduk yang tersebar dalam lingkungan daerahnya, yaitu penduduk yang beragama Islam.

Kelima pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar versi Piagam Jakarta ini, pada akhirnya mengalami perubahan seiring dengan penghilangan tujuh kata yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Kemudian yang disetujui bersama adalah empat pokok pikiran saja. Walaupun menurut Bung Hatta yang dikutip oleh Yudi Latif bahwa pencoretan tujuh kata atau yang disebut piagam Jakarta itu pada hakikatnya tidak mengubah semangat dasar Piagam Jakarta itu sendiri, selengkapnya menurut Bung Hatta :
“Pada waktu itu kami dapat menginsafi, bahwa semangat Piagam Jakarta tidak lenyap dengan menghilangkan perkataan ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan menggantinya dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.  Kemudian Yudi Latip menjelaskan, dengan pencoretan tujuh kata itu, moral gotong-royong sebagai dasar dari Pancasila serta moral kekeluargaan sebagai dasar sistematik UUD justru memperoleh kepenuhannya. Negara Indonesia benar-benar menjadi persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, maka setelah disahkannya pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada lagi pokok pikiran yang kelima. Adapun empat pokok pikiran yang disahkan adalah sebagai berikut :

	Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (bentuk penolakan terhadap terhadap negara yang berdasarkan induvidualisme, klasse-staat, dan diterimanya aliran pengertian negara Persatuan, negara yang melindungi dan meliputi bangsa seluruhnya, negara yang mengatasi segala paham golongan, paham perseorangan dan menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya).

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (akan membentuk negara berdasarkan kekeluargaan untuk di dalam negera Republik Indonesia dan juga untuk di luar negeri atau internasional).
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyarawatan perwakilan, dan memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia (sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan).
Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Ibid, hal. 38-39.. (undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat yang baik)  Ibid, hal. 38. .

Jika pokok-pokok pikiran tersebut di atas didekati secara filsafati, maka dapat dipahami bahwa perubahan pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar versi Piagam Jakarta dengan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 hanya penghilangan pokok pikiran yang kelima yang berisi ‘memperhatikan keistimewaan bagi penduduk yang tersebar dalam lingkungan daerahnya, yaitu penduduk yang beragama Islam’, sedang pokok pikiran ke-1 sampai dengan ke-4 nyaris tidak ada perubahan, maka pada hakikatnya kalimat yang menyatakan ‘negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa’  secara filosofis adalah pernyataan yang mencerminkan keyakinan atau keimanan kepada Allah pencipta kesemestaan yang harus ditaati dan dijadikan sumber dari segala sumber dasar berkehidupan berbangsa dan bernegara.  Oleh karena itu dapat dimaklumi jika Bung Hatta mengatakan sesungguhnya semangat Piagam Jakarta itu tidak lenyap dari keempat pokok pikiran yang masih ada dan secara politik diterima oleh semua kalangan. Namun harus diakui bahwa secara faktual empirik kalimat itu tidak tampil lagi dalam bentuk tersurat.
Relevan dengan pandangan tersebut di atas, Darmodiharjo mengemukakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tidak lain adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yakni  jiwa Pancasila. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian pertama penelitian ini, bahwa menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu mengadung empat pokok pikiran Darmodiharjo,Op. Cit.,  hal. 219. .  Adapun pokok-pokok pikiran tersebut akan dikemukakan kembali berikut ini: 
Pokok pikiran Pertama menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengandung sila ke-3 Pancasila), dan ini sekaligus berarti bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila diterima aliran (paham) negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. 
Pokok pikiran Kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengandung sila ke-5 Pancasila). 
Pokok pikiran Ketiga adalah menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (mengandung sila ke-4 Pancasila), dan 
Pokok pikiran Keempat menyatakan negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (mengandung sila ke-1 & ke-2) Ibid, hal. 220. .

Memperhatikan pandangan kedua pakar di atas, sesungguhnya secara esensial memiliki kesamaan pandang. Keempat pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut secara filosofis menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan persatuan atau adalah negara persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial, kemudian negara Indonesia merdeka harus dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan, dan negara Indonesia berkedaulatan rakyat, serta berdasarkan atas ke-Tuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain dari paparan tersebut ada beberapa kata penting di dalamnya, yaitu; negara berdasarkan persatuan, akan mewujudkan keadilan sosial, berdasarkan asas kekeluargaan, negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata penting inilah yang selanjutnya akan digali secara filosofis agar dapat dipahami maknanya yang paling mendasar dan hakiki. 
Pertama;  ‘dasar persatuan’ menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang mengatasi semua paham dan golongan. Artinya negara tidak membedakan antara paham dan golongan yang ada di seluruh kepulauan Indonesia, semua didudukkan dan dihargai secara sama-sama dalam kewajiban dan hak sebagai warga negara. Oleh sebab itulah, maka dasar persatuan memiliki konsekuensi bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indomnesia. Semua warga negara harus dilindungi dengan cara yang sama, tidak boleh dibedakan satu sama lainnya, sehingga dasar-dasar koncoisme, nepotisme, rasisme, dan individualisme sesungguhnya tidak ada tempat untuk tumbuh dan hidup subur dalam negara yang berdasarkan persatuan. Selain mengatasi semua paham dan golongan (dalam rangka negara persatuan) dan memandangnya sebagai suatu yang sama serta melindungi bangsa Indonesia, negara persatuan juga harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konkretisasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan konsekuensi logis dari manusia yang berkedudukan sebagai makhluk individual dan sosial.   
Kedua; ‘negara mewujudkan keadilan sosial dan berdasarkan asas kekeluargaan’.  Sebagaimana makna filosofis pokok pikiran pertama yang telah mendudukkan semua warga bangsa Indonesia sebagai suatu yang sama, dan yang sama niscaya bermula dari kebersamaan, maka secara kausalitas dari dapat dirumuskan, kebersamaan niscaya akan melahirkan kesamaan dan kesamaan akan melahirkan kerukunan dan kerukunan akan melahirkan kekeluargaan, sehingga pada akhirnya kekeluargaan akan berujung pada keadilan sosial. Namun sebaliknya jika tanpa persatuan, kesamaan, kebersamaan, kerukunan dan kekeluargaan, maka sangat sukar untuk menciptakan keadilan sosial Lihat kembali Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung), 2013. Dalam Bab IV buku ini dikemukakan secara lebih mendalam mengenai hubungan kebersamaan, kesamaan, kerukunan, kekeluargaan dan keadilan, bahkan dijelaskan bahwa rangkaian yang ada dalam hubungan tersebut merupakan hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mikrokosmos.     . Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa keharusan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang didasari oleh rasa persatuan niscaya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kandungan makna filosofis tersebut di atas, juga menunjukkan bahwa negara persatuan Indonesia menolak dengan tegas pandangan atau negara individualisme seperti  yang ada pada berbagai negara liberalisme, kapitalisme dan sekularisme. Ditolaknya pandangan individualisme, libralisme, kapitalisme dan sekularisme, karena memang paham tersebut tidak sesuai dengan karakteristik rakyat bangsa Indonesia. Seperti dikemukakan Sunoto bahwa hakikat manusia Indonesia dapat dilihat dari susunan kodrat, sifat kodrat dan kedudukan kodratnya. Dilihat dari kodratnya manusia pada hakikatnya terdiri atas jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri atas akal, rasa dan kehendak, sedangkan tubuh terdiri atas unsur-unsur benda mati, tumbuh-tumbuhan dan binatang.  Oleh karena itu jiwa dan tubuh merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan merupakan kesatuan, maka hakikat manusia seperti ini termasuk dalam aliran mono-dualisme atau dwitunggal Sonoto, Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Metafisika, Logika dan Etika, Op. Cit, hal. 63. . Kemudian manusia juga sebagai makhluk individual dan makhluk sosial, keduanya merupakan satu kesatuan yang bulat. Manusia juga berkedudukan sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan, yang keduanya juga tidak dapat dipisahkan. Jika semuanya dijadikan satu, baik hakikat dan sifat maupun keduudukannya, maka hakikat manusia adalah makhluk mono-dualistik atau makhluk mono-pluralistik Ibid, hal. 64. . Oleh karena secara ontologis manusia Indonesia adalah monodualisme maka tidak dibenarkan seluruh kebijakan di negeri ini bernuansa paham-paham tersebut di atas yang sesungguhnya akan mematikan keadilan sosial sebagaimana yang diinginkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila. 
Ketiga; ‘negara berkedaulatan rakyat’. Kalimat penting yang ketiga ini secara filosofis mengandung makna bahwa negara Indonesia adalah negara yang kedaulatan tertingginya  ada ditangan rakyat, atau yang lazim disebut sebagai negara dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Apapun format demokrasi dan politik yang digunakan atau dipraktekkan harus bersesuaian dengan kerohanian kedaulatan rakyat. Dengan demikian demokrasi dan politik yang harus dibangun di negeri ini adalah demokrasi dan politik yang sejalan dengan hati nurani rakyat bangsa Indonesia sendiri, dan tidak boleh dengan demokrasi dan politik ala Eropa dan Amerika yang libralis-kapitalis. Demokrasi dan politik yang sejalan dengan hati nurani rakyat bangsa Indonesia niscaya berpihak kepada kondisi dan kepentingan rakyat Indonesia. Perwujudan dari negara yang  berkedaulatan rakyat seperti itu lazimnya menganut sistem perwakilan, dan itulah yang disebut permusyawaratan perwakilan. Seluruh urusan atau kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diturunkan dari hasil permusyawaratan yang dilaksanakan dengan cara perwakilan. Inilah sesungguhnya hakikat negara persatuan yang berasaskan kerukunan dan kekeluargaan. Oleh karena itu kandungan makna filosofis dalam pokok pikiran ketiga ini adalah menyatakan sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan /perwakilan http/www.artikelisiana.com/2015, diakses tanggal 19 Agustus 2015. . Artinya asas musyawarah bagi bangsa Indonesia adalah merupakan suatu keniscayaan. 
Keempat; ‘negara berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’. Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan negara harus melindungi seluruh anak bangsa dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi negara dan rakyat Indonesia secara filosofis merupakan implementasi atau cerminan dari kesejatian diri manusia sebagai makhluk yang diciptakan-Nya (makhluk monodualisme). Dimana dalam paham ini meyakini bahwa manusia dan Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Demikian halnya kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati dan luhur. Kandungan makna filosofis dalam pokok pikiran ini merupakan dan harus menjadi dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila http//ojackbull.blogspot.com.2012, diakses tanggal 19 Agustus 2015.  . Demikian makna filosofis yang terkandung pada beberapa pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  
	Dalam rangka memperdalam pemahaman tentang makna filosofis dalam Pembukaan undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka berikut ini akan dikaji melalui isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut. Notonagoro mengemukakan bahwa isi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dapat dibagi dalam beberapa bagian:
Bagian Pertama;  adalah pernyataan hak kemerdekaan; yang berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan” Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Op. Cit., hal. 42. . 
Kalimat pada isi bagian pertama tersebut di atas, secara interpretatif dan reflektif sesungguhnya mengandung makna filosofis yang sangat mendasar. Kalimat ‘sesungguhnya kemerdekaan itu’ secara interpertasi mengandung makna yang sungguh-sungguh (kerohanian yang hakiki), bahwa kemerdekaan dan kebebasan, adalah termasuk dalam kawasan kodrati manusia, maka kemerdekaan niscaya atau harus benar-benar nyata dalam kehidupan. Misalnya kebebasan mempertahankan hidup yang layak, mengemukakan pendapat, menjalankan ajaran agama, berkumpul atau bersarikat, dan berbagai kebebasan lainnya yang merupakan tuntutan kodrat dan sekaligus menjadi martabat kemanusiaan. Demikian halnya kalimat ‘ialah hak segala bangsa’ secara reflektif mengandung makna filosofis bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh umat manusia dan bukan hanya untuk individu atau perseorangan (kemerdekaan sebagai hak bersama). Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk bangsa Indonesia, melainkan mencakup bangsa-bangsa di seluruh dunia. Oleh karena itu eksistensi dan kedudukan manusia di muka bumi tidak ada yang boleh terjajah dan tidak ada yang boleh menjajah, melainkan sebaliknya, manusia sesuai kodratnya sebagai makhluk individual dan sekaligus sebagai makhluk sosial secara kausalitas harus berada dalam kebersamaan, kebersatuan dan saling tolong menolong satu sama lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain, satu daerah dengan daerah lainnya, satu etnis dengan etnis lainnya, dan seterusnya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa kalimat ‘ialah hak segala bangsa’ merupakan penegasan bahwa seluruh manusia memiliki hak yang sama untuk bebas dan merdeka. Secara kodrti manusia adalah makhluk individual dan sosial niscaya bersatu dalam kebersamaan, dan tolong menolong diantara sesama. 
Kemudian kalimat pri-kemanusiaan dan pri-keadilan secara reflektif mengandung makna filosofis, bahwa kemerdekaan dan kebebasan adalah dalam bentuk hakiki (sesuai hakikat kemanusia). Oleh karena itu kemerdekaan dan kebebasan harus sesuai dan berdasarkan kepada hakikat kemanusiaan universal, manusia lahir dan bathin dan manusia yang utuh menyeluruh, baik secara dimensionalitas maupun secara potensialitas. Manusia secara dimensional adalah terdiri dari unsur materi dan immateri (tubuh dan ruh), sedangkan secara potensialitas bahwa pada diri manusia telah diberikan potensi dasar oleh Tuhan yang mencipta, seperti indera, akal dan hati atau intuisi. Semuanya berpadu, saling mengandaikan dan saling menguatkan satu denga yang lainnya. Hanya dengan keseimbangan dan keterpaduan berbagai dimensi dan potensi dasar semacam itulah maka pri-kemanusiaan dan pri-keadilan dapat terkonkretisasi dan dirasakan secara praktis dalam kehidupan bermasyaraakat, berbangsa dan bernegara.  
Kalimat ‘penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, secara interpertasi mengandung makna filosofis, bahwa tidak dibenarkan adanya eksploitasi terhadap sesama manusia, karena secara esensial dan kodrati sebagaimana telah disebutkan di atas, manusia adalah sama dan sama-sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan semesta alam. Oleh karena itu pada tataran filosofis manusia yang satu tidak boleh memandang rendah manusia lain, apalagi menindas, mengeksploitasi, (homo homini lupus). Dalam konteks bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, antara etnis, suku, agama dan kebudayaan yang satu dengan yang lainnya harus dijadikan sebagai sesuatu yang saling melengkapi dan saling menguatkan, atau paling tidak saling menghormati, dan tidak dibenarkan untuk saling mereduksi. Inilah sesungguhnya yang disebut Bhinneka Tunggal Ika (keragaman dalam kesatuan atau kesatuan yang terdiri dari keragaman). Makna filosofis semacam ini bukan hanya berlaku untuk sesama warga Indonesia, melainkan dapat digunakan sebagai pemersatu manusia di sentero dunia. Seluruh manusia pasti sepakat bahwa penjajahan, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kemasyarakatan harus dimusnahkan dari bumi Tuhan karena tidak sesuai kodrat kemanusiaan dan hakikat keadilan yang ditetapkan Tuhan.
Secara lebih mendasar dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hak akan kemerdekaan yang dimaksud adalah menyangkut hak segala bangsa, dan kemudian sebagai tanggungjawab lebih lanjut, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Oleh sebab itu bukanlah hak kemerdekaan individu yang harus dipergunakan sebagai dasar, akan tetapi pri-kemanusiaan dan pri-keadilan, kedua-duanya dalam arti abstrak dan hakikat Ibid, hal. 43. . Inilah yang dikemukakan Sunoto yang telah disinggung sebelumnya, bahwa kemerdekaan adalah kontradiktif dengan penjajahan, maka penjajahan harus dihancurkan dan kemerdekaan harus diwujudkan. Selain itu yang lebih fundamental bahwa kemerdekaan dimaksud bukan dalam pengertian individualistik, tetapi kemerdekaan bangsa atau kemerdekaan bersama manusia, walaupun tentunya pandangan ini tidak mematikan kemerdekaan individu. Dalam istilah Bung Karno yang sangat populer “satu untuk semua dan semua untuk satu (satu Indonesia untuk semua rakyat, dan semua rakyat untuk satu Indonesia). 
Tidak adanya tempat kemerdekaan individualistik sebagaimana yang ada di Amerika dan Eropa, karena memang pada pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tentang kemerdekaan menyangkut eksistensi dan esensi manusia Indonesia, implisit-ekspilisit dikatakan Sunoto bahwa berdasarkan atas berbagai pendekatan, hakikat dan tujuan manusia Indonesia dapat disimpulkan, struktur dan sistemnya terdiri atas : unsur  jasmani, unsur rokhani, unsur individu, unsur sosial, unsur mandiri dan unsur sebagai makhluk Tuhan Sunoto,  Mengenal Filsafat Pancasila, Filsafat Sosial Politik Pancasila, Op. Cit., hal. 37.. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka kemerdekaan yang dimaksud secara filosofis bermakna universal, atau kemerdekaan yang bersifat komprehensif dan berlaku tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi juga bagi manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu makna filosofis kemerdekaan yang hakiki adalah bahwa kemerdekaan merupakan kodrat manusia seutuhnya, maka penghapusan penjajahan dari seluruh bumi juga merupakan kodrat manusia, perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan adalah harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan.
Relevan dengan pandangan di atas, Masdar Farid Mas’udi mengemukakan istilah ‘kemerdekaan’ berasal dari kata merdeka yang artinya bebas atau terbebas dari belenggu dan dalam bahasa Arab disebut Istiqlal. Namun yang dimaksud kemerdekaan dalam konteks ini bukanlah sikap sesuka hati atau kebebasan yang tak terbatas. Kemerdekaan adalah kondisi di mana manusia secara sadar bebas memilih untuk mempercayai atau tidak mempercayai sesuatu. Lawan merdeka adalah tertekan, tertindas atau terjajah Masdar Farid, Op. Cit., hal. 6. . Lebih lanjut Masdar Farid menambahkan bahwa dalam Islam esensi kemerdekaan terkait erat dengan kemartabatan manusia yang ditentukan oleh dua hal; yaitu iman dan amal shaleh; keduanya mempersyaratkan adanya kemerdekaan Ibid., hal. 7-8.  . Artinya pandangan ini juga menempatkan ‘kemerdekaan’ sebagai yang kodrati dalam kehidupan manusia. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kemerdekaan adalah kontradiksi dengan penjajahan. Kalimat penjajahan menurut Masdar Farid dalam bahasa Arabnya adalah istibdad yaitu penguasaan atas seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengkondisikan pihak bersangkutan untuk berpikir dan bertindak yang tidak sesuai dengan suara hatinya sendiri. Secara katagoris penjajahan atas bangsa lain harus ditolak karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Penjajahan identik dengan penindasan dan perampasan hak-hak manusia secara keseluruhan Ibid, hal. 15. . Dengan demikian dapat ditambahkan bahwa prilaku yang menekan, menindas, perampasan hak-hak orang lain, termasuk menganggap kecil orang lain, tidak menghormati pendapat orang lain, baik di dunia politik maupun dalam kehidupan sosial lainnya adalah tergolong dalam prilaku penjajahan, maka prilaku semacam itu tidak sesuai dengan kodrat manusia, yang berarti tidak berpri kemanusiaan dan prikeadilan.
Lebih lanjut Masdar Farid mengemukakan; istilah perjuangan secara harfiah adalah bersungguh-sungguh, dan secara istilah adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup manusia. Kesungguhan tersebut ditandai dengan kesediaan untuk mengorbankan harta bahkan jiwanya demi mencapai sesuatu yang bernilai tinggi Ibid, hal. 16. . Pengorbanan dalam bentuk harta yaitu memberikan sebahagian kekayaan untuk membiayai atau mewujudkan kesejahteraan bersama. Sedangkan perjuangan dengan jiwa atau ‘nafs’ tidak selalu berarti mengorbankan nyawa seperti terbunuh di medan perang, tetapi bisa berarti mengorbankan egoistik demi menjunjung tinggi kepentingan bersama, misalnya mengendalikan nafsu yang ingin menonjolkan diri dan meremehkan orang lain dan sebagainya Ibid, hal. 17-18. . Perjuangan untuk mencapai sesuatu yang bernilai tinggi adalah suatu keharusan dan perjuangan harus diikuti dengan pengorbanan, perjuangan tanpa pengorbanan bukanlah perjuangan, maka secara hakiki tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan.
Pandangan Masdar Farid Mas’udi tersebut di atas, secara reflektif menunjukkan pemaknaan yang sama, bahwa kemerdekaan dan perjuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian dapat ditegaskan kembali bahwa makna filosofis yang terkandung dalam keduanya (kemerdekaan dan perjuangan) merupakan hakikat dan kesejatian diri manusia yang fundamental. Selain itu kemerdekaan dan perjuangan harus disandarkan kepada Tuhan pencipta seluruh kesemestaan. Pada muatan alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang telah dikemukakan sebelumnya, Masdar Farid Mas’udi menjelaskan, kemerdekaan dan kebebasan adalah mutlak bagi manusia sebagai pemikul tanggungjawab ke-khalifahan Allah di bumi. Artinya kemerdekaan itu, juga merupakan potensi dasar yang diberikan Allah SWT. untuk seluruh manusia, dan karena itu pula maka kemerdekaan adalah hak seluruh manusia yang berkedudukan sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Tentunya kemerdekaan tersebut adalah dalam rangka pengejawantahan tanggungjawab manusia untuk dan dalam rangka menata atau mengatur hubungan seluruh makhluk yang mengada di seluruh jagat raya ini. (Manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan dan manusia dengan Tuhan pencipta jagat raya). Dengan demikian pada akhirnya dapat dipahami bahwa makna filosofis yang terkandung dalam kalimat sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, adalah cerminan hakiki dari kesejatian diri seluruh manusia, sehingga penghapusan penjajahan, perjuangan untuk menghancurkan penjajahan juga merupakan hal yang hakiki bagi manusia. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara filosofis kemerdekaan adalah sebagai perwujudan tanggungjawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi, maka kemerdekaan itu bersifat vertikal ke-Tuhanan, horizontal kemanusiaan, dan kedua-duanya  bersifat korelatif atau tidak dapat dipisahkan. Kemerdekaan, penghancuran penjajahan dan perjuangan dalam konteks menghidupkan atau mewujudkan tanggungjawab, jika dikatakan sebagai yang kodrati dan hakiki bagi seluruh manusia, maka secara reflektif sesuatu yang kodrati niscaya bersumber dari yang adi-kodrati, atau dengan istilah lain ketetapan yang abadi pasti lahir dari yang maha Abadi. Artinya diberikan Tuhan dan dibawa sejak manusia diciptakan dan dilahirkan di dunia. Inilah yang dalam istilah filsafat Rene Descartes disebut dengan ide bawaan. 
Bagian Kedua; adalah pernyataan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia yang berbunyi ‘dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Notonagoro,  Pancasila Dasar Falsafah Negara, Op. Cit. hal. 44. .
Pernyataan  dalam isi bagian kedua ini, menurut Bung Karno merupakan suatu dakwaan di hadapan muka dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan kolonial Belanda. Oleh karena itu pada bagian kedua ini lebih bersifat memperjelas identitas bangsa Indonesia di muka dunia. Selain itu menyatakan bahwa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia secara kodrati tidak dapat dibenarkan atau sesuatu yang bertentangan dengan kesejatian diri manusia yang sesungguhnya, maka bangsa Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri atas kekuasaan sendiri dengan berjuang untuk kemerdekaannya sendiri yang dikontatir berhasil Ibid. . Secara interpretasi muatan dalam isi kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini menunjukkan nilai kewibawaan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia mampu untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 
Berbagai penjelasan mengenai isi kedua dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang ada, menurut Notonagoro dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia berjuang untuk merealisir hak kodrat dan hak morilnya akan kemerdekaan, atas kekuatan sendiri akan berhasil membentuk negara Indonesia yang dicita-citakan mempunyai sifat-sifat : 
Pertama; Negara yang sungguh bebas baik di dalam negara sendiri maupun terhadap negara-negara lain, berdiri sendiri dengan menguasai seluruh negaranya sendiri.
Kedua; negara berasaskan persatuan, baik dalam bentuk maupun keutuhan bangsa, ialah meliputi seluruh bangsa dalam batas-batas daerah negara, memelihara seluruh kepentingan rakyat dalam pertalian kekeluargaan atau kerjasama, gotong royong, dengan berdasarkan atas sifat manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial.
Ketiga; negara yang berpedoman dan melaksanakan keadilan dalam seluruh lingkungan atau lingkupan tugas negara, baik di dalam negara maupun di luar negara.
Keempat; negara yang menjadi tempat hidup bagi seluruh rakyat, dimana tiap-tiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik material maupun kebutuhan kerohanian yang layak bagi kemanusiaan Ibid, hal. 47. . 
 
Mencermati sifat-sifat negara Indonesia yang dicita-citakan tersebut di atas, terdapat kalimat-kalimat yang secara reflektif mengadung makna filosofis yang sangat luas dan mendasar. Selain menunjukkan identitas dan nilai kewibawaan bangsa Indonesia, juga menunjukkan harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia, bahwa negara dan rakyat Indonesia bersatu padu untuk berdiri sendiri dengan berasaskan persatuan, kekeluargaan, kerjasama, gotong royong dengan berpijak dasar pada sifat dan kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai makhluk fisik material dan makhluk kerohanian atau spiritual. 
Berbagai asas tersebut di atas, secara reflektif menunjukkan bangsa dan rakyat Indonesia adalah seperti dua sisi mata uang, artinya yang tidak dapat dipisahkan dalam bentuk apapun dan pada kondisi apapun. Ketidak terpisahan itu, karena digurita oleh asas-asas kemanusiaan yang mendasar dan hakiki. Seperti asas kekeluargaan, kerjasama dan gotong royong. Asas-asas ini secara filosofis sejatinya merupakan keniscayaan bagi manusia, karena manusia hakiki adalah manusia individu dan sosial yang tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain dan harus hidup dalam kebersamaan dengan manusia lain. Inilah yang dikemukakan oleh Anton Bakker dalam teorinya tentang mengada, bahwa kamu ada karena aku ada, dan aku ada karena kamu ada Lihat Anton Bakker, Ontologi Metafisika Umum, Filsafat Pengada dan Dasar-dasar Kenyataan, Kanisius, Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan secara luas dan mendalam mengenai keberadaan manusia yang satu dengan manusia yang lain, bahkan mengenai manusia dengan alam lingkungannya. Secara metafisik manusia yang satu tidak akan mengada kecuali ada menusia yang lainnya, maka sesungguhnya manusia adalah makhluk yang padu, karena manusia satu sama lain saling membutuhkan, saling mengandaikan dan saling menguatkan.  . Jika refleksi  di atas benar adanya, maka kekeluargaan, kerjasama, gotong royong merupakan suatu keharusan bagi seluruh umat manusia, karena itu adalah kesejatian diri kemanusiaan yang sesungguhnya.
Ketiga; adalah mengandung pernyataan kemerdekaan yang berbunyi; ‘atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya’ Notonagoro,  Pancasila Dasar Falsafah Negara, Loc. Cit. hal. 47.  . 
Kalimat dalam isi yang ketiga ini secara interpretatif mengandung makna yang sangat mendasar, antara lain bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil perjuangan masyarakat bangsa Indonesia semata, tetapi di dalamnya ada campur tangan Allah SWT. Artinya perjuangan masyarakat bangsa Indonesia mendapat restu dan pertolongan dari Allah SWT. Tuhan pencipta seluruh jagat raya. Hal ini dikemukakan oleh Notonagoro bahwa penegasan kandungan yang ketiga ini terletak pada :
Pertama; pernyataan kemerdekaan terjadi ‘atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’ kata-kata itu menunjukkan bahwa tercapainya kemerdekaan bukannya semata-mata hasil manusia belaka, akan tetapi juga berdasarkan karunia Tuhan.
Kedua; ditegaskan bahwa kemerdekaan ‘didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas’ hal ini berarti berdasarkan atas asas moril yang tinggi dan merupakan tindakan kesalehan dan suci. 
Ketiga; yang menyatakan kemerdekaan adalah ‘rakyat Indonesia’ hal ini menunjukkan bahwa yang merdeka adalah rakyat bersama bangsa Indonesia Ibid, hal. 50. .

Bagian isi yang ketiga ini disimpulkan oleh Notonagoro bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia itu atas kekuatan bangsa Indonesia sendiri, yang didukung oleh seluruh rakyat, dan untuk kepentingan serta untuk kebahagiaan seluruh rakyat, serta merupakan tindakan kerohanian yang saleh dan suci, karena hal tersebut melaksanakan hak kodrat dan hak moril akan kemerdekaan, dan segala sesuatu itu dimungkinkan karena karunia Allah SWT Ibid.. 
Penjelasan tentang kandungan isi bagian ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut di atas, secara reflektif menunjukkan bahwa pernyataan kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan rakyat Indonesia, maka kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya kemerdekaan bangsa Indonesia didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat dipahamkan bahwa bangsa Indonesia adalah  untuk rakyat Indonesia. Selain itu kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh keinginan luhur menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia terwujud berdasarkan atas asas moril yang tinggi (tanggungjawab moril dari seluruh rakyat Indonesia), dan tindakan kesalehan yang suci dari seluruh rakyat Indonesia. Kandungan makna filosofis yang sangat mendasar adalah kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil kerjasama antara manusia dengan Tuhan-nya. Secara empirik-faktual memang tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan rakyat Indonesia sampai pada tingkat pertumpahan darah (suatu pengorbanan jiwa dan raga), namun diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia, kemerdekaan yang diraih oleh rakyat dan bangsa Indonesia tidak terlepas dari campur tangan Tuhan atau istilah Notonagoro atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Ringkasnya kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta seluruh jagat raya.   
  Keempat; adalah pernyataan mengenai pokok tentang pembentukan Pemerintah Negara. Bagian keempat ini mengandung isi yang digolongkan dalam empat hal; 
	Tentang hal tujuan negara; yang tercantum dalam kalimat  “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Tentang hal ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, yang berbunyi; “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-undang Dasar negara Indonesia”.
Tentang hal bentuk negara, yang tercantum dalam kata-kata “yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.
Tentang hal dasar kerohanian (filsafat) Negara, dengan rumusan “dengan berdasarkan kepada; Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Ibid, hla. 51. ”.

Keempat hal tersebut di atas, secara keseluruhan mengandung filosofi tentang tujuan negara, undang-undang dasar negara, bentuk negara, dan dasar kerohanian atau filsafat negara. Dibentuknya suatu pemerintahan negara, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia’. Kalimat ini secara reflektif-esensial mengandung makna bahwa pemerintahan negara adalah pemerintahan rakyat, yang terbentuk dari rakyat, dan sepenuhnya berpihak untuk kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, maka pemerintahan negara berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum di atas kesejahteraan pribadi dan golongan, kemudian berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya tujuan pemerintahan negara tidak lain selain untuk kepentingan kemajuan rakyat secara komprehensif, totalitas, baik material maupun spiritual, dan tidak boleh diskriminatif terhadap salah satu komunitas yang hidup di atas bumi negara Indonesia, bahkan yang hidup di sentero dunia. Oleh karena itu pemerintahan negara wajib ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kewajiban seperti ini tentunya sebagai konsekuensi dari pandangan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan merupakan yang kodrati dan hakiki bagi manusia, dan persatuan merupakan implementasi dari sosialitas manusia sebagai makhluk sosial. Sesuai dengan apa yang dikemukakan Radjiman dalam pidatonya yang dikutip oleh Yudi Latif, bahwa kita harus membangunkan sifat bangsa kita yang asli, agar kita mendapat hati dan hasrat yang teguh lagi kokoh untuk mempersatu padukan penduduk dan bangsa Indonesia, denga mengingat bahwa kita harus melenyapkan kepentingan diri sendiri dengan cara selalu  meneropong diri sendiri, sehingga kita akan membangun sifat kita tolong menolong dan gotong royong yang semurni-murninya..... Yudi Latif, Op. Cit., hal. 178-179. .
Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara yang humanis teosentris (sesuai dengan cita-cita luhur kemanusiaan rakyat Indonesia) sebagaimana tersebut di atas, maka harus disusun Undang-Undang Dasar negara. Penyusunan Undang-Undang Dasar negara harus mengacu dan turunan atau konkretisasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar negara tidak boleh kontradiksi dengan isi dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemudian negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa filosofi kedaulatan rakyat adalah seluruh kebijakan negara berasal, bersumber dan untuk rakyat Indonesia yang dihasilkan dengan musyawarah melalui sistem perwakilan. Hal ini erat kaitannya dengan sila Pancasila yang berbunyi ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.     
Mengenai dasar kerohanian negara yang terdapat pada pokok keempat bagian ini terdapat kalimat  ‘dengan berdasarkan kepada; Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Kalimat-kalimat ini secara filosofis menunjukkan makna bahwa dasar kerohanian negara adalah ke-Tuhanan dan ke-manusiaan, dan dari kerohanian inilah diturunkannya berbagai ide pemikiran lainnya yang terkait dengan tujuan, bentuk dan dasar negara. Singkatnya dapat dikemukakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut paham monodualisme yaitu suatu paham yang mengakui adanya kebenaran material dan spiritual secara integratif, satu kesatuan, saling menguatkan dan tidak boleh dipisahkan. Paham semacam inilah yang sesungguhnya membedakan negara Indonesia dengan negara-negara lainnya, khususnya dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang menanut paham materialisme, libralisme dan kapitalisme.
  Yudi Latif mempertegas kembali bahwa pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, komitmen kemanusiaan terkandung di semua alinea. Alinea pertama menegaskan komitmen bangsa Indonesia pada kemanusiaan universal dengan menekankan kemutlakan hak merdeka bagi segala bangsa dan implisit warganya tanpa kecuali. Alinea kedua menekankan perjuangan nasional meraih kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri serta idealisasi kemanusiaan di alam kemerdekaan Ibid, hal. 181. . Alinea ketiga mengembalikan derajat manusia pada fitrah kesetaraannya dalam berkat penciptaan Tuhan yang menghendaki suasana kehidupan kebangsaan yang bebas, dan dengan itu Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya Ibid, hal. 182. . Alinea keempat mengandung dua hal penting; pertama membawa isu-isu kemanusiaan kepada tujuan negara dalam kerangka pemenuhan kebahagiaan dan hak kolektif maupun (implisit) perseorangan dalam kehidupan nasional maupun internasional, dan kedua menjangkarkan isu-isu kemanusiaan pada dasar negara, khususnya dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Ibid. Hal. 183. .

Kedudukan dan Fungsi  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila

Merunut berbagai uraian sebelumbnya, secara implisit sudah dapat dipahami mengenai kedudukan dan fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, maka dapat disimpulkan :
	Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertip hukum Indonesia, mempunyai kedudukan :
	Sebagai dasarnya; karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia.

Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi         hal. 2..
	Bahwa dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai mukaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang intinya adalah Pancasila, maka tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.

Bahwa Pancasila dengan demikian mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara republik Indonesia yang diproklamsikan tanggal 17 Agustus 1945.
Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah serta terlekat pada kelangsungan hidup negara republik Indonesia Ibid, hal. 2-3. .   

Uraian mengenai kedudukan dan fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut di atas, dapat direfleksikan beberapa hal penting agar dapat lebih mudah dipahami antara lain adalah; Pancasila adalah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (lihat kembali hubungan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan Pancasila), oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selain itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara ilmiah adalah merupakan pokok kaidah Negara yang Fundamental bagi tertip hukum Indonesia, dan oleh karena itu mempunyai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila memiliki kedudukan  Sebagai dasar hukum, karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, dan dalam tertib hukum tersebut  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai tertib hukum tertinggi. Oleh karena itu secara filosofis Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila kedudukan dan berfungsi sangat urgen atau penting, karena selain sebagai mukaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, hakikat kedudukan hukumnya juga berbeda dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  Kemudian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,  intinya adalah  Pancasila (lihat pokok pikiran ke-4 dan alinea ke-4), maka keberadaannya tidak bergantung pada batang tubuh UUD 1945, bahkan merupakan sumber darinya.
Dalam hal ini Notonagoro menjelaskan, bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan mempunyai dua macam kedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasarnya,. karena Pembukaan tersebutlah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum tersebut sebagai ketentuan hukum yang tertinggi Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Flsafah Pancasila, Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1980, h. 26. . Dengan demikian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukaddimah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, juga berkedudukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, memiliki dasar dan kemampuan hidup sendiri, yang intinya terjelma dalam Pancasila dengan tidak tergantung dari adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila; bahwa Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam Pembukaan Ibid., h. 27.. Singkatnya menurut Notonagoro, Pancasila itu mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang menjelmakan diri sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Karena kedudukannya yang fundamental itu, maka tidak dapat diganggu gugat dan diubah oleh siapapun dan kapanpun Ibid., h. 27-28.    
Dengan demikain dapat dipahami bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai inti dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara esensial mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah serta melekat pada kelangsungan hidup negara republik Indonesia. Oleh karena itu memahami kedudukan dan fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang demikian urgen dan penting, maka signifikansi kedudukan dan fungsi tersebut harus dikonkretisasi secara praktis dan konkret dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaelan mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini maka Pembukaan yang di dalamnya mumuat Pancasila dalam alinea IV, berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan agar dijabarkan secara konkret dalam setiap langkah pembangunan bangsa Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta, 2002, h. 57. .
Soejadi secara lebih runci mengemukakan bahwa isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada alinea ke IV memuat Pancasila itu mengandung dan mengisyaratkan prinsip-prinsip fundamental dan moral ke dalam kenegaraan dan hukum. Prinsip-prinsip tersebut adalah :
	Prinsip Ke-Tuhanan (dalam alinea III, IV)

Prinsip Kemanusiaan (dalam alinea I, II, IV)
Prinsip Persatuan (dalam alinea II, III, IV)
Prinsip Kerakyatan (dalam alinea II, III, IV)
Prinsip Keadilan (dalam alinea I, II, IV) Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, (Lukman Offset, Yogyakarta), 1999, h. 79 .
Oleh karena menurut Soejadi wajarlah kalau kemudian banyak atribut yang dilekatkan kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ke IV, yaitu :
	Sebagai Pandangan hidup bangsa atau jiwa bangsa.

Sebagai dasar filsafat negara atau dasar kerohanian negara.
Sebagai landasan ideal pembangunan nasional.
Sebagai cita hukum nasional
Sebagai pokok kaidah fundamental negara Ibid, h. 91. 
Berdasarkan prinsip-prinsip dan atribut yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 19945 dan Pancasila tersebut, secara interpretasi menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat mendasar atau fundamental, bahkan secara kontemplatif dapat dikatakan sebagai kitab suci yang harus dijadikan rujukan dalam seluruh kreativiatas dan aktivitas berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik oleh para pemimpin atau penguasa dalam membangun bangsa dan negara, maupun bagi seluruh anak bangsa atau rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan dalam segala bidang yang dilaksanakan dalam negeri ini tidak dapat mengacu atau bersumber kepada prinsip-prinsip lain diluar prinsip-prinsip atau asas-asas yang terkandung dalam jatidiri bangsa yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.   


















BAB IV
HAKIKAT PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PANCASILA DAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

Nilai-Nilai Fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.  

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian nilai-nilai fundamental tersebut selanjutnya akan dipandang dari perspektif filsafat politik Islam. Agar tidak terjadi kesalah pahaman, keempat pokok pikiran tersebut dipaparkan kembali sebagai berikut  pertama;  “negara persatuan adalah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-3 Pancasila), kedua; negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5 Pancasila), ketiga; negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan (sila ke-4 Pencasila), keempat; negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-1 dan 2 Pancasila). 
Menurut Darmodiharjo dan Shidarta empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, tidak lain merupakan sila-sila Pancasila itu sendiri. Kemudian keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 susunannya terdapat dalam empat alinea. Namun pada alinea keempat pokok-pokok pikiran itu dicantumkan dalam suatu pola susunan yang filosofis, sehingga menjadi sistematis, logis, bulat dan utuh. Susunan inilah yang menjadi dasar negara, Pancasila Lihat Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002), h. 236-240. . 
Pandangan di atas menegaskan bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dapat dikaji dan digali lewat makna filosofis dari pokok-pokok pikiran pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Secara esensial keempat pokok pikiran tersebut masing-masing ada hubungannya dengan sila-sila Pancasila. Oleh karena itu pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nampak Pancasila disusun secara filosofis, sistematis, logis dan utuh, mulai dari sila sampai dengan sila kelima yaitu ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.    
Mengali nilai-nilai fundemental keempat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, akan dielaborasi atau ditunjang dengan filosofi dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang juga terdiri dari empat alinea. Kajian yang elaboratif ini, dimaksudkan agar nilai-nilai fundamental yang ditemukan dapat lebih logis, menyeluruh, mendasar dan rasional serta dapat diuji kebenarannya Lihat kembali pembahasan mengenai makna filosofis yang telah dikemukakan pada bab. III penelitian ini, pada Bab itu telah dikaji makna filosofis yang terdapat pada empat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta makna filosofis yang terkandung dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu berbagai makna filosofis tersebut selanjutnya akan digali dan dikaji nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam makna-makna fiolosofis dimaksud.  . Dalam hal ini Darmodiharjo dan Shidarta menjelaskan bahwa dari kalimat demi kalimat dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu dapat ditangkap adanya nilai-nilai. Misalnya pada alinea kesatu dikatakan ‘bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Pada kalimat ini jelas terkandung nilai kemerdekaan, kemanusiaan, dan keadilan yang semuanya dapat dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila  Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h. 238. . Artinya dapat dipahami bahwa nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selain dapat digali dan dikaji dari keempat pokok pikiran tersebut di atas, juga dapat digali dari kalimat-kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Nilai Fundamental Pokok Pikiran Pertama.

Pada bagian ke 3 penelitian ini telah dijelaskan makna filosofis dari pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa secara abstraktif makna filosofis didalamnya adalah ‘semua rakyat (manusia) adalah sama’, oleh karena itu negara harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia’, tentunya ini adalah sebagai wujud dari filosofi semua rakyat adalah sama. Makna filosofis yang menyatakan ‘semua rakyat adalah sama’, baik secara reflektif maupun interpretatif mengandung nilai kebersamaan dan kesamaan. Nilai kebersamaan merupakan pokok dasar bagi terwujudnya kesamaan. Dengan demikian dapat dikatakan secara kausalitas tidak pernah akan wujud rakyat (manusia) Indonesia semua sama, apabila tidak didasari oleh kebersamaan. Nilai kebersamaan dan kesamaan mengandung arti bahwa tidak ada tempat bagi paham individualisme, nepotisme, rasisme dan koncoisme pada bangsa Indonesia. Karena paham-paham tersebut tidak pernah akan menempatkan seluruh rakyat (manusia) adalah sama. Dasar paham-paham tersebut secara ontologis memang jauh berbeda dengan paham yang mengakui nilai kebersamaan dan kesamaan. Paham individualisme, nepotisme, rasisme dan koncoisme secara ontologis adalah paham monisme-materialisme, (materialism orientide), sedangkan paham yang mengakui rakyat (manusia) adalah sama secara ontologis adalah paham mono-dualisme.
Bermula dari nilai kebersamaan dan kesamaan tersebut di atas, maka negara harus berkemampuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya keharusan negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan konsekuensi dan sekaligus koherensi dari nilai kebersamaan dan kesamaan. Dengan diakuinya nilai kebersamaan dan kesamaan, maka negara melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu nilai kebersamaan dan kesamaan juga merupakan implementasi dan sesuai dengan hakikat manusia sebagai  makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial secara hakiki memang tidak bisa hidup dalam kesendirian, melainkan harus hidup dalam kebersamaan dan kesamaan. 
Nilai kebersamaan dan kesamaan sebagai salah satu nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila relevan dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pertama; ‘sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan’. Kalimat sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, secara reflektif menunjukkan suatu pengakuan bahwa hak manusia adalah sama. Manusia harus hidup dalam kebersamaan dan kesamaan, karena kehidupan semacam itu merupakan hak segala bangsa atau hak seluruh umat manusia, bukan hanya manusia di Indonesia saja, melainkan manusia diseantero dunia, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Dengan demikian kemerdekaan yang mengandung nilai kebersamaan dan kesamaan juga merupakan hak seluruh umat manusia yang bersifat kodrati. Oleh sebab itu tidak boleh ada manusia yang menjajah dan terjajah. Manusia yang menjajah dan terjajah sesungguhnya tidak sesuai dengan nilai kebersamaan dan kesamaan.
Selain uraian di atas, dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang pertama ada kalimat  (karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan pri-keadilan), dalam kalimat ini juga terkandung filosofi bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang hidup dalam kebersamaan, kebersatuan dan tolong menolong terhadap sesama manusia. Tentunya kandungan filosofi tersebut semakin memperkuat dan mempertegas akan pengakuan atas kebenaran nilai kebersamaan dan kesamaan dalam  pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut. Istilah kebersamaan, kebersatuan dan tolong menolong secara interpretasi merupakan satu rangkaian yang bersifat holistik, dalam arti satu sama lainnya bersifat integratif dan saling menguatkan. Kebersamaan dan kebersatuan adalah dua hal yang mustahil adanya jika salah satunya direduksi atau dipisahkan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin ada persatuan, dan sebaliknya tanpa persatuan mustahil ada kebesamaan. Sedangkan tolong menolong secara kausalitas adalah konsekuensi logis dari kebersamaan dan kebersatuan. 
Kalimat prikemanusiaan dan prikeadilan juga mengandung makna bahwa kemerdekaan dan kebebasan bukanlah sikap sesuka hati atau suka-suka demikian Masdar Farid mengatakan Lihat kembali pembahasan pada Bab III dalam Penelitian ini. Kemerdekaan dan kebebasan yang bagaimana dan seperti apa pada Bab tersebut telah dikemukakan secara rinci.  . Namun kemerdekaan dan kebebasan yang sesuai dengan kemartabatan manusia yang ditunjukkan oleh iman dan amal shaleh, atau prilaku yang baik berdasarkan nilai spiritualitas ke-Tuhanan dan nilai kemanusiaan. Oleh karena kemerdekaan dan kebebasan bukanlah sesuka hati atau suka-suka, melainkan dalam lingkup penegakan kebaikan yang benar dalam bentuk amal shaleh, maka segala bentuk penindasan dan atau penjajahan yang tergolong perbuatan tidak baik, tidak dapat dibenarkan dan harus dimusnahkan dari bumi Tuhan Pencipta Kesemestaan Alam. 
Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena memang pada hakikatnya penindasan, prilaku homo homini lupus dan sebangsanya tidak dibenarkan dilakukan oleh makhluk yang namanya manusia. Dengan kata lain pemusnahan penjajahan dari muka bumi adalah sebagai wujud tanggungjawab kemanusiaan dan pemusnahan terhadap jiwa kebinatangan. Oleh karena itu, maka perjuangan dalam rangka penghapusan penjajahan secara reflektif dan kontemplatif merupakan upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk suatu capaian, dan capaian itu adalah nilai tertinggi yang diyakini sebagai yang sesuai dengan kesejatian diri manusia universal. Keyakinan semacam itu dibuktikan dengan keihklasan untuk mengorbankan jiwa dan raga, lahir dan bathin atau rela mengorbankan segala yang dicintai demi mencapai nilai tertinggi dimaksud. Selain itu, manusia yang berkedudukan sebagai khalifah Tuhan di bumi, harus mengemban tugas suci untuk menata dan mengharmonisasi seluruh kehidupan makhluk Tuhan di bumi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa upaya untuk mencapai kemerdekaan yang diyakini mengandung nilai-nilai tertinggi dan fundamental, secara reflektif merupakan perjuangan yang bersifat vertikal ke-Tuhanan dan horizontal kemanusiaan, atau yang dilakukan dengan kerjasama antara manusia dan Tuhan, sehingga kemerdekaan yang dihasilkan juga merupakan hasil kerjasama manusia dengan Tuhan. Inilah yang dikemukakan oleh Masdar Farid bahwa alinea pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggungjawab kekhalifahan Allah di bumi.
 Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa nilai fundamental yang terkandung dalam pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditambah dengan filosofi isi alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, adalah nilai kebersamaan dan kesamaan. Kemudian seperti disebutkan di atas bahwa dalam isi alinea pertama juga terdapat nilai kemanusiaan, nilai kemerdekaan dan nilai keadilan. Nilai-nilai fundamental tersebut secara reflektif kohern dengan paham kemanusiaan bangsa Indonesia, yaitu hakikat manusia yang terdiri dari kesatuan dimensionalitas dan potensialitas. Dimensionalitas yang meliputi unsur jasadiyah-rohaniah, dan potensialitas yang meliputi inderawi, akal (rasio) dan hati nurani (intuisi). Dimensionalitas dan potensialitas yang ada pada manusia diakui sebagai satu kesatuan, atau yang bersifat integratif, kohern dan holistik. Atas dasar paham kemanusiaan yang semacam ini, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud manusia seutuhnya adalah makhluk yang bersifat individualitas-sosialitas, sendirian-ber-Tuhan, lahir-bathin, fisik dan non-fisik, dan dari paham inilah sejatinya diturunkan  nilai-nilai kebersamaan, kesamaan, kemanusiaan, kemerdekaan dan keadilan kedalam pokok pikiran pertama dan alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
 
Nilai Fundamental Pokok Pikiran Kedua

Makna filosofis yang terkandung dalam pokok pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah ‘negara harus mewujudkan keadilan sosial berdasarkan asas kekeluargaan, kebersamaan, kesamaan, kerukurnan dan keadilan’. Dapat dipahami bahwa kandungan filosofi pokok pikiran kedua ini, adalah untuk menguatkan dan mempertegas filosofi pokok pikiran pertama, kemudian juga mempertegas penolakan atas paham-paham yang tidak sesuai dengan hakikat manusia universal atau manusia seutuhnya. Filosofi yang mensyaratkan dan mengharuskan negara mewujudkan keadilan sosial dengan berpijak dasar pada asas kekeluargaan, kebersamaan, kesamaan, kerukurnan dan keadilan, tentunya juga mengandung nilai kebersamaan, kesamaan, kemanusiaan, kemerdekaan dan keadilan. Seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa secara khirarki nilai kebersamaan  menurunkan nilai kesamaan, dan nilai kesamaan menurunkan nilai kerukunan, dan nilai kerukunan menurunkan nilai kekeluargaan, baru kemudian wujudlah nilai keadilan Lihat Himyari Yusuf, Filsafat Kebudayaan, Strategi Pengembangan Kebudayaan Berbasis Kearifan Lokal, Menggali Nilai-nilai Filsafat Hidup Masyarakat Lampung Sebagai Kekayaan Khazanah Kebudayaan Nasional, (Harakindo Publishing, Bandar Lampung 2013). Dalam buku ini dikaji secara filosofis nilai-nilai yang membingkai kebersamaan, kerukunan dan seterusnya.   .
Dengan demikian nilai fundamental dalam pokok pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila nyaris tidak ada perbedaan dengan nilai fundamental pada pokok pikiran pertama tersebut di atas. Namun nilai pada pokok pikiran kedua ini terlihat lebih menyeluruh dan bersifat khirarkis. Perlu ditegaskan kembali bahwa khirarki nilai tersebut merupakan satu persenyawaan dari satu spesies. Artinya semua nilai fundamental yang bersifat khirarkis itu haruslah menjadi asas dan dasar yang pokok dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sejatinya nilai-nilai tersebut merupakan kodrat dan sekaligus harkat dan martabat kemanusiaan yang paling hakiki. Sebagaimana dikemukakan oleh Masdar Farid Mas’udi bahwa yang hendak ditegaskan dengan prinsip kemanusiaan (sila II Pancasila) adalah bahwa hakikat dan martabat manusialah yang harus dijadikan acuan moral dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kemudian hakikat dan martabat manusia yang dimaksud adalah manusia yang holistik dan atau manusia seutuhnya Lihat kembali Masdar Farid Mas’udi, Syarah Konstitusi  UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, (Pustaka Alvabet dan LaKIP, Jakarta), 2010. Di dalam buku dikemukakan secara lebih rinci mengenai konstitusi dengan syarahnya menurut Islam. Semua kalimat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara satu persatu diberikan syarah, sehingga dari isi buku ini semua pihak dapat memahami bahwa konstitusi bangsa Indonesia bersesuaian dengan nash-nahs al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. . Pernyataan Masdar Farid Mas’udi tersebut mengingatkan kembali bahwa kebijakan-kebijakan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara haruslah bersumber pada nilai-nilai fundamental kemanusiaan yang telah dipadatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.        
Diakuinya kebenaran khirarki nilai kebersamaan, nilai kesamaan, nilai kerukunan, nilai kekeluargaan, dan nilai keadilan, sekaligus secara eksplisit-implisit ditolaknya paham kehidupan liberalisme, kapitalisme, sosialisme komunisme dan paham-paham lain yang diturunkan dari paham-paham tersebut. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa ditolaknya paham-paham semacam itu karena memang tidak ada kohernsi dengan hakikat dan martabat kemanusiaan yang diakui dan diyakini akan kebenarannya oleh bangsa Indonesia.   
Selain nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila di atas,  dapat juga diperkuat dengan nilai-nilai pada bagian kedua isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang kedua menyebutkan; (dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur).
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pada bagian kedua isi  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ini, secara filosofis mengandung makna penegasan tentang jatidiri bangsa Indonesia, bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka bebas dari penjajahan. Oleh karena penjajahan tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan pri-keadilan, maka Indonesia harus menentukan nasibnya sendiri (berdiri sendiri). Sebagai negara bangsa yang memiliki kewibawaan dan harga diri, maka negara Indonesia mampu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentunya filosofi yang terkandung dalam isi kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut, secara interpretasi mengandung nilai kewibawaan dan nilai keadilan. Nilai kewibawaan tersifat dalam jatidiri dan harga diri bangsa Indonesia yang berkemampuan untuk merdeka, bersatu dan berdaulat, atau berkemampuan untuk melepaskan diri dari penjajahan kolonialisme Barat (Belanda dan sekutunya), sedangkan nilai keadilan tersifat dalam upaya penghapusan penjajahan dari seluruh bumi Tuhan, karena penjajahan identik dengan penindasan dan tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan kata lain upaya yang sungguh-sungguh dengan rela mengorbankan harta, jiwa dan raga demi kemerdekaan dan kebebasan bersama manusia, dan untuk hidup yang layak (tidak tertindas), serta bebas menentukan pilihan jalan hidup yang lebih baik sebagai kepentingan dan kebutuhan bersama, upaya atau prilaku semacam ini niscaya didorong oleh nilai keadilan.      
Dalam konteks ini Masdar Farid mengemukakan, kalimat perjuangan setara dengan jihad dalam Islam, secara istilah kalimat tersebut adalah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diyakini bernilai tinggi dalam keseluruhan hidup manusia. Kesungguhan tersebut ditandai dengan kesediaan untuk mengorbankan apa yang paling dicintainya, yakni harta benda, bahkan jiwa dan raga. Hal semacam ini diyakini siapa yang bersungguh-sungguh niscaya Allah akan menunjukkan jalan untuk mencapai kesuksesan Ibid., h. 16. . (siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapat). Berbagai kemampuan yang menjelmakan nilai kewibaan dan nilai keadilan itu, sesungguhnya sekaligus menunjukkan harkat dan martabat rakyat Indonesia dimata dunia, bahwa rakyat Indonesia memiliki kekuatan yang tangguh sebagai akibat dari kebersatuan, kebersamaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia memiliki kewibawaan yang sangat tinggi. Kebersatuan dan kebersamaan adalah suatu kekuatan yang luar biasa itu dideklerasikan secara terbuka keseluruh penjuru dunia,  khususnya terhadap negara-negara imprialisme, kolonialisme, atau bangsa-bangsa penjajah lainnya. 
 
Nilai Fundamental Pokok Pikiran Ketiga  

Merunut kembali makna filosofis dari pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, dan demokrasinya adalah demokrasi rakyat (politik hati nurani rakyat). Sebagai implementasi dari demokrasi rakyat tersebut maka ditetapkannya sistem permusyawatan dan perwakilan. Sistem permusyawaratan dan perwakilan itu adalah sebagai wujud dari negara yang berasas kerukunan dan kekeluargaan. Ringkasnya dapat dikemukakan bahwa dengan kedaulatan rakyat dan sistem permusyawaratan perwakilan, maka asas musyawarah merupakan suatu keniscayaan. 
Berdasarkan makna filosofis tersebut, maka secara reflektif dapat dipahami nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Kalimat Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat misalnya, hal ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dimusyawarahkan dengan rakyat, disepakati dengan rakyat, sejalan dengan hati nurani rakyat. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan negara, haruslah ditetapkan bersama rakyat, karena tujuan negara adalah sesuai cita-cita luhur rakyat. Dalam tampilan seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi hati nurani yang dibangun dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
Sistem permusyawaratan yang dilakukan dengan sistem perwakilan di dalamnya niscaya terkandung nilai-nilai kebersamaan dan nilai kesetaraan. Selain nilai kebersamaan dan kesetaraan, sistem tersebut secara kontemplatif juga mengandung nilai kepercayaan atau kesucian. Bahwa musyawarah yang dilakukan dengan perwakilan paling tidak tersimpul dua muatan penting di dalamnya yaitu; pertama manusia-manusia yang bermusyawarah dan yang diwakilkan adalah manusia-manusia yang amanah dalam mengemban kepentingan bersama (orang yang terpercaya untuk menyuarakan kepentingan rakyat secara keseluruhan), kedua manusia-manusia yang diwakilkan untuk bermusyawarah adalah manusia-manusia yang memiliki kometmen kemanusiaan yang kuat, kometmen yang tidak tergoyahkan oleh sesuatu yang bukan untuk kepentingan bersama, kometmen yang didasari hati nurani yang suci, dan menempatkan kepentingan bersama (rakyat) sebagai tujuan utama dalam permusyawaratan.       
Sistem permusyawaratan perwakilan selain mencerminkan nilai kebersamaan dan nilai kepercayaan atau kesucian, juga sekaligus menekankan kembali penolakan terhadap sistem individualisme, liberalisme dan sosialisme komunisme. Demokrasi ala isme-isme yang dikawal oleh kekuatan kapitalisme tersebut, sejatinya tidak ada tempat sedikitpun didalam sistem permusyawaratan perwakilan atau dalam demokrasi hati nurani. Oleh karena itu secara reflektif demokrasi hati nurani adalah demokrasi kemanusiaan sejati, demokrasi kemanusiaan seutuhnya atau yang sering disebut demokrasi manusia universal yang di dalamnya terkandung kepercayaan atau kesucian.
Nilai kebersamaan, nilai kesetaraan dan nilai kepercayaan atau kesucian yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut di atas, relevan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila bagian ketiga; ‘atas berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya’.
Adapun makna filosofis dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang ketiga sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya Untuk lebih jelas Lihat dan Baca kembali pada Bab. III dalam penelitian ini. , bahwa kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang tidak semata-mata hasil manusia, tetapi juga berdasarkan karunia Tuhan Yang Maha Pencipta. Makna filosofis ini sudah disimpulkan pada bagian sebelumnya, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil kerjasama manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Dengan tegas dapat dikatakan, jika tanpa Berkat Allah Yang Maha Kuasa, maka mustahil ada kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara interpretasi makna filosofis tersebut mengandung nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Nilai-nilai ini tersifat dalam kerjasama manusia dengan Tuhan Yang Maha Pencipta dan Berkat-Nya dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia.            
Berdasarkan nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan tersebut, maka dalam kehidupan bangsa yang bebas (merdeka), asas moril tertinggi serta tindakan kesalehan yang suci adalah nilai ke-Tuhanan. Dengan kata lain, asas tertinggi dalam segala bentuk aktivitas berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai ke-Tuhanan kemudian nilai kemanusiaan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Masdar Farid mengemukakan prinsip dari alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual, moral dari seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. Berbagai nilai yang terkandung dalam pokok pikiran ketiga dan isi bagian ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila tersebut, khususnya nilai ke-Tuhanan di dalamnya tersimpul nilai spiritual dan moral. Nilai spitual niscaya diturunkan dari nilai ke-Tuhanan, sedangkan nilai moral tersifat dalam upaya untuk mencapai nilai yang lebih tinggi dan tertinggi. Artinya selain nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan yang terkandung di dalam pokok pikiran ketiga dan isi bagian ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, juga terdapat nilai spiritualitas dan nilai moralitas.

Nilai Fundamental Pokok Pikiran Keempat     
Makna filosofis yang terkandung dalam pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang telah dibahas pada bagian sebelumnya adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat negara Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan pernyataan yang secara substantif tidak ada keterpisahan antara negara dan Tuhan. Pada pembahasan nilai fundamental sebelumnya telah dikemukakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah sebagai hasil kerjasama manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa di dalam pokok pikiran keempat ini terkandung nilai ke-Tuhanan, nilai kemanusiaan, nilai keadilan dan nilai keadaban.
Kandungan nilai-nilai tersebut di atas diperkuat oleh nilai-nilai yang terkandung dalam isi bagian keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yaitu;

 Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada; ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara umum kandungan isi bagian keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, adalah berkaitan dengan tujuan negara Indonesia. seperti kalimat bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Selain tujuan negara itu, disebutkan pula tentang Undang-Undang Dasar dan bentuk negara, serta dasar kerohanian atau filsafat negara yang terangkum dalam rumusan Pancasila. Kemudian mengenai pemerintahan negara adalah pemerintahan rakyat, yang terbentuk dari rakyat dan sepenuhnya harus berpihak kepada kepentingan rakyat.  Dalam konteks ini Masdar Farid mengemukakan, pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  mengandung perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak dibangun dan dicapai. Lima prinsip dasar itulah yang disebut Pancasila.
Berbagai uraian di atas, menunjukkan bahwa pada alinea keempat itulah terdapat prinsip-prinsip fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang terdapat pada kalimat  “berdasarkan kepada; ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. dari kalimat-kalimat inilah yang disebut Pancasila. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di atas, bahwa nilai-nilai yang tersebar pada pokok-pokok pikiran dan isi alinea kesatu, kedua dan ketiga secara esensial terhimpun pada alinea keempat itu, yang secara kontemplatif tersimpul dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian dapat dipahami adagium yang mengatakan Pancasila merupakan inti dari isi dan pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cukup rasional dan bermula dari dasar yang kuat.   
Relevan dengan filosofi tersebut di atas, Darji Darmodiharjo dan Shidarta menjelaskan, jika ingin memahami pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang secara tegas tercermin dalam kalimat ‘atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.....’, kita wajib mengaitkannya dengan sila Pertama Pancasila yang mencerminkan adanya keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini meliputi dan menjiwai sila-sila yang lainnya, misalnya dalam hal mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Filsafat Hukum, Op. Cit., h. 241. . Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa yang dikatakan meliputi dan menjiwai sila-sila lainnya itu secara reflektif dan kontemplatif adalah mempertegas bahwa seluruh nilai-nilai yang tersebar pada pokok-pokok pikiran (pokok pikiran kesatu, kedua dan ketiga) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seluruhnya terangkum dalam Pancasila. Oleh karena itu Pancasila didudukkan sebagai dasar atau filsafat negara dan bangsa Indonesia, bahkan menjadi sumber dalam seluruh kebijakan dan pembangunan bangsa yang sesuai dengan cita-cita luhur rakyat Indonesia.
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 Hardono Hadi, Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila, (Kanisius, Yogyakarta, 1994), h. 105. . Hal tersebut lanjut Hardono Hadi sekurang-kurangnya menjadi jelas di dalam dua hal, yaitu pertama; dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia sejak menjelang kemerdekaan sampai sekarang sila pertama inilah yang terasa paling peka. Misalnya pada waktu menentukan dasar negara, semua pihak dengan cepat menerima Pancasila, kedua; terdapat keyakinan bahwa masing-masing sila tidak dapat dipahami secara eksklusif lepas dari sila-sila lain. Sila-sila dari Pancasila saling terkait dan tergantung di dalam kesatuan yang kohern Ibid, h. 106. . Kesatuan sila-sila tersebut saling meresapi dan mengartikan. Pelukan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan tidak ada artinya kalau hal itu tidak tercermin dalam sikap persaudaraan dengan sesama, baik sebangsa maupun dengan bangsa lain. Tidak ada artinya kepercayaan kepada Tuhan diikrarkan kalau manusia tidak saling menghargai sebagai sesama yang sederajat Ibid, h. 106-107. . Tuturan Hardono Hadi tersebut, secara interpretatif mengisyaratkan sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang mempersatukan, dan merupakan sikap paling mendalam bangsa Indonesia. 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.          
Kandungan filosofi dan nilai-nilai fundamental dari pokok pikiran keempat dan isi alinea keempat seperti dijelaskan di atas, dipahami tidak ada keterpisahan negara (rakyat) dengan Tuhan. Hal tersebut secara reflektif merupakan cerminan atau implementasi dari paham ontologis monodualisme (manusia dan Tuhan tidak terpisahkan), yang kebenarannya telah diyakini oleh rakyat Indonesia. Dengan kata lain bahwa dengan dasar  ke-Tuhanan Yang Maha Esa rakyat Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan, Yang Maha Esa susuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, (Lukman Offset, Yogyakarta, 1999), h. 94. .  
	Dalam pada itu Kaelan menegaskan bahwa kalimat ‘negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab’ sesuai dengan pokok pikiran keempat ini, UUD 1945 harus mengandung nilai yang mewajibkan pada pemerintah dan penyelenggara  negara untuk memegang budi pekerti kemanusiaan yang luhur (nilai moralitas). Peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa 	 Kaelan, Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Paradigma, Yogyakarta, 2002), h. 153. . Pandangan Kaelan ini semakin menguatkan bahwa seluruh aktivitas dan kreativitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak boleh melepaskan nilai-nilai ke-Tuhanan dan keagamaan. Nilai-nilai ke-Tuhanan dan keagamaan harus menjadi pedoman utama bagi kebijakan, keputusan dan pertauran yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintahan yang berkuasa. Artinya nilai ke-Tuhanan yang terkandung dalam pokok pikiran keempat dan menjadi sila pertama Pancasila itu merupakan nilai terpenting dari nilai-nilai berikutnya, sehingga nilai ke-Tuhanan ini harus menjiwai sila-sila Pancasila yang lain.
	Secara lebih gamblang Soejadi mengemukakan nilai yang terkandung dalam sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah nilai religius, yang meliputi :
	Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya.

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya Soejadi, Op. Cit., h. 88. .  
Pada point pertama tersebut di atas, secara kontemplatif mengandung nilai ke-Tuhanan yang meliputi keyakinan bahwa seluruh makhluk kesemestaan adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, maka seluruh makhluk harus dihargai dan dihormati, lebih-lebih sesama makhluk manusia. Artinya ada suatu nilai yang merekatkan semua makhluk di bumi, yaitu nilai ke-Tuhanan dan dari nilai tersebut diturunkannya nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan dan nilai-nilai lainnya. Filosofi ini mensyaratkan kebijakan dan aturan apapun bentuknya yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita rakyat Indonesia tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Artinya harus ada koherensi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  
Pandangan di atas diperkuat oleh filosofi point kedua, yang secara filosofis mengandung makna bahwa selain seluruh aktivitas yang dilakukan di dalam negeri ini harus kohern dengan nilai ke-Tuhanan, demikian pula untuk menghindarkan segala bentuk prilaku yang tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Tegasnya bahwa dalam membangun moralitas masyarakat bangsa haruslah bersumberkan nilai ke-Tuhanan. Inilah yang dimaksud bahwa seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila, sejatinya sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan kerohanian atau ruh dari seluruh kegaiatan pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik material, maupun pembangunan mental spiritual (pembangunan manusia seutuhnya).      
Dalam isi keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas, selain kalimat berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa (sila ke I), berikutnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalimat yang menjadi sila ke II ini secara reflektif mengandung nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Kedua nilai ini telah dijelaskan pada pengkajian nilai-nilai dari pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Bahwa secara implisit-eksplisit nilai-nilai tersebut tersebar dalam pokok-pokok pikiran ke I, ke II dan ke III Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan diperkuat oleh kandungan nilai yang terdapat pada isi Pembukaan dari alinea ke I, II, dan III. (lihat kembali pengkajian pokok-pokok pikiran sebelumnya).
Soejadi menegaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan, yang meliputi antara lain :
	Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya.

Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.
Menusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, dan keyakinan Ibid, h. 89. .
Relevan dengan pandangan Soejadi tersebut di atas, Masdar Farid mengemukakan bahwa kata kemanusiaan adalah sesuatu yang terkait dengan hakikat manusia, apa dan siapa menusia itu. Maksudnya adalah dengan prinsip kemanusiaan sila kedua Pancasila ini, hakikat dan martabat manusialah yang harus dijadikan acuan moral dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakan berbangsa dan bernegara Indonesia Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h.27. . Pandangan Masdar Farid ini menunjukkan bahwa istilah kemanusian terkait dengan hakikat manusia. Hakikat manusia seperti telah dikemuakan sebelumnya adalah terdiri dari dimensialitas dan potensialitas. Dimensiaalitas merupakan unsur material jasadiyah dan unsur immaterial rohaniah (jasad dan ruh) yang bersinergik dan integratif, sehingga dalam hakikat manusia seperti itu secara kontemplatif mengandung nilai material (jaasadiyah) dan nilai spiritual rohaniyah. Keseimbangan dari nilai-nilai tersebut itulah yang kemudian mengadanya nilai keadilan. 
Berkaitan dengan nilai keadilan menurut Masdar Farid berarti lurus atau seimbang, memperlakukan setiap orang secara merata, tanpa diskriminasi. Perbedaan suku, ras, budaya dan sebagainya tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasikan orang lain, termasuk perbedaan agama Ibid, h. 37-38. . Pandangan Masdar Farid ini relevan dengan apa yang sudah dikemukakan sebelumnya, khususnya pada pembahasan tentang dasar persatuan dan asas kesamaan dan kekeluargaan. Bahwa dasar dan asas tersebut menunjukkan semua rakyat (manusia) Indonesia adalah sama dan oleh karena itu harus diperlakukan sama. Inilah konkretisasi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  Pada bagian di atas telah disinggung pula bahwa dari kelima sila yang terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan satu kesatuan yang utuh atau paling tidak satu sama lainnya saling mengandaikan dan menguatkan. Menurut Kaelan isi arti sila-sila Pancasila adalah suatu kesatuan yang bulat dan utuh, maka karena itu sila Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke II) adalah dijiwai dan didasari oleh sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan mendasari sila Persatuan Indonesia. Oleh sebab itu lanjut Kaelan sila kedua tersebut adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kaelan, Op. Cit., h. 161. .  
Penjelasan Kaelan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa diantara sila-sila yang ada dalam Pancasila memiliki nilai yang kohern satu dengan lainnya, maka sesungguhnya sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) mengandung cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang bersumber pada hakikat manusia yang sejatinya. Inti pokok sila kedua ini adalah manusia dan kemanusiaan. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sejalan dengan hakikat kemanusiaan, yaitu antara lain adalah nilai kemanusiaan, nilai material (jasadi), nilai spiritual (ruhani), nilai keadilan, dan nilai keadaban yang semua nilai tersebut dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa Tentang manusia dan kemanusian ini dapat dilihat lebih lanjut dalam buku karya Kaelan ini yang berjudul Filsafat Pancasila. Pada bab ke VI buku ini dibahas tuntas mengenai sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang terkait dengan hakikat dan martabat manusia dan kemanusiaan.  . Demikian nilai-nilai fundamental dalam kalimat kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Kemudian berikutnya adalah  sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini kandungan nilainya dapat dirunut kembali pada pengkajian sebelumnya mengenai nilai dari dasar negara Republik Indonesia yaitu  ‘persatuan’. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea II disebutkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Menurut Kaelan berdasarkan pernyataan pada alinea ke II tersebut, maka pengertian ‘persatuan Indonesia’ merupakan faktor sangat penting dan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan merupakan suatu syarat mutlak untuk terwujudnya suatu negara dan bangsa dalam mencapai tujuan bersama Ibid, h. 179-180. . Artinya nilai persatuan bangsa merupakan nilai yang memberikan dorongan atau semangat bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka, bersatu, berdaulat, untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia. 
Relevan dengan penjelasan Kaelan di atas, Darmodiharjo dan Shidarta mengemukakan bahwa persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa berdasarkan suatu dorongan yang kuat untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang brdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h. 242. . Pandangan ini menekankan bahwa nilai persatuan merupakan nilai fundamental, karena atas dorongan nilai inilah yang menimbulkan keinginan kuat untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, dan sekaligus menimbulkan keharusan negara untuk  menjamin kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keharusan yang disebut terakhir inilah yang dimaksud dengan negara harus berpihak kepada seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Nilai persatuan adalah nilai pendorong dan memotivasi rakyat Indonesia untuk merdeka, maju, dan dinamis.  
Dalam kaitan dengan nilai-nilai tersebut, perlu juga ditambahkan pandangan Kohdi dan Soejadi yang mengatakan nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indaonesia. Menurut kedua pakar tersebut, sila Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa, antara lain; 
	Pengakuan terhadap kebhineka tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, adat istiadat dan kebudayaan.

Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tingginya (patriotisme).
Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme) Kodhi dan Soejadi, Filsafat, Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta), 1994, h. 29. .
Secara reflektif pengakuan terhadap keragaman etnis, adat, kebudayaan, agama dan sebagainya itulah sejatinya hakikat persatuan Indonesia. Bahkan telah dijelaskan sebelumnya bahwa paham seperti ini untuk bangsa Indonesia tidak hanya berlaku untuk sesama rakyat Indonesia, melainkan untuk sesama bangsa-bangsa yang ada di seantero dunia. Artinya pengakuan terhadap persatuan yang terdiri dari berbagai perbedaan itulah yang disebut Bhinneka Tunggal Ika atau dalam istilah ontologi disebut monopluralis. Nilai Persatuan yang secara kontemplatif identik dengan nilai kebersamaan dan kesamaan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 wajib dipertahankan secara bersama-sama. Kewajiban ini tentunya merupakan implementasi dan konsekuensi dari pengakuan terhadap persatuan bangsa, dan inilah pula yang dimaksud berjiwa  patriotisme, yaitu menjunjung tinggi dan membela bangsa dan tanah air Indonesia. 
Selain penjelasan di atas, nilai persatuan yang identik dengan kebersamaan dan kesamaan mengandung konsekuensi bahwa rakyat harus memiliki rasa cinta dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Dengan rasa cinta dan bangga itulah, maka seluruh rakyat Indonesia berkeharusan memiliki jiwa nasionalisme yang sejati. Dalam hal ini Yudi Latif  menjelaskan, nasionalisme dimaksud bukanlah nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa, tetapi adalah nasionalisme yang lebar yang timbul dari pengetahuan atas susunan dunia, ia bukanlah jingo-nationalism, dan bukanlah kopian atau tiruan dari nasionalisme Barat. Nasionalisme kita ialah yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu, dan menjalankan hidupnya itu sebagai suatu bukti  Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012, h. 174.. Nasionalisme yang lebar dan timbul dari pengetahuan atas susunan dunia, secara interpretasi menunjukkan bahwa nasionalisme rakyat Indonesia adalah nasionalisme yang utuh yang tidak terlepas dari nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan.
Mengenai kesatuan dalam keragaman atau kebhinneka Tunggal Ikaan dijelaskan pula oleh Alirman Hamzah. Menurutnya pluralitas dalam masyarakat Indonesia baik dari segi suku, agama, budaya, maupun ras, tidak hanya sekedar realitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi lebih dari itu, khususnya bagi umat Islam, pluralitas merupakan kehendak Allah SWT Alirman Hamzah, Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama; Merawat Bhinneka Tunggal Ika, dalam Tajdid, Jurnal Nasional Ilmu-Ilmu Ushuluddin, Vol. 17. No.I; Juli 2014, (Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, 2014), h. 21. . Alirman menambahkan, kesepakatan founding fayher bangsa Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang dipatri dengan platform Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu amanah yang harus dilaksanakan, dirawat dengan baik. Oleh karena itu tambahnya, amat arif isi amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28J antara lain ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Ibid, h. 22. . Pandangan Alirman tersebut menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan simbol persatuan Indonesia, yang secara reflektif digali dari seluruh nilai kebudayaan anak bangsa yang tersebar diseluruh kepulauan Nusantara (nilai-nilai kebudayaan ini jauh sebelum Indonesia merdeka sudah menjadi pedoman hidup masyarakat Nusantara). Kemudian perbedaan dalam kesamaan atau kesamaan yang terdiri dari perbedaan secara esensial merupakan ketetapan Allah SWT, yang berarti pluralitas yang ada pada rakyat Indonesia adalah mutlak adanya.   
Setelah mengkaji nilai yang terkandung dalam Persatuan Indonesia (sila ke III) kemudian kajian berikutnya adalah  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan’ (sila ke IV). Secara implisit-eksplisit nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila ini sudah tergali pada pengkajian pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Dalam kalimat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ditemukan nilai kerakyatan, nilai kebijaksanaan, dan nilai musyawarah. 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 dan berbagi keputusan harus dilahirkan melalui musyawarah dan mufakat bersama wakil-wakil rakyat. 
Masdar Farid mengemukakan bahwa kerakyatan sebagai prinsip kenegaraan berarti kepentingan rakyatlah yang harus menjadi sumber inspirasi kebijakan dan langkah kekuasaan negara, bukan terutama kepentingan penguasanya atau si kuat yang di atas. Konsep ini merupakan kebalikan dari negara atau pemerintahan feodal yang lebih berpusat pada kepentingan raja dan para elit penguasa atau pemerintahan kapitalis yang lebih melayani kepentingan kelas kaya Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 35. . Dengan prinsip kerakyatan semacam itu, berarti apa yang terbaik bagi rakyat, itu pula yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kemudian mengingat jumlah rakyat yang sangat banyak, maka untuk mengetahui dan memastikan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat, mutlak diperlukan mekanisme sekaligus lembaga politik yang disebut lembaga permusyawaratan/perwakilan (MPR/DPR) Ibid, h. 36. . Pandangan Masdar Farid tersebut secara reflektif menunjukkan bahwa prinsip kerakyatan selain mengandung nilai kerakyatan juga mengandung nilai kebersamaan. Bahwa prinsip kerakyatan mengharuskan para elit penguasa bangsa dan negara berpihak kepada kepentingan bersama rakyat seluruhnya. Kepentingan rakyat harus menjadi sumber inspirasi dalam setiap langkah menjalankan kekuasaan. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa prinsip dan nilai dalam sila ke IV ini tidak memberikan tempat bagi prinsip feodalisme dan kapitalisme yang hanya mementingkan kepentingan individu penguasa dan orang-orang yang berkapital.  
Soejadi juga menjelaskan, dalam kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan terkandung nilai kerakyatan, antara lain meliputi :
	Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat.
	Kedaulatan adalah ditangan rakyat.

Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.
Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat Soejadi, Loc. Cit., h. 89. .
Point-point di atas dapat diinterpretasikan bahwa negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, ini berarti negara harus menempatkan rakyat sebagai yang sama, tanpa diskriminasi atau pilih kasih. Oleh karena semua adalah sama, maka rakyat memiliki kedudukan, kewajiban dan hak yang sama. Kedaulatan ditangan rakyat, ini menunjukkan bahwa kebijakan negara harus sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga keputusan apapun untuk bangsa dan negara harus ditetapkan berdasarkan musyawarah, oleh perwakilan rakyat. Interpretasi tersebut menunjukkan secara jelas akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, antara lain nilai-nilai dimaksud adalah nilai kesamaan, nilai keadilan, nilai musyawarah, dan nilai kepercayaan. Khusus nilai kepercayaan, secara hakiki tersifat dalam sistem perwakilan. Artinya bagi orang-orang yang mewakili rakyat haruslah orang-orang yang amanah dan memiliki kometmen kemanusiaan yang kuat, terpercaya dan tidak mementingkan diri sendiri.
Kaelan menegaskan, berdasarkan sifat persatuan dan kesatuan sila-sila Pancasila maka Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah berke-Tuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kaelan, Op. Cit., h. 199.. Hal tersebut tambah Kaelan, berdasarkan pada pengertian bahwa pada hakikatnya negara adalah lembaga kemanusiaan, lembaga kemasyarakatan, jadi terdiri dari manusia-manusia yang bersatu (sila ketiga), yang disebut bangsa. Adapun bangsa pada hakikatnya adalah berasal dari manusia-manusia (sila kedua) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama). Oleh karena itu kerakyatan pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan asas hidup kerohanian, yaitu kemanusiaan Ibid, h. 199-200. . Pandangan Kaelan ini mempertajam penjelasan di atas, bahwa ada keserasian nilai-nilai yang menjadi dasar kerohanian atau hakikat dari sila keempat Pancasila. Oleh karena hakikat negara adalah sebagai lembaga kemanusiaan, maka niscaya mengandung nilai kemanusiaan, kemudian jatidiri dari manusia-manusia yang bersatu, maka niscaya mengandung nilai persatuan, dan bangsa yang berhakikat manusia-manusia, maka kalimat itu niscaya mengandung nilai keadilan, kemudian manusia diyakini sebagai makhluk Tuhan, maka niscaya mengandung nilai ke-Tuhanan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung nilai-nilai fundamental, yaitu nilai kemanusiaan,   nilai kesamaan, nilai keadilan, nilai musyawarah, nilai kepercayaan, nilai kerakyatan dan nilai kebijaksanaan.
Kemudian kalimat terakhir dari alinea ke IV dan pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  adalah “Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kalimat ini kemudian menjadi sila kelima Pancasila. Menurut Notonagoro, sila-sila dari Pancasila itu berhubungan dengan hal-hal yang di dalamnya sila-sila itu dimaksudkan dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil. Semuanya ada di dalam Pancasila. Bagi bangsa Indonesia semuanya itu benar-benar ada atau terdapat dalam keadaan senyatanya Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, (Pancuran Tujuh, Jakarta, 1980), h. 39. .  Maksud dari pernyataan Notonagoro tersebut secara filosofis menunjukkan bahwa di dalam 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. Dengan demikian yang dimaksud dengan nilai keadilan adalah keadilan sosial atau diperlakukannya rakyat Indonesia secara sama dan merata. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah rakyat Indonesia seluruhnya diperlakukan dan dipandang sebagai sesuatu yang sama.
Sebagaimana dikemukakan Soejadi, bahwa dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial, yang meliputi antara lain:
	Perlakuan yang adil disegala bidang kehidupan, terutama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
Menghormati hak milik orang lain.
Cita-cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia.
Cinta akan kemajuan dan pembangunan bangsa Soejadi, Op. Cit., h. 89-90. .  

Berdasarkan enam point pendangan Soejadi tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa nilai yang terkandung dalam kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima) Pancasila adalah nilai keadilan. Nilai ini terlihat pada perlakuan yang sama dalam segala bidang kehidupan. Nilai keadilan harus meliputi seluruh rakyat Indonesia secara merata (sosial), maka disinilah tempat  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai-nilai fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah sebagai berikut :
	Nilai ke-Tuhanan dan Spiritual-Religius

Nilai persatuan dan kesatuan (kebersamaan dan kesamaan)
Nilai Kemanusiaan dan Nilai keadilan sosial
Nilai musyawarah dan Perwakilan
Nilai kepercayaan dan kewibawaan
Nilai kerakyatan (kedaulatan rakyat) 
Nilai-nilai tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang tersebar dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara esensial terpadatkan dalam alinea keempat yaitu pada kalimat “...... dengan berdasarkan kepada “ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kalimat akhir dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang kemudian disebut Pancasila. Sebagaimana dikemukakan oleh Ali, karakteristik Pancasila ialah bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan, dan juga kesatuan sistem, karena sila  pertama meliputi dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5. Sila 2 didasari, diliputi, dijiwai sila 1 dan mendasari serta menjiwai sila 3,4 dan 5. Sila 3 didasari, diliputi, dijiwai sila 1,2 dan mendasari serta menjiwai sila 4 dan lima. Sila 4 didasari, diliputi, dijiwai sila 1,2,3 serta medasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 didasari, diliputi, dijiwai sila 1,2,3,4 Ali, Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Filsafat Pancasila, Makalah, (Erlangga, Jakarta, 2015),h. 2.   .   
Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, karena keberadaan nilai-nilai tersebut tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :
	Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sebagai hasil penilaian dan pemikiran filsafat bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai, yang diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling baik, benar, adil, dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai Pancasila mengandung keempat macam nilai kerohanian, yang manifestasinya sesuai dengan sifat budi nurani bangsa Indonesia Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op. Cit., h.237. .  

Kemudian ditambahkan bahwa Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar serta motivasi segala perbuatan, baik dalam kehidupan praktis sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain, nilai-nilai Pancasila yang menjadi das Sollen diwujudkan menjadi kenyataan (das Sein) Ibid, h. 238. . Artinya dapat dijelaskan bahwa nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai asli rakyat Indonesia, dan nilai-nilai asli Indonesia itu telah diyakini akan kebenarannya oleh rakyat Indonesia, maka diposisikan sebagai pandangan hidup dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (das Sollen dan das Sein), serta inilah yang paling nilai-nilai sesuai dengan nurani bangsa Indonesia. 
B. Nilai-Nilai Fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Perspektif Filsafat  Politik Islam.
	Persoalan kedua yang akan dikaji dan akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai fundamental, khususnya yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, jika dilihat dari perspektif filsafat poloitik Islam. Pada bagian terdahulu (Bab. II) penlitian ini telah dikemukakan bahwa filsafat politik Islam adalah berpikir secara menyeluruh, mendasar, dan rasional tentang hakikat dan tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, filsafat politik Islam juga dikatakan mengkaji tentang strategi penegakan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang sejalan dengan kesejatian diri manusia dalam Islam. Oleh kerena itu filsafat politik Islam dalam penelitian ini dijadikan sebagai pisau analisa terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. 
	Pokok persoalan yang sangat mendasar dalam filsafat politik Islam, antara lain menyadarkan manusia untuk mengetahui apa yang membedakan pemerintahan yang baik dan yang buruk dan bagaimana strategi untuk menciptakan pemerintahan yang baik menurut ajaran Islam. Prinsip tentang pemerintahan Islam yang menjadi titik tolak filsafat politik Islam adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan, dan pengakuan ini menjadi dasar kehidupan sosialitas dan moralitas manusia. Pada hakikatnya pengakuan akan kedaulatan Tuhan dalam perspektif filsafat politik Islam perlu penjabaran dan interpretasi secara luas dan mendasar. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjebak dalam pemikiran dan praktek politik Islam abad klasik, abad pertengahan dan modern (pasca Nabi & Khulafa al-Rasyidin). Di mana politik Islam pada masa-masa tersebut secara reflektif historis mengalami pergeseran yang cukup jauh dari politik Islam yang sejatinya (sebagaimana politik Islam pada masa Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar bin Khaththab). Politik Islam pada masa dimaksud mengklaim bahwa pimpinan negara atau pemerintahan yang berkuasa pantang untuk dikritik, karena pimpinan itu adalah titah Tuhan, semua rakyat tanpa terkecuali harus tunduk dan patuh kepada pimpinan (raja) seperti apapun pimpinan atau rajanya. Artinya sistem politik Islam pada saat itu secara fungsional (aksiologis) disalah gunakan untuk memperkuat kekuasaan, sistem pemerintahan yang otoriter dan fiodal, yang pastinya sistem semacam itu tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan kehidupan manusia yang sesungguhnya dan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. 
Hal tersebut di atas, dipertegas oleh Masdar Farid bahwa menurutnya pada zaman lampau acapkali seorang manusia (raja) bertindak atas nama Tuhan, tapi dalam kenyataannya adalah atas nama kepentingan sendiri dan kroninya belaka, maka jika sekarang ini muncul lagi ide kedaulatan Tuhan, secara reflektif pada hakikatnya adalah kedaulatan seseorang yang haus kekuasaan dengan cara mengklaim dirinya sebagai perwujudan Tuhan Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 51. . Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian landasan teori penelitian ini, bahwa filsafat politik Islam yang akan digunakan untuk menganalisa nilai-nilai fundamental pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah mengacu pada politik Islam pada zaman Nabi Muhammad saw.  dan kedua khalifahnya yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khaththab, dengan alasan  politik Islam pada masa ini dipandang masih murni dan belum terkontaminasi oleh kepentingan kekuasaan (raja) yang otoriteristik dan fiodalistik.
	Istilah kedaulatan Tuhan sebagaimana telah disinggung di atas, khususnya dalam konteks negara Republik Indonesia, harus dikaji secara mendalam dan komprehensif. Sebab Indonesia tidak menganut atau bukan negara teokratik, walaupun bukan juga negara atheis.  Kedaulatan Tuhan harus dimaknai bahwa Tuhan adalah sumber inspirasi tertinggi atau nilai tertinggi. Dalam pandangan Islam misalnya, Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai yang paling tinggi baru kemudian al-Quran dan As-Sunnah Nabi-Nya. Oleh sebab itu pula pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa seluruh nilai yang ada dalam kesemestaan ini merupakan nilai-nilai yang diturunkan dari nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa. 
	Masdar Farid menjelaskan, bahwa kedaulatan sebagai konsep kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia, ada yang bersifat terbatas, dan ada yang tak terbatas atau mutlak (absolut). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan, yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanyalah milik Allah SWT untuk mengatur alam semesta melalui sistem hukum alam-Nya Ibi, h. 46. . Sedangkan untuk mengatur kehidupan manusia melalui hukum moral yang diilhamkan kepada hati nurani manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya. Kedaulatan Tuhan yang absolut dan bersifat universal itu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tidak langsung melalui kesadaran nurani dan akal sehat manusia (rakyat) yang membentuknya. Artinya tidak mungkin Tuhan berkedaulatan secara langsung dalam kehidupan bernegara, misalnya menentukan perundang-undangan, dan memilih kepala negara/pemerintahan atau menjatuhkan hukuman atas pelanggarnya Ibid, h. 47. . Oleh karena itu selain tidak masuk akal juga akan merendahkan kedaulatan Tuhan itu sendiri. Kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu negara secara teoritis dan praktis selalu dibatasi oleh kedaulatan warganya dari dalam dan oleh kedaulatan negara lain dari luar, sementara kedaulatan Tuhan tidak terbatas dan tidak pernah dibatasi Ibid,  . 
Pandangan Masdar tersebut secara reflektif menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan Tuhan bukan berarti Tuhan yang langsung mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, langsung memilih kepala negara, langsung memilih orang yang berkuasa. Namun sesungguhnya dalam hal berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ke-Tuhanan harus menjadi dasar bagi seluruh kebijakan, aturan dan putusan-putusan mengenai aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu secara filosofis kedaulatan yang paling kohern dengan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kedaulatan rakyat, karena secara bersama-sama manusia (rakyat) lah yang membentuk negara bersangkutan. Kemudian pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memikul tanggungjawabnya adalah manusia (rakyat). Rakyat bertanggungjawab kepada Tuhan, bukan justru sebaliknya Tuhan yang bertanggungjawab kepada manusia Ibid, h. 48-49. . Inilah mengapa kedaulatan Tuhan secara filosofis tidak dapat dibenarkan, karena dapat merendahkan Tuhan yang Maha atas segala-galanya.
Secara ringkas dapat dikemukakan, dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila ditemukan nilai-nilai fundamental antara lain; Nilai ke-Tuhanan, Nilai persatuan dan kesatuan (kebersamaan dan kesamaan), Nilai Kemanusiaan dan keadilan sosial, Nilai musyawarah mufakat, Nilai kepercayaan dan kewibawaan, Nilai kerakyatan (perwakilan). Nilai- nilai inilah yang akan dikaji dengan pendekatan atau perspektif filsafat politik Islam. 

Nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Nilai ke-Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya akan disebut nilai ke-Tuhanan saja. Nilai ke-Tuhanan dalam perspektif filsafat politik Islam secara umum dipahami sebagai nilai yang menjiwai seluruh unsur lainnya yang mengada dalam kesemestaan ini, dan secara khusus dalam hal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai ke-Tuhanan harus diposisikan sebagai sumber seluruh kebijakan dan atau berbagai peraturan. Dengan perkataan lain, dalam perspektif filsafat politik Islam nilai ke-Tuhanan merupakan nilai yang sangat menentukan dan sangat penting. Bahkan dipastikan hanya dengan berdasarkan nilai ke-Tuhanan itulah seluruh aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan hakikat dan tujuan kehidupan kemanusiaan, sehingga dalam pandangan filsafat politik Islam, sumber politik tertinggi bagi manusia dalam mewujudkan atau mencapai apa yang diinginkan adalah nilai ke-Tuhanan Yang Maha Pencipta.
Relevan  dengan uraian di atas, pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa secara filosofis yang menjadi fokus pertama politik pada zaman Nabi Muhammad saw. adalah menegakkan dan memurnikan ketauhidan, serta menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang wajib dimuliakan dan diagungkan. Keimanan atau keyakinan kepada Tuhan merupakan sesuatu yang mutlak menjadi titik pangkal bagi seluruh kreativitas dan aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara. Secara reflektif penempatan Tuhan sebagai titik pangkal atau menjadi yang sentral dalam berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara, mengandung makna bahwa nilai ke-Tuhanan tidak boleh tercerabut dari ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai ke-Tuhanan harus menjiwai seluruh kehidupan umat manusia dalam segala ruang dan waktu. 
Raghib As-Sirjani yang diterjemahkan oleh Fuad Syaifudin Nur, dkk., mengemukakan bahwa tidak ada suatu bangsa melainkan agama memiliki pengaruh terhadapnya dan menguasai relung jiwanya. Agama adalah fitrah yang dirasakan oleh setiap insan dalam relung jiwanya yang terdalam, karena setiap manusia pasti mempercayai, meyakini dan mengimani keberadaan Tuhan Yang menuntunnya, menunjukinya, dan membimbingnya kepada yang hak dan kebenaran Raghib As-Sirjani, Mustarak Insan, Terjemahan, Fuad Syaifudin Nur, dkk. (The Harmony of Humanity, Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia), (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2015), h. 660.  . Pandangan Raghib As-Sirjani ini menunjukkan bahwa agama akan memainkan pengaruhnya terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia pada suatu bangsa, bahkan agama adalah fitrah yang dirasakan oleh setiap manusia, adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan (nilai ke-Tuhanan). Oleh karena itu tidaklah berlebihan, jika dalam filsafat politik Islam, nilai ke-Tuhanan dikatakan sebagai sentral dalam seluruh aktivitas kehidupan umat manusia di seantero dunia pada umumnya, dan di sentero nusatara pada khususnya.   
Pandangan filsafat politik Islam terhadap nilai ke-Tuhanan selain merupakan sentral bagi seluruh kehidupan umat manusia, secara fungsional juga memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesadaran semacam ini niscaya akan bermuara pada sikap kerendahan hati dan keikhlasan dalam berpikir dan bertindak, serta melahirkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, atau secara khusus dari penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya. Artinya menempatkan nilai ke-Tuhanan sebagai nilai tertinggi dan sentral dalam perspektif filsafat politik Islam dapat mempengaruhi dan menyadarkan para penguasa atau pimpinan pemerintahan yang otoriterian dan feodalisme. 
Bagi masyarakat bangsa Indonesia, nilai ke-Tuhanan adalah keniscayaan, karena secara faktual historis masyarakat bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat yang taat beragama (menjunjung tinggi nilai religiusitas), dan masyarakat yang spiritual (mengakui nilai-nilai spiritualitas). Hal ini sebagaimana dijelaskan Raghib As-Syirjani di atas, bahwa ketaatan terhadap agama (menjunjung tinggi nilai religius), bahkan agama diperankan dalam berbagai persoalan kehidupan bangsa tidak lain merupakan implikasi dari pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang beragama (religius) adalah masyarakat yang ber-Tuhan dan masyarakat yang menganut nilai-nilai ke-Tuhanan. 
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dipertegaskan kembali bahwa dalam perspektif filsafat politik Islam, sumber politik tertinggi bagi bangsa Indonesia adalah nilai ke-Tuhanan Yang Maha Kuasa. Nilai ke-Tuhanan harus diletakkan sebagai nilai tetinggi dan sentral, dan harus mengalir dan menjiwai seluruh kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa dan atau pemerintahan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian semua komponen anak bangsa (rakyat) Indonesia haruslah betul-betul menyadari sepenuhnya, bahwa nilai ke-Tuhanan yang terkandung pada sila pertama Pancasila  adalah nilai yang sangat strategis dan niscaya untuk dijadikan sebagai landasan dasar dan harus tercermin dalam setiap langkah kegiatan pembangunan bangsa. Kesadaran semacam ini adalah sangat penting agar hubungan rakyat dengan penguasa negara dan sebaliknya penguasa negara dengan rakyatnya dapat terwujud dalam suatu keharmonisan. Konkretisasi nilai ke-Tuhanan dalam seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan selain sesuai dengan hakikat kemanusiaan, juga sekaligus akan berimplikasi terhadap terbangunnya kekuasaan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan rakyatnya.
Tuhan yang diyakini oleh masyarakat bangsa Indonesia sebagai pencipta semua wujud, baik lahir maupun batin, dan telah menciptakan serta mendudukkan manusia menjadi khalifah di bumi. Dengan kedudukannya sebagai khalifah di bumi, maka tugas manusia antara lain adalah mengikuti titah dan perintah Tuhan atau berserah diri kepada-Nya. Sikap berserah diri kepada-Nya secara inhern mengandung berbagai konsekuensi, di antaranya adalah pengakuan yang tulus Tuhanlah satu-satunya sumber otoritas yang bersifat mutlak. Pengakuan semacam itu merupakan kelanjutan yang logis dari hakikat ke-Tuhanan, yaitu bahwa Tuhan adalah wujud mutlak, yang menjadi sumber semua wujud yang lain Herman Khaeran, Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam,               (Nuansa Cendikia, Bandung, 2013), h. 331.  .
Pandangan ini secara interpretasi menunjukkan suatu relevansi, bahwa Tuhan adalah yang mutlak dan sumber dari seluruh yang mengada dalam alam semesta. Artinya secara kausalitas Tuhan menjadi penyebab adanya segala yang ada, baik ada dalam kenyataan, ada dalam ide, maupun ada dalam kemungkinan. Oleh karena itu tidak ada argumentasi apapun kecuali Tuhan adalah tujuan dari segala kehidupan kesemestaan. Demikian pula halnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahwa diyakini Tuhan adalah pengada yang mutlak, penyebab adanya manusia (rakyat), bangsa dan negara  Lihat kembali Alinea ketiga, dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai pengakuan dan keyakinan masyarakat Nusantara bahwa kemerdekaan dan keberadaan bangsa Indonesia merupakan hasil kerjasama manusia dengan Tuhan. , maka dalam pandangan filsafat politik Islam nilai-nilai ke-Tuhanan adalah harga mati untuk dijadikan dasar dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.  
Dalam perspektif filsafat Islam, pengakuan dan menempatkan nilai-nilai ke-Tuhanan sebagai dasar dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, adalah sebagai cerminan tanggungjawab manusia (rakyat) sebagai khalifah Tuhan di bumi. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pertanggungjawaban tersebut bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan yang horizontal diperuntukkan kepada manusia (rakyat) sebagai warga bangsa. Pertanggungjawaban dimaksud adalah bahwa semua laku perbuatan menegara yang dilaksanakan adalah konkret dalam bentuk amal shaleh yang kohern dengan nilai ke-Tuhanan, sehingga menampilkan tatanan sosial yang damai dan adil.
Relevan dengan uraian di atas, Herman Khaeron menegaskan, bahwa sikap ketundukan kepada Tuhan yang memutlakkan Tuhan dan bukan sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial yang terbuka, adil, dan demokratis. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang keteladanannya diturunkan kepada para khalifah bijaksana sesudahnya. Ditambahkan pula bahwa salah satu kelanjutan logis prinsip ke-Tuhanan itu ialah paham persamaan manusia, yakni bahwa seluruh umat manusia dari segi harkat dan martabatnya adalah sama  Herman Khaeran, Op. Cit., h. 332. .  Pandangan Herman Khaeron ini, semakin mempertegas bahwa pada masa Nabi dan Khalifah sesudahnya, nilai ke-Tuhanan merupakan nilai yang menjadi pokok utama dan tidak pernah tercerabut dari seluruh aktivitas kehidupan, termasuk dalam aktivitas politik berbangsa dan bernegara. Pengakuan akan prinsip nilai ke-Tuhanan niscaya menurunkan nilai kebersamaan dan persamaan. Bahwa seluruh manusia pada hakikatnya harus dalam kebersamaan dan kesamaan karena manusia sejatinya adalah makhluk Tuhan.   

2. Nilai Persatuan dan Kesatuan (Kebersamaan dan Kesamaan) 

Nilai fundamental berikutnya adalah nilai persatuan dan kesatuan. Trem persatuan dan kesatuan dalam filsafat meliputi kebersamaan dan kesamaan, karena tidak mungkin ada persatuan dan kesatuan apabila tidak ada kebersamaan dan kesamaan, maka yang dimaksud nilai persatuan dan kesatuan juga mengandung nilai kebersamaan dan kesamaan. Selain nilai ke-Tuhanan yang telah dikaji di atas, nilai persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan dan kesamaan) dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan nilai yang juga sangat penting dan menentukan. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian kedua penelitian ini, bahwa salah satu strategi atau politik Nabi Muhammad ialah membangun kebersamaan umat dan memandang semua manusia adalah sama. Kebersamaan dan kesamaan adalah sesuatu yang mutlak dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan keberhasilan suatu bangsa dan negara dalam mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan penguasa atau pemerintah yang berkuasa mewujudkan kebersamaan dan kesamaan.
    Nilai persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan dan kesamaan) dalam perspektif filsafat politik Islam adalah suatu yang kodrati bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu keharusan nilai-nilai tersebut dalam mewujudkan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara yang menyeluruh dan universal juga harus dipandang sebagai sesuatu yang kodrati. Nilai persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan dan kesamaan) dikatakan sebagai kodrat manusia terkait dengan eksitensi dan esensi manusia, yaitu sebagai makhluk induvidual sekaligus makhluk sosial yang secara kodrati tidak mungkin bisa hidup dalam kesendirian, melainkan harus dengan kebersamaan dan kesamaan.
Abdul Mujib mengemukakan manusia dalam konsepsi kepribadian Islam merupakan makhluk mulia yang memiliki struktur komplek, meliputi fitrah jasmani, fitrah rohani, dan fitrah nafsani. Struktur fitrah ruhani lebih dulu adanya dari pada struktur fitrah jasmani, dan kedua struktur itu sama-sama merupakan substansi yang menyatu dalam satu struktur substantif, yaitu fitrah nafsani. Oleh karena itu, maka pemahaman kepribadian manusia tidak hanya tertumpu pada fitrah jasmani, melainkan harus meliputi fitrah ruhani Abdul Mujib, Fitrah Kepribadian Islam, Suatu Pendekatan Psikologis, (Darulfalah, Jakarta, 1999), h. 136. . Pandangan Abdul Mujib ini, secara reflektif menunjukkan bahwa keniscayaan kebersamaan dan kesamaan manusia terbingkai dari fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. Fitrah jasmani dan fitrah ruhani menyatu dalam fitrah nafsani, hal ini sesungguhnya telah mengisyaratkan kebersamaan dan kesamaan, sebab dengan kebersamaan fitrah-fitrah pada akhirnya akan menampilkan kepribadian manusia.
Fitrah ruhani merupakan aspek psikologis dari struktur kepribadian manusia, dan aspek ini bersifat gaib. Fitrah ini diciptakan untuk menjadi substansi dan esensi kepribadian manusia. keberadaannya tidak hanya di alam immateri tetapi juga di alam materi (setelah bergabung dengan fisik), sehingga ia lebih dulu dan lebih abadi adanya daripada fitrah jasmani. Namun demikian suatu tingkah laku menjadi aktual apabila fitrah ruhani menyatu dengan fitrah jasmani Ibid, h. 137. . Secara kontemplatif fitrah ruhani yang bersifat gaib, abstrak dan abadi dapat menjadi konkret apabila bersinergik dengan fitrah jasmani, sedangkan fitrah jasmani tidak dapat menunjukkan hakikatnya apabila tidak bersama dengan fitrah ruhani. Filosofi tersebut juga mengandung makna bahwa di dalam kepribadian manusia terkandung dua dimensi, yaitu ruhani (immateri) dan jasmani (materi), baik immateri maupun materi keduanya akan menjadi aktual di dalam kebersamaan dan kesamaan. Dalam hal ini Abdul Mujib menambahkan, fitrah nafsani merupakan struktur psikopisik dari kepribadian manusia. Fitrah nafsani diciptakan untuk mengaktualisasikan semua rencana dan perjanjian Allah kepada manusia.aktualisasi itu berwujud dalam suatu kepribadian. Struktur nafsani bukanlah struktur jiwa, tetapi ia merupakan paduan integral antara struktur fitrah jasmani (biologis) dan fitrah ruhani (psikologis), sehingga dinamakan struktur psikopisik Baca lebih lanjut buku Abdul Mujib, Fitrah Kepribadian Islam, Suatu Pendekatan Psikologis. Dalam buku ini dibahas secara lebih rinci dan mendalam mengenai fitrah ruhani, jasmani, dan nafsani termasuk hubungan di antaranya dan fungsi dari masing-masing fitrah tersebut, serta kaitannya dengan potensi dari setiap fitrah manusia.  .
Manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial (keduatunggalan), menimbulkan keharusan untuk memahami diri sendiri dan sosial masyarakat atau hidup bermasyarakat, mewujudkan kebersamaan, saling hormat menghormati satu sama lain, baik sesama manusia, maupun terhadap alam lingkungannya. Artinya nilai individual dan nilai sosial sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan lahir dan batin, material dan immaterial, moral dan spiritual yang harus dilakukan sesuai daya-daya yang dimiliki manusia Himyari Yusuf,  Filsafat Kebudayaan, Op. Cit., h. 171.. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai kesatuan dan persatuan (kebersamaan dan kesamaan) dalam pandangan filsafat politik Islam merupakan keharusan yang bersifat fundamental bagi penyelenggaraan kekuasaan dan pemerintahan negara. Nilai kesatuan dan persatuan (kebersamaan dan kesamaan) perspektif filsafat politik Islam tidak hanya berlaku bagi manusia seagama, satu etnis, satu kebudayaan saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, tidak perduli dari agama, dan etnis mana, semua didudukkan sama dan setara.keharusan nilai seperti ini secara historis pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Pada masa itu Nabi memberlakukan umat Islam, Yahudi dan umat lainnya sama atau setara. Dengan demikian dalam filsafat politik Islam, pemberlakuan kesamaan dan kesetaraan semacam itu, selain memang merupakan wujud dari perintah agama, juga untuk mewujudkan kedamaian umat manusia, sekaligus sebagai upaya mengayomi semua umat manusia secara keseluruhan.
Masdar Farid menyumbangkan pemikirannya, bahwa persatuan menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda, dalam satu derap langkah bersama karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang juga sama. Langkah-langkah semacam ini pertama kali dirintis oleh Muhammad Rasulullah saw. persisnya pada tahun 622 M di Madinah Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 30. . Pemerintahan Rasulullah di Madinah adalah pemerintahan yang dibangun di atas landasan penghargaan terhadap kepluralan atau kebhinnekaan agama, tradisi, suku dan sebagainya. Prinsip ini tertuang dengan gamblang dalam naskah konstitusi Negara Madinah yang dikenal dengan PIAGAM MADINAH Ibid, h. 31. . 
Berdasarkan berbagai uraian tentang nilai persatuan dan kesatuan (kebersamaan dan kesamaan) di atas, dapat ditarik suatu benang merah, bahwa nilai persatuan dan kesatuan yang meliputi kebersamaan dan kesamaan dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan nilai yang dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan, dan menjiwai aktivitas kehidupan manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensitas nilai tersebut, karena selain merupakan kodrat manusia, juga merupakan perintah agama, serta sekaligus sebagai cerminan amal shaleh, khususnya dalam menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan lahir dan batin, dan kepengayoman secara merata dan menyeluruh terhadap rakyat sebagai warganegara.
Tampilan perspektif filsafat politik Islam atas nilai persatuan dan kesatuan di atas, sejalan dengan pandangannya yang monodualisme atau monopluralisme. Pandangan ini mengakui hakikat kebenaran adalah terdiri dari unsur materi dan immateri yang berintegrasi atau bersinegis, sehingga hakikat kebenaran yang sejatinya adalah menyatunya kedua unsur tersebut. Berkaitan dengan dasar ontologis semacam itulah, maka nilai persatuan dan kesatuan (nilai kebersamaan dan kesamaan) dalam perspektif filsafat politik Islam harus dikonkretisasikan dalam kehidupan manusia (rakyat), spesifik dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan seperti telah dikemukakan bahwa keharusan konkretisasi dimaksud bukan hanya terhadap internal rakyat Indodonesia saja, namun untuk seluruh umat manusia yang ada di seantero dunia terlepas dari bangsa dan negara mana, suku dan agama apa, dan seterusnya. “Bersatu pasti teguh, bercerai pasti jatuh”.
3. Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial
     Nilai fundamental berikutnya adalah nilai kemanusiaan, dan nilai kemanusiaan ini sangat erat kaitannya dengan nilai keadilan sosial. Kata kunci dalam nilai kemanusiaan dan keadilan ini adalah bagaimana dalam kontek pemerintahan yang baik, kebijakan dan putusan penguasa merupakan wujud untuk memanusiakan manusia. Sejatinya term atau istilah memanusiakan manusia sangat sederhana, dan mudah diucapkan, namun untuk realisasi secara mendasar dan holistik sangat sulit dilakukan. Memanusiakan manusia hanya dapat dilakukan secara konkret apabila dijiwai oleh nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Artinya memanusiakan manusia harus berawal atau berkecambah dari nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kesamaan, sehingga ada kesetaraan pandang terhadap seluruh umat manusia.
Kaelan yang dikutif Himyari Yusuf mengemukakan, kemanusiaan itu adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Unsur-unsur hakikat manusia adalah; susunan kodrat terdiri atas raga yang terdiri atas unsur benda mati, unsur binatang dan unsur tumbuhan, kemudian jiwa terdiri dari unsur akal, rasa dan kehendak. Sedangkan sifat-sifat kodrati manusia terdiri dari makhluk individual dan makhluk sosial. kedudukan kodrat manusia terdiri dari makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Himyari Yusuf, Op. Cit., h. 167. . Pandangan Kaelan ini mengacu kepada paham kemanusiaan masyarakat Indonesia asli, bahwa hakikat manusia adalah monodualisme, atau juga disebut keduatunggalan. Maksudnya adalah hakikat manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur materi dan unsur immateri. Hakikat manusia ini sesungguhnya sudah beberapa kali disinggung pada bagian sebelumnya, bahwa manusia merupakan makhluk individual dan sekaligus makhluk sosial, makhluk yang berdiri sendiri dan sekaligus makhluk Tuhan. Hakikat sebagai makhluk individual dan sosial semacam ini menimbulkan konsekuensi terhadap manusia sendiri, bahwa eksistensi kehidupan manusia tidak boleh hanya bersifat individualitas, tetapi juga harus sosilitas, maka manusia harus berpikir universalitas. Demikian pula halnya manusia sebagai makhluk sendiri dan makhluk Tuhan menimbulkan konsekuensi, bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berkebebasan mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kehendak Tuhan, dan tidak boleh merasa sendiri, tetapi juga merasa bersama Tuhan.
Uraian di atas secara kontemplatif menegaskan bahwa dalam kehidupan manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan-kebutuhan meterial saja, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan immaterial dan kebutuhan spiritual. Jalaluddin dan Abdullah (2007) yang dikutif Himyari Yusuf menjelaskan dalam Islam secara tegas mengatakan hakikat manusia berkaitan antara badan dan ruh. Menurut Islam manusia terdiri dari substansi materi dari bumi dan ruh yang berasal dari Tuhan Ibid, h. 169. . Berbagai pandangan tersebut secara esensial telah menggambarkan hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Secara fungsional nilai-nilai kemanusiaan adalah untuk menentukan garis demarkasi prilaku manusia supaya tidak bersimpangan dengan tujuan hidup manusia, dan juga supaya tetap berprilaku positif yang sesuai dengan paham keduatunggalan (monodualisme). 
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, manusia sebagai makhluk sosial menimbulkan konsekuensi bahwa manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian, namun harus bersama-sama dengan manusia yang lain, bahkan tidak hanya sesama manusia tetapi harus dengan makhluk Tuhan yang lain selain manusia. Keharusan kehidupan sosilitas sesungguhnya merupakan tuntutan kebutuhan hidup manusia sendiri, maka secara reflektif kehidupan sosialitas merupakan identitas nilai kemanusiaan. Oleh karena itu menurut Nasution yang dikutif Himyari Yusuf pengembangan daya-daya jasmani (material) seseorang jika tanpa dilengkapi dengan pengembangan daya rohani (immateri) akan membuat hidup manusia tidak seimbang, maka hidup manusia akan menemukan kesulitan, merugi, bahkan akan menjadi manusia yang membawa kerusakan bagi makhluk kesemestaan Ibid, h. 171. .
Hakikat dan fungsi nilai kemanusiaan tersebut di atas, menggambarkan bahwa nilai tersebut secara hakiki diturunkan dari nilai ke-Tuhanan. Oleh karena itu nilai kemanusiaan merupakan perpaduan atau susunan dari material dan spiritual, manusia pribadi dan Tuhan, sehingga nilai kemanusian adalah nilai yang bersifat multi-dimensional. Nilai kemanusiaan dalam perspektif filsafat politik Islam adalah suatu yang mutlak keberadaannya, atau memiliki peranan penting dalam dunia perpolitikan. Dikatakan sangat penting, karena politik itu secara esensial adalah untuk memanusiakan manusia. Artinya pelaku politik adalah manusia, dan tujuan politik adalah untuk manusia dan kemanusiaan. 
Pada pengkajian nilai kebersamaan dan kesamaan sebelumnya, telah dikemukakan bahwa  aktualisasi nilai tersebut merupakan cerminan kepengayoman terhadap semua ummat (rakyat). Oleh karena itu urgensi nilai kemanusiaan dalam filsafat politik Islam mencerminkan bahwa secara politis manusia adalah sama, dan secara teologis untuk tidak menyekutukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hakikatnya filsafat politik Islam menghendaki politik dan teologi menyatu dalam sosialitas kehidupan manusia (rakyat), sehingga politik yang ditampilkan adalah politik humanis-teosentris suatu politik kemanusiaan yang berke-Tuhanan.
Paradigama politik kemanusiaan yang berke-Tuhanan sesungguhnya merupakan cerminan dari nilai kemanusiaan. Oleh karena itu dalam perspektif filsafat politik Islam nilai kemanusiaan harus diletakkan sebagai landasan dasar bagi pembangunan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang terdiri dari berbagai unsur atau manusi universal sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Menurut pandangan filsafat politik Islam pemerataan dalam kehidupan, keseimbangan antara individu dan sosial, antara pribadi dan Tuhan dapat menghantarkan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup di segala bidang (kualitas hidup universal), tidak hanya yang bersifat individual tetapi juga sosial, tidak hanya material tetapi juga spiritual, dan inilah sesungguhnya politik humanis-teosentris. 
Nilai kemanusiaan dijumbuhkan dari hakikat manusia dan kemanusiaan, sehingga secara kontempaltif jika nilai kemanusiaan tersebut ditempatkan sebagai landasan dasar dan terkonkretisasi dalam segala aktivitas perpolitikan, atau dijadikan sebagai ruhnya politik yang dilakukan, maka akan terwujudlah kemanusiaan yang berkeadilan. Term keadilan sosial mengandung makna atau identik dengan keadilan yang merata bagi seluruh ummat manusia (rakyat) seluruhnya. Keadilan semacam inilah yang pada hakikatnya menjadi salah satu sasaran tembak kajian filsafat politik Islam. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa filsafat politik Islam menginginkan format politik yang humanis-teosentris agar politik bisa tampil secara adil, dan tidak tercerabut dari tujuannya untuk menebar kebenaran, membumikan yang hak (Islam), mewujudkan keadilan, keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini Nurcholish Madjid menegaskan bahwa rasa kemanusiaan itu harus berlandaskan rasa ke-Tuhanan. Malah rasa kemanusiaan sejati hanya terwujud jika dilandasi rasa ke-Tuhanan itu. Sebab rasa kemanusiaan atau antroposentrisme yang lepas dari rasa ke-Tuhanan atau teosentrisme akan mudah terancam untuk tergelincir kepada peraktek-peraktek pemutlakan sesama manusia, sebagaiman didemontrasikan oleh eksperimen-eksperimen komunis yang ateis Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, (Paramadina, Jakarta, 2000), h. 102. . Pandangan Nurcholis tersebut menunjukkan bahwa politik humanis-teosentris menjadi syarat mendasar bagi terwujudnya keadilan sosial yang berkemanusiaan. 
Nurcholis menambahkan, keterkaitan iman (nilai ke-Tuhanan) dengan prinsip-prinsip keadilan nampak dengan jelas dalam berbagai pernyataan Kitab Suci, bahwa Tuhan adalah Maha Adil, dan bagi manusia perbuatan adil adalah tindakan persaksian untuk Tuhan. Karena itu menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsyafan ke-Tuhanan dalam diri manusia Ibid, h. 115. . Secara kontemplatif pernyataan Nurcholis menunjukkan bahwa keadilan sangat erat dengan ke-Tuhanan, bahkan keadilan adalah merupakan keinsyafan ke-Tuhanan dalam diri manusia. Artinya dapat dikatakan, tidak ada keadilan yang tanpa nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Inilah yang disebut keadilan imani atau keadilan humanis-teosentris. 
Masdar Farid menjelaskan, adil secara harpiah berarti lurus atau seimbang, dan dalam fikih ‘adil’ pertama berarti memperlakukan setiap orang secara setara, tanpa diskriminasi. Dengan kata lain keadilan adalah kesetaraan. Perbedaan agama, suku, ras dan budaya misalnya tidak boleh dijadikan sebagai dasar perlakuan yang diskriminatif Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 37-38.  . Pandangan Masdar Farid ini dapat diinterpretasikan bahwa keadilan adalah keseimbangan dan kesetaraan. Keseimbangan dan kesetaraan tersebut bisa dimaknai sebagai keadilan yang tauhidi. Artinya nilai keadilan sosial adalah suatu keseimbangan antara lahir dan batin, individu dan sosial, pribadi dan Tuhan, dan semuanya tersebar dengan merata. Keadilan yang terbangun dari prinsip tauhidi inilah menurut perspektif filsafat politik Islam keadilan yang harus perjuangkan dan diaktualisasikan oleh pemegang kekuasaan atau oleh pemerintah yang sedang berkuasa, karena hanya dengan paradigma keadilan semacam inilah yang dapat melahirkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia.
Filsafat politik Islam memandang nilai keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan dan cita-cita luhur masyarakat bangsa. Sebagai bagian dari tujuan negara, maka adalah suatu keharusan bagi seluruh komponen anak bangsa untuk bersikap konsisten terhadap tujuan negara tersebut. Khususnya bagi pemegang kekuasaan dan atau bagi pemerintahan yang berkuasa untuk menjadikan nilai keadilan sosial sebagai harga mati atau yang harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa keadilan sosial secara teoretis dan hirarkhis harus didahului oleh konkretisasi nilai ke-Tuhanan yang meliputi nilai religius, spiritual dan moral. Nilai ke-Tuhanan akan menurunkan nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan, kemudian menurunkan nilai kerukunan, kekeluargaan, baru kemudian wujudlah nilai keadilan sosial. Artinya rumusan teoretis dan hirarkhis tersebut menunjukkan betapa banyak rangkaian nilai yang harus menjadi pokok perhatian sehingga sampai pada nilai keadilan sosial. Oleh sebab itu dalam kajian filsafat politik Islam adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk mengkonkretisasi nilai keadilan sosial dimaksud, jika tanpa didahului dengan konkretisasi nilai-nilai sebelumnya.
Nilai kemanusiaan yang berkeadilan pada hakikatnya belum terwujud secara nyata di negeri ini, demikian menurut Ramsi Nursa’at. Padahal menurutnya tujuan dan hakikat yang terkandung didalamnya adalah mewajibkan semua anggota masyarakat mulai dari presiden sampai rakyat jelata untuk menjunjung tinggi etika, moral, berbuat adil dan bijaksana. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai dasar untuk mengentaskan persoalan moralitas dan ketidak adilan yang terjadi di negeri ini Ramsi Nursa’at, Kitab Awal Kitab Akhir, Awal tiada Bermula Akhir tiada Berkesudahan, (Yayasan Alif Lam Mim, Lampung, 2009), h. 34. . Pandangan Ramsi tersebut mengisyaratkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan harus menjadi perhatian yang serius untuk direalisasikan secara baik dan konsekuen, sehingga keadilan sosial yang merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan dapat dirasakan secara konkret dan merata oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia. 
Dapat ditegaskan kembali bahwa dalam filsafat politik Islam, kemanusiaan dan keadilan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Nilai kemanusiaan sejatinya terdapat aspek keadilan, dan nilai keadilan sosial berpijak dari kemanusiaan. Dalam filsafat politik Islam selain menempatkan sumber politik tertinggi adalah Tuhan, dan semua kebijakan harus mengalir nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan, juga menekankan tentang keharusan akan keadilan. Pada masa Rasulullah yang telah dikemukakan di muka misalnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat menjadi fokus atau sasaran yang sangat penting.  Keadilan yang seadil-adilnya harus diimplementasikan sesuai dengan misi al-Quran dan tauhid. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam kajian filsafat politik Islam, keadilan sosial merupakan keharusan, atau sesuatu yang dianggap harga mati. Oleh karena itu kebersamaan dan persamaan, menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dalam filsafat politik Islam adalah yang niscaya, maka karakteristik politik Islam termasuk pada masa pemerintahan negara Madinah, mengutamakan sikap kebersamaan, kesamaan, kerukunan, dan kekeluargaan, sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara. Mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial selain karena sesuai misi al-Quran dan tauhid, juga karena tuntutan hakikat dan kodrat kemanusiaan.  
4. Nilai Musyawarah/Perwakilan. 
Nilai fundamental berikutnya adalah nilai musyawarah/perwakilan. Nilai musyawarah ini terambil dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sebelumnya telah dikaji secara filosofis, dan telah ditemukan bahwa di dalam kalimat tersebut terkandung nilai-nilai yang fundamental, yaitu antara lain nilai musyawarah itu sendiri, kemudian nilai tersebut meliputi nilai kepercayaan dan nilai kewibawaan. Kedua nilai terakhir ini masuk ke dalam nilai musyawarah karena sistem musyawarah itu dilaksanakan dengan cara perwakilan, dan yang menjadi wakil itu adalah manusia yang terpercaya dan berwibawa. Selain itu nilai musyawarah juga mengandung nilai kedaulatan rakyat, karena yang melakukan musyawarah itu adalah rakyat, dan yang menjadi perwakilan untuk bermusyawarah juga adalah rakyat, oleh karena itu kedaulatan negara disebut kedaulatan rakyat, yang terkenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah sejatinya demokrasi Pancasila untuk bangsa Indonesia.
Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara “semua buat semua”, satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. ....kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup...., inilah di antara pidato bung Karno pada 1 Juni 1945, yang dikutip oleh Yudi Latif Yudi Latip, Op. It., h. 383.. Sebagian Pidato Bung Karno tersebut dapat diinterpretasikan bahwa negara republik Indonesia bukanlah negara golongan tertentu, atau negara yang dimiliki oleh penguasa tertentu, atau oleh kekuasaan seseorang. Tetapi negara Indonesia adalah milik semua rakyat Indonesia secara bersama-sama. Selain itu nampak jelas Bung Karno menegaskan bahwa negara Indonesia memilih sistem permusyawaratan, perwakilan. Artinya negara Indonesia bukan negara feodal dan bukan negara otoriter. Karena bukan sistem feodal dan bukan pula sistem otoriter, maka demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi model Barat yang libralisme kapitalisme dan sosialisme komunisme, tetapi demokrasi Pancasila yang isinya adalah permusyarawatan, perwakilan.
Korelasi pandangan hidup seperti itu ialah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik, kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik. Karena itu dengan sendirinya seorang yang beriman (mengakui nilai ke-Tuhanan) tidak mungkin mendukung sistem tiranik, sebab setiap tirani bertentangan dengan pandangan hidup yang memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih dari itu, sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam kedalaman jiwa saling menghargai, namun tidak lepas dari sikap kritis, adalah indikasi adanya petunjuk dari Tuhan,  karena memang sikap itu sejalan dengan rasa ke-Tuhanan Nurcholis Madjid, Op. Cit., h. 117. . Pandangan ini dapat diinterpretasikan bahwa pilihan terhadap sistem permusyawaratan atau musyawarah menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan keikhlasan untuk menghargai dan menerima pemikiran dan pendapat yang baik dari pihak lain. Sikap keterbukaan dan keikhlasan untuk menerima pendapat yang terbaik menjadi semangat yang mewarnai jalannya musyawarah. Oleh karena itu paradigma tersebut dalam pandangan filsafat politik Islam merupakan ikhwal yang sangat penting dalam politik yang dilakukan oleh suatu kekuasaan, karena hanya  dengan sikap keterbukaan dan keikhlasan itu dalam suatu permusyawaratan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa.  Dalam pelaksanaan musyawarah semacam itu menodoring untuk terbangun sikap saling merhargai, saling menghormati dan saling mempercayai.   
Dalam perspektif filsafat politik Islam, musyawarah merupakan wadah dalam memilih dan menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian selain itu nampak jelas bahwa sistem musyawarah yang dilandasi oleh nilai ke-Tuhanan tidak akan mendukung sistem tirani yang menghancurkan harkat dan martabat kemanusiaan. Sistem tirani sejatinya tidak sesuai dengan pandangan yang menempatkan nilai ke-Tuhanan sebagai landasan dan pendorong untuk kebersamaan, kesamaan dan sistem permusyawaratan dan perwakilan. Nurcholis Madjid Ibid, h. 5.  mengemukakan, musyawarah menjadi keharusan karena manusia mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tidak sama dari individu keindividu lain. Kekuatan dan kelemahan dalam bidang yang berbeda-beda membuat individu-individu manusia berlebih dan berkurang. Adanya kelebihan dan kekurangan itu tidak mengganggu kesamaan manusia dalam hal harkat dan martabat. Pandangan Nurcholis ini, semakin mengukuhkan bahwa musyawarah merupakan suatu keharusan, utamanya dalam membangun kekuatan dan kesamaan, karena di dalam permusyawaratan akan antara anggota akan saling memberikan dan menerima pandangan yang terbaik diantara yang baik, sehingga satu sama lainnya menguatkan akan saling menguatkan. 
Musyawarah juga merupakan sisi lain dari kenyataan masyarakat manusia yang majemuk. Manusia terbagi-bagi antara sesamanya tidak saja dalam cara menempuh hidup, tapi juga dalam cara mencari dan menentukan kebenaran Ibib, h. 6. . Dengan demikian musyawarah juga dapat dimaknai sebagai jalan untuk menentukan kesamaan pandang dari masyarakat yang plural. Dengan musyawarah perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan satu dengan lainnya dapat disatukan dalam suatu perbedaan (bhinneka tunggal ika). Selain itu musyarawah juga dapat dimaknai sebagai metode atau cara untuk mencari dan sekaligus menentukan suatu kebenaran. Artinya kebenaran yang dihasilkan dari musyawarah adalah merupakan kebenaran bersama karena disepakati dan diakui secara bersama-sama.
Dalam pandangan filsafat politik Islam musyawarah untuk menyatukan pandangan dan menentukan suatu kebenaran adalah yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan umat manusia. Karena tanpa kesatuan pandangan, maka tidak ada jaminan untuk mewujudkan kesatuan dan kesamaan. Selain itu, dalam filsafat politik Islam menentukan suatu kebenaran bersama atau kebenaran yang disepakati bersama juga memegang peranan yang cukup signifikan bagi kehidupan umat manusia, namun yang perlu dikemukakan bahwa kebenaran yang disepakati bersama niscaya bersumber kepada nilai ke-Tuhanan (al-Quran & Sunnah Rasul-Nya). Musyawarah saling memberi dan menerima pendapat, sharing pendapat, adalah mutlak dalam konteks kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang dan cara pandang yang berbeda, dan di dalam al-Quran ajaran musyawarah disebut sejajar dengan ajaran sholat dan zakat Masdar Farid Mas’udi, Op. Cit., h. 57. . Masdar Farid menambahkan bahwa Muhammad Rasulullah telah memberikan teladan yang sangat mulia dalam bermusyawarah. Tanpa merendahkan yang lain, Nabi Muhammad sebagai pimpinan, contohnya dengan senang hati mengalah dan menerima usulan sahabatnya (contok konkret musyawarah menghadapi perang Khandaq) Iibid, h. 58. .   
Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penyatuan pandangan (kesamaan) hanya dapat ditemukan pada pemikiran yang di dalamnya mengalir nilai-nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan. Artinya musyawarah tersebut dilaksanakan sebagai implementasi konkret dari kedirian manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Implementasi kekhalifahan di bumi tidak lain adalah melaksanakan perintah Tuhan sebagai tanggungjawab kemanusiaan umat manusia baik yang bersifat vertikal maupun yang bersifat horizontal. Sistem politik kemanusiaan dalam perspektif filsafat politik Islam adalah bersumberkan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, berasaskan musyawarah dan sebagai alat untuk menegakkan kebenaran dan kesalehan, dan untuk mencegah segala bentuk kebathilan. Kebenaran dan kesalehan dalam konteks filsafat politik Islam adalah menegakkan demokrasi hati nurani rakyat (demokrasi Humanis-Teosentris), sedangkan mencegah segala bentuk kemungkaran adalah tidak memandang positif sistem pemerintahan yang otoritarian dan fiodalisme. Sebab menurut Farid Abdul Khaliq Islam  (demokrasi Humanis-Teosentris) dan diktator adalah dua hal yang berlawanan yang tidak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran agama mengharuskan manusia untuk tidak tercerabut dari agama (nilai-nilai ke-Tuhanan), sedangkan protokoler diktator mengembalikan mereka (manusia) kepada pemberhalaan politik buta. Oleh karena itu mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat musyawarah adalah prinsip yang sangat bagus, dan meruapakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat Farid Abdul Khaliq, fi al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-‘Adl Al-Musawah, Terjemahan, Faturrahman A. Hamid, ( Fikih Politik Islam), (Amzah, Jakarta, 2005), h. 35-36.  .  
Pandangan Farid Abdul Khaliq tersebut di atas, secara kontemplatif menunjukkan bahwa pilihan terhadap sistem musyawarah adalah pilihan yang imani, tauhidi, Qurani, dan insani. Dikatakan demikian, karena sistem musyawarah dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan dan meliputi berbagai nilai lainnya, seperti nilai kepercayaan, kewibawaan, dan sekaligus menggambarkan kedaulatan di tangan rakyat. Oleh karena itu sistem musyawarah sangat bertentangan dengan sistem pemerintah fiodalism dan otoritarian seperti telah disebutkan sebelumnya. Pandangan Farid ini, juga relevan dengan filsafat politik Islam, karena filsafat politik Islam justru memberikan kritik yang sangat tajam terhadap sistem fiodalism dan otoritarian, sebab kedua sistem tersebut selain bersifat tirani juga tidak sesuai dengan hakikat, harkat dan martabat kemanusiaan.   
      Lebih konkret Masdar Farid mengemukakan dalam ajaran al-Quran dilihat dari hasil dan daya ikat keputusannya ‘musyawarah’ ada dua macam; pertama musyawarah yang hasilnya bersifat mengikat atas para pihak yang terlibat, baik langsung sebagai peserta musyawarah maupun tidak langsung melalui perwakilannya Masdar Farid Mas’udi, Loc. Cit., h. 58. . Musyawarah katagori ini sebagaimana Firman Allah (lihat al-Quran Surat as-Syura ayat 38), yaitu musyawarah untuk mengambil keputusan bersama di antara para pihak yang memiliki kedudukan sosial yang sama dan setara, kedua, musyawarah yang dimaksud untuk mencari masukan/konsultasi dan atau sosialisasi suatu kebijakan dari seorang pemimpin dengan staf atau anak buahnya. Seorang pemimpin yang bijaksana, meskipun berhak dan dapat mengambil keputusan sendiri, tetap dianjurkan bermusyawarah dengan staf atau para pembantunya Ibid, h. 59. . (lihat al-Quran Surat Ali Imran ayat 159).
Relevan dengan pandangan Masdar farid tersebut di atas, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa urgensi musyawarah dalam pandangan filsafat,politik Islam adalah wajib dilakukan. Keharusan atau kewajiban tersebut terdapat dua alasan rasional; pertama musyawarah dilakukan untuk menetapkan hukum atau semacam kebijakan yang belum ada atau belum ditetapkan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Kedua musyawarah dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan teknik pelaksanaan dari hukum atau kebijakan yang sudah jelas dalam al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Keharusan atau kewajiban musyawarah tersebut, secara abstraktif adalah untuk dan mengenai segala urusan untuk kepentingan hidup manusia. Kemudian kedua alasan tersebut mengisyaratkan bahwa apapun yang menjadi pokok pikiran dalam musyawarah tidak boleh tercerabut dari sumber politik Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah Rasul-Nya. Dengan perkataan lain materi dan tujuan musyawarah harus merupakan implementasi nilai ke-Tuhanan dan kemanusiaan.
Nilai musyawarah terkait erat dengan nilai kepercayaan dan kewibawaan, dan juga nilai kerakyatan. Nilai kepercayaan dan kewibawaan terkait dengan term perwakilan. Bahwa di dalam kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. Term perwakilan menunjukkan bahwa yang melaksanakan musyawarah adalah para wakil rakyat. Oleh karena itu sudah barang tentu manusia yang menjadi wakil itu adalah manusia yang terpercaya dan berwibawa. Terpercaya berarti memiliki kometmen kemanusiaan yang kuat, seperti sifat jujur dan amanah, dan lain sebagainya. Artinya yang dijadikan wakil-wakil rakyat itu adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah, serta memiliki kometmen kemanusiaan yang dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan.
Demikian pula halnya dengan nilai kerakyatan. Sebagaimana telah dibahas pada bagian awal dalam bab ini, bahwa bangsa Indonesia bukan negara teokratik tapi juga bukan negara ateis. Tetapi bangsa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, dan rakyat yang berke-Tuhanan. Oleh karena bangsa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, maka negara Indonesia dalam melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena kebijakan dan keputusan apapun harus merupakan hasil musyawarah yang dilaksanakan dengan dan oleh perwakilan rakyat.
Nilai kerakyatan selain menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat, juga menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan, karena secara interpretasi rakyat Indonesia adalah yang bersatu dalam kebhinneka tunggal ika, hal ini sangat jelas terdapat dalam kometmen “Sumpah Pemuda” yang intinya adalah negara Indonesia adalah negara yang satu, rakyat yang satu, tumpah darah yang satu, dan bahasa yang satu yaitu Indonesia. demikian kaitan nilai kepercayaan, kewibawaan dan nilai kerakyatan dengan nilai permusyawaratan dan perwakilan.
Merunut seluruh rangkaian pengkajian mengenai nilai-nilai fundamental tersebut di atas, secara kontemplatif dan khususnya dalam pandangan filsafat politik Islam menunjukkan bahwa nilai musyawarah merupakan sentral dalam hal konkretisasi dari seluruh nilai-nilai fundamental yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Walaupun dalam hal kerohaniannya adalah nilai ke-Tuhanan. Filosofi semacam ini, karena memang dalam pelaksanaan permusyawaratan yang melalui perwakilan haruslah mengkaitkan beberapa nilai di dalamnya. Misalnya pelaksanaan musyawarah niscaya ada nilai kesatuan dan persatuan, nilai kebersamaan dan kesamaan. Tanpa merasa ada kesatuan, kebersamaan dan kesamaan, dapat dipastikan musyawarah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Demikian pula nilai kemanusiaan harus ada keterkaitannya dengan musyawarah, karena yang diperjuangkan dalam permusyawaratan itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan ketentraman hidup manusia (rakyat) Indonesia, dan manusia yang menjadi wakil harus memegang kometmen kemanusiaan secara mantap. Kemudian semua nilai-nilai yang membingkai musyawarah dimaksud dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa nilai musyawarah merupakan sentral konkretisasi atau perwujudan dari seluruh nilai-nilai fundamental Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila (das Sollen dan das Sein), dan nilai ke-Tuhanan sebagai sentral yang menjiwai seluruh nilai-nilai dimaksud.     
= Wallahu’alam Bissawab =
      

                 

  

   









BAB V
P E N U T U P


Kesimpulan

Penelitian ini berusaha menjawab dua pokok permasalahan, apakah nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimana nilai-nilai tersebut dalam perspektif filsafat politik Islam. Setelah mengkaji kedua pokok permasalahan tersebut secara filsafati, maka seluruh rangkaian dalam kajian dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut :
Pertama; nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik dalam empat pokok pikiran dan empat isi alinea Pembukaan Undang-Undang 1945 telah dikaji secara komprehensif, dan dari hasil kajian itu dipahami atau ditemukan beberapa nilai fundamental. Antara lain nilai-nilai fundamental dimaksud adalah Nilai ke-Tuhanan yang meliputi nilai spiritual dan nilai religius, Nilai persatuan dan kesatuan yang meliputi nilai kebersamaan dan nilai kesamaan, Nilai kemanusiaan yang meliputi nilai keadilan sosial, Nilai musyawarah dan perwakilan yang meliputi nilai kepercayaan dan nilai kewibawaan, dan terakhir adalah Nilai kerakyatan (kedaulatan rakyat).
Nilai ke-Tuhanan merupakan sentral dari seluruh kreativitas dan aktivitas kehidupan manusia, karena nilai ke-Tuhanan secara reflektif selain menjadi sumber dari segala yang ada, juga harus menjiwai semua kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai ke-Tuhanan tercerminkan dalam ketinggian iman dan kematangan ibadah (amal shaleh), baik ibadah yang bersifat vertikal ke-Tuhanan, maupun ibadah horizontal kemanusiaan. Ketinggian iman dan kematangan ibadah pada seseorang, atau masyarakat, bangsa dan negara dapat menciptakan atmosfer kehidupan yang nyaman dan aman. Nilai-nilai ke-Tuhanan, spiritual dan religius menggurita dalam sel-sel syaraf umat manusia, atau menjadi energi yang maha dahsyat mendorong umat manusia untuk mengejar nilai yang lebih tinggi dan tertinggi dengan cara beraktivitas dan berprilaku yang positif serta bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi sesama manusia, dan bahkan bagi seluruh makhluk kesemestaan. Nilai ke-Tuhanan harus memancar dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah yang berkuasa, sehingga semua kebijakan dan keputusan akan sejalan dan seiring dengan hati nurani dan cita-cita luhur rakyat Indonesia (suatu kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat), sehingga selain melahirkan kenyamanan dan keamanan hidup masyarakat bangsa, juga akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa..          
Nilai persatuan dan kesatuan yang meliputi nilai kebersamaan dan nilai kesamaan niscaya dijiwai oleh nilai ke-Tuhanan, dan nilai ini merupakan sesuatu yang bersifat kodrati bagi umat manusia. Secara kodrati manusia tidak mungkin bisa hidup dalam kesendirian, melainkan harus bersama dengan manusia lain, bahkan harus terkait dengan alam lingkungan selain manusia. Selain itu manusia juga dari aspek hakikat dan sifat, adalah terdiri dari unsur materi jasmaniah, dan unsur imateri ruhaniah (monodualisme). Unsur-unsur tersebut secara filosofis sudah menunjukkan bahwa manusia harus hidup dalam kebersamaan dan kesamaan, dalam persaudaraan, tolong menolong satu dengan yang lain, bergotong royong dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi dalam kehidupan bersama. Hal ini juga sesuai dengan sifat yang melekat pada diri manusia, yaitu sebagai makhluk individual dan sekaligus sosial. Sebagai makhluk individual manusia paham betul tentang kedudukan, fungsi dan tugasnya di tengah makhluk kesemestaan, khususnya di tengah masyarakat bangsa dan negara. Sebagai makhluk sosial maka manusia yang satu tidak terpisahkan dengan manusia yang lain (harus ada persatuan, kebersamaan dan kesamaan). Aku ada karena yang lain ada, dan sebaliknya yang lain ada karena aku ada (Anton Bakker). Kebersamaan dan kesamaan mengharuskan manusia hidup dalam kesetaraan, manusia yang satu dengan lainnya harus dipandang sama atau setara dan merata.
Selanjutnya adalah Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial juga dijiwai oleh ke-Tuhanan dan persatuan, kesatuan. Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ini hakikatnya merujuk pada hakikat manusia dan kemanusiaan. Hakikat manusia dan kemanusiaan adalah monodualisme. Artinya ada suatu keseimbangan antara dimensi material dan dimensi spiritual, antara kebutuhan jasadiah dengan kebutuhan ruhaniah. Keseimbangan tersebut akan bermuara pada sikap hidup yang tidak hanya mementingkan diri pribadi atau golongan sendiri, melainkan seimbang dengan mementingkan kepentingan orang lain atau masyarakat. Inilah yang dimaksud mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Oleh karena itu sikap hidup semacam ini bukan hanya sesuai dengan hakikat manusia dan kemanusiaan, tetapi juga akan membangun hidup yang bersatu dalam kebersamaan dan kesamaan. Kebersamaan dalam arti hidup layak dalam kesamaan yang terwujud dalam kesetaraan atau kesatuan. Keterkaitan nilai kemanusiaan dengan nilai keadilan sosial sejatinya sangat jelas, bahwa sikap hidup yang berkeseimbangan antara kepentingan jasadiah dengan kepentingan ruhaniah, lahir dengan bathin, pribadi dengan orang lain adalah cerminan atau wujud dari suatu keadilan sosial. Namun demikian rumusannya juga jelas, bahwa keadilan sosial itu secara kontemplatif berawal dari keyakinan bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dibanding makhluk lainnya (manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi), jadi manusia adalah sama di hadapan Tuhan dan harus sama juga dalam pandangan manusia. Keyakinan seperti itu mendorong suatu kesadaran kodrati, bahwa manusia merupakan makhluk yang harus hidup dalam kebersamaan dan kebersamaan akan mendorong terwujudnya kesamaan, dan kemudian akan melahirkan sikap kerukunan dan kekeluargaan, maka pada akhirnya wujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial tidak bisa terlepas dari nilai ke-Tuhanan, nilai kebersamaan, nilai kesamaan, nilai kerukunan, ndan ilai kekeluargaan.
Nilai permusyawaratan dan perwakilan. Nilai musyawarah ini secara reflektif merupakan nilai yang bersifat lebih komprehensif, karena di dalamnya terkait beberapa nilai lainnya, seperti nilai kepercayaan dan kewibawaan, serta nilai kerakyatan. Keterkaitan nilai-nilai tersebut, karena kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” secara filosofis mengandung makna bahwa yang musyawarah adalah manusia, dan karena musyawarah adalah sistem perwakilan, maka yang menjadi wakil itu juga adalah manusia (rakyat). Kemudian manusia yang ditunjuk untuk menjadi wakil dalam malaksanakan musyawarah tentu seharusnya adalah manusia yang terpercaya, jujur dan berwibawa. Artinya manusia yang menjadi wakil rakyat dalam melaksanakan musyawarah itu adalah manusia yang teguh dalam memegang kometmen kemanusiaan (kemasyarakatan atau kerakyatan). Tentunya keteguhan terhadap kometmen kemanusiaan dimaksud hanya dapat direalisasikan jika dijiwai oleh keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah ibadah (amal shaleh) dsn disaksikan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kometmen semacam itu tidak tergoyahkan oleh kepentingan materi dan kekuasaan. Dengan demikian musyawarah yang dilakukan dapat melahirkan suatu keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, dan secara esensial sesuai dengan cita-cita luhur kemanusiaan sejati. Inilah yang sering disebut dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (demokrasi hati nurani). Selain itu, bangsa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat (mengakui nilai kerakyatan). Artinya sistem musyawarah dan perwakilan yang diberlakukan pada negara Republik Indonesia, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bukan negara feodalisme dan bukan negara oriterisme, bukan negara teokrasi dan juga bukan negara sekularisme, bukan negara libralisme yang kapitalisme, dan bukan negara sosialisme yang ateisme. Bangsa Indonesia adalah negara Pancasila yang berkedaulatan rakyat dan menganut sistem politik Humanis-Teosentris, yaitu politik kemanusiaan yang bernuansa ke-Tuhanan, bermoral dan bersifat sosialitas.
Kedua; nilai-nilai fundamental dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dalam perspektif filsafat politik Islam mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam menciptakan sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang baik dan bermartabat sejalan ajaran Islam. Terutama dalam sistem bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berke-Tuhanan dan berkemanusiaan (humanis-teosentris). Artinya nilai-nilai fundamental tersebut dalam perspektif filasafat politik Islam merupakan suatu keharusan untuk dijadikan suatu pijakan dan sekaligus dikonkretisasi atau diimplementasikan dalam berbagai kreativitas dan aktivitas kehidupan menegara, misalnya dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial badaya lainnya, khusunya bagi pemerintah yang berkuasa dalam membangun kehidupan bangsa yang maju dan berkeadilan.
Nilai ke-Tuhanan dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan nilai yang paling sentral bagi seluruh kegiatan perpolitikan. Nilai ke-Tuhanan harus menjiwai dan sekaligus terimplementasi dalam seluruh kebijakan dan peraturan, baik yang menyangkut kekuasaan, pemerintahan, maupun hubungan masyarakat dengan pemerintahan yang berkuasa. Pendek kata seluruh kehidupan menegara harus dijiwai dan diwarnai oleh nilai ke-Tuhanan. Dalam perspektif filsafat politik Islam, kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat dan rahmat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sebagai wujud keyakinan manusia (rakyat) Indonesia bahwa Tuhan-lah yang memberikan perlindungan dan keselamatan bagi bangsa, sehingga mencapai kemerdekaan, maka nilai ke-Tuhanan tidak boleh terlepas atau tercerabut dari seluruh kehidupan masyarakat bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berke-Tuhanan namun bukan bangsa yang teokratik, bukan pula bangsa yang fiodalistik dan otoritaristik, karena model  bangsa teokratik, fiodalistik dan otoritaristik secara filsafati tidak sesuai dengan hakikat dan kodrat kemanusiaan yang sesungguhnya.      
Filsafat politik Islam memandang manusia merupakan makhluk keduatunggalan yang juga disebut makhluk monodulisme. Hakikat manusia yang monodualisme adalah manusia yang terdiri dari unsur materi dan imateri. Unsur imateri ialah ruh suci yang berasal dari dan menghubungkan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu secara esensial kehidupan manusia tidak bisa melepaskan diri dari Tuhan. Dengan kata lain manusia sebagai makhluk yang bersifat individual dan sosial, pribadi dan ber-Tuhan tidak ada alasan apapun kecuali harus hidup dalam keber-Tuhanan. Manusia adalah makhluk ber-Tuhan, maka Tuhan harus menggurita dalam seluruh rangkaian aktivitas kehidupan atau semua yang dilakukan adalah dalam rangka ibadah dan amal shaleh manusia, sehingga tidak ada tempat bagi kehidupan  sekularistik (atheis praktis) di negeri ini. Inilah esensi nilai ke-Tuhanan dalam perspektif filsafat politik Islam.
Selanjutnya adalah nilai persatuan dan kesatuan yang di dalamnya meliputi nilai kebersamaan dan kesamaan. Persatuan tanpa kebersamaan adalah kebohongan, kesatuan tanpa kesamaan adalah kepalsuan. Dalam perspektif filsafat politik Islam, nilai-nilai tersebut memiliki urgensi dan signifikansi yang cukup tinggi. Karena persatuan, kesaatuan, kebersamaan dan kesamaan merupakan hal penting yang harus diwujudkan secara nyata (strategi pertama yang dilakukan Nabi Muhammad saw di Madinah dalam membangun umat manusia (rakyat). Hal ini adalah sebagai implementasi konkret dari hakikat manusia dan kemanusiaan. Artinya implementasi nilai-nilai tersebut dalam perspektif filsafat politik Islam  merupakan keharusan yang mutlak. Keharusan dimaksud karena sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup manusia, yang mana hidup manusia sejatinya tidak mungkin dalam kesendirian, melainkan harus dalam kebersamaan dan kesamaan. Sebagai makhluk sosial manusia individual memiliki keharusan untuk berinteraksi (bersifat mutalak) dengan manusia lainnya, agar terbangun persatuan dan kebersamaan. Sedangkan berinteraksi harus diikuti dengan ketulusan hati dan rasa saling menghormati dan saling menghargai.
Dalam perspektif filsafat politik Islam berbagai keharusan tersebut merupakan pengejawantahan kesejatian manusia secara nyata. Keharusan interaksi, saling menghormati dan saling menghargai adalah unsur-unsur yang menentukan keberhasilan dalam kebersamaan hidup manusia, termasuk dalam keberhasilan menata dan membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika antara pemerintah yang berkuasa sudah saling menghormati dan menghargai masyarakat atau rakyatnya, niscaya akan melahirkan persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Masyarakat atau rakyat jika merasa dihormati, dan dihargai, maka niscaya akan menghormati dan menghargai pemerintah yang berkuasa, termasuk rakyat akan berpartisipasi aktif dalam menunjang segala bidang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.   
  Nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam perspektif filsafat politik Islam adalah nilai yang merupakan tujuan dari politik penguasa dan rakyat. Dikatakan sebagai tujuan karena dalam kajian filsafat politik Islam, politik itu merupakan strategi untuk mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih sempurna yang sesuai ajaran Islam, atau secara singkat adalah untuk memanusiakan umat manusia. Dengan kata lain politik itu adalah strategi untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang sejalan dengan kesejatian manusia dalam ajaran Islam. Titik tekan filsafat politik Islam adalah mamanusiakan manusia, atau menkonkretisasi nilai kemanusiaan kedalam kebijakan politik.
Nilai kemanusiaan merupakan sesuatu yang kohern dengan manusia dan kemanusiaan, artinya nilai kemanusiaan niscaya dijiwai oleh ke-Tuhanan, persatuan dan kebersamaaan, kesamaan dan kesosialan. Oleh karena itu nilai kemanusiaan dalam pandangan filsafat politik Islam adalah keniscayaan bagi asas dan landasan politik kekuasaan dan pemerintahan yang berkuasa, sehingga pembangunan dalam segala bidang tidak tercerabut dari nilai kemanusiaan, atau pembanguan yang dilakukan adalah dalam rangka memanusiakan manusia. Kebijakan politik kekuasaan dan pemerintahan yang berkuasa semacam ini kemudian akan mewujudkan keadilan sosial. Dengan kata lain nilai keadilan sosial hanya dapat diwujudkan jika politik kekuasaan dan pemerintah yang berkuasa menjadikan nilai kemanusiaan sebagai asas dan landasan perpolitikan yang diberlakukan di negara Republik Indonesia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat relevan dengan misi al-Quran dan Tauhid yang mengajak kepada persamaan (semua manusia sama di hadapan Allah SWT. kecuali yang melakukan pekerjaan sesuai ajaran Islam), maka keadilan sosial yang seadil-adilnya merupakan harga mati dalam pandangan filsafat politik Islam.
Selanjutnya adalah nilai musyawarah. Nilai ini terkait dengan nilai kepercayaan dan kewibawaan, serta nilai kerakyaatan. Keterkaitan ini karena asas musyawarah dilaksanakan dengan sistem perwakilan, kemudian yang menjadi wakil adalah orang yang terpercaya dan yang berwibawa, dan merupakan bagian dari rakyat (negara berkedaulatan rakyat).  Nilai musyawarah dan sistem perwakilan seperti itu dalam politik Islam sudah berjalan cukup lama, atau sudah dimulai semenjak zaman Rasulullah dan kemudian dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar Ibnu Khaththab. Musyawarah dilakukan sesuai perintah Tuhan melalui wahyu-Nya, dan bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan umat manusia (rakyat). Oleh karena itu nilai musyawarah dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan keniscayaan, bahwa musyawarah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan dan bagi pemegang kekuasaan. Musyawarah selain sejalan dengan ajaran Islam, juga sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa dieselesaikan dengan musyawarah. Dalam persepektif filsafat politik Islam, sistem politik selain bersumber pada al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, juga menempatkan asas musyawarah sebagai yang sangat penting dalam rangka menegakkan kebenaran dan mencegah kebatilan. 
Nilai musyawarah dan sistem perwakilan secara filosofis telah mencerminkan bahwa negara berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan ditangan rakyat yang dilaksanakan lewat musyawarah untuk mufakat dalam kebenaran. Selain itu musyawarah juga menunjukkan bahwa manusia yang memegang kekuasaan atau pemerintah yang berkuasa dengan rakyat adalah sama dan berkewajiban sama dalam memajukan dan mewujudkan tujuan negara yang telah disepakati secara bersama-sama. Sistem semacam inilah yang disebut demokrasi asli masyarakat Indonesia (Pancasila) yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Kesetaraan penguasa dan rakyat, kepercayaan, kewibawaan, dan kedaulatan rakyat   tercermin dan terwujud dalam permusyawaratan dan sistem perwakilan. 
Kepercayaan dan kewibawaan serta kerakyatan dalam pandangan filsafat politik Islam menunjukkan keharusan bahwa yang menjadi wakil rakyat haruslah manusia yang memegang kometmen kemanusiaan, manusia yang jujur dan terpercaya, serta memiliki kewibawaan yang tinggi, sehingga wakil rakyat adalah benar-benar mewakili dan memperjuangkan aspirasi dan suara hati nurani rakyat, manusia yang jujur dan amanah. Artinya sistem perwakilan harus benar-benar relevan dengan hakikat dan tujuan asas musyawarah dan sistem perwakilan. Sistem perwakilan tidak boleh menampakkan sikap kufur bangsa, dalam arti wakil rakyat tidak boleh memperkaya diri sendiri, memperjuangkan kelompoknya sendiri, lupa akan eksistensinya sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat yang tidak amanah itulah yang disebut sebagai manusia khianat dan kufur terhadap falsafah dan dasar-dasar negaranya sendiri (kufur bangsa). Politik Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan Umar adalah untuk memerangi kemurtadan, kekufuran dan memperluas atau menebar Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selain itu secara politik kekuasaan adalah untuk mengayomi umat, dan secara teologis kekuasaan adalah untuk tidak menyekutukan Tuhan, sehingga teologis dan politis menyatu dan bersinegis dan inilah yang disebut politik humanis teosentris. 

B. Saran-saran.        
    Setelah memaparkan catatan penyimpulan di atas, maka dirasakan perlunya menyampaikan saran-saran, terutama yang terkait dengan kajian dan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi dan berkedudukan sebagai falsafah negara yang diformulasi dari nilai-nilai asli masyarakat nusantara. Oleh karena itu upaya implentasi atau konkretisasi merupakan keharusan yang mutlak bagi seluruh anak bangsa. upaya implementasi dan konkretisasi dapat diawali dari pengkajian-pengkajian yang berkesinambungan dan terus menerus. Dengan perkataan lain harus ada lembaga resmi yang bertanggungjawab terhadap konkretisasi dan konsistensi atas pentingnya membangun negeri ini dengan berlandaskan pada dasar dan falsafah hidupnya sendiri, dan bukan dengan dasar dan falsafat hidup orang lain, semisal dasar dan falsafah hidup Amerika dan Eropa yang libralis kapitalis.   
Dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaji lebih lanjut agar muatan dan makna hakiki di dalamnya dapat dijadikan oleh penguasa negeri ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar dan memantapkan tujuan pembangunan bangsa yang lebih menyentuh kepentingan dan cita-cita luhur yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Para ilmuan, pemikir dan intelektual nusantara kiranya dapat berpikir yang lebih komprehensif dengan melihat bangsa Indonesia secara objektif dan menjadikan dasar dan falsafah negara menjadi sasaran pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis keindonesiaan, sehingga dapat melahirkan peradaban yang bernuansa keilmuan, keindonesiaan, keagamaan, dan kemanusiaan.      
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