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KATAPENGANTAR

Segala puji dan syukur tercurahkan ke hadirat Allah S\7T yang^tas izin-Nya,
prosidingini dapat diterbitkan. Prosiding ini merupakan kumpulan bebetapa makalah
terseleksi yang ditampilkan pada Fonrm Ilmiah XII Fakultas Pendidikan Bahasa dan

Sastra Univenitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) yang diselenggatakan pada
tanggal 26 Oktober 2016. Jurnlah karya ilmiah di dalam ptosiding ini tidak
mencerminkan iumlah pemakalah yang tampil pada Forum Ilmiah XII FPBS IIPI.
Karya ilmiah di dalam prosiding ini dipublikasikan betdasarkan persetujuan dad
penulis dan telah melalui proses reviu dan penyuntingan, namun isi sepenuhnya
menjadi tanggung iawab penulis.

Tema yang diangkat di dalam Forum Ilmiah XII FPBS Ir?I ini adalah"Peratntt
Bahasa pada F,n Masyarakat Ekonomi ASEAN". Tema tersebut disampaikan oleh
pembicara kunci, yaitu Ptof, Dt. Dadang Sunendar, M.FIum., (Kepala Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa I(ementedan Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia), dan Dr. Philippe Grang6, (Direktur Institut Udaersitaire -4sie-
Padfique, Universitas La Rochelle, Pemncis).

Topik-topili pembicara kunci diramaikan dengan berbagai tema yarug

disampaikan oleh beberapa pembicara di sesi parallel dan pembicara pendamping
lainnya. I(umpulan karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding ini merupakan
karya pemakalah di sesi paralel yang membahas isu-isu terkait penelitian bidang
linguistik, pengaiaran bahasa, dan sastra.

Selain itu, publikasi karya ilmiah dalam prosiding ini mempakanrepresentasi
tema-tema dalam Forum Ilmiah XII FPBS UPI yang dihampkan mampu
mengomunikasikan berbagai temuan riset, dan pengalaman dalam vpaya pemecahan
perrnasalahany^rrg betkenaan dengan kdsis identitas, karakter, dan jati diti bangsa
Indonesia di tengah te{paari globalisasi yang ditandai dengan kebebasan inforrnasi dan
komunikasi dalam berbagai moda komunikasi.

Bandung, 26 Oktober 20 1, 6

Dekan FPBS UPL

Prof. Dr. Didi Suherdi, IV[.Ed.

Fohuhos Pendlditon Bohoso don Sostro
thlwrglos Pendidikon lndonesio
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CRITICAL DISCOURSE AI\ALYSIS ON PAI{CASILA
LANIGUAGE:PAI{CASILA EPI STEMOLOGI CAL STUDY IN

DESA KARANGDUREN KLATEN

Suryo Ediyono, Afrran Atumi, M.Riduran, & M.Farkhan Muiahidin
Faculty of Humanities, Universitas Sebelas Maret Surakafia

E -mail: ediyonosuryo@yahoo.com

ABSTRAK

Analisis wacanzr kritis bertujuan menjelaskan dimensi kewacanaan fenomena
sosiaf budaya dan proses perubahan dalam modemitas terkini. Bahasa Pancasila
pada era reformasi mendapat tantangan dari gelombang globalisasi informasi.
wacana kritis ini bertujuan membuatkajian epistemologi pancasila di desa
Karangduren I(ebonarum Klaten menjadi mudah dipahami dan dihayati.
Penelitian mencakup bidang nasionalisme dan identitas dengan metode
ceramah dan fokus diskusi. \f,/acana kritis kajian epistemologi berupa nilai
ketuhanarl nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan
pedu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sesuai kehidupan masyarakat di
desa Karangduren. Bahasa harian masl,arakat dalam transisi antara desa dan
perkotaan, dipengaruhi faktor adat budaya tradisional yang masih dijunjung
n ggi berhadapan dengan modemitas. wacana kritisbermanfaat sebagai
percontohan pembudal,aan nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh tokoh-
tokohmasyarakat dan pemuda I{arangtaruna dengan penggunaan bahasa yang
sesuai dilingkungan warga Karangduren.
Kata kunci: Analisis wacana kritis, Bahasa pancasila, Kajian epistemologi.

PENDAHULUAN
Kata epistemologi berasal dari kata Yunani epistene dan logos.'Epistemebiasa diartikan
sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos diarrikan pikiran, kata atau teori.
Sehingga secara etimologr, epistemologi dapat diratikan sebagai teod pengetahuan
yang benar dan lazim dalam bahasa Indonesia disebut filsafat pengetphua n at^t
kadang-kadang ditemui jugz istilah teori pengetahuan yang menterjemahkan istilah
theory of knowledge atau kadang juga disebut sebagai ii^run rnengenal. Dalam
kepustakaan Indonesia istilah pengetahuan sering dicampuadukkan atau disetarakan
dengan istilah ilmu pengetahuan atau kadang-kadang ilmu (sains). Hal ini disebabkan
oleh katena adanyakesalahpengertianantarapengetahuan dan ilmu, yang sebenamya
kedua istilah itu mengacu pada realitas sendiri, sehingga r.huto.rry^ dibedakan.
Terjadinya kerancuan itu karena kurangnya informasi atau ditingkat pendidikan
kesarjanaan di Indonesia tidak disajikan filsafat ilmu atau epistemologi.Pengetahuan
adalah suatu hasil dari proses tindakan manusia dengan melibatkan seluruh keyakinan
yang berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang ingin dikenal. Sehingga secara
sedethana dapatlah disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari proses
mengenal karenaadanya hubungan arrta'a subjek yang sadar dengan objek yang ingin
dikenal. I(esadaran adalah alat penentu dalam menghasilkan pengetahuan ada{ahia,-
halyang berupa unsur kejiwaanyangada pada manusia. Notonagoro mengemukakan
bahwl unsur keiiwaan itu ada tiga macamyaitu akal, rasa dan kehendak. I(esadaran

Arc I Fokultos Pandidikon bohoso don Sostro'"- I Universitos Pendidikon lndonesio
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merupakan suatu tatanao yang seimbang (barnonj antltz- dad unsur-unsur keiiwaan

itu. 
^sehingga 

fungsinya sebagi penentu brgt nilai yang tetkandung da,lam

p.ng.tuhorn itu.Beterapa aktivitas kesadaran yang menghasilkan pengetahuan itu

intir^ lain. (1) p.rrg.t^ho^n merupakan hasil perbuatan sadar yang bertumpu pada

kegiatan batinku ,.t.Uti, aku mengetahui apa yang te{acli dalam batinku sendiri' (2)

pelgetahuan adalah hasil perbuatan sadat yafig tera;:rahkan kepada sesuatu sebagai

LU;& yang khas, pengetahuan tidak akan teriadi tanpa sesuatu. (3), pengetahuao

-.*putr" hasii kegratan sadar y^ngterarah kepada sesuatu isi objek yang dihadapi

.(4) iengetahuan adalah hasil perbuatan sadar yang diarahkan kepada suatu isi

-r"i"" t . nyataeLfl. (5) pengetahuan adalah hasil perbuatan sadar untuk mengenal

y^n[ dtur^lrkun kepada suatu isi fi]auPull kertyataaayang bersifat pasif.Adapun alat-

ai"irnt k memp.rol.h pengetahu^fl 
^t^u 

sumber-sumber pengetahuan adalah: (1)

Pengalaman Indera, penginderaan adalah alatyangada pada manusia untuk mencefap

5.grti, sesuatu gejali yang ada di luar did manusia yattgalat-alatnya biasa disebut

p ncaindera. (2) Nah; atau Reason, penalaran adalah suatu kemampuan yangada

drlum budi manusia untuk menghubungkan dua pengertian atau lebih dengan

maksud untuk mendapat pengefiian baru. Untuk mendapat pengertian bam ini dalam

fi.lsafat disebut loglka Uuit ina"ttif maupun deduktif nrelalui silogisme' (3) Intuisi,

merupakan suatu temampuan yang ada dalam diri martusia berupa proses kejiwaan

dengan tanpa suatu fangsangan atau stimulus dari luar mampu untuk membuat

kep,rtrr.^n ynng b"rop^ pefiyate;an atau pengetahuan. Pengetahuan yang dipetoleh

-.lulrri intuisi tak dapat dibuktikan seketika atau melalui kenvataan. I(arena

pengetahuan intuisi muncul secara tiba-tiba tanpa pengalaman lebih dahulu atau biasa

disebut dengan pengetahuan apriori. (4) I(eyakinan, meruPakan suatu kemampuan

yang terdapat dalam budi atau keiiwaan manusia yang dipe:oleh melalui unsur-unsur

t.ji-urt akrl-msu-kehendak. Pengetahuan yang bertumpu atau diperoleh melalui

keyakinan adalah pengetahuan-peflgetahuan yang mendasar tentang hubungan

m^n riu dengan asal mula manusia atauyangmeniadikan manusia atauTuhan. Istilah

Tuhan berakar kata dari "tuha" yang diberi akhiran "an" sehingga memiliki arti

sesuatu yang tertinggi, termulya oleh karena itu harus ditaati dan ditakli-i. (5)

Otodtas, adalah kemampuan atau kekuatan luar diri manusi^ yafigmengatahui dan

memiliki wibawa sehingga orang yang menerim ny^ terpengamh mengakibatkan ia

memiliki pengetahuan. Orang yang memperoleh pengetahuan melalui otodtas

sesungguhnya contoh yang paling gampang adalah melalui pendidikan. Pada iaman
yrrrg i.Uf, maju penclidikan itu lebih tampak di sekolah maupun di luar sekolah.

Namun sesungguhnya yaflg paiing mendasar adalah pendidikan dalam lingkungn
keluarga. Otoritas dan perannya sebagai sumbet pengetahuan adalah oraflg-orang

yang memiliki wibawa dalam suatu masyarakat sehingga 
^p^ 

y^rrg dituturkannya

dianut, diikuti dan dilaksanakan. (6) Wahyu,merupakan watta dari Tuhan yang

disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk umatflya. Pengetahuan yang bersumber

pada wahyu sangat sukar untuk dibuktikan. Permasalahan batasan pengetahuan ulnat

iergantungpada sumber pengetahuan dan teriadinya pengetahuan itu. Jika teriadinya

pengetahuan itu bersumb er padapengalaman indera lahir maka sifat pengetahuan itu

ru"g"t terbatas oleh fenomena-fenoment- ata:v gejala-gajala seiauh dapat diserap oleh

indera. Dan pengalaman indera pun bagi setiap ofang akan bedainan. Jadi
pengetahuan yang bertumpu pada pengalaman indera itu betsifat aposteiori.

Mrkrod.y, adalalt bahwa pengetahuan itu terjadi dan hanya teriadi karena adanye-

pengalaman indem yang dipersepsi. Apabila sumber pengetahuan itu penalattn,

i.rtoiri, dan keyakiflatt, rn k^ pengetahuan itu bersifat zpdroi. Namun batasan-

Fokultos Pandidikon Dohoso don Sostro I n^^
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batasanya tidak bergantung pada gejala lahfu ataa obiek di luar diti manusia. Secara
tradisional teori kebenaran adalahteori kebenaran korespondensi dan teod koherensi.
Namun bagi bangsa Indonesia pengetahuan itu muncul dan terjadi dengan berfumpu
pada perasaan yang kompleks. Perasa 

^n 
y^ngkompleks adalahunsur-unsur keiiwaan

baik penalar^nyaflglebih bercorak batin, keyakinan, dan intuisi. Sedangkan per^flafl
dari indeta lahir tidak begitu utama dan berfungsi sebagai pencerap objek di luar diri
manusia. Maka teod keben^ratyangdianut pada dasamya lebih bercorak koherensi.
Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang telah terjadi dapat dianggap benar
apabtla ada saling hubungan antarl- ide-ide atau pikiran-pikiran dengan ide-ide lain
yang telah teruji kebefla;rannya,. I(arena betsentral pada indera batin yang berupa

Per^s^aflyang mendalam disertai keyakinan serta intuisi. Pengetahuan yang benar itu
adalah pengetahuanyangdapat dibuktikan kebenarannya oleh mereka yang memiliki
pengetahuan itu. I(arena ia mampu menghuburgkan ide-ide yang dil,ercayanya.
Namun demikian, walaupun peranafl indera lahir tidak begitu beqpemn utafia tetapi
ada sebagian pengetahuan manusia Indonesia yang harus dibuktikan nilai
kebenarannya melalui fakta-{akta kenyataan yang dapat dilihat, didenga4 diciurrl
ataupun dirasa. Sehingga secara sederhana dapat diungkapkan bahwa bagi bangsa
Indonesia teorj kcbenaran koherensi lebih beqperan datpada teod korenpondensi.
Kajian epistemologi pancasila sebagai wacana di desa I(arangduren Klaten.

HASIL DAN PEMBAHASAN
IGiian Epistemologi Pancasila, menjelaska n ajaranpancasila dengan teorinya selaras,
serasi dan seimbang, mengakui kebenaran pengetahuan rasio dan pengetahuan
pengalaman. Baik rasio maupun pengalaman dapat meniadi sumber pengetahuan.
Rasio sebagai pengolah-pengolah pengetahuan. Selain itu pengetahuan yang benar
dapat datang dari intuisi, dad perasaan yang halus. Manusia sebagai rnakhluk religius
iuga mengakui adanya kebenaran wahyu, kebenamn firman Tuhan kepada para nabi.
Dengan demikian alaranagfinajuga merupakan sumber pengetahuar dankebenaran.
Memang kebenaran mutlak ada pada Tuhan sendid.Logika yang dikembangkan
dalam epistemology pancasila adalah logika formal (deduksi),logrka induksi,logika
ilmiah dan logika intuisi. Tentang alarannya mengenai teod dan praktek, keduanya
harus dapat berialan seiring. 

^rttnyl- 
teori harus dapat diptaktekkan. Jika

menggunakan prinsip-pdnsip sebagai acuan analisis pengetahuan manusia dapat
dirumuskan sebagai berikut:

a. Prinsip potensial-iaktus tahu
Artinya bahwa pribadi rnanusia menraflg memiliki potensi dan aktif

berkesadaran tahu atas adanya eksistensi diri sebagai subjek, eksistensi dunia atau
alam sekitar sebagai objek. Bahkan tidakhanya sadartahu subjek objek saja, manusia
sadat mengerti dalam batinnya terhadap 

^pa-apayzngadt 
di atas alam natural ini.

Manusia menyadari dalam tasa hati dan rasionya tethadap "tidak adanya apa-apa."
kecuali ruang dan waktu. Bahwa potensi subjek manusia yang lengkap yakni cipta,
rasa, karsa dan tindakan (karya) dapat mempuflyai kemampuan untuk menjangkau
yang luas, jauh, tinggi, t^npa, batas fisikal. Semua potensi manusia merupakan daya
yang dinamis untuk menangkap (aktifl, menedma (positif), mengolah, menganalisis,
membandingkan, memproyeksikan, merenungkan terhadap sesuatu baik fisikal
maupun spiritual. Manusia mempunyai potensi dan aktus yang tinggi untuk menedrrra
atau menol ak barang apa yang ben ar 

^t^v 
salah, baik fi sikal intelektual atau spiritual,

keyakinan normative. Manusia adalah subjek Pembina pengetahuan dan iLnu,
pencari, penyimpan, menttttfaatkan, mengembangkan, mewariskan (mendidikkan)

AArl Fokultos Pendidikon bohoso don Sostro
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ilmu pengetahuan danketrampilan. Oleh karemitu dapatlah disebut bahwa manusia

adaiah trrUi"t pengetahuan, piodusen dan pencipta pengetahuan dan ilmu'

b. Prinsip interaksi fungsional subiek-obiek
Yakni terbentu"knya pengetahuan manusia merupakan hasil kooperasi ataukeria

sama ataupun hubungar, furrg.iorrnl antata subiek dan lingkungaflnya ob)ek aflta'ta

potensi durr dan iondisi lingk.rngrn merupakan .faktor 
dasat untuk tahu'

'pengetahuan terbentuk atas proses ,aJur p"n rh usaha aktif dinamis, menguasai dan

-.rr"duyug,, nakan serta mengembangkan i..um berirama, keselarasan, berdasarkan

atas kesadaran dan tuntrltan lingkungan hidup manusia, misalnya kondisi

pembangunan. Manusi 3 sec?lta terus menerus dari waktu kewaktu, membina dan

melestarikan pengetahuanllya. Proses belaiar sepaniang hayat akan meningkatkan

kualitas dun korrititas penietahuan dan ilmu. Si ahli akan terus meflciptakan dan

mempraktekkan ilmu i"ng"tulr"rn (meneliti, menguii dan aplikasi) dan.si. omng

awam akan tahu -.rrikmrti amzlnya ilmu. Hal itu semua dapat teriadi, karena

manusia memiliki anugrah dari trrhunnyu berupa potensi, kemampuan dan

kecerdasan yang tiflggi.
c. Prinsip deferensiasi dan spesialisasi ilmu

Alam semesta puao rrnut atnya adalah sumbet pengetahuan yang luas dan

dalam. Oleh karen, it., -rnrrria dapat mengadakan diferensiasi ilmu dan sekaligus

spesialisasi. Jadi manusia dapat memperluas, mempetbanyak ilmu dan dap-at pula

memper,ialafrlnya. Alam semesta, baik sebagai realitas,maupun sifat dan hukum-

httk'rnyot'gtt'kn'dungdidalamnl'a'semuadapatdiolahsecarasistematismenjadi
ilmu filsafat. Pengetahrran dun pengeftian manusia tethadap alam sekitaniy.a s.ecara

komulatif akan mfmbentuk kebud nyonn manusia. Dan karena manusia meniadi tahu

dan membudaya, maka peradaban manusia akan meningkat. I(ualitas hidup manusia

clan lingkun ganny^ akan meniadi semarak berrrilai dinamis sefia kreatif'

d. Prinsip edukatif dan institusional
Nlan.rsia didalam usahanya membina pengetahuan dan ilmu dilakukan dengan

pendidikan dan kegiatan-kegiatan lembaga ilmu. Usaha pendidikan i'g^
dilembagakan, y2[ni b"*p^ sekolah dan perguruan tinggi. Nlendidik pada dasamya

adalah L"-p"toluA pengetahuan. Siswa dan mahasisrva hanya menyadap

pengetahua, drri s..mb-ercikond"r, bukan sumber primer. Sumber sekunder bukan

,rr*1", yang asli (origrnal). Siswa dan mahasiswa memPelaiari pengetahuan dan ilmu

dad hasil-hasil p"n.Liti^r, atau rekaan ,vang telah ditulis menjadi buku iimu

pengetahuan.
e. Pdnsip variabilitas pengetahuan manusia

Seb.numy, pengetahuan manusia itu banyak sekali, dan macam-fnacarn

tingkatannyu. S..urn grti, b".ut dapat dibedakan meniadi empat tingkatkan, yakni

tin[tut pengetahuan- s.nrori, (indera), umum belum disistematisit, tingkat

p.ig.trhrrr.ril-inh, factual dan disistematisu, tingkat pengetahuan filosofis, mencari

kebenaran hakikat sesuatu, tingkat pengetahuan religius, belpegang kepada wahyu

dan kepercay^ankepada Tuhan yang maha esa'

f. Prinsip kredensial kualita manusia

Walaupun ada tingkatan-tingkatan pengetahuan dan membedakan sumbet

potensi yrrrg -.rrrngkrp p.ngetahuan tadi di dalam diri manusia menyatu dengan

ii-^ drrr'pril-rk,, manrrirnya, menyatu (meresap) dalam kepdbadian danmengangkat
'dniatdan 

martabat pemilik atau penguasa ilmu tadi. Jadi pengetahuan d1n ilmu tadi

menjadi p.ngulr-rn dan kesadarun t.ryrdrr, terintegrasi sebagai pengetahuan subiek

yrrrj -*ililkirryn. Pengetahuan manusia bersifat akumulatif dan akhimya meniadi
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sumber dorongan (motivasi) untuk bersikap dan bertindak. Hal ini berarti, bahwa
nilai pengetahuan di dalam pdbadi manusia itu telah menjadi mutu atau kualitas dan
martabat kepribadian atau watak individu yang berilmu, baik secara instrinsik marpun
praktis. Penjelmaan kualitas dan martabat pribadi berilmu a:dzlaln terwuiud dalam
kebijaksanaan, sifat atif bijaksana, ptibadi dewasa dan manditi. Dengan pengetahuan
dan ilmu, harkat dan maftabat manusia menjadi terangkat. Manusia berilmu dapat
hidup bemilai dan bermakna bug kebudayaan manusia. Manusia meniadi
membudaya dan beradab, manusia sebagai pencipta dan pendukung ilmu dan
kebudayaan.

g. Prinsip eksploratif dan aprehensif
Pengetahuan dan ilmu yang mempribadi dan mewatak dalam diti manusia,

mendinamisir dan mengkreativisir hidup manusia. Terbentuklah sikap dan tindakan
eksploratif, menjajah dan mencari dan aptehensi{ memahami, mengangkat artt
kebenamn. Dengan ilmu pengetahuan, filsafat dan ilmu agarna, maka manusia dapat
meniangkau wawasan waktu, artrnye- dapat menyelami dan memahami kesejarahan
budaya manusia drn alam s emes ta. Wawa s an ru ang at1:rry a manusia dapa t menyelami
dan memahami dunia angkasa, dan wawasan ketuhan^fi yaflg maha esa. Artinya
bahwa akhir-akhirnya manusia dapat merenungi dan menyadari dalam hati nurani
terhadap keagungan sang pencipta alam semesta dan manusia. Dengan filsafat dan
agam^ manusia menjangkau kawasan supra natural. Dengan pengetahuan dan ilmu
tetbentuklah wawasan kesemestaan menuiu kepada wawasan cakrawala metafisik.
Dan semua itu adalah dinamika dan kreativitas manusiabadaya dan religiusnya.

h. Prinsip apriori, a posteriori dan sintesis
Potensi manusia untuk tahu menyebabkan timbulnya wawasan keilmuan tems

betkembang menjadi wawasan metafisika dan wawasan religius. Di sinilah
berkembangnya pengetahuan apr{ori, pengetahuan a posteriori, pengetahuan sintesis.
Hal ini berkembang secara kontinyu sehingga terbentuklah pengetahuan yang
dinamis.
Prinsip dialektis teleologis teistis

Beqpegang pada ajaran idealisme Hegel, pengetahuan dan ilmu akan tumbuh
dan betkembang secara dinamis evolusioner, dengan corak:dialektis antara timbulnya
tesis disusul dengan antitesis ditingkatkan kepada sintesis. Dari sintesis menjadi tesis
yangbatu, kemudian timbul antitesisnya, dan ditingkatkanlagi kepada sintesis bam,
begitu seterusnya.Teleologis, sebab menuju kepada tujuan tertentu, yakni tahu dan
kebenaran yang lebih baik,lebih maju.Teistis, sebab semuanya dilandasi oleh
semangat religius dengan akhimya timbul pengetahuan, bahwa kebenamn mutlak ada
pada kebenann adanya Tuhan itu sendid. Memang manusia wajib berusaha tetapi
akhimya bahwa Tuhan sendid yaflg menentukan.
Prinsip metafisis, religius, supranatural

Potensi cipta dan rasa manusia, temyata dtpat menjangkau pengetahuan
filosofis, yakni untuk mencapai hakikat sesuatu. Pengetahuan filosofis sampai
menembus kebenaran metafi.sis, yakni pengetahuan yang ada dibalik dunia fisik
lahiriah. I(emampuan cipta manusia ditambah dengan kemampuart ras^nya, maka
manusia dapat memahami dan merasakan kekuatan-kekuatan yang mengatur yang
ada di dunia dan di angkasa ini, yakni manusia dapatmengakui adanya Tuhan yang
maha esa. Pengakuan tersebut membeti arti, bahwa manusia percay^ kepada Tuhan.
Dan mengakui percaya itu dapat pula diartikan tahu dengan tasa rasionya. Dan
dengan pengakuan dan keperclyzan kepada Tuhan, maka manusia dapat mengerti
fitman-firman Tuhan melalui nabi. Maka manusia dapat mempunyai pengetahuan
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reiigius. Pengetahuanrcligius adalahpengetahuanyangtida\h1nya menialgkau duna

yurig fun^inf tetapi ,.krf,go. meniangklu donia taka , iil,,hdunia sesudah manusia

irtd;p di dunia iunu r,n.boniu baka adalah dunianya sukma atau ,i-wz- manusia

,"roiuh meninggal badan jasmaninya. Dengan katalain, pengetahuan manusia dapat

menembus czkrawala kesemestaa n {ana di-n kesemestaan baka' Hal ini bemrti puia'

bahwa pengetahuan manusia dapat men)ang[au m1s-a lamp1u'rnasa kini' dan masa

depan. Dan dengan pengetahuan yurg 1o^, d;n mendal z,|I\ makz martabtt dan harkat

kepribadian -urroriu ireniadi iohJt, iadi manusia biiaksana- Untuk memberi

g^-buru., yang mudah mengenai pengetahuan manusia sePerti terurai diatas, dapat

d.ibuat tata tingkat arrflyar"blgui beritJttUanusia berawal pada dunia tealitas, adalah

lingkungan hidup yurrg diaur; (dihayati) melalui kesadaran dan penget+:r." i1{ra
secara langsung. punZn indera'manusia (mata,telinga,hdx]n, hidung, kulit) adalah

sebagai piit, g-"rbrng kesadaran dan pengetahuan manusia_. Bahkan, selain p'flca

indera masih adu sutu"ind eralagi,ialah indela keseimbangan' Indera keseimbanganini

berguna untuk mengetahui p"Jti miring atau tegaknya tubYl manusia'Dunia ilmiah'

baif, m.ng. nui ^lai n, rpr., *".g.nii konsepsi-konsepsi.logis, ilmu gengStlhuan

diusahakan dan dikemburgku, J.h kurr* cedik ...rdiki,-,n'Dunia nilai-nilai

filosofis sebagai merafisis, Ioktdnir dan dogmatis sebagai l:.il prtryn mumi.yang

tertinggi s"in.It dapat diiangkau manusia. Hasilnya adalahfilsafat hidup atau sistem

filsafat.Dunia nilai-nilai r"tifrou, masalah ketuhanan danagama,yang dihayati sebagai

keimanan dan ketaqw ^uni.podo 
Tuhan yang maha esa. Sifat pemikitan mengenai

nilai-nilai religius uaoUt,dogmatis dun r.,pronitural. Maka manusia memasuki durua

rasa. pengh 
^y^tan 

religrus lailun porr.uk hidup manusia mencapai aktus tetinggi,

mencapai dunia spiritual tanpa batas'

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnyaiuga merupakan-suatu

sistem pengetahua.r] Dulu- kehiclupan sehari-hari pancasila merupakan pedoman

atau dasar 6rgi brrrgru Indonesia dalam memafldaflg iealitas alam semesta, manusia'

masyarakat, Lrrg., dan Negara tentang makna-hidup- serta sebagai dasar bagi

manusia dalam menyelesaikai mnsalah yung dihadapi dalam hidup dan kehidupan'

Pancasila dulum p.niertian sePerti y^rrg d"*it ian itu telah meniadi suatu sistem cita-

cita ttatkeyakinan"y"ng telr-h menyangkut praksis, karena diiadikao landasan bagt

cara hidup ,rro.roriu ati'u sekelo-pok hidup masyatakat. dalam be$aPi bidang

kehid.rpan. Hal ini berarti filsafat ielah menielma meniadi ideology' Sebagi suatu

ideology maka pancasila memiliki tiga unsut pokok agar dapatmenarik loyalitas bagi

p.rdof,.r.rgrrya yaitu:logos, yaitu lasionnlit" atau penal^t nny^, pathot'. yaita

p".gt uyntl n dart etltos,k-.rorilr*rrya.Sebagi suahr sistem-filsafat serta ideologi maka

prrfrrit^ harus memiliki unsur rasiona[Ls terutama dalam kedudukannya sebagai

suatu sistem pengetahuan. Dasar epistemologis pancasila pada hakikatnya tidak dapat

dipisahkan a""g^n dasat ontologit.,yr. Pani^tila sebagai suatu ideology bersumber

pada niiai-nilai Jasamya yaitu flJafai pancasila. Oleh karena itu dasat epistemologis

pur.u.ilu tidak dapat dipisahkan d.ngun konsep dasamya tentang hakikat manusia

kalau manuri^ -"*pukan basis orrtilogit dati pancasila, maka dengan demikian

mempuflyai implikasiterhadap bangonan epistemology, yaitu bangunan epistemology

yung'dit"*pati<an dalam bangonan fiIsafat manusia. Terdapat tiga petsoalan yang

mendasaf dalam epistemology"yuitu peftama tentaflg sumber pengetahuafl manusia,

kedua tentang teori kebe-naran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak

pengetahuanmanusia. , i.l
Pancasila sebagai suatu ob)ek pengetahuan pada hakikatnya mempunyal

masalah sumber p.rg"Loro prrr.r.il, dan s,rsunan pengetahuan pancasila' Tentang

Fokultos Pendidikon Dohoso don Sosiro I O^,
Universitos Pandidikon lndonasio I '"'

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



PROSIDINC

FORUM ILMIAH XII FPDS UPI

sumber pengetahuan pancasila, sebag.imana dipahami bersama bahwa sumber

p"og"t^horriprr.rril"-adalahnilai-nitai yangadapada bangsa Indonesia itu sendiri,

t"k"" berasal dad bangsa lairr, bukannya hanyr rnerupakan Pereriungan serta

pemikiran seseorang ataribeberapa orang saia namun drrumuskan oleh wakil-wakil

t^rrg., Indonesia {ul^^ menctidlan Negara. Dengan lain perkataanbahwa bangsa

hdJnesia adalah sebagai kausa maiedalis pancasila. Oleh karena sumber

penge tahuan pancasila ad-alah bangs a Indone sia sendid yang memiliki nilai -nilai a da t-

irtirla^t serta kebud 
^yaafl 

dan nilai religius maka diantara bangsa Indonesia sebagai

pendukung sila-sila pancasila dengan pancasila itu sendiri sebagai suatu sistem

p".rg.tut.r-rn memiliki kesesuaian Wangbercifat kotespondensi. Berikutnya tentafig

.orrrrrun pancasila sebagai suatau'sistlm pengetahuan, maka pancasila memiliki

,.rrrl*ry'rrg bersifat format logis baik dalarmarrj susuflafl sila-sila pancasila mau-p]rn

isi atti rilr-ril, pancasila Susunan kesatuan sila-sila pancasila adalahbersifat hiratkhis

dan berbentuk piramidal, dimana sila pertama pancasila mendasad dan meniiwai

keempat sila lainnya serta sila kedua didasari p"ttr*, serta mendasari dan meniiwai

sila ketiga, keempat, dan kelirna. Dasat-dasar tasional logis pancasila iuga menyanglut

isi arti pln.usilu. Susunan isi arti pancasila meliputi tiga hal yaitu isi arti pancasila yang

umum universal yaitu hakikat sila-sila pancasila yang merupakan inti sari sehingga

merupakan pangtal tolak dedvasi baik dalam pelaksanaan pada bidang-bidang

k.n"!urnu., ian tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai

bidaJg kehidupan konkrit. Kedua isi arti pancasila yang umum kolektif yaitu isi arti

prrr.ulilu sebagai pedoman kolektif Negara dan ban-gsa Indonesia tenrtama dalam

iertib hukum lndonesia. I(etiga isi arti pancasila bersifat khusus dan konkdt yaitu isi

arti pancasila dalam realisasi praksis dalam betbagai bidang kehidupan sehingga

memiiiki sifat yang khusus konktit serta dinamis'
Pancasila sebagai sistem ilmiah rrraka ta dikenai syarat-syatat seba.gai

pengetahuan ilmiah. Syarrt-syrrat itu ialah: memiliki obiek yang khas, milik

Laslarakat (komunal) atart coiecriye consiousness. selalu dipertanyakan dengan skeptis,

memiliki metode yang khas, tersusun secara sistematik, memiliki nilai kebenaran,

kebenarannya disepakati bemama, dan memiliki sifat universal. Menilik persy^t tzrt

diatas itu pancasil i dup^tdikembangkan sebagai sistern. Hal ini karena telah memiliki

,yror-ryorrt itu. Na;n tampaknya tidak semua ilmuwan di Indonesia menyetuiui

bahura pancasila sebagai siste; ilmiah lebih-lebih sebagai sistem filsafat. Mercka lebih

m.lihri pancasila dutam kedudukannya sebagai sistem ideology sebagaimana

kedudukan pancasila salah satuny a adaldn sebagai ideologi Negaia. Pancasila sebagai

sistem ikndh baik dalam kedudukannya sebagai ilmu khusus yaitu ilmu hukum dan

kenegaman firaupun sebagai ilnu filsafat. Pancasila sebagai sistem ilmu memiliki

landasan-landasan keilmuan. Analisis ontologism telah dikembangkan oleh

Noronagoro dalam bukunya pancasila secara ilmiah popular. Ia telah menuniukkan

betapa kuatnya kedudukan filsafat pancasila sebaga.i dasar Nega ra daipercpektif a-tau

peniekatan ontologism. Sebagai sistem filsafat apakah pancasila. -T"tgrku.
pundnrrga, hidup bungsu mern-punyai corak epistemolory y"trg spesifik. Filsafat

pro.r.il yr.rg &k"*brngkan dai rcalttas konkrit dengan ditefleksikan sehingga

dit.mrkan suatu model epistemology spesifik bangsa Indonesia yangpada akhimya

merupakan sistem berpikir rnenuflrt epistemologi pancasila'
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Kaiian Epistemologi Pancasila' 
A-drpon Nitai-Nilai Epistemologi Pancasrlz di ?;rlt21/janya: (1) Semu1. potensl

manusia yang meliputi panca indra, pikir, .ipt,, tas^, kafsa, serta budi nurani

-.*prku., iaya pibadi untuk menangkap, menedma, mengolah, menganalisis,

membandingkan, memproyeksikan, mengamalkat dan mengembangkafl sesuatu'

pribadi manusia -"-prkr.r subiek p.mbinu pengetahuan, yang mencati,-mengolah,

memanfaatkan, dan mengembangkun il-r, pengetahoan. Manusia merupakan subiek

pengetahuan, bukan "fi.k p."getahuan. (2) Pengetahual manusia mempakan

proirt hubungan fungsional subiekfpotensi dasar dengan lingkung,annya'

Terbentuknya pengetar.;oan melalui p'o'"t usaha s1dar, rnenguasai dan

mendayagunrkun ,.iu -"rgembangkan secara ptopotsional berdasatkan kesadaran

dan tuntlutan lingkungnr, lid.rp. Pror", pembentukan ilmu pengetahual.di1'*

pribadi manusia bersifa"t berkesinambrngan danbedangsung seumuf hidup' (3) AIam
'semesta, 

baik wuiud alam maupon .if^t dan hukum alam merupakan sumber

p".rg.,rlrun. Alam semesta dengan segala isinya, bentuk, sifat, dan hukum alamnya

-.rigurdong seiuta misteri y^rrg irngt menarik untuk dipetaiati dari betbagai disiplin

ilmu. Alam semesta menyajillrn b-erbagai materi yatg dapat dikaii dari berbagi

disiplin ilmu, yang hasilnya dapat digunakan baik untuk kehidupan manusia maupun

daiam rangk"'a p"rg.-burrgufl ai.iptin ilmu tersebut. (4) Proses pembentukan

p".rg"t^hrrln *.trt,ii lembfg p".rJi.likn, ftaik pendidikan informal, for:rnal dan

,rorrfonrrul) secafa teknis "a"tutir. 
(5) Pengetahuan manusia, baik ienis maupun

tingkatanny a dapat dibedakan secara berlenjang, yaitu tingkat pengetahuan indera

(urium), tirrgLnt pengetahuan ilmiah, tingkat pengetahuan. filosofis, tingkat

i.rrg",uirrrnn l=Ug1.rr. O-ut^.r, kesadaran kepribadian tingkatan pengetahuan tersebut

-"riyor., ,.bngui wuiud kepribadian ynrg *"roniukkan kualitas dan mafiabat

,rln.rrrriu- (6) Ilmu pengetahuan merupakan modal dan potensi untuk membina

martabat luhur dan kebafikan. (7) Kesadaran dan pengetahuan manusia tentang alam

semesta nya daam"tufiriku mempakan dunia pengetahuan ilmiah dan dunia filosofis

bahkan religios secara terpadu. Nlanusia memiliki potensi wawasan fl'raflg dan waktu

dalam skala kesem.rrrm yang tiada terbatas, yang mampu meflembus cakrawala

metafisika. (B) Ruang lingkup Jan iangkauan pengetahuan manusia mencakup dunia

realitas, dunia ilmia( a""ir'"ilai-nilai frlorofir, serta nilai-nilai religius. (9) N{anusia

mampu secrfa kreatif danimaiirntif menjangkau sesuatu yang metafisis iauh dibalik

r.ulitus lingkungan alam dan kehidupan. Manusia menghayati, meyakini sesuatu yang

bersifat ,opru.rrtorul, supranat*^i d".,grn seluruh kepribadian " yaflg utuh atau

menggunak an akal budi nura ni.

Bahasa Pancasila
Asal kata dan istilah pancasila beserta makna yang terkandung di dalamnya.

Secara etimologis Pancasila bemsal dari Sansekert^ yartg memiliki d.ua arti pattca

afiinya lima dan syila artinya batu sendi, alas atau dasar. Syiila artinya Pelat:mfl
tingkah laku yang baik, iang penting 

^tau 
y^flg senonoh. Yang dalam bahasa

InJonesia, terutamaJawa d.iartikan Susila yang memiliki hubungan dengan-moralitas,

makan pancasila bermakna berbatu sendi lima at^rl sec rL hatafrab dasar yang

memiliki lima unsur atau lima afixafltingkah laku yang penting' Pancasirlayangberisi

Iimalarurlganatau pantafrgafl itu adalah: (1) Jangn mencabut rry?.w^ma-kh1-$ Td"p
atau dilam.rg -"rirbrr""ti 1Z; Janganlah mengmbil banng yang tidak diberikan,

maksudnya Iilrrr.g mencur{'1i) langanlah berhubungan kelamin, yang,m.ksudnya

ctilanng Lnin^ (aiJanganlah be*ala palsu, ata:o dtlatarrg betdusta (5) Janganlah
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melilnum lrunuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum
minuman keas.Setelah Maiapahit runtuh da;n agama,Islam mulai tetsebar ke seluruh
Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran motal Budha tentang Pancasila masih juga
di kenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan lima lar:;ngat ataa hma
pantanga.n moralitas, yaitu dilamrg (l)Manni, afiinya membunuh Q) Maling atttrrya
mencuri (3) Madon, afi7fiyz-berzina (4) Mabok, aninya meminum minuman keras atau
menghisap candu (5) Main, atinya beriudi. Semua huruf dan ajaran moral tersebut
diawali dengan huruf "M" atlrt dalam bahasa Jawa di sebut "Ma", oleh karena itu
limaprinsip moral tetsebut'Ma lima" atau "M5" yaitu lima lzrangat (IGelan,2O10).

Aktuali.sasi Pancasila
Yaitu bagaimana nilai-nilai pancasila yang sebagai umum universal tersebut

dijabarkan dalam bentuk flofina-flonrul yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah
laku semua" w^tgl dalam bermasyarakat, berbangsa dan bemegata, serta dalam
kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan rLegata. Bahwa pe{uangan
kemetdekaan Indonesia dijiwai oleh hasmt sedalam-dalamnya untuk mendidkan
flegnr^ Indonesia yang berdasatkan pancasila. Pancasila adalah landasan ideal dalam
perjuangan melawan penjaia,h bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya
mendasarkan cipta, rasa karca dan karya atas nilai-nilai pancasila.BagT setiap w"rga
flegara yang terpeflting adalah mengetahui, kemudian meresapkan, menghayati dan
akhimya mengaktualisasikan pancasila dalam setiap aspek penyelenggarz n negar^
dan kehidup an masyarakat.

Aktualisasi pancasila secara sufubktif adalah pelaksanaan dalam pribadi
perseorangan, setiap warganeg ra, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa
dan setiap orang Indonesia. Dalampelaksanaan kongkdtnya tercermin dalam tingkah
laku kehidupan sehari-hari.Aktualisasi pancasila secara ob.iektif adalah pelaksanaan
dalam bentuk realisasi setiap getak penyelenggara negara, baik bidang legislatif,
eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan, terutama realisasinya
dalam bentuk peraturan perundang-undanga.n negara Indonesia.

Kesadaran untuk melaksanakan Pancasila, dalam pengamalan pancasila pedu
diusahakan adanya suatu kesad^tafi, 

^gtt 
terwujud adanl,a ketaatan. Pengamalan itu

bercifat jasmaniah maupun rokhaniah, dan kehendak manusia. Agar supaya ada suatu
kesadaranhidup maka hatus ada cakupan segala obiek kesadaran dalam suatu rangka
kesatuan yaflg memungkinkan orarlg memiliki sikap hidup yang menuiu.tercapainya
tujuan hidup. Untuk mengaktualisasikan pancasila maka yang peltama harus
diketahuiyaitu realisasi tentaogpaflcasila deng4n meresapi dan menyadari, kemudian
menghayati dan prda akhimya mewujudkannya. Kesadaran dan kesiapan untuk
pelaksanaan dapat dilakukan dalam praktek hidup sehari-hari, dalam masyarakat
melalui pendidikan maupun dalam kenyataan hidup sehari-had-

Intemalisasi Nilai-Nilai Pancasila, Realisasi nilai-nitai pancasila, pedu secara
betangsur-aflSur dengan jalan pendidikan baik di sekolah rnaupun dalam masyarakat
dan keluarga sehingga dapat diperoleh: (1) Pengetahuan, meliputi aktualisasi biasa,
pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang pancasila. Dalam proses
transformasi pengetahuan ini pedu waktu yang cukup lama dan berkesinambungan,
sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. (2)
Kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yangada dalam dirinya sendiri.
(3) Ketmtan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi waiib lahir dan batin,
lahir berasal dad luat, batin berasal dari dalam. (4) I(emampuan kehendak, yang
cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. (5) Watak dan hati
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nufani agarofarrgselalu mawas diri, yaitu: dengan menilai diri sendiri apakah dirinya

berbuat baik untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskafl,

merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan'

Kepribadian Pancasila, klndisi peresapafl dan aktualisasi pancasila pada

tingkat yurg opti-ul maka oraflg mempunyai semangat dan.keteguhathatr dalam

beituk: it; k"-^-p aan daya kefuatan se rtabagimzrt^ cara_bagi pemelibataan dan

p".rg"-bungn nktoulirrsi puncasila (2) Kemampuafl daya kekuatan sefia cara untuk

m.riyu-prilun pancaril akepadtgenerasi penerus anak keturun^tny^ mauPur orang

lain.' (3) I(emampuan diy" fekuatan selta cata b'g pengembangan *"
pengaktualisasian pancasila i+; ff,f.tu"gk atkan semangat dan keteguhan hati, yaitu

il"yit irrun akan keben 
^run i^n ^sila, 

ikhimya meniadi suatu ketahanan ideologis

yang merupakan syarat mut[k bagi tercapainya tuiuan cita-cita nasional'

Desktipsi Desa Katangduten
I(ondisi desa Karangduren awakrya ada dua desa yang bemama desa karang

jati dan desa karangduren 
"^tlri-y, 

karena atulan pemerintah akhimya dua desa

digrbrrg meniadi sftu atau istilah iaman dtnu @lengketan) akbrflya dinamai desa

kJrrngdlr"n karena desa karangiati ikut ke desa karangduren, sehingga wilal'afi

t"r."b"rrt meniadi desa yang dinuriui desa Karangduten. Saat ini yang meniadi kepala

desa adalah Bapak u"rr. Marsum, Amd. Untuk kelancaran pemerintahan, desa

karangduren dibagi meniadi 12 R!7 dan 31 RT deng iumlah 3 dusun. Desa

korongdoren merupakan salah satu desa di kecamatan I(ebonafum, kabupaten

I{Iaten, Propinsi Jawa Tengah.
tr.rrirdol Judah fenduduk 40 7 7 lakilaki 1 9 60, peremp uan 21. 1 7, p_enduduk

dervasa 2l)Slaki-l,.ki 1305 perempuan 1400 iiwa, kepala keluarganya 1237 KK, KK
miskin 620, Warga miskin 1860, Jurnlah balita 214.I(ondisi ekonomi dan sarana

p{asararia .konoriiJ.rmlah penduduk menunrt r.rlata pencaharian: Petani 229 otang,
^Kuryu*u, 

swasta 102 orutg, Bumh 958 orang, ITiraswasta 98 orzng.

Persoalan dihadapi desa I{arangduren,Masih banyak rakyat mr:kin,

Perekonomian tidak stabil, I(urarngnya kesempatan keria, I{eiuiuran, kedisiplinan,

produktivitas rendah. I(epastian Jro p"r.grkan hukum yang belum baik, N{asih

telaiar untuk berdemokrasi, I(ekerasan dan anarkisme masih sering muncul, KKN

,rlit dihup,rskan, Terorisme, Ancaman disintegrasi bangsa danBraya hidup semakin

mahal, termasuk biaya Pendidikan.
Ber-bagai tantangafiyang harus dihadapi Bangsa Indonesia

- N.geri yang 
-luas 

dengan sumber daya alam: perbaikan meneiemen,

Pluralitas (Kebhineklan) dalam banyak aspek kehidupan: rentan .terhadap
peqpecahan:' meneiemen konflik harus dikuasi, Bangsa yang masih muda

ib.rk.-burrg): harus bersaing dengan bangsa yang telah Tnir, harus mau mengeiar

ketertinggalan. Etos keria, keiuiuran, kedisiplinan, produktivitas, kteativitas' budaya

b"rroing*ynng sehat hafus terus ditingkatkan. Hidup di dunia yang beriklim tropis

,ehingp[ Lrrt^rrg tantangan: cendemng santai dan malas-malasan harus ditinggalkan'

etam Lart boleh merriniakan kita, o^-oo iustru dengan berbagai kemudahan itu

kita harus menjadi bangsa yang besar dan maiu, berani dan tangguh dalam bersaing

dengan bangsa lain.

Unsut-unsur Pancasila di Desa Katangduten Kebonarum Klaten

Bukti I(etuhanan yang Maha Esa, Manusia adalah maktrluk Tuhan yang

paling sempuma dun otonorri terdiri 
^tas lasmani dan rohani, mempunyai sifat
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sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam bahasa Jawa terdapat istilah yang
menuniukkan sifat kodrat manusia sebagai makhluk tidak sempuma, yaitu apes, lali,
murka dan tusak. Bedkut di bedkan bukti sila pertaima pancasila: (1) Bukti-bukti
berupa bangunan misalnya rumah peribadatan dari berbagai agama, yaitu: masjid,
gereja dan vrhalz dengan kitab sucinya masing-masing. (2) Bukti-bukti berupa
perbuatan, kegiatan peribadatan keaga.maan aflt^ta lain berrrpaya penyelenggaman
upacat}-lopacatz- keagamaan, peringatan hati-had besar agama, melaksanakan
pendidikan agam^, mendidkan rumah-tumah ibadah. (3) Bukti-bukti lain berupa
tulisan betisi katangan, sejarah dan dongeng-dongeng. Raia Jawa dal/_kerajaan Islam
Matatam menggunakan sebutan Sayiddin Pamtagama. Agama adalah pakaian raja
atau dalam bahasaJawa Agama agemtngaji.

KemanusialrL yang Adil dan Beradab, I(emanusiaan adalahbawaan kodrat
manusia, karena kemanusiaan adalah sifat ataucid ko&at manusia. Peri kemanusiaan
a.dalah sesuatu yang bersumber pada kemanusiaan, jiwa yang membedakan manusia
denpn makhluk lainnya. Bangsa Indonesia adalah adil dan beradab. Adil berarti
memberikan kepada orang lain apayang meniadi haknya dan tahu apahaktryasendiri.
Beradab afiinya mempunyai adab, mempuflyai sopan santun, mempunyai susila,
attinya ada kesediaan menghormati bangsalain, menghormati pandangan, pendirian
dan sikap bangsa lain. Bangsa Indonesia terkenal berwatak ramah to-rh, sopan
santufl, lemahlembut dengan sesama manusia. Berikut bukti sila ke dua pancasilai (1)
Bukti-bukti berupa bangunan, misalnya padepokan, pondok-pondok (z) nukti-uukti
berupa semboyan, misalnya aja dumeh, a1a adtgangadigung udigrrru, aja kumenthus,
aja kemaki , aia sawiyah-wiyah, aja umuk, aja gumedhe. pemyataan-pemyataan
tersebut intinya adalah larangan agar filanusra jangan berlaku sombong, congkak,
tinggi hati dan besar kepala, meflganggap rendah orang lain yang mengakibi-tkan
perbuatan tidak belperj kemanusiaan. (3) Bukti berupa perbuatan,-adalaikegiatan-
kegiatan kemanusiaan misalnya membantu meringankan penderitaan orarig lain
karena bencana alarrq membantu fakir miskin, membantu-orang sakit, hubJngan
dengan luar negeri baik melalui pedagangan maupun politik.

Persatuan Indonesia, Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya gulupr rukun,
bersatu dan kekeluargaan, bertindak bukan semata-mat^ 

^t^s 
p.ifrit""gr" untung

tugi dan pamdh setta kepentingan pribadi. Berikut bukti sila ke tiga palcasila: (1)
Bukti-bukti berupa bangunan, misalnya candi Borobudur dan candi prambanan.
I(edua candi ini adalah lambang 

^garr,r- 
Budha dan Hindhu, dapat hidup

betdampingan secata lamaidan dapat hidup nrkun. (2) Bukti-bukti berupa semboyan
misalnya betsatu teguh bercerai runtuh, atau dalambahasa Jawa crahaga.we bubrah
rukun agawe santhosa, bersatu laksana sapu lidi, sad.humuk bathuk ,rr,yii bumi, kaya
mimi lan mintuna. (3) Bukti-bukti berupa perbuatan, misalnya pembuatan rumah
baru, pembukaan ladang baru.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam
Perrnusyawtratrn / Perwakilan, I(erakyatan berarti bahwa yang betdaulat atau yang
berk-uasa adalahtakyat. Dalam bahasa lain kerakyatan disebut demokrasi yang beizsal
dati bahasa Yunani demos yang artirya rakyat dan kraros yang afiinya blrdaulat.
Berikut bukti sila ke empat pancasila: (1) Bukti diJawa -"-p.*yri uatal desa. Jika
adalnl-halyangpedu dirembug oleh desa diadakan peremuan al Uatai desa. (2) g"kA
berupa perbuatan misainya pembicaraan yaflg dilakukan di balai desa, perembukan
dalamkeluargaptdawaktu mempunyaihaiad,umpafiranya: mantu, ke{a bakti gu8}rr-
gunungr sambatan.
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Keadilan Sosial bagi selutuh Rakyat Indonesia, Keadilan sosial ialah sifat

mzsyarakat adil dan -rr.rn-j* betbahagia tuat semua orang, tidak ada penghinaan,

i;i;gt^ spiritual lahir dan batin. Sosiai betarti tidak mementingkan diri sendiri saia'

t.tnpim"ngotamakan kepentingan umum kepentingan bersama. Gotong foyong yang

berati betkaq.a b"^uro, dan" membagi hasil karya betsam tePut sekali untuk

menerangk zn afr1 keadilan sosiai. Bangsa Indonesia 
. 
da.lam menunaikan tugas

hid.rp.ryr"*rkenal lebihbetsifat sosial danLetlaku adil terhadap sesaflla' Berikut bukti

sila ice lima pancasila: (1) Bukti berupa bangunan misalnya bendungan air, tanggul

sungai, ,^n L d"rr, ,orn:* bersama, lumbung desa' (2) Bukti berupa perbuatan

-iriloyu menyediakan air kendi di muka -- r, bagi orang yang lembutuhkan,
selamatan waktu mengetam padi, selamatan waktu mempunyai hajat tertentu,

menolong fakir miskin, adat menerima tamu'

SIMPUI-AN
Dari berbagai contoh di atas dapat di simpulkafl unsuf-unsur pancasila di desa

I(arangduren Klaten telah dimiliki dan di lalatkanoleh bangsa ldonesll l"Tl"i^k
dahulu. Berbagaibahanbukti dapatdiabstaksikan sehingga diperolehhasil-hasilyang

memadai. Buktiyangada perlu &una1isi, secara khusus dan mendalam, misalnya arti

dan trap-tap bur,gllirrr, iri dud setiap buku, tulisan serta lukisan, makna dari berbagai

perbuaian yung nau. Unsur pancasil-a tersebut berasal dari bangsa Indonesia sendiri

dan bukan dari iuat. Bagi tangsa indonesia pancasila mempakan kenyataan dan

kebenaran yang berasar arri m.r"ka sendiri dnn yung .telah 
mereka terima sebagi

filsafat drn paidangan hidup mereka. I(arena itu bagi bangsa Indonesia pancasila

adalah suatu postJlat, ,.br*,i ukuran bagi selumh kegiatan kemasyarzkatan,

kenegaraan dan Perorangan.
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