
Pada tanggal 17 September tahun 1942 yang lalu, bertempat di Yogyakarta, terjadilah 

pertemuan historis, antara Ir. Soekarno dan Bpk. Mei Kartawinata, disaksikan oleh pendiri 

Paguyuban Kamandaka sendiri (KRHT Arip M. Yahya Kartanagara), yaitu suatu dialog 

interaktif dan dinamis perihal intisari fondasi/dasar-dasar negara yang akan menjadi pedoman 

bernegara rencana pendirian Republik Indonesia. 

 

Pada saat itu Ir. Soekarno, secara langsung dibekali oleh Bpk. Mei Kartawinata (Tokoh 

kasepuhan Elmu Kasiliwangian-Pajajaran, tinggal di Jalan Sukasirna Bandung) tentang 

konsep bernegara berdasarkan akar budaya nusantara yang menjadi warisan para leluhur, 

yang mempunyai nilai strategik dalam membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(dikenal NKRI, saat ini). 

 

Hasil dialog interaktif ini sebagai salah satu sumber, disamping inspirasi dari Prof Moh 

Yamin,  Prof. Wongsonegoro, (dst),  yang mengilhami Ir. Soekarno menyampaikan Pidato 

legendaris: Lahirnya Pancasila pada Tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang Paripurna BPU-

PKI di Jakarta (dalam pidato tersebut, beliau menyampaikan bahwa ada seseorang—ahli 

bahasa,  yang membisiki saya tentang Pancasila, seseorang ini (yang tidak disebutkan 

namanya oleh beliau, sesuai dengan pesan Bpk. Mei Kartawinata sendiri—adalah Bpk. Mei 

Kartawinata!, sejarah harus diluruskan, fakta kebenaran haruslah dikemukakan, sebagai suatu 

kebenaran sejarah, agar anak bangsa ini mengetahui secara pasti ideolog Pancasila yang 

sebenarnya), baca: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, oleh Ir. Soekarno.  

 

Bagian-2: INTISARI PANCASILA 

Yang menjadi akar/intisari nilai-nilai Pancasila seperti yang disampaikan oleh Bpk. Mei 

Kartawinata ini dapatlah diuraikan sebagai berikut : 

 

SELAMA HIDUP DI DUNIA 

Bagian-1: Konsep Diri – Bangsa – Manusia - Ketuhanan 

Intisari-1: Maha Suci 

Dikersaning oleh Tuhan YME, bahwa saya dijelemakeun menjadi bangsa. 

Sebagaimana kehendak Ayah-Ibu, dan yang mencintai kepada diri saya, saya harus 

mau dijelemakeun, supaya menjadi jelema bener, cageur, bageur serta selamat, 

sedangkan saya-nya harus tetap suci (mempunyai konsep pamilih). 
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1) Bilamana bersedia dijelemakeun, maka akan menjadi jelema yang ada 

bener-nya. 

2) Bilamana ada bener-nya, maka mempunyai rasa malu (tahu malu), badan 

itu suka ada cageur-nya. 

3) Bilamana ada cageur-nya, akan mengetahui ke-diri (tahu diri), prilaku 

tersebut selalu ada bageur-nya. 

4) Bilamana ada bageur-nya, maka akan mempunyai rasa-ngarasa (tahu 

berterima kasih), tujuan hidup pada kesucian.  

 

Intisari-2: Suci 

Bahwasanya : 

1) Yang menuju ke jelema (orang) harus ada ka-jelemaan-nya (merasa bakti 

ke-diri-nya), tidak pernah berbohong (mempunyai tekad bener, kata dan 

tindakan sama); 

2) Yang menuju ke Bangsa, harus ada ke-bangsaan-nya (merasa bakti ke-

Raos-nya) sehat badan dan pikirannya, berbudi dan berdaya. 

3) Yang menuju ke Manusia, maka harus ada ke-manusiaan-nya (merasa bakti 

ke-manusia-annya), prilaku  bageur dan baik hati. 

4) Yang menuju ke Tuhan, harus ada ke-Tuhanan-nya (merasa bakti kepada 

ke-Tuhanan-nya), suci dalam segala tujuannya. 

 

Intisari-3: Menghormati Perintah Negara dan yang Ngersakeun 

Mahluk yang selamat, yaitu: dalam sepanjang pengembaraan di dunia tidak 

dikalahkan oleh penggoda setan (tidak ke-setan-an), Mahluk yang tidak ber-budi, 

maka kelakuannya jahat. Mahluk yang tidak ada daya, maka lemah hatinya. 

Mahluk yang tidak mempunyai kebudayaan, maka tidak bulat kebangsaannya. 

Mahluk yang tidak bisa di-jelemakeun, maka se-bangsa dengan binatang, burung 

atau ikan. Mahluk yang tidak ada ke-manusia-annya, maka lebih kejam 

dibandingkan binatang, burung dan ikan. Mahluk yang dikenai celaka, yaitu: yang 

tidak mau melakoni yang disebutkan diatas, tidak mau taat kepada perintah Negara 

dan kepada yang ”Ngersakeun”. Setiap waktu hanya mengikuti nafsu yang salah, 

tidak menghargai pada Allah. 
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Intisari-4 : Bener 

Bener-nya jelema ada dalam kenyataan. Sehat-nya Bangsa, manusia bakti ke 

dunia, Bageur-nya manusia maka kemanusiaannya abadi di dunia. Suci-nya 

Ketuhanan, dirinya bakti kepada Tuhan. Lahir-nya Ke-manusia-an (Badannya 

bakti ke Nusa); Bathin-nya Ke-Tuhan-an (dirinya bakti kepada Tuhan). 

 

Intisari-5 : Kami-Kama-Nusa  

- Kami: saya tahu dan menyaksikan.  Kama: sari-rasa-tunggal. Nusa: tanah air, 

jelema, manusia. 

- Negara perlu diisi oleh jelema/orang, yang bulat ke-bangsa-annya (cageur), ada 

Bangsa-nya. 

- Negara perlu diisi oleh bangsa, yang ada ke-manusia-annya (balageur), ada 

manusianya. 

- Negara perlu diisi oleh Manusia, yang ada ke-Tuhan-annya (suci hatinya), ada 

Tuhan-nya. Negara perlu diisi oleh yang Rukun, kukuh serta bener, ke-rukun-

an (ka-Roh-hayatan), ada Ruh dan hidupnya. 

- Negara perlu diisi oleh yang Adil hukumnya dan sosial hakimnya, ada adil dan 

sosial-nya. 

 

Intisari-6 : Selamat 

- Yang bener keyakinan-nya : sudah  tidak berpisah denga ada-nya serta terasa, 

tidak akan kesasar prilakunya (laku: Rahmating Allah). 

- Yang Sehat badanya: sudah tidak terpisah dengan dunia-nya, tidak akan 

sengsara hidupnya (mengembara: Kersaning Allah). 

- Yang bageur prilaku-nya: sudah tidak terpisah dengan Raos-nya, tidak akan 

susah hidupnya (sendiri: karena Allah). 

- Yang suci hatinya: yang tidak terpisah dengan Tuhan-nya (dijalani: Lilah, 

pasrah kepada Allah). Kepada diri sendiri? Tetap Selamat, Insya Allah. 
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PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH HIDUP BERNEGARA 

Bagian-2 : Akar Pancasila 

Sebagaimana diketahui bahwa, manusia selama menjalani hidup di dunia, tidak 

akan pernah terpisahkan dari dzat Tuhan (Gusti). Oleh karena itu  diri manusia 

dilahirkan dalam keadaan mardika, yang menganut sifat pancadria (cageur), 

pancadarma (bageur), pancasila (bener) yang menuju pada Ratu yang Maha Esa.  

Jelema yang ber-Ketuhanan (manusia), Jelema yang mempunyai ke-manusia-an 

(bangsa), Jelema yang mempunyai kebangsaan (rakyat), Jelema yang mempunyai 

ke-ra’yat-an (adil)—wong atua karo anu Maha Adil. 

Hidup yang mempunyai ke-manusia-an (suci). 

Hidup yang ke-suci-an (Bener), 

Hidup yang ke-Bener-an (bener). 

Hidup yang ke-bageur-an (sosial) yang akan menciptakan guru yang Maha Welas 

Asih. 

Pawitan : Manusia Mardi-ika? Mempunyai badan yang sehat (serba ngeunah), 

prilaku bageur (segala geunah), berpengetahuan bener (tumaninah). Baru…Jati. 

Marganing Perlaya : Menghilangkan sifat jelek, mengutamakan kesehatan dan 

kebaikan, menyempurnakan yang belum bener. 

Kewajiban manusia, bersedia : 

1. Menerimakan Ke-Tuhan-an. (ke-Maha Suci-an) 

2. Memberikan ke-manusia-an (Ke-Suci-an). 

3. Mengumpulkan ke-Bangsa-an (Ka-bener-an). 

4. Menyebarkan ka-Ra’yat-an (ke-baik-an) dan 

5. Menyatukan ke-Adil-an (ka-sosial-an). 

    Bhinneka Tunggal Ika. 

Mei? (warna-warni tunggal ika). 

Karta? (Beres = Urus). 

Winata? (membereskan= urus). 

Sumber: Mei Kartawinata,  17 September,1942  

 

Tergambar dengan jelas bahwa pada tahun 1942, sebagaimana diuraikan diatas, cikal bakal 

Pancasila berasal dari budaya warisan para leluhur, yang telah berabad-abad exist di bumi 

nusantara ini. Adalah kepiawaian Ir. Soekarno dalam meramu dan menggali budaya leluhur 

ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang kini menjadi dasar negara. 
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Sampai dengan saat ini eksistensi Pancasila tetap diakui  telah menyelamatkan negara ini dari 

perpecahan. Pertanyaan yang mendasar adalah, ada apakah dibalik manifestasi Pancasila yang 

kita  kenal saat ini? 

Apasajakah nilai-nilai latent yang belum diungkap secara transparan ke permukaan? 

Kenapa sampai dengan saat ini masih terdapat pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan 

bahwa Pancasila hanya sebatas blue-print dalam bernegara, hanya sampai dengan sebatas 

simbol, dan belum dipraktekan secara benar? 

Bagaimanakah eksistensi  Pancasila dengan Agama-agama yang ada di NKRI ini? 

Tugas kita saat ini, dalam suasana reformasi dan demokrasi kehidupan bernegara, sudah 

seyogyanya mengangkat kepermukaan, bahwa Pancasila merupakan suatu  ideologi, falsafah 

hidup yang mempunyai tata-aturan-pedoman hidup yang runtun menyatu pada Tuhan YME 

dalam bentuk pengabdian pada Nusa, Bangsa dan Negara. Disinilah, menurut hemat penulis, 

diperlukan suatu pengembangan solidaritas dari segenap unsur masyarakat, dalam 

membangun dinamika bernegara dan berbangsa dengan menghilangkan sekat-sekat perbedaan 

yang ada di dalam masyarakat. Keraguan pada ekistensi Pancasila sebagai pedoman hidup 

bermasyarakat dan bernegara, haruslah dikikis. Nilai-nilai yang terkandung didalammnya 

melebihi kontent agama-agama yang ada di bumi persada ini. karena keberadaan Pancasila 

sebagai warisan para leluhur kita, yang telah teruji kebenaranya, sebagai manusia pasti benar-

nya, pasti tujuan hidup-nya dan pasti visi-misi-nya, sudah selayaknya dikupas implementasi 

penghayatannya. Ini tantangan Pemerintah dan Masyarakat Indonesia kedepan. Agar 

Pancasila tidak sebatas jargon/simbol saja, tetapi dipelajari dan dihayati isi kandungannya 

yang terdalam. 

Oleh : Carinda 
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