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Pengertian Nilai

Istilah “nilai” dipakai untuk menunjuk kata
benda abstrak yang artinya keberhargaan
(worth) atau kebaikan (goodness).
Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada suatu objek.
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Macam-macam Nilai
(Notonagoro)

Nilai material, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi jasmani manusia. Misalnya
kebutuhan makan, minum, sandang, papan,
pendidikan, kesehatan, dll.
Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna
bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan
atau aktivitas. Misalnya semangat, kemauan,
kerja keras, ketekunan, dll.
Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang
berguna bagi rohani manusia.
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Nilai kerohanian dibedakan
menjadi empat:

1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal
(rasio, budi, cipta) manusia.

2) Nilai keindahan (nilai estetika) yang bersumber
pada rasa.

3) Nilai kebaikan (nilai moral) yang bersumber
pada kehendak (karsa) manusia.

4) Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian
tertinggi dan mutlak. Nilai ini bersumber pada
kepercayaan dan keyakinan manusia.
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Bagaimana agar nilai dapat
digunakan sebagai pedoman?

Nilai bersifat abstrak, agar dapat diterapkan dan
dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari,
harus dijabarkan ke dalam norma-norma yang
sifatnya lebih konkret. Contoh: norma agama,
moral, sosial, budaya.
Dari norma dijabarkan lagi ke dalam hukum,
peraturan, tata tertib.
Apabila perbuatan manusia tidak sesuai dengan
hukum, maka dapat dikenai sanksi. Misalnya
sanksi agama adalah siksa neraka, sanksi moral
adalah perasaan malu, sanksi sosial adalah
dikucilkan, sanksi hukum adalah penjara/denda.
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Nilai dasar, instrumental, dan
praksis

Nilai yang masih bersifat abstrak disebut
nilai dasar, masih berada dalam pemikiran
manusia.
Nilai dasar dijabarkan ke dalam nilai
instrumental, bentuknya adalah norma-
norma.
Nilai instrumental dijabarkan lebih lanjut
dalam nilai praksis yang berujud indikator
konkret.
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Pancasila dalam Konteks Hidup
Bernegara

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
merupakan nilai dasar
Nilai dasar ini dijabarkan ke dalam nilai
instrumental yaitu UUD 1945 sebagai hukum
dasar tertulis yang berisi norma-norma
pengaturan penyelenggaraan negara.
Nilai instrumental dijabarkan ke dalam nilai
praksis, berupa undang-undang. Misalnya Pasal
28 UUD 1945 dijabarkan menjadi Undang-
undang tentang Ormas dan Orsospol
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Sistem Nilai dalam Pancasila

Pancasila sebagai sistem nilai mengandung
serangkaian nilai, yaitu ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan.
Kelima nilai ini merupakan satu kesatuan utuh.
Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk
ke dalam nilai moral (nilai kebaikan) dan
merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat
abstrak.
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Makna Sila-sila Pancasila

1. Arti dan makna sila Ketuhanan Yang Maha
Esa

 Pengakuan adanya kausa prima (sebab
pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa

 Menjamin penduduk untuk memeluk agama
masing-masing dan beribadah menurut
agamanya

 Atheisme dilarang di Indonesia
 Menjamin kehidupan beragama dan toleransi.
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Makna Sila-sila Pancasila
(lanjutan)

2. Arti dan makna sila Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab
Menempatkan manusia sesuai dengan

hakikatnya sebagai makhluk Tuhan.
Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai

hak segala bangsa.
Mewujudkan keadilan dan peradaban

yang kuat.

suranto@uny.ac.id 10



Makna Sila-sila Pancasila
(lanjutan)

3. Arti dan makna sila Persatuan Indonesia
 Nasionalisme
 Cinta bangsa dan tanah air
 Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 Menghilangkan penonjolan kekuatan atau

kekuasaan
 Menumbuhkan rasa senasib dan

sepenganggungan
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Makna Sila-sila Pancasila
(lanjutan)

4. Arti dan makna sila Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyaratan/perwakilan.
Demokrasi: pemerintahan dari, oleh, dan

untuk rakyat
Permusyawaratan: mengusahakan

putusan bersama
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Makna Sila-sila Pancasila
(lanjutan)

Arti dan makna sila Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.
Kemakmuran merata bagi seluruh rakyat
Seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi

kesejahteraan rakyat

suranto@uny.ac.id 13


